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SAMMANFATTNING 

 

Vid graviditet sker flertalet kroppsliga förändringar som i kombination med förlegad och 

felaktig information om fysisk aktivitet kan utgöra barriärer för gravida kvinnor att utföra 

fysisk aktivitet. Fördelar med fysisk aktivitet avseende fysisk- och psykisk hälsa för 

befolkningen i allmänhet är väl dokumenterade. Studier visar att flertalet gravida kvinnor inte 

kommer upp i rekommenderad mängd fysisk aktivitet. I Sverige är det vanligen barnmorskan 

som vägleder och informerar gravida kvinnor gällande livsstil under graviditet och att stötta 

och ge individanpassad rådgivning är en central del i barnmorskans arbete. Forskning visar att 

barnmorskors kunskaper om fysisk aktivitet under graviditet är bristfälliga.  

 

Syftet var att belysa den medicinska påverkan av fysisk aktivitet under okomplicerad 

graviditet för kvinnor, foster och nyfödda barn. 

 

En litteraturöversikt har gjorts där sökning av artiklar genomförts i databaserna PubMed och 

CINAHL. Studiens resultatdel utgörs av femton kvantitativa artiklar publicerade mellan 2008 

och 23 januari 2019, samt fyra kvantitativa artiklar funna med manuell sökning. 

 

Det sågs ingen negativ inverkan på barnets vitalparametrar efter en och fem minuters ålder, 

inte heller någon skillnad mellan andelen vaginala födslar jämfört med kejsarsnitt kunde ses 

då kvinnan utfört fysisk aktivitet under graviditeten. Fysisk aktivitet hade en positiv inverkan 

på viktökningen, vilken blev mindre samt att viktnedgången postpartum underlättades om 

kvinnan varit fysisk aktiv under graviditeten. Även kvinnans psykiska välmående ökade samt 

att durationen av förlossningen blev signifikant kortare om kvinnan varit fysisk aktiv under 

graviditeten. 

 

Det finns inte någon risk med att rekommendera fysisk aktivitet till friska kvinnor med en 

okomplicerad graviditet. Dock bör fysisk aktivitet över 90 procent av den gravida kvinnans 

maxpuls undvikas. 

 

Nyckelord: Graviditet, Postpartum, Fysisk aktivitet, Träning. 

 

 



  

ABSTRACT 

 

The benefits of physical activity in respect to physical and mental health for the population in 

general are well documented. During pregnancy, several bodily changes occur which, in 

combination with outdated and incorrect information about physical activity, can constitute 

barriers for pregnant women to perform physical activity. Studies show that most pregnant 

women do not accomplish recommended amount of physical activity. In Sweden, it is usually 

the midwife who guides and informs pregnant women about lifestyle during pregnancy and to 

support and provide personalized counselling is a central part of the midwife's work. Research 

shows that the midwives’ knowledge of physical activity during pregnancy is deficient. 

 

The aim was to highlight the medical impact of physical activity during uncomplicated 

pregnancy for women, fetus and new-born babies. 

 

A literature review where searching of articles was carried out in the databases PubMed and 

CINAHL. The study's results are based on fifteen quantitative articles published between 

2008 and 23 January 2019, and four quantitative articles found with manual search. 

 

There was no negative impact on the child's vital parameters after one and five minutes of 

age, nor was any difference between the proportion of vaginal births compared to caesarean 

section when the woman performed physical activity during pregnancy. Physical activity had 

a positive effect on the weight gain, which became smaller and that the weight loss of 

postpartum was facilitated if the woman was physically active during pregnancy. The 

woman's mental well-being also increased, and the duration of the childbirth became 

significantly shorter if the woman was physically active during pregnancy. 

 

There is no risk of recommending physical activity to healthy women with an uncomplicated 

pregnancy. However, physical activity more than 90 percent of the pregnant woman's 

maximum heart rate should be avoided. 

 

Keywords: Pregnancy, Postpartum, Physical Activity, Exercise. 
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INLEDNING 

 

En okunskap och rädsla för fysisk aktivitet under graviditet präglar den information som ges 

till gravida kvinnor och detta bidrar till att gravida kvinnor genom åren avråtts från att vara 

fysiskt aktiva. De medicinska risker som anses finnas är de anatomiska och fysiologiska 

förändringar som en graviditet innebär för kvinnan och som i sin tur kan förvärras med 

träning. Argumenten som används är att fysisk aktivitet kan vara skadligt då den medför en 

ökad belastning på leder och ligament på grund av viktökning och förändring i tyngdpunkt 

hos den gravida (Fridén, Nordgren & Åhlund, 2011). Aktuell forskning visar att både kvinnor 

och foster som genomgår en normal graviditet där fysisk aktivitet är ett naturligt inslag mår 

bra (Wigbrant, 2014). Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling [FYSS] 

rekommenderar gravida minst 150 minuters måttlig aerob fysisk aktivitet i veckan (Josefsson, 

Haakstad & Bø, 2016). Mellan 50-75 procent av gravida kvinnor upplever vanliga 

graviditetsbesvär som ryggont någon gång under graviditeten och incidensen för 

bäckensmärta är 35 procent (Östgaard & Gutke, 2014). Fysisk aktivitet och träning kan lindra 

vanliga graviditetsbesvär och kvinnor känner sig piggare om de fortsätter att röra på sig under 

tiden de väntar barn. De flesta missfall sker under första trimestern och därför 

rekommenderades kvinnor att ta det lugnt denna period för att inte skylla missfallet på 

träningen. En förutsättning för att gravida kvinnor ska våga träna under graviditeten är att de 

får tillgång till kunskap om vilken träning som är lämplig och på vilken nivå den kan utföras 

(Wigbrant, 2014). 

 

BAKGRUND 

Graviditet och fostrets utveckling 

 

En graviditet uppstår när en äggcell blir befruktad av en sädescell vilket ger upphov till ett 

embryo som i sin tur utvecklas till ett foster. En fullgången graviditet varar mellan 38 och 42 

veckor där sista menstruationens första dag räknas som graviditetens start och utifrån detta 

beräknas när förlossningen uppskattas äga rum. Vidare delas graviditeten in i tre delar där den 

första trimestern varar fram till vecka 14, den andra fram till vecka 28 och den tredje och sista 

fram till barnets födelse. Graviditetslängden kan variera, en födsel före 37 fullgångna 

graviditetsveckor benämns för tidig födsel (prematur) och en graviditetslängd över 42 veckor 

benämns överburen. Okomplicerad förlossning innebär att barnet föds vaginalt i 

huvudbjudning utan komplikationer vilket är eftersträvansvärt (Maršál, Hagberg & Westgren, 

2014). Andolf (2014) menar dock att en låg frekvens av kejsarsnitt inte är ett mål i sig utan 

viktigast är alltid en frisk mamma och ett friskt barn. Om indikationer finns för allvarlig 

syrebrist hos barnet, blödningar hos kvinnan, placentaavlossning eller andra livshotande 

tillstånd uppstår kan kejsarsnitt bli aktuellt. Den okomplicerade förlossningen övergår då till 

en komplicerad (Fridén et al., 2011; Maršál, Hagberg & Westgren, 2014). 

  

Procentuellt är fostrets tillväxt hög i tidig graviditet och vid fullgången graviditet väger fostret 

omkring 3500 gram och är 50 centimeter långt. Fostrets och livmoderns tillväxt speglas under 

graviditetens gång i den gravida kvinnans växande mage och mäts regelbundet från 

gestationsvecka 25 på mödravården av en barnmorska. Den intrauterina tillväxten är beroende 

av flera faktorer där moderns inflytande är större än faderns då fostret brukar vara anpassat till 

moderns storlek. Vidare är fostret beroende av näringstillförsel via placenta, tillväxthormoner 

och placentas endokrina och metabola funktion för utveckling och tillväxt (Maršál et al., 

2014). 
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Fysiologiska förändringar vid graviditet 

 

När en kvinna blir gravid sker flertalet anatomiska och fysiologiska förändringar som ett led i 

den naturliga anpassningen av kroppen för att ett foster ska kunna utvecklas och växa i 

livmodern. Anpassningarna för att möta de fysiologiska kraven börjar redan vid befruktningen 

och fortsätter vidare under graviditetens gång. Blodvolymen ökar med 40-50 procent under 

graviditeten och hjärtat anpassar sig genom högre puls och större slagvolym (Nisell & Gidlöf, 

2014). För att möta det ökade syrgasbehovet ökar framförallt andningsdjup och även 

andningsfrekvens hos den gravida kvinnan. Från ungefär fjärde graviditetsmånaden påverkas 

hjärtats kapacitet av den gravida kvinnans position. Det innebär att det venösa återflödet 

hindras vid ryggläge på grund av den växande livmodern, så kallat vena-cavasyndrom. Vena-

cavasyndrom kan leda till blodtrycksfall och minskad slagvolym hos den gravida kvinnan 

(Fridén et al., 2011). Hos fostret kan blodtrycksfallet hos den gravida kvinnan leda till 

minskad placentagenomblödning med risk för hypoxi som följd (CTG- och 

fosterövervakning, 2017). 

  

Vidare ökar ämnesomsättningen under graviditet vilket leder till förhöjd kroppstemperatur. 

Under en okomplicerad graviditet föreligger hyperinsulinemi och en tilltagande 

insulinresistens. Den gravida kvinnan kan sägas befinna sig i ett slags svälttillstånd som ökar 

med graviditetslängden vilket beror på kontinuerlig fetal och placentär konsumtion av glukos. 

En ökad frisättning av fria fettsyror och ketoner bidrar även till detta, samtidigt som det 

föreligger en oförmåga att öka glukoneogenesen tillräckligt. Således har den gravida kvinnan 

ett ökat kaloribehov. Vidare påverkas mag-tarmkanalen framförallt av progesteronets 

relaxerande effekt på glatt muskulatur omkring tarmar och magsäck vilket kan leda till 

obstipation. Livmodern trycker på magsäcken och den övre magmunnen relaxeras vilket kan 

göra att illamående uppstår. Urinvägar och njurar påverkas också av graviditeten. 

Genomblödningen av njurarna och njurvolymen ökar samtidigt som urinvägar vidgas. Detta 

märks hos den gravida kvinnan genom ökad urinproduktion samt täta trängningar (Nisell & 

Gidlöf, 2014). 

  

Stigande nivåer av progesteron, östrogen och relaxin under graviditeten medför en ökad 

rörlighet i bindväv, ligament och facia. Dessa förändringar påverkar rörligheten i bäckenet 

vilket underlättar förlossningen och skapar påfrestningar på leder i bäcken och ländrygg. 

Samtidigt sker en förskjutning av kroppens tyngdpunkt framåt, ryggmusklerna belastas 

ytterligare vilket skapar en ökad kompression på de bakre delarna av ländryggen. Svanken 

ökar och det kan därmed bli svårare att hålla balansen med ökad risk för fall. I takt med att 

magen växer kan även avståndet mellan de raka bukmusklerna öka, så kallad rektusdiastas. 

Det antas att rektusdiastas i kombination med den förändrade tyngdpunkten framåt kan leda 

till en minskad bålstabilitet. I Sverige ligger en genomsnittlig viktuppgång vid graviditet på 

14 kg. Den graviditetsorsakade viktuppgången leder till att skelett, muskler, leder och 

ligament belastas hårdare (Fridén et al., 2011). 

 

Förlossningens fysiologi och apgar 

Förlossningen startar med latensfasen vilken också kallas första fasen. Denna fas kan variera 

mellan några timmar till något dygn och oftast ökar inte smärtintensiteten under denna fas. 

Under öppningsskedet som är förlossningens andra fas kommer modermunnen att fullvidgas. 

Värkarna kommer att bli mer regelbundna med ett tidsintervall på tre till fem minuter och 

duration på 30-90 sekunder (Nordström & Wiklund, 2014). 
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Utdrivningsskedet som är förlossningens tredje fas startar då modermunnen är fullvidgad och 

barnet börjar tränga ner i förlossningskanalen tills dess att barnets huvud står slutroterad mot 

bäckenbotten, sedan krystar kvinnan ut barnet. Genomsnittliga tider för förstföderskor 

respektive omföderskor är cirka 6,5 timmar respektive 5,0 timmar i latensfas, 4,5 timmar 

respektive 2,5 timmar i öppningsskedet och i utdrivningsskedet cirka 60 minuter respektive 30 

minuter (Nordström & Wiklund, 2014). När barnet är framfött bedöms barnets vitalitet genom 

ett poängsystem som kallas apgar, bedömningen görs vid en, fem och tio minuters ålder hos 

barnet. De parametrar som bedöms av barnmorskan är barnets hjärtfrekvens, andning, 

hudfärg, muskeltonus och retbarhet. Varje parameter kan poängsättas med noll, en och två 

poäng varför maximal poäng vid varje bedömningstillfälle är tio poäng (Blennow, 2016; 

Ransjö-Arvidson, Sjödin & Widström, 2014). 

 

Fysiologi postpartum 

Puerperiet definieras som tiden från avslutad förlossning och sex till åtta veckor framåt. 

Under dessa veckor sker omfattande hormonella förändringar hos den nyblivna mamman. 

Placenta avgår och slutar därmed producera östrogen och progesteron. Prolaktinnivån är hög 

postpartum och om barnet börjar amma frisätts stora mängder oxytocin från hypofysen. 

Oxytocin verkar sammandragande på uterus postpartum som då drar ihop sig för att undvika 

att blödning uppstår. Där placenta suttit bildas en såryta vilken till en början ger ifrån sig 

blodig vätska och så småningom en mer brunaktig vätska för att slutligen upphöra fyra till åtta 

veckor postpartum. Vidare återgår hjärta och cirkulationssystem, blodsockernivåer, 

kroppstemperatur till det pregravida tillståndet. Andningsdjupet återgår till det normala när 

nivåerna av progesteron sjunker (Fridén et al., 2011). Upp till 80 procent av alla kvinnor som 

fött barn drabbas av kortvarig nedstämdhet som kan visa sig genom gråtmildhet, förvirring, 

ångest, sorg, irritabilitet eller oro av olika grad några dagar postpartum. Detta tillstånd är 

övergående och kallas för “maternity blues” eller “baby blues”. Tillståndet tros bero på den 

hormonomställning kvinnan genomgår men orsaken är inte helt klarlagd. Totalt drabbas 

omkring åtta till femton procent av postpartumdepression vilken kan vara av olika grad. Då 

det nyfödda barnets emotionella och kognitiva utveckling samt anknytning kan påverkas 

negativt av detta är det angeläget att den nyblivna mamman får adekvat behandling. För att ha 

möjlighet att tidigt ställa diagnos när det kommer till postpartumdepression används ofta det 

validerade mätinstrumentet Edinburgh Postnatal Depression Scale [EPDS] (Fridén et al., 

2011; Sydsjö & Skoog Svanberg). 

