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Sammanfattning 
Bakgrund: Graviditetsdiabetes är den vanligaste metabola sjukdomen hos gravida. 

Sjukdomen ökar drastiskt relaterat till ökat stillasittande. Åtgärder inkluderar kostråd, råd om 

fysisk aktivitet, stöd att förbättra levnadsvanor samt vid behov insulinbehandling. Trots att 

forskning visar att fysisk aktivitet har flera positiva effekter på graviditetsdiabetes är mindre 

än hälften av populationen så fysiskt aktiva som de rekommenderas vara. För att bättre kunna 

stötta dessa kvinnor i sitt fysiska aktivitetsbeteende behövs mer information om deras 

kunskap och utfallsförväntningar avseende fysisk aktivitet. 

Syfte: Att undersöka hur fysiskt aktiva gravida med graviditetsdiabetes är, vilken kunskap och 

vilka utfallsförväntningar de har avseende fysisk aktivitet vid graviditetsdiabetes samt 

undersöka eventuella samband mellan kunskap, utfallsförväntningar och fysisk aktivitetsnivå. 

Metod: Observationsstudie av icke experimentell design genomfördes med webbenkät skapad 

i Google Forms. Bekvämlighetsurval från specialistmödravården samt sluten Facebook-grupp. 

Resultat: Majoriteten ägnade mindre än 30 minuter åt fysisk träning en vanlig vecka, 

uppfyllde inte rekommendationerna för vardagsmotion samt var stillasittande hela dagen. 

Majoriteten av deltagarna hade mer än häften rätt på kunskapsfrågorna och var säkra på att 

fysisk aktivitet är hälsosamt. Korrelationsberäkningarna var inte statistiskt signifikanta.  

Slutsats: Deltagarna hade kunskaper och höga utfallsförväntningar avseende fysisk aktivitet 

men låg fysisk aktivitetsnivå. Ytterligare forskning krävs för att undersöka eventuell 

korrelation.  

 

Sökord: Gestational diabetes mellitus, physical activity, sedentary behaviour, knowledge, 

health behaviour 

 

 

  



Abstract  

Background: Gestational diabetes mellitus (GDM) is the most common metabolic disease in 

pregnant women. GDM increases drastically related to sedentary behaviour. Treatment 

includes dietary advice, advice on physical activity and if necessary, insulin therapy. 

Objective: The purpose was to examine how physically active women with GDM are, their 

knowledge and outcome expectations on physical activity during GDM and whether there is 

any correlation between knowledge, outcome expectations and level of physical activity.  

Method: Observation study of non-experimental design was performed with a web-based 

questionnaire created in Google Forms. Study participants from Specialistmödravården at 

Akademiska sjukhuset Uppsala and a closed Facebook group. 

Results: The majority devoted less than 30 minutes to physical exercise a regular week, did 

not meet the recommendations for everyday exercise and were sedentary throughout the day. 

Most of the participants answered more than half of the questions correctly and were 

confident that physical activity is healthy. No significant correlations were found. 

Conclusion: The study participants had knowledge and high outcome expectations regarding 

physical activity, but their physical activity level was low. Further research on correlations is 

required. 

 

Keywords: Gestational Diabetes Mellitus, physical activity, sedentary behaviour, knowledge, 

health behaviour 
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Bakgrund  

Graviditetsdiabetes 

Graviditetsdiabetes är den vanligaste metabola sjukdomen hos gravida (1). Under en 

graviditet sker metabola förändringar hos modern för att tillgodose fostret med syre och 

näring. Moderns blodglukos är en viktig energikälla som spelar stor roll för fostrets 

utveckling och tillväxt eftersom barnet får sin näring via moderns blod. För att möta fostrets 

behov av näring minskas moderns insulinkänslighet så att hennes blodsockernivå kan öka. För 

att inte blodsockernivån ska bli för hög behöver moderns kropp väga upp för den minskande 

insulinkänsligheten genom att bilda mer insulin. Om det inte sker kan hennes blodsockervärde 

bli skadligt högt och risken för kardiovaskulära komplikationer som exempelvis 

graviditetshypertoni och havandeskapsförgiftning ökar (2). Risken för framtida sjukdom hos 

modern och barnet ökar efter en graviditet med graviditetsdiabetes (2–4). Personer som haft 

diagnosen har en ökad risk att utveckla diabetes typ 2 (2), även barnet löper större risk för att 

senare i livet utveckla fetma och diabetes typ 2 (3,4).   