Barnmorskans roll  

 

Att bidra till god hälsa är en av hörnstenarna i barnmorskans arbete. Barnmorskans roll 

beskrivs som både vårdande, stödjande och stärkande. Relationen mellan kvinna och 

barnmorska är kärnan i det professionella förhållningssätt som barnmorskan bör arbeta efter. 

Där ingår att vara lyhörd och öppen för varje enskild kvinnas situation och hennes behov 

(Lundgren & Berg, 2016). Graviditet och förlossning kan ses som en möjlighet till personlig 

utveckling hos kvinnan och en förlossning där kvinnan känner att hon har kontroll och blir 

sedd kan stärka den egna självkänslan och därmed hälsan (Ryding, 2014). I dagens sjukvård 

är fokus på risker i centrum och detta blir tydligt då flertalet gravida kvinnor ser graviditet och 

förlossning som en riskfylld händelse (Lundgren & Berg, 2016). Antonovsky (2005) menar 

att hälsa handlar om att en känsla av sammanhang [KASAM] och begreppet salutogenes är 

centralt inom denna teori. Med ett salutogent perspektiv inom vården menar Antonovsky att 

hälsa främjas då fokuset ligger på det friska. Motsatsen till salutogent är patogent vilket 

innebär att sjukdomar, risker och komplikationer och dess behandlingar hamnar i fokus. 

  

 



4 

 

Barnmorskans kompetensbeskrivning 

Barnmorskan ska inneha kunskap om hälsofrämjande insatser, förebyggande hälso- och 

sjukvård, vårdande och behandlande arbete, inom området reproduktiv, perinatal och sexuell 

hälsa. Barnmorskans arbete innebär att identifiera och aktivt stävja hälsorisker samt arbeta 

förebyggande för att hindra uppkomst av sjukdomar samt psykiska, fysiska eller sociala 

problem som kan bidra till ohälsa samt att stärka patientens egen förmåga och öka patientens 

egenkontroll. Barnmorskan ska identifiera behovet av kunskap och information genom att ta 

upp en anamnes och status som underlag. Detta för att identifiera det individuella vårdbehovet 

som patienten är i behov av och vidare stärka patientens egen förmåga till hälsofrämjande 

åtgärder i ett livscykelperspektiv (Svenska barnmorskeförbundet, 2018). Vidare stärker den 

etiska koden för barnmorskor detta genom att tydliggöra att vården som ges till kvinnor, barn 

och familjer generellt ska förbättras i världen. Den etiska koden belyser och rättfärdigar att 

kvinnor är individer med mänskliga rättigheter samt att alla människor skall ha tillgång till 

rättvis vård som bygger på ömsesidiga relationer- relationer med respekt, förtroende och 

värdighet. Barnmorskans etiska överväganden innebär att främja hälsa och välbefinnande och 

omfattar kvinnans livscykel, innan graviditet till menopaus och till livets slut. Barnmorskan 

skall använda sig av, och uppdatera sig kontinuerligt på evidensbaserad yrkeskunskap för att 

upprätthålla kompetensen. Vidare skall barnmorskan ta ansvar för att dela med sig av relevant 

information som i sin tur leder till ett välgrundat beslut och där mottagaren själv ansvarar för 

resultatet av sitt val (International Code of Ethics for Midwives [ICM], 2014). 

  

Bas-programmet 

I Sverige träffar majoriteten av dem som väntar barn en barnmorska kontinuerligt under 

graviditeten. Detta ger barnmorskan en unik roll där en relation kan etableras vilket möjliggör 

en god förutsättning för barnmorskan att informera om fysisk aktivitet under graviditet och en 

möjlighet för den gravida kvinnan att ställa frågor. Graviditeten är en gynnsam tid för 

livsstilsförändringar hos kvinnan då flertalet gravida vill göra sitt yttersta för att fostret ska må 

bra. Dessa livsstilsförändringar håller förhoppningsvis i sig även efter graviditeten. När det 

kommer till råd om kost, tobak och alkohol ges idag rutinmässig information till alla gravida 

av barnmorskor. Trots att det idag finns evidens för att träning och fysisk aktivitet kan 

förebygga en rad vanliga graviditetskomplikationer ges inte denna information rutinmässigt 

av alla barnmorskor (Fridén et al., 2011). 

  

Det medicinska basprogrammet är ett vårdprogram för friska gravida kvinnor utan förväntade 

komplikationer. Syftet med programmet är att genom undersökningar och provtagningar hitta 

de gravida kvinnor som har ökad risk för komplikationer. Exempelvis screenar mödravården 

för infektioner hos modern som kan överföras till fostret och alkoholvanor som kan påverka 

graviditeten. I basprogrammet ingår även en uppskattning om det råder ett ökat behov av 

insatser gällande den psykosociala miljön. Besöken hos mödravården i Sverige är kostnadsfria 

för kvinnan (Collberg & Ellis, 2014). Enligt det svenska basprogrammet ingår sex till nio 

besök hos en barnmorska för en förstföderska (Hildingsson, 2016). Dessa besök är det minsta 

antal gånger den gravida har möjlighet att få träffa en barnmorska under sin graviditet. I 

basprogrammet framgår att barnmorskan ska informera om goda levnadsvanor i samband med 

graviditet där fysisk aktivitet ingår. Även under delen där barnmorskan riskbedömer 

graviditeten vid inskrivning ingår ”regelbunden motion” som ett kriterium för en 

okomplicerad graviditet (Mödrahälsovårdsenheten SLL, 2018). 
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Fysisk aktivitet 

 

För att definiera vad som avses med fysisk aktivitet används FYSS (fysisk aktivitet i 

sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling) definition i följande text, “Fysisk aktivitet är 

ett komplext beteende och definieras, rent fysiologiskt, som all kroppsrörelse som ökar 

energiförbrukningen utöver viloförbrukning”. Vidare definieras begreppet metabolisk 

ekvivalent som en persons viloförbrukning av syre (Mattsson, Jansson & Hagströmer, 2016). 

Träning inom idrott definieras som en aktivitet som syftar till att öka eller upprätthålla den 

fysiska prestationsförmågan. Träning delas vanligen in i tre vanligt förekommande 

intensiteter. Dessa är låg, medel och hög intensitet. Låg intensitet är en kraftansträngning på 

40-60 procent av den maximala hjärtpulsen. Moderat intensitet är en kraftansträngning på 60-

80 procent av den maximala hjärtpulsen. Hög intensitet är en ansträngning på 80-95 procent 

av den maximala hjärtpulsen (Gjerset et al., 1997). För att mäta en persons aeroba kondition 

kan VO2max uppmätas. VO2max definieras som den största volymen syrgas (i milliliter) som 

en person kan förbruka per minut per kilo kroppsvikt vid maximal prestation (Poole, 

Wilkerson & Jones, 2008). 

  

Folkhälsomyndigheten har rekommendationer för vuxna gällande fysisk aktivitet. Dessa 

bygger på World Health Organizations rekommendationer. Rekommendationerna är för 

närvarande att alla vuxna över 18 år bör ägna sig åt medelintensiv fysisk aktivitet minst 150 

minuter per vecka. Är intensiteten hög räcker det med minst 75 minuter. Dosen fysisk 

aktivitet bör spridas ut över veckan och rekommendationen är minst 10 minuters aktivitet per 

tillfälle. Aktiviteten som utförs ska vara av aerob karaktär där en pulshöjning i kombination 

med ökad andning sker alternativt en markant ökning av puls och andning då intensiteten är 

hög (Folkhälsomyndigheten, 2013). Aktiviteter som uppfyller denna rekommendation är till 

exempel promenader á 30 minuter om dagen fem dagar i veckan alternativt löpning 20-30 

minuter tre dagar i veckan. Ytterligare hälsoeffekter kan uppnås om denna rekommendation 

utökas antingen till längre pass eller högre intensitet. Vidare rekommenderas muskelstärkande 

aktiviteter för kroppens större muskelgrupper minst två gånger i veckan. Även de vuxna som 

uppfyller rekommendationerna om fysisk aktivitet avråds från långvarigt stillasittande. Vid 

stillasittande arbete eller fritid är rådet att resa på sig under några minuter och utföra någon 

form av muskelaktivitet. Fysisk aktivitet kan minska risken för hjärt- och kärlsjukdom, 

benskörhet, tumörsjukdom i form av bröst- och tjocktarmscancer, diabetes typ två och 

metabolt syndrom. Depression minskar också vid regelbunden fysisk aktivitet 

(Folkhälsomyndigheten, 2013). 

Riskfaktorer vid träning hos gravida kvinnor 

  

Vid träning för gravida kvinnor finns vissa tillstånd där en professionell medicinsk 

bedömning bör föregå fysisk aktivitet, dessa är hjärtsjukdom, icke utredd hjärtarytmi hos den 

gravida kvinnan, restriktiv lungsjukdom, kronisk bronkit, bristfälligt kontrollerad hypertoni, 

thyreoideasjukdom, diabetes mellitus, epilepsi, anemi, blödningar i gestationsmånad fyra till 

nio, preeklampsi eller graviditetsinducerad hypertoni, prematura värkar, intrauterin 

tillväxthämning, cervixpåverkan/cerclage, prematur vattenavgång, tvillinggraviditet, rökning 

över 20 cigaretter/dag, ortopedisk sjukdom som begränsar rörelseförmågan, morbid fetma 

(BMI över 40) undernäring eller ätstörning (Josefsson et al., 2016).  
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Den gravida kvinnan som utför fysisk aktivitet bör vara uppmärksam på varningstecken 

såsom vaginal blödning, andfåddhet före träning, yrsel, bröstsmärtor eller tryck över bröstet, 

muskelsvaghet, huvudvärk, vadsmärta eller svullnad, prematura värkar, minskade 

fosterrörelser och vattenavgång. Ses några av dessa varningstecken bör den gravida kvinnan 

söka sjukvård. Absoluta kontraindikationer vid graviditet är träning på hög höjd (>2500 meter 

över havet) och dykning med tuber. Gravida kvinnor som ägnar sig åt idrott med stor risk för 

fall bör uppmärksamma om försämrad balans uppstår samt risken för fosterskada vid ett 

eventuellt fall (Josefsson et al., 2016). 

 

Faktorer som hindrar den gravida kvinnan från att träna 

 

Anledningar till att gravida kvinnor inte vill eller kan fortsätta vara fysiskt aktiva i samma 

utsträckning som innan de blev gravida kan variera. De vanligaste inre barriärerna för fysisk 

aktivitet beskrivs som trötthet, illamående, dålig sömn, brist på information och obehag på 

grund av storleken på magen (Watson et al., 2016; Coll, Domingues, Gonçalves, Bertoldi & 

Andréa, 2017). Att uppleva trötthet och dessutom arbeta och sedan ta hand om barn som finns 

sedan tidigare gör att kvinnor upplever att orken inte räcker till. Kvinnor upplever en 

frustration över tröttheten då de inte kan genomföra det de vanligtvis gjorde innan 

graviditeten och en upplevelse över att graviditeten stör kvinnans vanliga aktiviteter (Groth & 

Morrison-Beedy, 2013). 

  

Överviktiga kvinnor rapporterar en avhållsamhet gällande fysisk aktivitet på grund av sin 

kroppsstorlek, samt upplevelsen av omgivningens inställning till deras övervikt. Bristande 

motivation och familjeåtaganden, ryggsmärta och bäckensmärta är andra orsaker till utebliven 

träning (Coll et al., 2017). I en dansk studie beskriver gravida kvinnor ett fysiskt hinder såsom 

en ständig känsla av kissnödighet vilket utgör ett motstånd för att utföra både löpträning och 

aerobics. Illamående i början av graviditeten beskrivs som ett hinder för träning på gym 

tillsammans med andra som luktar svett. Träning utomhus är ett bättre alternativ eftersom 

frisk luft är förknippat med minskat illamående (Hegaard, Kjaergaard, Damm, Petersson & 

Dykes 2010). Orsaker till ett oförändrat beteende är även brist på tid, pengar och utbildning 

angående fysisk aktivitet (Watson et al., 2016). 

  

Oro och ångest för missfall framkommer även det som anledning till att kvinnor inte vill vara 

fysiskt aktiva under graviditeten (Hegaard et al., 2010; Watson et al., 2016). Särskilt de 

kvinnor som av olika anledningar har svårt att bli gravida upplever en större oro för missfall i 

samband med fysisk aktivitet vilket leder till högre grad av fysisk inaktivitet under 

graviditeten (Hegaard et al., 2010). Kvinnor uttrycker även en rädsla över att det är skadligt 

för barnet eller graviditeten om de är för aktiva (Groth & Morrison-Beedy, 2013; Coll et al., 

2017). Denna rädsla rapporteras även från gravida som fortsättningsvis är aktiva under 

graviditeten (Coll et al., 2017). Sociala stigman som finns kring fysisk aktivitet under 

graviditet är en anledning till att flertalet gravida inte känner sig bekväma med att vara fysiskt 

aktiva under graviditeten. Gravida kvinnor uttrycker en känsla av att de behöver ett socialt 

godkännande för att kunna vara fysiskt aktiva i den mån de kan och vill eftersom de annars är 

rädda att någon ska tro att de inte vill fostrets bästa. Vidare beskriver gravida kvinnor att de 

avråds av kollegor att hjälpa till när något fysiskt ska göras vilket kan skapa osäkerhet hos den 

gravida kvinnan. Några gravida kvinnor uttalade att de kände till rekommendationerna som 

finns gällande fysisk aktivitet under graviditet men väljer ändå att inte följa 

rekommendationerna då de upplever att de känner sin egen kropp bäst och därför förblir 

fysiskt inaktiva (van Mulken, McAllister & Lowe, 2016). 
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Normalt tränar flertalet kvinnor för att komma i bättre fysisk form och i takt med att 

graviditeten fortskrider sker det motsatta vilket i sig är negativt för motivationen för träning 

(Hegaard et al., 2010). En del kvinnor har ett positivt tankesätt och har en förmåga att 

bestämma sig för att utnyttja de dagar då de känner att de har mer energi (Groth & Morrison-

Beedy, 2013). Det finns kvinnor som beskriver en känsla av kontroll över sin situation och 

tillåter inte graviditeten sätta stopp för fysisk aktivitet (Watson et al., 2016). De kvinnor som 

innan graviditeten såg fysisk aktivitet som en del av sin livsstil fortsatte i stor utsträckning att 

vara fysiskt aktiva som gravida, även om många anpassar aktiviteten och intensiteten efter 

graviditeten (Hegaard et al., 2010). I en amerikansk studie framgår vilka faktorer som gör att 

kvinnor väljer att vara fysiskt aktiva eller inte under graviditeten. En av faktorerna som 

påverkar den gravida är hennes obstetriker. De kvinnor som går till en obstetriker som är 

positivt inställd till träning under graviditeten och kan lägga fram argument varför träning 

under graviditet rekommenderas, ägnar sig i större utsträckning åt träning under graviditeten 

(Gaston & Cramp, 2011). 

  

Trots att majoriteten av kvinnor tror att fysisk aktivitet är fördelaktig under graviditeten väljer 

flertalet gravida kvinnor att avstå fysisk aktivitet. Kvinnor förblir inaktiva under graviditeten 

på grund av att de saknar motivation (Groth & Morrison-Beedy, 2013; Hegaard et al., 2010; 

Watson et al., 2016). Även inflytelserika personer som familj, vänner, vårdgivare och 

personer med kulturella övertygelser, ger ofta avskräckande råd om fysisk aktivitet under 

graviditeten för att skydda fostret. Uppfattningen om huruvida en viss aktivitet är säker eller 

inte kan bero på råd från familj och vänner eller att den gravida kvinnan lyssnar på sin egen 

kropp (Coll et al., 2017; Watson et al., 2016). 

Att förmedla information som barnmorska 

 

I en svensk kvalitativ studie framgår det att gravida kvinnor önskar individuell rådgivning 

gällande fysisk aktivitet under graviditet. De gravida kvinnorna önskade inte generell 

rådgivning som riktar sig till alla gravida kvinnor utan kvinnan vill bli sedd i den aktuella 

livssituation hon befinner sig i. Vidare upplever gravida kvinnor att de får stöd och 

uppmuntran till fysisk aktivitet och livsstilsförändringar av sin barnmorska medan andra är av 

den åsikten att barnmorskan har bristande kunskap om träning och livsstilsförändringar under 

graviditet och att fokus ligger på den medicinska bedömningen. Barnmorskor behöver således 

mer kunskap om hälsa och livsstilsförändringar under graviditet för att kunna möta den 

gravida kvinnans behov (Lindkvist, Persson & Mogren, 2015). En gravid kvinna har fått höra 

att det kan vara farligt för fostret om kvinnans puls blir för hög medan en annan barnmorska 

dementerar detta påstående. Gemensamt för flertalet gravida kvinnor i studien är att de tycker 

att det är tillfredsställande att delta i träningsklasser speciellt utformad för gravida kvinnor där 

de vet att coachen har specifik kunskap om graviditetsfysiologi. Att som gravid se andra 

gravida kvinnor träna är också värdefullt eftersom det då känns mer säkert än vid 

träningsklasser där den gravida kvinnan är ensam om att vara gravid (Hegaard et al., 2010). 

  

Studier visar att gravida kvinnor upplever motstridiga råd från barnmorskor vilken som är den 

rekommenderade pulsnivån för den gravida kvinnan vid fysisk aktivitet (Coll et al., 2017; 

Hegaard et al., 2010). Få eller inga råd om fysisk aktivitet från vårdpersonal rapporteras. 

Kvinnor som upplever brist på information beskriver att vårdgivare inte förmedlar hur säker 

fysisk aktivitet under graviditet kan utföras samt att informationen om de medicinska 

fördelarna fysisk aktivitet kan ha på förlossningen inte är tillräcklig (Coll et al., 2017). 
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Denna information bekräftas i en studie där det visar sig att barnmorskor och fysioterapeuter 

har föråldrad kunskap och att de inte är insatta i gällande riktlinjer för fysisk aktivitet under 

graviditet. Det finns ett behov att uppdatera barnmorskors och fysioterapeuters kunskapsbas 

gällande motion under graviditet (Crampton, O'Brien & Heathcote, 2018). 

Problemformulering 

 

Majoriteten av gravida kvinnor följer basprogrammet i Sverige och möter en barnmorska 

regelbundet under graviditeten. Barnmorskan är den person som har möjlighet att informera, 

arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Då det i Sverige föds ungefär 115 000–120 000 

barn varje år (Socialstyrelsen, 2018) betyder det att flertalet kvinnor har kontinuerlig kontakt 

med mödravården. Detta innebär flertalet tillfällen för barnmorskan att ge information om 

fysisk aktivitet och vilka medicinska hälsofördelar det kan ge både barnet och kvinnan under 

graviditeten samt i ett livscykelperspektiv. Studier visar att barnmorskor saknar tillräcklig 

kunskap gällande fysisk aktivitet och dess påverkan under graviditet (Coll et al., 2017; 

Crampton et al., 2018; Hegaard et al., 2010; Lindkvist et al., 2015). När den gravida kvinnan 

inte får tillräckligt stöd eller rådgivning från sin barnmorska gällande fysisk aktivitet kan oron 

för att skada graviditeten leda till att kvinnan blir fysiskt inaktiv. I andra fall söker den gravida 

svar på sina frågor i sin omgivning bland vänner och anhöriga, alternativt i forum på internet 

vilket kan leda till vilseledande, oenig, icke uppdaterad information som i sin tur kan förvirra 

och gör kvinnan osäker gällande sin inställning till fysisk aktivitet under graviditeten. Därför 

vill författarna till föreliggande studie bidra med en sammanställning av vad den 

vetenskapliga litteraturen anger om hur fysisk aktivitet påverkar graviditeten, fostret och det 

nyfödda barnet. 

SYFTE 

 

Syftet var att belysa den medicinska påverkan av fysisk aktivitet under okomplicerad 

graviditet för kvinnor, foster och nyfödda barn. 

 

METOD 

Design 

 

Syftet i denna studie har besvarats med hjälp av en litteraturöversikt. En litteraturöversikt gav 

en överblick över kunskapsläget av ett avgränsat område genom att redan publicerat 

forskningsresultat sammanställdes. En litteraturstudie ska kunna vara överförbar vilket 

innebar att studien ska kunna reproduceras av en annan forskare genom att använda samma 

metod och komma fram till liknande resultat (Polit & Beck, 2017). 

Urval 

 

Urvalsprocessen skedde i en flerstegsmodell där författarna inspirerats av Forsberg och 

Wengström (2016). Första steget innebar att sökorden definierades utifrån litteraturstudiens 

syfte. I steg två valdes inklusions- och exklusionskriterier ut. Relevanta artiklar hittades till 

denna litteraturstudie genom att inklusions - och exklusionskriterier sattes upp för att svara 

mot arbetets syfte. Vetenskapligt material är färskvara (Östlundh, 2017). Författarna satte 

därför upp en avgränsning i tid där artiklar skulle vara publicerade mellan 2008 och 23 januari 

2019.  
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Vidare sattes en språkbegränsning upp då artiklar skrivna på annat språk än engelska och 

svenska exkluderades då dessa skulle bli svårtolkade för författarna. Artiklar vars syfte var att 

beskriva fysisk aktivitet under komplicerad graviditet exkluderades. 

Vidare exkluderades djurstudier, artiklar som behandlade både fysisk aktivitet i 

kombinationen med olika dieter och artiklar om barnets hälsa senare än fem minuter efter 

förlossningen. Artiklar som belyste gravida kvinnors upplevelser av fysisk aktivitet under 

graviditet exkluderades då dessa inte svarade på föreliggande studies syfte. Slutligen skulle 

alla artiklar vara peer-reviewed för att sortera ut de artiklar som hade publicerats i 

vetenskapliga tidskrifter och därmed granskats av experter. I steg tre genomfördes sökningar i 

databaserna PubMed och CINAHL complete (The Cumulative Index to Nursing and Allied 

Health Literature) vilket beskrivs ytterligare under databassökning. För att erhålla relevanta 

artiklar som svarade mot föreliggande studies syfte lästes titlar på samtliga artiklar. Därefter 

lästes abstrakten till de artiklar vars titlar svarade mot syftet. Slutligen lästes artiklarna i sin 

helhet för att slutligen kvalitetsgranskas och klassificeras enligt dataanalys nedan (Forsberg & 

Wengström, 2016). Kvantitativ forskning har analyserats då detta forskningsmaterial lämpar 

sig för att svara på föreliggande studies syfte. 

Genomförande 

 

Databassökning 

Författarna till föreliggande studie gjorde datainsamling genom sökning i de vetenskapliga 

databaserna PubMed och CINAHL då dessa databaser publicerar forskningsartiklar inom 

området medicin och omvårdnad (Polit och Beck, 2017). Syftet var vägledande för val av 

sökord. För att finna korrekta sökord i PubMed på engelska användes svenska MeSH 

(Medical Subject Headings) där sökorden översattes till engelska. I CINAHL användes 

CINAHL subject headings för att hitta korrekta sökord. Termerna som togs fram via svenska 

MeSH och CINAHL subject headings kallas ämnesord och är en gemensam terminologi för 

att hitta artiklar med andra sökord än de valda tack vare att ämnesorden även täcker in 

synonymer till det valda ämnet (Karolinska institutet, 2017).  De sökorden som användes var 

pregnancy, exercise, pregnant women, physical activity och expectant mothers. Vid ett första 

försök till sökning av artiklar fick författarna rikligt med träffar och en hög andel artiklar som 

inte svarade mot föreliggande studies syfte. Därefter tog författarna hjälp av en bibliotekarie 

vid Sophiahemmets högskolas bibliotek för att få stöd med databassökningen. Sökorden 

kombinerades den här gången med de boolelska operatorerna “AND” och “OR” (Östlundh, 

2017). Polit och Beck (2017) menar att en noggrann redovisning av sökningar, termer, 

sökresultat och avgränsningar är av betydelse för att visa och följa studiens förfarande. 

Sökningen resulterade i 280 träffar i PubMed och 73 träffar i CINAHL.  

  

Manuell sökning 

Enligt Forsberg och Wengström (2015) kan manuell sökning göras på olika vis. När en 

intressant artikel har lästs kan referenslistan studeras för att finna ytterligare relevanta artiklar. 

Ett annat sätt är att studera relevanta tidskrifter referenser. Genom att studera referenslistor till 

intressanta artiklar hittade författarna till föreliggande studie slutligen fyra artiklar via manuell 

sökning. Databassökningarna har sammanställts utförligt i en tabell (Tabell 1). Sökningarna 

utvärderades under studiens gång och valda artiklar sammanställdes i en artikelmatris (Bilaga 

2). Databassökningarna resulterade i totalt 353 artiklar. Slutligen användes 19 artiklar till 

resultatet. 
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Tabell 1. Databassökning 

  

Datum/Databas Sökord Begränsningar Antal 

träffar 
Lästa 

abstract 
Inkluderade 

190108 

CINAHL 

exercise OR physical 

activity AND pregnancy 

OR expectant mothers 

english, peer reviewed, 

research article, 10 years, 

major concept 

73 56 2 

190123 

PubMed 

exercise AND pregnancy 

OR pregnant women 

 

english, peer reviewed, 10 

years, major topic  

280 137 13 

Totalt   353 193 15 

Dataanalys 

 

Kvalitetsgranskning och klassificering av artiklarna 

För att slutligen välja artiklar till resultatet lästes alla valda artiklar i sin helhet var för sig av 

författarna. Detta för att säkerställa att författarna inte påverkat varandra i sina respektive 

bedömningar. För att garantera utvalda artiklarnas relevans och kvalitet granskades de utifrån 

Sophiahemmet Högskolas riktlinjer för bedömning av vetenskapliga studier med kvalitativ 

och kvantitativ ansats. Granskningsunderlaget (Bilaga 1) visade om en studie uppfyllde 

kriterier för att klassificeras som en vetenskaplig artikel. Vidare graderade granskningsmallen 

om artikeln höll låg, medel eller hög kvalitet (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011: Berg, 

Dencker och Skärsäter, 1999). Artiklarna granskades kritiskt för att säkerställa att artiklarna 

var av god kvalitet och att de svarade på syftet. Artiklarnas resultat sammanställdes, 

analyserades och slutligen fördes en diskussion. Enligt Friberg (2012) kunde sedan en slutsats 

dras utifrån den evidens som framkommit från resultatet, vilket har gjorts. I resultat och 

diskussionsdelen användes FA som samlingsbegrepp för all fysisk rörelse som beskrevs i 

bakgrunden under FYSS. 

  

Integrerad analys 

I denna litteraturstudie har en integrerad analys använts. Kristensson (2014) har beskrivit 

integrerad analys som ett sätt att presentera resultatet på ett överskådligt sätt och som görs i 

tre steg, vilket vi följde. För att säkerställa att artiklarna svarade på syftet läste båda 

författarna artiklarna i sin helhet flertalet gånger för att få en djup förståelse av innehållet. 

Steg ett i analysprocessen innebar att författarna tillsammans läste artiklarnas resultat för att 

identifiera övergripande likheter och/eller skillnader. Steg två i dataanalysen innebar att 

kategorier, etiketter, identifierades som i sig sammanfattade resultatet i de olika artiklarna 

som relaterade till varandra. För att överskådligt kategorisera artiklarna användes pennor i 

olika färger och dessa kategorier utmynnade i resultatet. Slutligen sammanställdes resultatet 

under de olika kategorierna som identifierats. Genom hela processen diskuterade författarna 

med varandra för att slutligen nå fram till ett resultat där medicinsk påverkan med fysisk 

aktivitet under okomplicerad graviditet kunde presenteras på ett överskådligt sätt i enlighet 

med Kristensson (2014) rekommendationer. 
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Forskningsetiska övervägande 

 

Studier som fått tillstånd från en etisk kommitté eller där noggranna etiska överväganden har 

gjorts valdes ut till denna litteraturstudie. Alla resultat presenterades vare sig de bekräftade 

respektive inte bekräftade syftet. De resultat som var av vikt för studien har använts även om 

dessa inte förhöll sig till författarnas åsikter eller tidigare kunskaper (Vetenskapsrådet, 2017). 

För att en studie som utförts på människor ska vara etiskt försvarbar finns ett antal regler som 

bör följas av forskarna. All medicinsk forskning innebär risker för deltagarna och särskilt 

utsatta grupper bör behandlas med stor respekt och det är av vikt att deltagarna i 

förlängningen kan ha nytta av forskningsresultaten (Helsingforsdeklarationen, 2018). 

Vergnes, Marchal-Sixou, Nabet, Maret och Hamell (2010) menar att det idag finns brister i 

litteraturöversikter då flertalet litteraturöversikter saknar bedömning av den etiska aspekten i 

valda studier. I bästa fall kan en litteraturöversikt förbättra den etiska kvaliteten på studier om 

författaren till litteraturöversikter ställer större krav på de studier de väljer att ta med i sina 

respektive studier. Risken som finns är att systematiska litteraturöversikter blir ett sätt att få 

oetisk forskning publicerad på. Helsingforsdeklaration kan idag betraktas som grunden till 

modern forskningsetik och vid experimentella studier ska det i den etiska bedömningen finnas 

informerat samtycke av varje deltagare, samtycke från en oberoende kommitté för skydd av 

personer, kvalificerade utredare att bedöma studiens etiska överväganden samt information 

om fördelar och risker med att delta i en studie. 