 

För att fastställa diagnosen graviditetsdiabetes testas insulinkänsligheten genom mätningar av 

blodsocker både innan och efter glukosbelastning (5). Glukosbelastning innebär att patienten 

fastande dricker en sockerlösning som innehåller vatten och glukos (6). Gränsvärdena för 

behandling skiljer sig både inom och mellan landsting samt internationellt. För att få en mer 

jämlik vård införde Socialstyrelsen 2015 nya rekommenderade gränsvärden för behandling 

(7). De nya lägre gränsvärdena är: fastande blodsockervärde ≥ 5,1 millimol per liter, en timme 

efter glukosbelastning ≥ 10,0 millimol per liter, två timmar efter glukosbelastning ≥ 8,5 

millimol per liter (5). Sänkningen av gränsvärdena uppskattas leda till minst en trefaldig 

ökning av antalet gravida som diagnostiseras. Just nu undersöks effekterna av de nya 

gränsvärdena i studien Changing Diagnostic Criteria for Gestational Diabetes in Sweden (8). 

Prevalensen av graviditetsdiabetes varierar mellan olika populationer och speglar förekomsten 

av diabetes typ 2 i samma population (1). I Uppsala var prevalensen 0,6 procent år 2006, 

senaste mätningen från år 2016 visar en ökning till 2 procent (9).   

 

Graviditetsdiabetes ökar drastiskt relaterat till ökat stillasittande, överkonsumtion av mat och 

högre ålder hos modern (1). Riskfaktorer för att utveckla graviditetsdiabetes inkluderar fetma, 
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tidigare historia av diabetes eller graviditetsdiabetes, stillasittande livsstil samt låg fysisk 

aktivitetsnivå (2). Åtgärder vid graviditetsdiabetes inkluderar kostråd, råd om fysisk aktivitet, 

stöd att förbättra dessa levnadsvanor samt vid behov behandling med insulin (10).   

Fysisk aktivitet 

Definitionen av fysisk aktivitet är kroppsrörelser som uppstår till följd av 

skelettmuskulaturens sammandragningar vilket leder till ökad energiförbrukning (11). Fysisk 

aktivitet mäts med subjektiva och/eller objektiva mätmetoder. Frågeformulär är exempel på 

subjektiv metod och rörelsemätare som accelerometer är exempel på objektiv metod (12). 

Rekommendationerna för fysisk aktivitet vid graviditetsdiabetes innehåller både aerob och 

muskelstärkande fysisk aktivitet. Aerob fysisk aktivitet per vecka bör sammanlagt ske under 

minst 150 minuter på måttlig intensitet (13). 

 

Fysisk aktivitet är vedertaget som behandling vid diabetes typ 2 på grund av dess förmåga att 

öka insulinkänslighet och glukoskontroll. På grund av likheter mellan diabetes typ 2 och 

graviditetsdiabetes kan träning som behandling även överföras till denna patientgrupp (14). 

Träning minskar också riskfaktorer kopplade till graviditetsdiabetes, exempelvis övervikt, 

stillasittande beteende och fysisk inaktivitet (2).   

 

I en kartläggning av fysisk aktivitet hos gravida med graviditetsdiabetes framkom att 39 

procent av kvinnorna uppfyller rekommendationerna för fysisk aktivitet baserat på 

självrapporterad data. 14 procent rapporterade att de uppmuntrades till fysisk aktivitet under 

graviditeten och sju procent trodde att träning kunde minska risken för diabetes typ 2 (15). En 

intervjustudie visar att kvinnor med graviditetsdiabetes uttryckte ett stort behov av mer 

specifika råd om träning under graviditet. Studien visade även att det fanns låg förståelse för 

hur diabetes typ 2 utvecklas och vilka konsekvenser sjukdomen ger (16). För att bättre kunna 

stötta dessa kvinnor i sitt fysiska aktivitetsbeteende behövs mer information om deras 

kunskap och utfallsförväntningar avseende fysisk aktivitet (15). Kunskap definieras som 

fakta, förståelse och färdigheter förvärvade genom studier eller erfarenheter (17).  

Utfallsförväntningar innebär subjektiva uppskattningar av sannolikheten att särskilda 

konsekvenser följer ett specifikt beteende (18). Studier på fysisk aktivitetsnivå, kunskaper och 

utfallsförväntningar kring träning vid graviditetsdiabetes hos en svensk population saknas.  
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Fysioterapi 

Vården står inför nya utmaningar då allt fler diagnostiseras med graviditetsdiabetes (2). Flera 

studier visar att gravida kvinnor har hög följsamhet till intervention samt att de är särskilt 

mottagliga för livsstilsförändringar. Därför kan livsstilsförändringar med fördel introduceras i 

samband med graviditet (14). Det krävs bättre strategier och mer forskning för att vården ska 

kunna ge adekvata råd och träningsprogram. Läkare och sjuksköterskor ger i låg utsträckning 

råd och lyckas sällan motivera till fysisk aktivitet (15). En bedömning av individens fysiska 

förmåga samt eventuella kontraindikationer ska göras innan träning påbörjas. 