  

Då en författare till föreliggande studie hade en pågående elitsatsning inom maratonlöpning 

och genomgått en graviditet och förlossning tidigare fanns en viss förförståelse för ämnet 

vilket var av vikt att vara transparent med. Intentionen med föreliggande studie var att båda 

författarna genom hela processen arbetade objektivt och inte lät egna erfarenheter och åsikter 

återspeglas i resultatet (Vetenskapsrådet, 2017). 

 

RESULTAT 

 

Genomgång av valda artiklar resulterade i sex kategorier. “Fysisk aktivitet under graviditet 

och dess påverkan på det nyfödda barnet och prematur födsel”, “Fysisk aktivitet under 

graviditet och dess påverkan på förlossningssätt”, “Fysisk aktivitet och dess påverkan på den 

gravida kvinnans viktuppgång och postpartumvikt”, “Fysisk aktivitet under graviditet och 

dess påverkan på förlossningens duration”, ”Fysisk aktivitet under graviditet och dess 

påverkan på psykisk hälsa hos den gravida kvinnan”och slutligen “Fysisk aktivitet under 

graviditet och dess påverkan på andra medicinska tillstånd hos den gravida kvinnan”. 

Fysisk aktivitet under graviditet och dess påverkan på det nyfödda barnet och prematur 

födsel 

   

Flertalet studier visade inte några signifikanta skillnader mellan de nyfödda barnens mående 

beroende på om kvinnan tillhörde en interventionsgrupp som utförde FA på en måttlig nivå 

under graviditeten eller en kontrollgrupp som inte var aktiv på samma nivå. 

  

Födelsevikt 

Vid ett övervakat fysiskt konditionsprogram som inkluderade tre stycken 55- till 60-minuters 

sessioner per vecka som började mellan nionde och trettonde gestationsveckan och fortsatte 

kontinuerligt till slutet av tredje trimestern (gestationsveckor 39-40) togs hjärtfrekvensen på 

kvinnorna med hjälp av en hjärtfrekvensmätare för att säkerställa rätt träningsnivå vilken 

skulle vara av måttlig intensitet (Barakat, Perales, Bacchi, Coteron & Refoyo, 2014).  
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För att få delta i studien fick kvinnorna inte vara fysiskt aktiva mer än fyra timmar per vecka 

innan start eller delta i någon annan typ av FA under graviditeten än den som var avsedd. Lätt 

till måttlig intensitet med aerob träning var föreskriven, med målet att uppnå en maximal 

hjärtfrekvens på 55 till 60 procent av maxpuls. Kvinnorna i kontrollgruppen tränade inte 

under denna period. De fick sedvanlig information från deras barnmorskor eller vårdpersonal. 

Barnens födelsevikt skilde sig inte mellan interventionsgrupp och kontrollgrupp (Barakat, 

Perales et al, 2014). Detta bekräftades i andra studier där kvinnorna som genomgått en 

okomplicerad graviditet samt tränat på måttlig nivå, vars barn inte hade någon signifikant 

viktskillnad jämfört med kontrollgruppens barn (Barakat, Pelaez, Lopez, Montejo & Coteron, 

2012; Haakstad & Bø, 2011a; de Oliviera et al., 2012; Perales, Calabria et al., 2016; Price, 

Amini & Kappeler, 2012; Perales, Santos-Lozano et al., 2016). 

  

I en studie som visade liknande resultat fanns ingen signifikant skillnad gällande 

födelsevikten hos barnen (3292,1 gram mot 3374,3 gram) dock var den genomsnittliga 

födelsevikten lägre i interventionsgruppen. Studien inkluderade 166 kvinnor i 

gestationssvecka sex till åtta och tränade regelbundet tre dagar i veckan på submaximal (65-

70% av maximal hjärtfrekvens) intensitet under hela graviditeten och jämfördes mot en 

kontrollgrupp med 168 kvinnor som fick standardiserad förlossningsvård. Andelen barn som 

föddes med fetal makrosomi (födelsevikt > 4000 gram) var dock signifikant lägre i 

interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen (Tomić et al., 2013). 

  

Apgar, längd, huvudomfång och pH i navelsträng 

Flertalet studier hade tittat på en interventionsgrupp som hade utfört FA under graviditeten 

och jämfört med en kontrollgrupp som inte utfört FA under graviditeten och vad det fanns för 

skillnader mellan gruppernas nyfödda barns hälsostatus gällande apgarpoäng under den första 

minuten samt efter fem minuters ålder. I flertalet studier kunde ingen signifikant skillnad ses 

mellan interventionsgrupp och kontrollgrupp (Barakat, Perales et al., 2014; Barakat et al., 

2012; Perales, Calabria et al., 2016; Price et al., 2012; Perales, Santos-Lozano et al., 2016). 

Haakstad och Bø (2011b) hade i sin studie undersökt effekten av ett övervakat, strukturerat 

träningsprogram. De fann en signifikant skillnad vid jämförelse av apgarpoäng vid en minuts 

ålder mellan interventions- och kontrollgrupp, där barn till mammor i interventionsgruppen 

fick högre poäng. Denna skillnad i apgar sågs inte vid fem minuters ålder. I studier där längd, 

huvudomfång samt pH i navelsträngen kontrollerades mellan kvinnor som utövat FA och 

kvinnor som inte varit fysiskt aktiva, syntes ingen signifikant skillnad mellan kontroll och 

interventionsgrupp (Barakat et al., 2012; Barakat, Perales et al., 2014; Perales, Calabria et al., 

2016; Perales, Santos-Lozano et al., 2016). 

   

Fysisk aktivitet och risk för prematur födsel 

I en dansk prospektiv kohortstudie studerade Juhl et al. (2010) FA under graviditet och dess 

inverkan på prematur födsel. Kohorten baserades på 87 232 gravida danska kvinnor som 

själva fick rapportera FA. Det som studien mätte var mängd fysisk aktivitet, vilken typ av 

fysisk aktivitet de utförde, metabolisk ekvivalent i timmar per vecka. En tendens som visade 

sig i resultatet var att kvinnor som var fysiskt aktiva under sin graviditet i större utsträckning 

födde fullgångna barn jämfört med inaktiva kvinnor. Dock fanns inget dos-respons-

förhållande. Att FA inte hade något samband mellan prematur förlossning bekräftades av 

flertalet studier (Barakat, Perales et al., 2014; Haakstad & Bø, 2011b; Petrov-Fieril et al., 

2014a; Tinloy et al., 2014). 
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Fysisk aktivitet och påverkan på placentacirkulation 

En artikel fokuserade på högintensiv träning utförd av gravida elitidrottare. Salvesen, Hem 

och Sundgot-Borgen (2012) hade i sin studie låtit sex stycken gravida elitidrottare springa på 

löpband och samtidigt mätt mammans hjärtfrekvens, fostrets hjärtfrekvens, navelartärtryck 

och blodflöde genom placenta. Studien visade att fostrets hjärtfrekvens låg inom normalvärde 

förutsatt att den gravida kvinnan arbetade under 90 procent av maximal hjärtfrekvens. Vid 90 

procent av maximal hjärtfrekvens sågs att placentablodflöde minskade med 50 procent och 

navelartärtrycket gick upp vilket påverkade fostret då hjärtfrekvensen gick ned under 

normalvärdet. Fostrets hjärtfrekvens, navelartärtryck och placentablodflöde återgick till 

normalvärde när den gravida kvinnan avslutade aktiviteten på löpbandet. De Oliviera et al. 

(2012) genomförde en randomiserad studie där kvinnor som hade en stillasittande livsstil 

skrevs in i studien i gestationsvecka 13 och interventionsgruppen fick utföra FA på måttlig 

nivå. Forskarnas resultat visade på att det inte fanns några skillnader i interventions- eller 

kontrollgrupp gällande placentacirkulationen eller fostrets blodflöde. Detta samband 

bekräftades även av Price et al. (2012). 

Fysisk aktivitet under graviditet och dess påverkan på förlossningssätt 

  

Det fanns studier som talade både för och emot att sannolikheten ökade för vaginal 

förlossning om kvinnan utfört FA under graviditeten. FA hade i Silvera och Segres (2012) 

studie visat sig öka möjligheten för att kvinnan skulle genomgå en vaginal förlossning. 

Studien var en brasiliansk prospektiv kliniskt kontrollerad studie där författarna kom fram till 

en signifikant skillnad mellan interventionsgruppen och kontrollgruppen gällande 

förlossningssätt. Kvinnorna som deltog i studien var i gestationsvecka 20 eller tidigare, sedan 

tidigare fysiskt inaktiva och valde antingen att delta i träningsgruppen eller kontrollgruppen. 

Träningsgruppen utförde FA minst två gånger i veckan och totalt minst 20 tillfällen under 

studiens gång. Träningen bestod av ett program där fem minuters stretch följdes av 30-40 

minuters styrketräning. Den grupp som utövade FA under graviditeten hade signifikant högre 

andel vaginala födslar och kontrollgruppen signifikant högre andel kejsarsnitt. Detta resultat 

bekräftades av Barakat et al. (2012), Price et al. (2012) och Tinloy et al. (2014). 

  

En studie som inte fann några skillnader i förlossningssätt mellan interventions- och 

kontrollgrupp var Tomić et al., (2013). Taniguchi och Sato (2016) fann ett liknande resultat 

när de randomiserade 60 friska gravida kvinnor till raska promenader 30 minuter åt gången 

minst tre gånger i veckan från graviditetsvecka 30 fram till förlossningen. Vidare 

randomiserades 58 stycken gravida kvinnor till kontrollgruppen. Deltagarna i kontrollgruppen 

fortsatte sina liv som innan med dagliga aktiviteter och ingen organiserad FA. Alla 

studiedeltagare hade en stegräknare som var kalibrerad för att mäta antal steg deltagarna tog 

per dag. Rekommenderad mängd FA i Japan var satt upp till 60 minuters aerob träning två till 

tre gånger i veckan med en hjärtfrekvens på 150 slag per minut. Ingen av kvinnorna i studien 

utförde regelbundet FA innan studien och hade ett stillasittande yrke eller var hemma under 

graviditeten. Fem kvinnor slutförde 100 procent av aktiviteten, och 32 stycken slutförde 80 

procent eller mer. Kvinnorna i träningsgruppen rapporterade inga biverkningar eller skador. 

Inga signifikanta skillnader observerades mellan grupper gällande förlossningsutfall. Detta 

resultat verifierades av flertalet studier (Barakat, Perales et al., 2014; Lindqvist et al., 2016; 

Perales, Calabria et al., 2016; Petrov Fieril et al., 2015). 
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Fysisk aktivitet och dess påverkan på den gravida kvinnans viktuppgång och 

postpartumvikt 

  

FA under graviditeten minskade risken för att den gravida kvinnan skulle få en excessiv 

viktuppgång (Barakat, Perales et al., 2014; Barakat et al., 2012; Haakstad & Bø, 2011a; 

Lindqvist et al., 2016; Perales, Santos-Lozano et al., 2016). Det fanns även studier som inte 

visade någon signifikant skillnad på viktuppgången mellan interventions- och kontrollgrupp 

(Petrov-Fieril et al., 2015; Price et al., 2012). 

  

I en svensk studie av Lindqvist et al. (2016) kombinerades data från mödravården, nationellt 

hälsokvalitetsregister [MHR] och Salut-R (självrapporterade data om FA före graviditet och 

under tidig graviditet) under 2011-2012 där 979 kvinnor deltog. De gravida kvinnor som inte 

uppnådde den rekommenderade nivån av FA hade signifikant högre vikt och BMI, lägre 

utbildningsnivå och fler var av icke-nordiskt ursprung och var rökare före graviditeten, 

jämfört med gravida kvinnor som uppnådde den rekommenderade nivån av FA (≥ 150 

aktivitet minuter per vecka). Haakstad och Bø (2011a) hade i en randomiserad kontrollerad 

studie [RCT] jämfört viktuppgång under graviditet hos kvinnor som deltog vid två 

träningstillfällen per vecka, á 60 minuter under 12 veckor och en kontrollgrupp som fortsatte 

sitt dagliga liv med aktiviteter som inte inkluderade regelbunden FA. Kriteriet för att få delta i 

interventionsgruppen var minst 80 procents närvaro av de totalt 24 stycken erbjudna 

träningstillfällena. Det fanns ingen signifikant skillnad i viktuppgång mellan gruppen som 

utförde regelbunden FA och kontrollgruppen. Forskarna uppmärksammade dock en 

signifikant skillnad gällande viktuppgång under graviditet när de enbart studerade de kvinnor 

som deltog i alla 24 träningstillfällen. Vidare sågs ett samband mellan regelbunden FA under 

graviditeten och viktminskning sex till åtta veckor postpartum. Vidare beskrev en annan 

studie att postpartumvikten var jämförbar i båda grupperna (Price et al., 2012). 

  

Gällande kvinnor med excessiv viktökning (jämfört med rekommendationerna baserat på vikt 

hos kvinnan innan graviditet) konstaterades en signifikant skillnad mellan gruppernas 

viktuppgång. I interventionsgruppen som fick följa ett träningsprogram gick 16,9 procent av 

kvinnorna som hade en större övervikt upp mindre i vikt i jämförelse med kontrollgruppen där 

30,1 procent av kvinnorna gick upp mer än rekommenderat i vikt (Perales, Calabria et al., 

2016). Sambandet bekräftades vidare då kvinnor med ett BMI över 30 och som följde den 

rekommenderade nivån av FA under graviditeten gick upp mindre i vikt under graviditeten 

(Lindqvist et al., 2016).   

  

Fysisk aktivitet under graviditet och dess påverkan på förlossningens duration 

  

Kardel, Johansen, Voldner, Iversen och Henriksen, (2010) fann att gravida kvinnor som var 

fysiskt aktiva under sin graviditet fick en kortare förlossningsduration. Resultatet bekräftades 

av Perales, Calabria et al. (2016). Kardel et al. (2010) studerade 59 stycken kvinnor som 

befann sig i gestationsvecka 36. Kvinnorna fick cykla på en testcykel och VO2-max, 

hjärtfrekvens och arbetsbelastning uppmättes. Under hela sessionen mättes CTG 

kontinuerligt. Efter testerna sammanställdes resultaten och tillsammans med andra uppgifter 

om testdeltagarna räknades VO2-max ut. I efterhand jämfördes förlossningens duration med 

VO2-max och resultaten visade att en ökning av VO2-max gav en kortare duration av 

förlossningen. En ökning med 0,1 liter syre per minut vilket var fem procent, gav 33 minuters 

kortare duration av förlossningen. Studien visade en effekt av aerob träning på total arbetstid 

under förlossningen, men inte i första och andra etappen av förlossningen separat. 
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Perales, Calabria et al. (2016) genomförde en studie där deltagarna inte fått vara fysiskt aktiva 

innan studien startade. Studien startade mellan nionde och elfte gestationsveckan och 

deltagarna genomförde tre 55-60 minuters träningspass per vecka fram till gestationsvecka 

39-40. En signifikant skillnad i första steget av förlossningen sågs där denna del blev kortare 

om kvinnan hade tränat under graviditeten. Andra och tredje steget påverkades inte 

signifikant. 

  

Price et al. (2012) kom däremot fram till i sin studie att det totala värkarbetet var lika i 

interventions- och kontrollgrupp. Den sista fasen av värkarbetet (utdrivningsskedet) var i 

genomsnitt 47 minuter hos 25 personer i den aktiva gruppen som fött vaginalt jämfört med 28 

minuter bland 17 kontrollpersoner som fött vaginalt, dock var 59 procent av kvinnorna i 

kontrollgruppen omföderskor mot 37 procent av kvinnorna i interventionsgruppen som 

tränade i studien. Perales, Santos-Lozano et al. (2016) verifierade resultatet gällande utebliven 

skillnad i värkarbetets längd. 

 

Fysisk aktivitet under graviditet och dess påverkan på psykisk hälsa hos den gravida 

kvinnan 

  

Shakeel et al. (2018) hade i sin prospektiva kohortstudie följt gravida kvinnor i Oslo från 

tidigt besök på antenatalvården till tre månader postpartum. De gravida kvinnornas FA mättes 

objektivt med hjälp av ett aktivitetsarmband under fyra till sju dygn. Armbandet togs enbart 

av om kvinnan skulle utföra aktiviteter i vattnet. Studien visade att de gravida kvinnor som 

kom upp i minst 150 minuter medel-intensiv FA i veckan hade signifikant lägre risk att 

utveckla postpartum depression. Då kohorten bestod av 58 procent etniska minoriteter gjorde 

forskarna om analysen i den subgruppen och fick även då ett signifikant resultat gällande 

mindre förekomst av postpartum-depression i den gruppen som kom upp i mer än 150 

minuters FA i veckan. Även om resultatet i Lindqvist et al. (2016) studie inte var signifikant 

fanns tendenser till att de gravida kvinnor som kom upp i rekommenderad mängd FA 

värderade sin hälsa bättre än de kvinnor som rapporterade lägre nivåer av FA. I studien fick 

de gravida kvinnorna själva skatta sin hälsa på en femgradig skala. Även Perales, Santos-

Lozano et al. (2016) fann tendenser till lägre nivåer av depression hos interventionsgruppen 

som fick utföra tre instruktörsledda träningspass i veckan med start i graviditetsvecka 9-11 

och avslut i graviditetsvecka 38-39 jämfört med kontrollgruppen som fick standardvård under 

sin graviditet. Här tillämpades ett strukturerat validerat frågeformulär med 20 frågor som 

bedömde olika aspekter av depressionssymtom där de gravida kvinnorna fick skatta sin 

psykiska hälsa. Formuläret delades ut i början av graviditeten (vecka 9-11) och i slutet (vecka 

38-39). Petrov-Fieril et al. (2014a) jämförde i sin studie en interventionsgrupp med gravida 

kvinnor som fick styrketräna i grupp med coach två gånger i veckan á 60 minuter under 12 

veckor med gravida kvinnor i en kontrollgrupp som fick ett hembaserat träningsprogram. De 

fann inga signifikanta skillnader i självskattad hälsorelaterad livskvalitet mellan grupperna. 

 

Fysisk aktivitet under graviditet och dess påverkan på andra medicinska tillstånd hos 

kvinnan  

 

I en RCT utförd i Brasilien av de Oliviera et al. (2012) delades de gravida kvinnorna som 

tidigare varit fysiskt inaktiva in i tre grupper där två av grupperna fick börja träna under 

graviditetens gång i olika gestationsveckor (gestationsvecka 13 respektive 20).  

Den tredje gruppen var en kontrollgrupp och fick inte några instruktörsledda träningspass. 

Alla studiedeltagare fick fortsätta med ordinarie vård på antenatalen. Forskarna såg inga 

skillnader i förekomst av preeklampsi eller hypertoni grupperna emellan.  
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Ett liknande resultat visade Price et al. (2012) i sin studie. Där fanns inga fall av 

graviditetshypertension med eller utan proteinuri i den aktiva gruppen jämfört med tre fall 

inom kontrollgruppen. Tomić et al. (2013) bekräftade resultatet då de inte heller såg några 

skillnader i förekomst av preeklampsi eller graviditetsinducerad hypertoni i sin studie. Inte 

heller Barakat, Perales et al. (2014) och Petrov-Fieril et al., (2014a) fann någon skillnad i 

blodtryck mellan interventions- eller kontrollgrupp. 

  

FA var enligt följande studier inte associerat med lägre förekomst av graviditetsdiabetes 

(Barakat, Perales et al., 2014; Lindqvist et al., 2016; Price et al., 2012). Tomić et al. (2013) 

kom däremot fram till en signifikant skillnad i förekomst av graviditetsdiabetes mellan 

interventions- och kontrollgruppen där totalt 334 gravida kvinnor deltog. I 

interventionsgruppen var förekomsten av graviditetsdiabetes 1,8 procent mot 8,3 procent i 

kontrollgruppen. 

 

DISKUSSION 

 

Syftet i föreliggande studie var att belysa den medicinska påverkan av fysisk aktivitet under 

okomplicerad graviditet för kvinnor, foster och nyfödda barn. Huvudfynden som framkom var 

att FA under graviditet inte påverkade graviditetslängden, det nyfödda barnets hälsostatus 

eller placentacirkulationen. FA under graviditet begränsade den gravida kvinnans 

viktuppgång samt att det underlättade för kvinnan att återgå till pregravid vikt postpartum. 

Troligen finns ett samband där FA under graviditet förkortar förlossningens duration och 

psykisk välmående ökade hos de kvinnor som var fysiskt aktiva under sin graviditet.  

 

I diskussionsavsnittet har den valda metoden diskuteras med dess styrkor och svagheter samt 

resultatets huvudfynd. Huvudfynd i studien avhandlades med stöd av ytterligare vetenskapliga 

studier inom samma ämnesområde. Även författarnas teorier om orsaker till föreliggande fynd 

har diskuteras. 

Metoddiskussion 

 

Design 

För att besvara syftet i denna magisteruppsats valdes litteraturöversikt som metod. Genom en 

litteraturöversikt bedömde författarna att det fanns störst möjlighet att nå en övergripande bild 

gällande kunskapsläget över FA under graviditet. Denna litteraturöversikt har skapat en 

uppfattning om och förståelse för den forskning som gjorts genom kvantitativa studier. Detta 

innebar att gravida kvinnors personliga berättelser och upplevelser som kunnat framkomma i 

kvalitativa studier saknas i denna litteraturöversikt. Således saknades en djupare förståelse för 

de gravida kvinnorna och deras personliga upplevelse av att utöva FA under graviditet 

(Forsberg & Wengström, 2016). Fördelarna med en översikt av kvantitativa studier var att 

antalet individer som ingick i studierna ökade och möjligheterna till generalisering av det 

resultat som framkom ökade då studierna omfattade ett större antal studiedeltagare (Polit & 

Beck, 2017).  

  

Urval och genomförande 

Artikelsökningen utfördes i två databaser som var inriktade på artiklar inom huvudområdet 

medicin, detta för att finna artiklar som kunde svara mot valt syfte. De artiklar som framkom 

vid sökningarna var stort till antalet och uteslutande kvantitativa artiklar svarade mot valt 

syfte. De sökord som användes vid databassökningar var få till antalet och gav träffar som 

svarade på denna litteraturöversikts syfte.  
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Antalet träffar var stort till antalet vilket underlättade för författarna då det fanns möjlighet att 

slutligen mestadels använda artiklar med hög kvalitet till resultatet. FA under graviditet är 

således ett stort område där omfattande forskning gjorts. För att få bekräftelse att sökorden 

som valts ut var relevanta för att besvara arbetets syfte konsulterades en bibliotekarie vid 

Sophiahemmets Högskola. Detta möte bekräftade att sökorden var relevanta då bibliotekarien 

hittat samma sökord som författarna till föreliggande studie. Det framkom att några av 

studierna som inkluderades i detta arbete var återkommande referenser i annan forskning, 

något som visade på att sökorden varit relevanta för arbetet och att de höll en hög 

vetenskaplig kvalitét (Forsberg & Wengström, 2016).  

 

De fyra artiklar som författarna valde från inkluderade artiklars referenslistor påverkade 

möjligheterna att göra om denna uppsats med likvärdigt resultat då detta blev ett subjektivt 

val som kunde sägas ha påverkat reliabiliteten negativt enligt Forsberg och Wengström 

(2016). En manuell sökning kan även ses som en styrka enligt Willman, Stoltz och Batsevani 

(2011) då sökningar i databaser bör kompletteras med manuell sökning i redan framsökta 

artiklars referenslistor. Enligt Forsberg och Wengström (2016) bör litteraturöversikter 

sammanställa aktuell forskning och därför sattes en tidsbegränsning på tio år som 

inklusionskriterium till föreliggande studie. Att enbart inkludera den senaste forskningen 

inom området FA och graviditet ökade studiens validitet.  

  

Enligt Henricson (2012) är det en styrka att använda olika databaser vid sökning av artiklar. 

Med fler databaser ökade möjligheten att finna fler relevanta artiklar som svarade på 

litteraturöversiktens syfte vilket stärkte resultatet. På så vis minskade även risken att 

betydelsefull forskning missades av författarna. För att studien ska gå att upprepa finns 

databassökningen redovisad i Tabell 1. Genom att tydligt redovisa hur valda artiklar söktes 

fram stärktes validiteten i denna litteraturöversikt (Forsberg & Wengström, 2016). Val av 

databaser gjordes utifrån vad som ansågs vara relevant vid sökningar med fokus på medicin 

och omvårdnad. 

 

Artikel skriven av Salvesen, Hem och Sundgot-Borgen (2012) hade endast sex stycken 

studiedeltagare vilket gjorde att författarna inte kunde klassificera artikelns kvalitét som hög. 

Författarna till föreliggande studie övervägde därför att exkludera ovan nämnda artikel på 

grund av bristande möjlighet till generaliserbarhet enligt Forsberg och Wengström (2016). 

Studien bidrog vidare med material till enbart en kategori. Dock bedömde författarna att 

studien bidrog med ny kunskap då forskarna låtit studiedeltagarna utföra FA på en högre 

ansträngningsnivå än övriga studier författarna tagit del av. En annan artikel av Shakeel et al. 

(2018) bidrog med material till enbart en kategori (Fysisk aktivitet under graviditet och dess 

påverkan på psykisk hälsa hos den gravida kvinnan). Utifrån bedömningsunderlaget 

klassificerades artikeln vara av hög kvalitet och kompletterade därmed med information till 

föreliggande studies resultat. Artikeln beslutades således att inkluderas. 

 

Databearbetning 

Resultatet i en litteraturöversikt bör vara fritt från författarnas på förhand egna uppfattningar 

och tolkningar (Friberg, 2012). En av författarna till föreliggande studie hade erfarenhet av 

löpning på elitnivå och av en tidigare graviditet vilket sågs både som en styrka och en 

svaghet. Den på förhand större kunskapen inom ämnet har underlättat granskning av fakta då 

exempelvis terminologin inom träning redan var bekant. Detta kunde även ses som en nackdel 

då val av artiklar kan ha påverkat arbetets utformning. För att undvika allt för stor påverkan 

av tidigare erfarenheter och kunskaper har författarna diskuterat det framkomna resultatet 

regelbundet under skrivprocessen för att åstadkomma ett så objektivt resultat som möjligt.  
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Det faktum att föreliggande studie var skriven av två personer ansågs öka tillförlitligheten i 

litteraturöversiktens resultat. Fördelen anses vara att risken för att studien blir partisk minskar 

när två författare diskuterar och jämför fynd i de valda artiklarna (Willman et al., 2011). 

Vidare ansågs tillförlitligheten i litteraturöversikten öka när författarna tog hjälp av varandra 

genom att regelbundet ge återkoppling till varandra. Mångfalden i åsikterna bidrog till att 

identifiera var konsensus fanns inom en frågeställning (Pautasso, 2016). De vetenskapliga 

artiklarna författarna samlat in till föreliggande studie var alla skrivna på engelska. Då båda 

författarna har god läsförståelse inom engelska språket och har svenska som modersmål fanns 

en risk att information från artiklarna inte tolkades korrekt och därmed inte kunde återges 

korrekt i föreliggande studie. Enligt Forsberg och Wengström (2016) var detta en risk. För att 

undvika feltolkningar vid översättning har lexikon på internet använts. 

  

En styrka i uppsatsen var att av 19 inkluderade studier i resultatet var 12 randomiserade 

kontrollerade studier [RCT]. Vid RCT studier fördelas deltagarna slumpartat till att antingen 

få en behandling eller inte. Detta är ett av de mest effektiva sätten att kontrollera utfallet av en 

intervention (Henricson, 2012). Att antalet RCT studier var stort till antalet i detta arbete var 

något som ökade tillförlitligheten av resultatet. En nackdel med denna typ av studiedesign är 

att den är känslig för bortfall. Vidare inkluderades en kliniskt kontrollerad studie [CCT] och 

sex icke kontrollerade studier. När fördelningen av deltagarna inte skedde slumpmässigt fanns 

det en risk att resultatet inte visade utfallet av interventionen utan att deltagarna skiljde sig åt 

från varandra från början (Polit & Beck, 2017). Att inte enbart RCT studier inkluderats ansåg 

författarna till detta arbete kunde vara av intresse för att se om resultat från dessa studier 

skilde sig från resultaten i RCT studierna. Så var inte fallet vilket ökade tillförlitligheten i 

resultatet. En av studierna som inkluderades var en studie utan kontrollgrupp. Detta var inte 

en helt tillförlitlig studiedesign. Studiedesignen kunde möjligen ha påverkat resultatet genom 

att utfallet av interventionen ansågs vara större än den hade varit om en kontrollgrupp funnits 

med (Henricson, 2012). Denna studie var dock intressant då den studerade elitaktiva gravida 

kvinnor som utförde FA med hög intensitet. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Alla artiklar som användes i föreliggande studiens resultat deklarerade att de hade fått ett 

etiskt godkännande av en etisk kommitté. Samtliga inkluderade artiklar har även lämnat 

skriftlig information till deltagarna och inhämtat skriftligt samtycke för deltagande i 

respektive studie. Författarna har haft som mål att vara objektiva i arbetet med 

sammanställning av resultatet och inga resultat har medvetet valts bort i det arbetet. Som 

författarna till föreliggande studie skrivit om tidigare hade en av författarna erfarenhet av FA 

på elitnivå under och efter graviditet varför resultatdelen säkert kunde ha påverkats. Troligen 

hade studien av Salvesen et al. (2016) inte valts ut om inte en av författarna haft ett eget 

intresse av att ta del av resultat gällande elitaktiva kvinnor.  