Träningsprogram bör individualiseras och skräddarsys av kvalificerad och lämpligt utbildad 

vårdpersonal (19) exempelvis en Fysioterapeut.  

Problemformulering 

Graviditetsdiabetes ökar drastiskt relaterat till ökat stillasittande, överkonsumtion av mat och 

högre ålder hos modern (1). Enligt socialstyrelsens rekommendationer bör gravida med 

graviditetsdiabetes erbjudas råd och stöd för livsstilsförändring, bland annat kring fysisk 

aktivitet. Trots att forskning visar att fysisk aktivitet har flera positiva effekter på 

graviditetsdiabetes (14) så är mindre än hälften av populationen så fysiskt aktiva som de 

rekommenderas vara (15). För att bättre kunna stötta dessa kvinnor i sitt fysiska 

aktivitetsbeteende behövs mer information om deras kunskap och utfallsförväntningar 

avseende fysisk aktivitet (15).  

Syfte 

Syftet var att undersöka hur fysiskt aktiva gravida med graviditetsdiabetes är samt vilken 

kunskap och vilka utfallsförväntningar de har avseende fysisk aktivitet vid graviditetsdiabetes. 

Syftet var även att undersöka om det finns något samband mellan fysisk aktivitetsnivå och 

kunskap, samt fysisk aktivitetsnivå och utfallsförväntningar hos denna patientgrupp.  

Frågeställningar 

1. Hur fysiskt aktiva är gravida med graviditetsdiabetes mätt med Socialstyrelsens 

indikatorfrågor om fysisk aktivitet samt med fråga om stillasittande utvecklad av 

forskargruppen för fysisk aktivitet och hälsa, Gymnastik- och idrottshögskolan? 
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2. Vilken kunskap har gravida med graviditetsdiabetes kring fysisk aktivitet vid 

graviditetsdiabetes mätt med egenkonstruerad enkät? 

 

3. Vilka utfallsförväntningar har gravida med graviditetsdiabetes kring fysisk aktivitet 

vid graviditetsdiabetes mätt med egenkonstruerad enkät? 

 

4. Vilket samband finns mellan hur fysiskt aktiva gravida med graviditetsdiabetes är och 

vilken kunskap de har kring fysisk aktivitet vid graviditetsdiabetes? 

 

5. Vilket samband finns mellan hur fysiskt aktiva gravida med graviditetsdiabetes är och 

vilka utfallsförväntningar de har kring fysisk aktivitet vid graviditetsdiabetes? 

Metod  

Design  

Denna kvantitativa studie var av icke experimentell design, studien utformades som en 

observationsstudie där eventuell korrelation studerades (20). Eventuell korrelation innebär ett 

eventuellt samband mellan minst två variabler. Det eventuella sambandet som studerades var 

utan riktning och mättes endast vid en tidpunkt vilket innebär att studien utformades som en 

tvärsnittsstudie (21).   

Urval 

Urvalet gjordes med bekvämlighetsurval vilket innebär att studien utfördes på de deltagare 

som lättast och först fanns tillgängliga (22). Enkäten lades upp i en sluten svensk Facebook-

grupp för personer med graviditetsdiabetes. Vid publicering av enkäten hade gruppen 82 

medlemmar. Patienter vid specialistmödravården på Akademiska sjukhuset som uppfyllde 

inklusionskriterierna erbjöds att medverka via dietist på avdelningen. Antalet deltagare i 

studien uppskattades till 30 personer, 17 deltog. Inklusionskriterierna var: kvinna, gravid, 

diagnostiserad graviditetsdiabetes, förstår svenska i tal och skrift. Exklusionskriterierna var: 

diabetes typ 1 eller typ 2 sedan tidigare. Externt bortfall kunde ej beräknas då vi ej visste 

exakta antalet tillfrågade vid specialistmödravården och Facebook. Inget internt bortfall.   
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Genomförande 

Innan enkäten användes i studien genomfördes en pilotstudie, detta innebar att enkäten 

tilldelades fyra bekanta som svarade på den och kom med synpunkter. Syftet med detta var att 

avgöra om frågorna var utformade på ett sådant sätt att de förstods och tolkades lika av olika 

personer så att frågorna mätte det de var avsedda att mäta (23). Inga ändringar gjordes efter 

pilotstudien då deltagarna förstod samtliga frågor. Information gavs skriftligt i början av 

enkäten och samtycke om deltagande inhämtades skriftligt via en kryssruta i enkäten (bilaga 

1). Enkäten uppskattades ta cirka 5-10 minuter att fylla i.  