 

Flertalet studier inom forskningsfältet har undersökt okomplicerade graviditeter där gravida 

kvinnor fått utföra FA på medelintensiv nivå vilket gör att Salvesen et al. (2016) tillför 

ytterligare en intressant dimension på grund av högre intensitet av FA, enligt författarna till 

föreliggande studie. 

 

 

 

 

 



19 

 

Resultatdiskussion 

 

I de studier där forskare undersökt hur FA under graviditeten påverkar fostret och det nyfödda 

barnet hittades inga stora skillnader i placentacirkulationen och påverkan på fostret, inte eller 

det nyfödda barnets apgarpoäng vid fem minuters ålder påverkades. Andra studier visade 

dock på att FA hade en betydande positiv påverkan på apgarpoängen som var högre vid en 

minuts ålder hos de barn där den gravida utfört FA, och att risken för makrosomi minskade 

hos barnet om FA utförts under graviditeten. Vidare kan forskarna till föreliggande studie se 

indirekta skillnader som i förlängningen påverkar kvinnan och det nyfödda barnet. Då FA 

under graviditeten minskar risken för postpartumdepressioner hos kvinnan talar FA under 

graviditeten för bättre förutsättningar för kvinnan och gynnsammare förutsättningar för en god 

start i livet för det nyfödda barnet. 

 

Flertalet studier påvisade ett samband gällande FA under graviditet och en minskad risk för 

att den gravida kvinnan skulle öka excessivt i vikt (Barakat, Perales et al., 2014; Barakat et 

al., 2012; Haakstad och Bø, 2011a; Lindqvist et al., 2016; Perales, Santos-Lozano et al., 

2016). Då övervikt och fetma bedöms vara, samt kommer att bli en av de största 

utmaningarna inom obstetriken världen över (Socialstyrelsen, 2018) är resultatet att FA hade 

en inverkan på viktuppgången under graviditet angeläget att förmedla till kvinnor för att 

minska risken för excessiv viktuppgång under graviditet. I studien av Petrov-Fieril et al. 

(2015) kom dock forskarna inte fram till någon skillnad i viktuppgång mellan grupperna. I 

studien fick interventionsgruppen övervakad träning två gånger i veckan, utförd på en 

aktivitetsnivå som motsvarade medel-intensiv och kontrollgruppen mottog generaliserade 

träningsrekommendationer och ett hem-baserat träningsprogram. Båda grupperna hade därför 

varit fysiskt aktiva under graviditeten vilket kunde förklara varför skillnaden i viktuppgången 

mellan grupperna inte var signifikant. Anmärkningsvärt var att i studien av Price et al. (2012) 

fick interventionsgruppen genomföra övervakad aerob träning med måttlig intensitet á 45-60 

minuter, fyra gånger i veckan och kontrollgruppen var endast fysisk aktiv i sitt arbete eller i 

utförandet av hushållssysslor. Inte heller i denna studie sågs någon skillnad i viktuppgång 

mellan grupperna trots att aktivitetsnivån hade skilt sig mellan grupperna. Att FA ökar 

förbränningen till skillnad från att vara stillasittande visste författarna sedan tidigare. Att FA 

minskade risken för excessiv viktuppgång under graviditet tycks dock inte vara den enda 

orsaken till begränsad viktuppgång under graviditet då andra studier inte visade någon 

skillnad mellan interventionsgrupp eller kontrollgrupp. Författarna funderade över de gravidas 

kaloriintag vilket borde ha inneburit en signifikant påverkan på effekten av viktuppgången. 

Vidare diskuterade författarna till föreliggande studie om den omfattande hormonomställning 

som en graviditet innebär kunde ha påverkat viktuppgången vid graviditeten. Författarna 

tyckte därför att forskning som samtidigt mäter kaloriintag och FA, mer tydligt kunde förklara 

sambandet gällande viktuppgång och effekten av FA under graviditet. Detta fann författarna 

sannolikt, dock svarade inte artiklar som studerat både FA och födointag på föreliggande 

studies syfte.  

 

Andelen kvinnor med fetma i Sverige har ökat från sju till tretton procent mellan år 1996-

2011. Övervikt och fetma i fertil ålder och under graviditet innebär ökade risker för 

komplikationer under graviditet, förlossning och puerperium. Detta är argument som talar för 

att forskning inom området är av relevans. Av de kvinnor som skrevs in på mödravården 2011 

i Sverige var mer än var tredje kvinna överviktig eller hade fetma. Risken för att utveckla 

preeklampsi under graviditeten är fördubblad hos dem som är överviktiga jämfört med dem 

som är normalviktiga. Denna risk är trefaldigt ökad för kvinnor med fetma (Cnattingius & 

Stephansson, 2014). 
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Att kvinnor med övervikt och fetma får ett sämre förlossningsutfall kan bero på att det finns 

svårigheter med övervakningen av fostret (Cnattingius & Stephansson, 2014). Då 

barnmorskans kompetens innefattar en stödjande attityd samt att barnmorskan innehar 

kunskap om hälsofrämjande insatser, att hindra uppkomst av sjukdomar och öka kvinnans 

förmåga till egenkontroll (Svenska barnmorskeförbundet, 2018) är informationen om FA, 

övervikt och excessiv viktuppgång under graviditet kvinnors rättighet. Kvinnan får då mandat 

till ett välgrundat, informerat beslut som ger förutsättningar till ett hälsosammare liv.  

 

Resultatet i denna litteraturöversikt visade att gravida kvinnor som var fysiskt aktiva under sin 

graviditet fick en kortare förlossningsduration (Kardel et al 2010; Perales, Calabria et al 

2016). Perales, Calabria et al. (2016) såg en signifikant skillnad specifikt i första steget av 

förlossningen där denna del blev kortare om kvinnan hade varit fysiskt aktiv under 

graviditeten. Andra och tredje steget påverkades inte. Författarna till föreliggande studie 

funderade på varför den första delen av förlossningen blev kortare och kom fram till en 

förklaring att FA bidrar till större oxytocinfrisättning i kvinnans kropp vilket också bekräftas i 

en artikel av Irianti et al. (2017). Detta skulle i sig kunna påverka starten på förlossningen 

samt förlossningens framskridande. Kunskapen om vad som gör att förlossningen startar är 

inte helt klarlagd. Att oxytocin har en betydande påverkan tycks vara troligt (Lindgren & 

Wiklund, 2016). Att de andra stadierna av förlossningen inte visade sig påverkas av FA under 

graviditet, spekulerade författarna, möjligen skulle kunna förklaras med att smärtintensiteten 

då har ökat och att situationen och förlossningsarbetet då var mer beroende av hur situationen 

var just då.  

 

Price et al. (2012) kom däremot fram till i sin studie att den totala durationen av värkarbetet 

var lika i interventions- och kontrollgrupp. Den sista fasen av värkarbetet var i genomsnitt 47 

minuter hos 25 personer i den aktiva gruppen jämfört med 28 minuter bland 17 

kontrollpersoner, dock var 59 procent av kvinnorna i kontrollgruppen omföderskor mot 37 

procent av kvinnorna i interventionsgruppen. En spekulation från författarna var att det fanns 

svårigheter att jämföra durationen på förlossningen när forskarna jämförde omföderskor och 

förstföderskor med varandra. Med tanke på att den genomsnittliga tiden för förstföderskor 

respektive omföderskor är cirka 6,5 timmar respektive 5,0 timmar i latensfas, 4,5 timmar 

respektive 2,5 timmar i öppningsskedet och i utdrivningsskedet cirka 60 minuter respektive 30 

minuter (Nordström & Wiklund, 2014) fanns det en möjlig eller uppenbar skillnad redan från 

start. Det finns även andra faktorer som påverkar förlossningens längd vilket kan vara 

kvinnans ålder, storleken på barnet samt förlossningspositionen (Lindgren & Wiklund, 2016). 

 

Intressant att nämna i detta sammanhang var att Tinius, Cahill, Cade (2017) gjorde en studie 

på 48 aktiva överviktiga kvinnor och 48 inaktiva kvinnor med fetma där syftet var att 

bestämma påverkan av självrapporterad FA på obstetriska utfall hos gravida överviktiga 

kvinnor visade också på en kortare förlossningsduration. Resultatet visade på att överviktiga 

kvinnor som var aktiva under graviditeten hade kortare värkarbete (13,4 timmar jämfört med 

19,2 timmar) och att fysiskt aktiva kvinnor som fött fler barn hade betydligt kortare 

värkarbete jämfört med inaktiva kvinnor som fött flera barn (6,2 timmar jämfört med 16,7 

timmar). Författarna till föreliggande studie tolkar resultatet som att FA under graviditet, 

oavsett om kvinnan var överviktig eller inte, sannolikt förkortade förlossningsarbetet. Ett för 

utdraget förlossningsarbete gynnar varken kvinnan eller barnet. Kvinnans krafter och ork kan 

minska och därmed riskerar värkarbetet att bli mindre effektivt, vilket kan medföra att barnet 

utsätts för en ökad risk att utveckla en allvarligare grad av fosterasfyxi och i och med det 

riskera att vara mer tagen vid födelsen. Värkarbetet innebär att blodflödet till placenta och 

syreförsörjningen till barnet minskar eller upphör vid varje värk (Blennow & Hagberg, 2015). 
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Därmed ansåg författarna att det finns en övervägande vinning med att förmedla den troliga 

effekten av FA under graviditeten på förlossningsdurationen.  

 

Förekomst av psykisk ohälsa visade sig vara högre bland gravida kvinnor som inte kom upp i 

rekommenderad mängd FA jämfört med dem som gjorde det (Shakeel et al. 2018; Perales, 

Santos-Lozano et al., 2016). Detta samband återfanns även hos övriga befolkningen i Sverige 

(Folkhälsomyndigheten, 2013). Vidare uppgav Fridén et al. (2011) att FA kunde förebygga 

postpartumdepression och i viss mån även behandla tillståndet. Petrov-Fieril et al. (2014a) 

fann inga skillnader i sin studie gällande psykisk hälsa hos de gravida kvinnorna som fick 

styrketräna enligt ett program med coach respektive den grupp gravida kvinnor som fick ett 

hembaserat träningsprogram baserat på allmänna rekommendationer för gravida kvinnor. Då 

den sistnämnda studien jämförde ett styrketräningsprogram med att annat träningsprogram 

hade båda grupperna i Petrov-Fieril et al. (2014a) studie ägnat sig åt FA fast i olika former. 

Av den anledningen fann inte författarna till föreliggande studie det förvånande att Petrov-

Fieril et al. (2014a) inte hittade några skillnader i psykisk hälsa mellan grupperna. Detta 

eftersom det tycktes vara av mindre betydelse vilken form av FA som hade utförts.  

 

Vidare utförde Petrov-Fieril et al. (2014b) en kvalitativ studie med 17 stycken deltagare från 

den ovan nämnda kvantitativa studien (Petrov-Fieril et al. 2014a) där flertalet gravida kvinnor 

upplevde att graviditetsorsakade problem såsom ryggsmärtor, trötthet, dålig hållning och 

viktökning kunde avhjälpas med FA. Kroppen förändrades stundtals snabbt under graviditeten 

och dessa förändringar kunde leda till ångest och alienation till den egna kroppen. Vid FA 

kunde delar av den tappade kontrollen återfås och FA under graviditet kunde då öka psykiskt 

välmående (Petrov-Fieril et al., 2014b). De gravida kvinnorna i studien beskrev vidare vad 

som gjorde att de fortsatte att utöva FA under graviditeten respektive inte gjorde det. 

Fördelaktiga kortsiktiga effekter av FA ledde till att gravida kvinnor förblev fysiskt aktiva 

under graviditeten. Författarna till föreliggande studie tror att denna kunskap kan vara viktig 

för barnmorskor då de långsiktiga effekterna av FA kan vara mer utmanande att använda för 

att motivera gravida kvinnor till att fortsätta vara fysiskt aktiva alternativt börja ägna sig åt 

FA.  

 

Silveira och Segre (2012) fick i sin studie fram ett signifikant resultat gällande andel vaginala 

förlossningar jämfört med andelen kejsarsnitt. I studiens metoddel framgick det att de gravida 

kvinnorna (som skulle ha varit fysiskt inaktiva året innan de deltog i studien) själva fick välja 

om de antingen skulle delta i interventionsgruppen som fick följa ett träningsprogram eller 

kontrollgruppen som fick fortsätta med sin fysiskt inaktiva livsstil. Författarna till 

föreliggande studie ställde sig därför frågande till Silveira och Segre (2012) studies resultat. 

Möjligen tror författarna till föreliggande studie att de kvinnor som redan mådde bättre under 

sin graviditet valde att delta i interventionsgruppen eller att de möjligen vana att vara fysiskt 

aktiva sedan tidigare. Vidare fanns ingen information om hur kontrollgruppen fortsatte sin 

livsstil under graviditeten. Det som framgick var att de inte fick delta i någon form av 

träningsprogram. Ett aktivitetsarmband eller en pedometer hade kunnat bäras av deltagarna 

och det hade medfört att forskarna hade kunnat säkerställa kontrollgruppens träningsmängd. 

 

Ett bifynd författarna uppmärksammade i de kohortstudier med högt deltagarantal i 

föreliggande studie var att andelen gravida kvinnor som kommer upp i rekommenderad 

mängd FA var liten. Tinloy et al. (2014) fann i sin studie att nästan en tredjedel av de gravida 

kvinnorna i USA kom upp i rekommenderad mängd FA. I Danmark såg Shakeel et al. (2018) 

att motsvarande siffra var cirka en femtedel och störst andel fann Lindqvist et al., (2016) i 

Sverige där cirka hälften av de gravida kvinnorna kom upp i rekommenderad mängd FA.  
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Rekommendationerna såg i stort sett likadana ut i alla de länder där författarna tagit del av 

studier. Informationen om att flertalet gravida kvinnor inte kom upp i rekommenderad mängd 

FA kan vara av värde för yrkesverksamma barnmorskor att känna till då de bör arbeta för att 

denna siffra ska bli högre, i enlighet med ICM (2014) som beskriver att barnmorskor ska 

kunna ge relevant information som i sin tur kan leda till ett välgrundat beslut av den gravida 

kvinnan. Vidare kan evidensbaserad kunskap gällande FA under graviditet göra att gravida 

kvinnor utövar FA i större utsträckning och på så sätt öka folkhälsan. Detta resonemang stöds 

av barnmorskans kompetensbeskrivning där det står beskrivet om barnmorskans arbete som 

handlar om att aktivt stävja hälsorisker och arbeta förebyggande för att hindra uppkomst av 

exempelvis fysiska problem som kan leda till ohälsa (Svenska barnmorskeförbundet, 2018).  