 

Den svenska Facebookgruppen för gravida med graviditetsdiabetes identifierades och 

administratörer tillfrågades om publicering av enkät i gruppen. Efter godkännande lades 

enkäten upp av administratörerna tillsammans med en informationstext skriven av 

studieförfattarna (bilaga 2). En påminnelse gjordes efter 2 veckor och enkäten publicerades 

därefter på nytt i gruppen.  

 

Efter muntligt godkännande att utföra studien på specialistmödravården på Akademiska 

sjukhuset rekommenderades studieförfattarna att kontakta ansvarig dietist eftersom hen 

erbjuder stöd och rådgivning till alla inom Region Uppsala som diagnostiseras med 

graviditetsdiabetes. Dietisten informerades om studien och tilldelades informationsblad med 

webbadress och QR-kod till enkäten (bilaga 3). Potentiella deltagare identifierades och 

tillfrågades om studiedeltagande av dietisten i samband med besök. Dietisten erbjöd patienter 

som uppfyllde inklusionskriterierna att medverka och delade efter samtycke ut 

informationsbladet. Studieförfattarna har inte haft kontakt med deltagarna, vet inte hur många 

som inkluderats i studien via dietisten och innehar inga personuppgifter på deltagarna. Ingen 

påminnelse gjordes. Datainsamlingen pågick under perioden februari 2019 till och med april 

2019.   

Datainsamlingsmetod 

Bakgrundsdata  

Kvantitativa variabler som efterfrågades var antal graviditetsveckor, ålder och utbildningsnivå 

(bilaga 4). 

 

Fysisk aktivitet 
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Datainsamling över fysisk aktivitetsnivå gjordes digitalt med Socialstyrelsens tre 

indikatorfrågor om fysisk aktivitet samt med fråga om stillasittande utvecklad av 

forskargruppen för fysisk aktivitet och hälsa, Gymnastik- och idrottshögskolan (bilaga 5). 

Svarsalternativ gavs i form av kryssrutor där deltagarna fick uppskatta sin aktivitetsnivå i tid 

under en vanlig vecka samt sitt stillasittande i tid under ett normalt dygn. Frågorna har år 

2016 validitetsgranskats av forskare vid Gymnastik- och idrottshögskolan. Resultatet från 

undersökningen visade att frågorna var valida gentemot frågor med öppna svar (24). Frågorna 

har inte reliabilitetsgranskats. Då webbenkät skapad i Google Forms användes, 

sammanställdes de insamlade svaren på individ- och gruppnivå i datorprogrammet.  

 

Kunskap och utfallsförväntningar om graviditetsdiabetes och fysisk aktivitet 

Datainsamling av kunskap och utfallsförväntningar om fysisk aktivitet vid graviditetsdiabetes 

utfördes digitalt med en egenutformad enkät (bilaga 6). Enkäten byggde på två tidigare 

formulär utformade kring fysisk träning vid cancerbehandling framtagna av forskargruppen 

bakom forskningsprojektet Phys-Can, PHYSical training in CANcer (25). Den utformade 

enkäten innehöll påståenden om rekommendationer om fysisk aktivitet vid graviditetsdiabetes 

där svarsalternativ gavs i form av kryssfrågor med alternativen Rätt, Fel eller Vet ej. Enkäten 

innehöll även påståenden kring utfallsförväntningar på fysisk aktivitet där deltagaren skattade 

på en skala från 1 (inte säker alls) till 9 (helt säker). Enkäten är inte granskad avseende 

validitet eller reliabilitet.  

Databearbetning  

Bakgrundsfakta presenteras med kvantitativa bakgrundsvariabler. Bakgrundsvariablerna ålder 

och graviditetsveckor genererades på skalnivån kvotskala vilket innebär att variablerna 

beskrivs med centralmåttet medelvärde. Spridningsmått kring medelvärdet beskrivs med 

standardavvikelse. Bakgrundsvariabeln utbildningsnivå genererades på skalnivån ordinalskala 

och beskrivs med procent inom varje kategori (21).  