Hur barnmorskor ska nå ut med information om FA under graviditet kan upplevas svårt för 

barnmorskor då tiden för mödravårdsbesöket är knapp och frågorna kan vara många. En Nya 

Zeeländsk studie från 2017 erbjöd en webbsida specialanpassad för gravida. Interventions-

gruppen erhöll skräddarsydd information om FA riktad till gravida och de fick även tillgång 

till ett resursbibliotek med artiklar relaterade till FA under graviditet. Kontrollgruppen erhöll 

generell standardiserad information för gravida kvinnor och fick även tillgång till 

resursbiblioteket. Studien visade en signifikant högre ökning av medel-intensiv FA i 

interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen (36 minuters ökning av FA jämfört med 9 

minuter FA per vecka) (Hayman et al., 2017). 

 

Ytterligare ett bifynd hittades av författarna i fyra stycken kohortstudier. De gravida 

kvinnorna som kom upp i rekommenderad mängd FA hade i större utsträckning en högre 

utbildningsnivå (Juhl et al., 2008; Lindqvist et al., 2016; Shakeel et al., 2018; Silveira & Segre 

2012). Här fann författarna det intressant huruvida orsakssambandet såg ut. Var de som 

utbildat sig på en högre nivå i större utsträckning medvetna om sin hälsa och mer pålästa vad 

gäller fördelar med FA både vid graviditet eller var orsakssambandet motsatt? Oavsett 

samband ansåg författarna att denna kunskap var relevant för barnmorskor då graviditet och 

förlossning kan ses som en möjlighet till utveckling hos alla kvinnor oavsett socioekonomisk 

status eller utbildningsnivå. Vidare ingår det i barnmorskans arbete att främja hälsa och har 

barnmorskan kunskap om fördelarna med FA under graviditet och de hinder som flertalet 

gravida upplever gällande FA tror författarna att fokus kan förflyttas från risker till 

möjligheter och på så vis få ett salutogent perspektiv i mötet med gravida kvinnor i vården. 

Slutsats 

 

Med hjälp av denna litteraturstudie har kunskapsläget om FA under graviditet sammanfattats 

och kan därmed hjälpa barnmorskor att öka sin kompetens och förståelse för vad en 

barnmorska bör förmedla till den friska gravida kvinnan. Vid okomplicerad graviditet tycks 

barnets välmående vara oförändrat vare sig den gravida kvinnan varit fysiskt aktiv eller inte. 

Detta förutspås vara lugnande för den gravida kvinnan, vilket kan lindra oron över barnets 

välmående om kvinnan av olika anledningar inte kan vara fysiskt aktiv under sin graviditet. 

Kvinnans vikt under graviditet samt postpartum visade sig dock påverkas av FA under 

graviditet i en mer hälsosam riktning. För att öka det fysiska och psykiska välbefinnandet hos 

kvinnor under graviditet och inför eventuella kommande graviditeter är det viktigt att 

förmedla vilka fördelar som FA kan innebära. För de gravida kvinnor som sedan tidigare var 

vana att utföra FA på en hög intensitet i prestationshöjande syfte kunde FA upp till 90 procent 

av den gravida kvinnans maxpuls rekommenderas utan att äventyra fostrets välmående. 

Denna litteraturöversikt tyder på att det inte finns någon risk med att rekommendera FA till 

friska kvinnor med en okomplicerad graviditet.  
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Klinisk tillämpbarhet 

 

I barnmorskans profession är mödravården en central del av arbetsområdet och här är 

rådgivning om hälsa och livsstil en viktig del. Barnmorskan kommer i kontakt med gravida 

kvinnor som är i behov av rådgivning för att få förutsättningar för en hälsosam och trygg 

graviditet. Det kan exempelvis vara kvinnor som vill börja träna under graviditeten för att 

skapa goda förutsättningar för sig själva och barnet, eller kvinnor som önskar fortsätta att 

utföra den typ av träning som de är vana vid. Oavsett vilken kvinna barnmorskan träffar är 

hon i behov av adekvat rådgivning på den nivå hon befinner sig på för att hon ska känna sig 

trygg i att fortsätta vara fysiskt aktiv under graviditeten. Den här litteraturöversiktens resultat 

kan ge barnmorskan större kunskap om fördelar med FA under graviditet och på vilken nivå 

FA kan rekommenderas till den kvinna som sedan tidigare är van att träna på en hög nivå. 
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Bilaga 1 

Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad 

utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 

controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 

patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled 

trial ( CCT) är prospektiv och innebär jämförelse 

mellan kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. Är inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men 

utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagre och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt 

material som relateras till något som redan har 

inträffat, exempelvis journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning 

där avsikten är att studera fenomen eller tolka 

mening, upplevelser och erfarenheter utifrån de 

utforskades perspektiv. Avvsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga strukturer 

(teorier och modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat 

urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 

tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för otillräckligt 

beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 

Referenser 

Berg, A., Dencker, K. &, Skärsäter, I. (1999). Evidensbaserad omvårdnad: Vid behandling av personer med depressionssjukdomar (Evidensbaserad omvårdnad,1999:3). 

Stockholm: SBU, SFF. 

Willman, A., Stoltz, P., &  Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad: En bro mellan forskning och klinisk verksamhet (3:e uppl.).  Lund: Studentlitteratur. (Valda 

delar). 
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Artikelmatris          Bilaga 2 

 

Författare, År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kval 

-itet,  

Typ 

Barakat, 

Perales,  

Bacchi, 

Coteron,  

Refoyo,  

2014,  

Spanien 

A program of exercise 

throughout pregnancy. is it safe 

to mother and newborn? 

 

 

Syftet med studien var att 

undersöka påverkan av måttlig 

träning under graviditeten på 

moder- och fosterparametrar. 

Studien ägde rum vid 

sjukhuset i Fuenlabrada i 

Madrid. Kvinnor med 

okomplicerade graviditeter 

rekryterades till studien. 

Interventionsgruppen fick 

genomföra ett övervakat 

fysisk konditionprogram som 

inkluderade tre 55- till 60-

minuters sessioner per vecka 

som började mellan 9 och 13 

veckors gestationsålder och  

kontinuerligt till slutet av 

tredje trimestern (veckor 39-

40). Hjärtfrekvensen mättes på 

de gravida kvinnorna för att 

säkerställa rätt träningsnivå. 

N=282 

Bortfall 

31 

Ingen skillnad mellan grupperna 

gällande: Gestationsålder,  

viktuppgång, moderns blodtryck 

under graviditet, prematurfödsel, 

förlossningssätt, apgar, huvud- 

omkrets, storlek, vikt, kön, pH i 

navelsträng, ingen av dessa 

parametrar skilde sig mellan 

grupperna. Signifikant fler 

kvinnor i kontrollgruppen ökade 

överdrivet i vikt under 

graviditeten. 

I 

RCT 
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Barakat, 

Pelaez,  

Lopez, 

Montejo,  

Coteron, 

2012, 

Spanien 

Exercise during pregnancy 

reduces the rate of cesarean and 

instrumental deliveries: results 

of a randomized controlled 

trial. 

Syftet var att förstå inflytandet 

av ett träningsprogram under  

graviditeten (alla tre trimestrar) 

och på vilket sätt förlossningen 

skedde.  

Deltagarna rekryterades från 

en sjukhusdatabas. Alla 

kvinnorna var friska med 

okomplicerade graviditeter. 

Träningsprogrammet  

innehöll tre 40-45-minuters 

sessioner per vecka som 

startade i början av 

graviditeten (vecka 6-9)  

fram till slutet av tredje 

trimestern (veckor 38-39).  

Hjärtfrekvensmätare för att 

kontrollera tränings-

intensiteten användes och 

deltagarna skulle inte komma 

upp >70% av maxpuls. 

N=595 

Bortfall 

275 

Kejsarsnitt och instrumentella 

förlossningar var högre i  

kontrollgruppen. På viktuppgång 

och blodtryck hos mamman sågs 

ingen skillnad mellan grupperna 

och inte heller gällande de 

nyföddas hälsotillstånd (apgar 

vid 1 min, 5 min, vikt, längd, pH 

i navelsträng). En ytterligare 

analys utfördes för att jämföra 

typerna av födelsesätt mellan 

grupper av gravida kvinnor med  

överdriven viktökning. Det fanns 

en lägre mängd kejsarsnitt i EG 

jämfört med CG även om 

skillnaden inte var signifikant.  

I 

RCT 

Barakat, 

Pelaez,  

Montejo, 

Refoyo, 

Coteron, 

2014, 

Spanien 

Exercise throughout pregnancy 

does not cause preterm 

delivery: A randomized, 

controlled Trial 

 

 

 

 

Syftet med studien var att  

undersöka om aerob träning 

under graviditeten påverkar 

durationen av förlossningen.  

320 friska kvinnor med 

randominiserades till en 

träningsgrupp eller 

kontrollgrupp från  

gestationsvecka 8-10 till 

gestationsvecka 38-39. Varje 

deltagre genomförde 85 

träningstillfällen totalt i snitt, 

3 ggr/vecka, 55-60 min per 

tillfälle. Hjärtfrekvensmätare 

användes för att försäkra sig  

om en träningsintensitet 

mellan 60-75% av maxpuls. 

 

  

N=595 

Bortfall 

275 

Tiden för förlossning skilde sig 

inte mellan grupperna. Glukos- 

nivåer, graviditets- diabetes, 

blodtryck under graviditeten 

skilde sig inte mellan grupperna.  

Viktuppgången hos kvinnorna i 

träningsgruppen var lägre.  

Ingen skillnad mellan grupperna 

gällande de nyföddas  

hälsostatus gällande apgar vid 1 

eller 5 min, födelsevikt, längd, 

pH i navelsträngsprov.  

I 

RCT 



4 

 

de Oliveria, 

Silva,  

Tavares, 

Barros,  

Leite, 

Amorim, 

2012, 

Brasilien 

Effect of a physical exercise 

program during pregnancy on 

uteroplacental and fetal blood 

flow and fetal growth:  

A randomized controlled trial. 

Att uppskatta effekten av ett 

övervakat  fysisk träning på 

maternell fysisk kondition, 

placentas blodflöde och  

fostrets tillväxt. 

Randomiserad kontrollerad 

studie där gravida kvinnor 

från folkhälsovårdsenheterna i 

staden Campina Grande 

deltog mellan maj 2008 och 

september 2010. Kvinnorna 

var gravida i vecka 13 vid 

inskrivning, stillasittande 

livsstil (fick ej träna 

regelbundet) vid inskrivning i 

studien. Grupp 1 började träna 

i vecka 13, grupp 2 i vecka 20, 

grupp 3 var en kontrollgrupp. 

N= 209 

Bortfall 

38 

Ingen skillnad på barnens 

storlek, skillnad i fysisk  

kondition mellan tränings- 

grupperna efter intervention,  

måttlig träning hade ingen effekt 

på placentas blodflöde eller 

fostrets blodflöde, ingen skillnad 

i blodtryck i någon av 

grupperna. Ingen skillnad sågs i 

förekomst av preeklampsi. 

I 

RCT 

Haakstad, Bø, 

2011a, 

Norge 

Effect of regular exercise on  

prevention of excessive weight 

gain in pregnancy: A 

randomised controlled trial 

Att undersöka om ett 

regelbundet program med 

konditionsfrämjande 

dans kunde minska överdriven 

viktuppgång hos tidigare 

inaktiva gravida kvinnor. 

Friska kvinnor boendes i Oslo 

som inte tidigare deltagit i 

regelbunden träning 

randomiserades till 

antingen 2-3 gånger 

konditionshöjande dans per  

vecka plus 30 min egen 

träning de dagar de inte deltog 

i dansklasser eller kontroll- 

grupp som fortsatte med sina 

dagliga aktiviteter men de var 

inte förbjudna att träna. 

N=105 

Bortfall 

21 

Minskad viktuppgång under 

graviditet men även  

signifikant skillnad på post-

partumvikt hos de gravida 

kvinnor som deltog i 

träningprogrammet. 

I 

RCT 

Haakstad, Bø,  

2011b,  

Norge 

Exercise in pregnant women 

and birth weight: A randomized 

controlled trial. 

Att undersöka om det fanns ett  

samband mellan fysisk aktivitet 

och graviditetslängd, 

födelsevikt och apgar. 

105 friska gravida fysiskt 

inaktiva kvinnor rekryterades i 

Oslo. 52 st lottades till EG och 

53 st till CG. I EG skulle de 

utöva minst 2 eller 3  

träningpass (60 min/gång) per 

vecka.Utöver det skulle de 

vara fysiskt aktiva minst 30 

minuter veckans övriga dagar. 

N=105 

Bortfall 

21 

De hittades inga skillnader i 

födelsevikt mellan EG och CG 

däremot signifikant skillnad i 

apgar vid 1 minuts ålder hos EF. 

Inga skillnader i apgar sågs vid 5 

min ålder hos det nyfödda 

barnet. 

I 

RCT 



5 

 

Juhl, Kragh 

Andersen, 

Olsen, 

Madsen, 

Jørgensen, 

Aagaard 

Nøhr, Nybo,  

Andersen 

2008, 

Danmark 

Physical Exercise during 

pregnancy and the risk of 

preterm birth: A study within 

the Danish national birth cohort 

Att undersöka om det fanns ett  

samband mellan fysisk aktivitet 

under graviditet och prematur 

födsel i en dansk kohort med 

gravida kvinnor. 

100422 danska kvinnor 

inkluderades mellan 1996-

2002. Slutligen deltog 87 232 

och dessa kvinnor 

intervjuades två gånger under 

graviditeten angående deras 

träningsvanor. 

N= 

100422 

Bortfall 

13 190 

En tendens som visade sig i 

resultatet var att kvinnor som 

utövar FA under graviditet i 

större utsträckning föder 

fullgångna barn jämfört med 

inaktiva kvinnor. Dock fanns 

inget dos-respons-förhållande.  

I 

P 

Kardel, 

Johansen, 

Voldner, 

Iversen, 

Henriksen,  

2010, 

Norge  

Association between aerobic 

fitness in late pregnancy and 

duration of labor in nulliparous 

women. 

Att undersöka om det fanns ett 

samband mellan maximal 

syreupptagningsförmåga i slutet 

av graviditeten och 

förlossningens varaktighet. 

59 friska gravida kvinnor 

rekryterades vid Oslo 

rikshospital genom en tidigare 

utförd kohortstudie. Mellan 

gestationssvecka 35-37 fick de 

mäta sitt VO2max på en 

testcykel samtidigt som 

kontinuerlig CTG 

övervakades.  

N=59 

Bortfall 

19 

Den fanns ett omvänt samband 

mellan högre 

syreupptagningsförmåga och 

kortare arbetstid under 

förlossningen efter att forskarna 

justerat för storlek på det 

nyfödda barnet.  

II 

P 

Lindqvist, 

Lindkvist,  

Eurenius, 

Persson,  

Ivarsson, 

Mogren,  

2016,  

Sverige 

Leisure time physical activity 

among pregnant women and its 

associations with maternal 

characteristics and pregnancy  

outcomes 

 

 

Syftet var att undersöka fysisk 

aktivitet före graviditet och i 

tidig graviditet och dess 

samband med kvinnans 

egenskaper och 

graviditetsresultat. 

Denna tvärsnittsstudie 

kombinerade data från  

Maternal Health Care Register 

i Västerbotten (MHCR-VB) 

och Salut-programregistret 

(Salut-R). Uppgifterna 

samlades in från gravida 

kvinnor i norra Sverige mellan 

2011 och 2012. 

N= 3868 

Bortfall: 

979 

Nära hälften av deltagarna 

(47,1%) uppnådde den  

rekommenderade nivån av FA. 

Jämfört med de kvinnor som inte 

uppnådde den rekommenderade  

nivån av FA, hade dessa kvinnor 

lägre BMI, mycket bra eller bra 

självhävd hälsa och en högre 

utbildningsnivå. Inga 

signifikanta skillnader kunde ses 

mellan fysiska aktivitetsnivåer 

och graviditetsdiabetes, 

födelsevikt eller förlossningssätt.  

I 

R 



6 

 

Perales, 

Calabria,  

Lopez, 

Franco,  

Coteron, 

Barakat,  

2016, 

Spanien 

Regular exercise throughout 

pregnancy is associated with a 

shorter first stage of labor. 

 

 

 

 

Syftet var att undersöka om 

måttlig FA under graviditeten 

påverkar längden på värkarbetet 

under förlossningen. 

Gravida kvinnor med 

okomplicerade graviditeter 

från Madrid. Deltagarna 

skrevs in i studien i 

gestationsvecka 9-11 och hade 

ej utfört regelbunden FA 

innan studien påbörjades.  

Kvinnorna deltog i ett 

övervakat fysiskt 

konditionsprogram som 

inkluderade tre st 55- till  

60 minutsessioner per vecka 

som började mellan 9 och 11 

veckors graviditet och 

fortsatte till slutet av tredje 

trimestern (veckor 39-40). 

Värkarbetets längd mättes 

med hjälp av samma 

mätprotokoll som på 

förlossningen. Alla som 

genomgick ett kejsarsnitt 

exkluderades. Kvinnor i  

kontrollgruppen utförde inte 

FA under denna period. De 

sedvanlig vanlig information 

från deras barnmorskor. 

 

 

N=264  

Bortfall 

98 

En signifikant skillnad i duration 

av första fasen av värkarbetet 

under förlossningen där denna 

del blev kortare om kvinnorna 

hade utfört FA. Andra och  

tredje fasen påverkades inte.  

II 

RCT 



7 

 

Perales,  

Santos-

Lozano,  

Sanchis-

Gomar,  

Luaces,  

Pareja-

Galeano,  

Garatachea, 

Barakat, 

Lucia,  

2016,  

Spanien 

Maternal cardiac adaptations to 

a physical exercise program 

during pregnancy 

 

 

 

 

Syftet var att undersöka om ett  

träningsprogram kunde minska  

förändringen av kardiovaskulär 

funktion i tredje trimestern hos 

gravida kvinnor samt att 

undersöka om tränings- 

programmet kunde minska  

risken för maternella 

kardiovaskulära riskfaktorer. 

Friska gravida som ej utfört 

regelbunden FA innan  

graviditeten delades upp en 

kontrollgrupp och 

interventionsgrupp som fick 

träna. Studien pågick mellan  

gestationsvecka 9-11 till 

gestationsvecka 38-39.  

Interventionsgruppen deltog i 

tre övervakade träningspass 

per vecka á 55-60 minuter, 

med lätt till måttlig intensiv 

aerob FA samt styrketräning.  

Totalt 70-75 stycken 

träningspass utfördes per 

deltagare. 

N=241 

Bortfall 

99 

Ingen verklig träningseffekt, det 

vill säga ingen signifikant 

skillnad noterades av 

kardiovaskulär funktion.  

Mindre depression i slutet av 

graviditeten samt mindre  

tendens till överdriven 

viktökning i slutet av 

graviditeten i gruppen som utfört 

FA. 

I 

RCT 

Petrov Fieril, 

Glantz,  

Fagevik 

Olsen, 

2014,  

Sverige 

The efficacy of moderate-to-

vigorous resistance exercise 

during pregnancy: 

A randomized controlled trial 

 

 

 

 

 

 

Syftet var att bedöma effekten 

och säkerheten hos måttlig 

styrketräning under 

graviditeten. 

Deltagarna i denna studie 

rekryterades från februari 

2006 till och med november 

2006 och från september 2008 

till och med april 2009, från 

två prenatalkliniker i 

Göteborg. Interventions- 

gruppen fick övervakad 

träning två gånger i veckan, 

utförd på en aktivitetsnivå 

som motsvarar medel-

intensiv. Kontrollgruppen 

mottog generaliserade 

träningsrekommendationer 

och ett hembaserat tränings- 

program. Interventionen 

gjordes mellan gestations- 

vecka 14-25. För att uppfylla 

träningsnivåerna var 

deltagarna tvungna att delta i  

minst två tredjedelar av alla 

träningssessioner.  

N=116 

Bortfall 

24 

En betydande skillnad mellan 

grupperna var endast barnets  

födelsevikt. Kvinnor som tränat 

styrketräning under graviditeten, 

deras barn var signifikant tyngre  

än de som föddes av 

kontrollgruppen (en skillnad  

som försvann när justering 

gjordes för graviditetsålder). 

Båda grupperna visade normal 

hälsorelaterad livskvalitet, 

blodtryck och perinatal data. 

Funktionsstatus försämrades 

under interventionen i båda 

grupperna och smärta ökade. 

I 

RCT 



8 

 

Price, Amini,  

Kappeler, 

2012, 

USA  

Exercise in pregnancy: effect 

on fitness and obstetric 

outcomes- A randomized trial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet var att bedöma 

fördelarna eller skadorna av 

måttlig träning av tidigare  

stillasittande kvinnor inte skulle 

ha någon inverkan på kvinnans 

fysiska form eller 

förlossningssättet. Sekundära  

syften var att bedöma effekten 

av träning på moderns styrka, 

flexibilitet, fysiskt obehag, 

förekomst av graviditesdiabetes 

och graviditetshypertension, 

längd på första och andra 

förlossningsstadium,  

kejsarsnittsfrekvensen, frekvens 

av assisterad förlossning, apgar, 

placentas vikt och viktnedgång 

postpartum. 

Stillasittande gravida kvinnor 

i vecka 12-14 deltog  

i en prospektiva 

randomiserade klinisk studie 

som genomfördes i Austin, 

Texas. Registreringen  

inleddes i juli 2006 och 

avslutades i mars 2010.  

Interventionen omfattade ett  

program för övervakad aerob 

träning på 45-60 min  

varaktighet, utförd fyra gånger 

per vecka, med måttlig 

intensitet. Kontrollgruppen 

var endast fysiskt aktiv i sitt 

arbete och genom 

hushållssysslor.   

N=91 

Bortfall 

29 

Kvinnor som tränade blev 

starkare, storleken på barnen  

skilde sig ej från kontroll- 

gruppen, men det gjordes färre  

kejsarsnitt i träningsgruppen 

samt återhämtad sig snabbare 

post partum(åtminstone relaterat 

till kejsarsnitt). Ingen skillnad  

gällande förekomst av 

graviditetsdiabetes, 

muskelsmärta,gestationslängd, 

apgar-poäng, placentas storlek, 

värkarbetets längd, viktökning 

under graviditeten och 

viktnedgång postpartum.  

I 

RCT 

Salvesen, 

Hem,  

Sundgot-

Borgen, 

2012, 

Norge 

Fetal wellbeing may be 

compromised during strenuous 

exercise among pregnant elite 

athletes.  

Att undersöka effekterna på 

fostrets välbefinnande av 

högintensiv löpbandsträning 

hos friska gravida elitidrottare. 

 

 

Sex stycken friska gravida 

elitidrottande olympiska 

medaljörer från Norge fick 

springa högintensiva 

intervaller på löpband med     

6 % lutning. Efter att 

ansträngningsgrad för kvinnan 

uppmätts mättes blodflöde till 

placenta med 

ultraljudsdoppler. 

N=6 Träning > 90 % av maximal 

hjärtfrekvens visade sig  

kunna minska fostrets 

hjärtfrekvens, återgår till  

normalvärde direkt när träningen 

avslutas rekommenderas inte att 

elitidrottande gravida kvinnor att 

träna >90 % av maxpuls 

eftersom det så ses en minskad 

blodtillförsel till placenta med 

50 % vilket ger en sänkning av 

fostrets hjärtfrekvens. 

II 

P 



9 

 

Shakeel,  

Richardsen,  

Martinsen,  

Eberhard-

Gran,  

Slinning, 

Jenum, 

2018, 

Norge 

Physical activity in pregnancy 

and postpartum depressive 

symptoms in a multiethnic 

cohort. 

Att undersöka om högre nivåer 

av medel till intensiv träning 

hos gravida kvinnor var 

associerat med minskad risk att 

utveckla postpartumdepression,  

[PPDS]. 

Gravida kvinnor rekryterades 

från Oslo, bland dessa var 58 

% från en etnisk minoritet. 

PPDS definierades utifrån 

Edinburgh Postnatal  

Depression Scale [EPDS] för 

att klassas som deprimerade 

skulle kvinnorna skatta >10 på 

skalan tre månader 

postpartum. FA bedömdes 

med hjälp av ett 

aktivitetsarmband i 

graviditetsvecka 28 och varje 

session med FA skulle vara 

minst 10 min för att räknas i 

den totala veckomängden.  

N=823 

Bortfall 

180 

Gravida kvinnor som totalt kom 

upp i >150 minuter  

medel-intensiv FA per vecka 

hade en signifikant lägre 

risk att utveckla PPDS jämfört 

med de som inte kom upp i 

rekommenderad mängd FA. 

Detta resultat sågs även i  

subgruppen etniska minoriteter 

inom kohorten. 

I 

P 

Silveira, 

Segre, 

2012, 

Brasilien 

Physical exercise during 

pregnancy and its influence in 

the type of birth. 

Att verifiera om medelintensiv 

träning under graviditet hos 

förstföderskor med olika 

utbildningsnivåer kan påverka  

förlossningsutfall gällande 

kejsarsnitt eller vaginal födsel. 

En prospektiv studie som 

utfördes i São Sebastiao under 

2008-2009 studie där 66 

stycken tidigare fysiskt 

inaktiva kvinnor delats in i två 

grupper varav den ena fick 

utföra fysisk aktivitet 

regelbundet medan 

kontrollgruppen inte deltog i 

fysisk aktivitet.  

N=97 

Bortfall 

31 

Signifikant skillnad i grupperna 

mellan antalet vaginala  

förlossningar jämfört med 

kejsarsnitt. Den grupp som 

deltog i regelbunden fysisk  

aktivet hade större andel 

vaginala födslar. 

II 

CCT 

Taniguchi, 

Sato, 

2016, 

Japan 

Home-based walking during 

pregnancy affects mood and 

birth outcomes among 

sedentary women: A 

randomized controlled trial. 

Syftet med studien var att 

undersöka effekterna av 

promenader på graviditets- 

resultat och sinnesstämning  

bland stillasittande kvinnor. 

Studien genomfördes från  jan 

2000 till aug 2001 på en 

obstetrisk klinik i Saitama 

Prefecture. Friska gravida 

kvinnor deltog. 60 kvinnor 

randomiserades till raska 

promenader á 30 min, tre ggr i 

veckan. 58 st kvinnor rando- 

miserades till kontrollgruppen. 

Alla bar en stegräknare. Ett 

frågeformulär fylldes i innan 

interventionen och sedan i 

vecka 32, 34, 36 och 38. 

N=118 

Bortfall 

11 

Inga signifikanta skillnader 

observerades mellan grupperna  

avseende graviditet eller 

förlossningsutfall. Promenad-

gruppen upplevde signifikant 

högre välbefinnande i 

gestationsvecka 38 än innan 

interventionen startade.  

I 

RCT 

 

 



10 

 

Tinloy, 

Chuang, Zhu,  

Pauli, 

Kraschnewski,  

Kjerulff,  

2014, 

USA 

Exercise during pregnancy and 

risk of late preterm birth, 

cesarean delivery, and 

hospitalizations. 

Syftet var att ta reda på om 

träning för gravida kvinnor 

resulterade i färre antal 

prematurfödslar, kejsarsnitt och 

kortare vårdtider i samband 

med förlossning. 

Gravida kvinnor i tredje 

trimestern boende i 

Pennsylvania mellan 18-35 år 

rekryterades till denna 

longitudinella kohortstudie 

under 2009-2011. De gravida 

kvinnorna rapporterade själva 

genom ett validerat mät-

instrument för FA hur mycket 

de ägnade sig åt FA under 

tredje trimestern. 

N=3009  

Bortfall 

608 

Studien visar inga signifikanta 

resultat men trender mot att  

de gravida kvinnor som 

uppfyllde den rekommenderade  

mängden fysisk aktivitet hade 

lägre andel kejsarsnitt. Värt  

att notera är att endast en 

tredjedel av studiedeltagarna 

uppfyllde rekommendationerna 

om minst 150 minuter FA per 

vecka.  

II 

P 

Tomić, Sporiš,  

Tomić, 

Milanović,  

Zigmundovac-

Klaić,Pantelić,  

2013, 

Kroatien 

The effect of maternal exercise 

during pregnancy on abnormal 

fetal growth. 

Att bedöma effekten av 

maternell fysisk aktivitet under 

graviditeten och förekomst av 

makrosomi. 

Studien genomfördes mellan 

juli 2008 och dec 2009 på 

universitetetssjukhuset  

"Sestre Milosrdnice", Zagreb. 

166 kvinnor i graviditetsvecka 

6-8 tränade regelbundet tre  

dagar i veckan på submaximal  

(65-70% av maxpuls) 

intensitet under hela  

graviditeten från (6:e-8:e 

graviditetsveckan) och 

kontrollgruppen bestående av 

168 kvinnor fick 

standardiserad 

förlossningsvård. 

N=334 

Bortfall 

31 

Studiegruppen hade en 

signifikant lägre frekvens av  

makrosomi hos nyfödda (6 % 

mot 12,5 %) och graviditets-

diabetes (1,8 % mot 8,3 %) än  

kontrollgruppen, men det fanns 

ingen signifikant skillnad i 

intrauterin tillväxtbegränsning 

(7,2 % mot 6,5 %). Det fanns 

inga signifikanta skillnader 

gällande andra faktorer såsom 

preeklampsi, graviditets- 

hypertoni, förlossningens 

duration och förlossningssätt. 

I 

RCT 

 

 

 

 

 

 

 