 

Frågeställning 1, fysisk aktivitetsnivå 

Insamlad data om fysisk aktivitetsnivå genererades på skalnivån ordinaldata och den 

deskriptiva statistiken för fysisk aktivitet anges i procent (21). Data presenteras i form av 

stapeldiagram. 

 



7 
 

Frågeställning 2, kunskap  

Insamlad data om inhämtad kunskap med svarsalternativen Rätt, Fel eller Vet ej delades in i 

de två kategorierna “rätt” eller “fel” svar, varav vet ej ingick under kategorin “fel”. Detta 

innebar att data genererades på skalnivån ordinaldata. Den deskriptiva statistiken presenteras 

med procent inom olika kategorier samt med centralmåttet median för antalet rätt svar. 

Visuell spridning av data presenteras i form av stapeldiagram (21). 

 

Frågeställning 3, utfallsförväntningar 

Insamlad data om utfallsförväntningar med svarsalternativ i form av en skala från 1 till 9 

genererades på skalnivån ordinaldata. Den deskriptiva statistiken för utfallsförväntningar 

anges med centralmåttet median. Spridningsmått kring medianen analyseras därför med 

interkvartilavstånd, percentiler samt visuell analys av spridning av data i form av lådagram 

(21). Den deskriptiva statistiken för kunskap och utfallsförväntningar presenteras även i 

procent som svarat högsta möjliga värdet.  

   

Frågeställning 4 och 5, korrelation  

Korrelationer studerades med korrelationskoefficient, p-värde samt visuellt med 

punktdiagram. Korrelation mellan den beroende variabeln fysisk aktivitetsnivå och de 

oberoende variablerna kunskap och utfallsförväntningar mättes med icke-parametriskt test. 

Korrelationsberäkningen gjordes därför med Spearmans rangkorrelation (21). 

Korrelationskoefficient och p-värde presenteras i tabell. Korrelationskoefficienten beskriver 

graden av växande eller avtagande samband. Samband analyserades utefter r-värden mellan -1 

(negativt samband) och 1 (positivt samband), där 0 innebär inget uppenbart samband (21). 

Signifikansnivå sattes till 0,05. 

Etiska överväganden 

De utformade enkätfrågorna speglade fysisk aktivitetsnivå, kunskaper och 

utfallsförväntningar om fysisk aktivitet. Potentiell risk med frågorna var att de skulle kunna 

medvetandegöra deltagarna om en eventuell inaktiv livsstil vilket i sin tur kunde upplevas 

negativt av individen själv. Men kanske kunde deltagaren se detta som en ögonöppnare och 

möjlighet att förändra sina levnadsvanor. Insamlad digital data samlades på den 

lösenordskyddade portalen Google Forms, om någon mot förmodan skulle komma in på 

portalen kunde ingen data spåras eller härledas tillbaka till en enskild användare. Deltagarna 
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informerades skriftligt om hur resultatet kommer redovisas, att data hölls anonymt, att 

deltagandet var frivilligt samt att det gick att avbryta deltagandet när som helst. Anonymitet 

garanterades genom att enkäten endast innehöll personuppgifter som ålder. Personnummer 

eller namn efterfrågades inte i enkäten. Personuppgifter som ej efterfrågades i enkäten 

sparades heller inte digitalt. För att bättre kunna stötta denna växande patientgrupp i sitt 

fysiska aktivitetsbeteende behövs mer kunskap, vilket innebar att nyttan med denna studie 

övervägde potentiella risker.  

Resultat 

Bakgrundsdata 

Antal deltagare var 17 personer. Den genomsnittliga åldern hos deltagarna var 31 år med 

standardavvikelsen 4,9 år. Medelvärdet av deltagarnas graviditetsvecka beräknades till vecka 

33 med standardavvikelsen 5 veckor. 41 procent av deltagarna uppgav högsta utbildningsnivå 

som gymnasieutbildad och 59 procent av deltagarna uppgav högsta utbildningsnivå som 

universitetsutbildad. 

Fysisk aktivitetsnivå och stillasittande   

Som redovisat i figur 1 uppgav majoriteten av deltagarna (70 procent) att de ägnade mindre än 

30 minuter respektive 0 minuter åt fysisk träning en vanlig vecka. Ett fåtal (12 procent) 

ägnade mer än 120 minuter åt fysisk träning. 

 

 

Figur 1. Tid ägnad åt fysisk träning en vanlig vecka. 
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Socialstyrelsens rekommendationer för aktivitet på måttlig nivå är 150 minuter per vecka. 

Med utgångspunkt i detta svarade 71 procent av deltagarna att de ägnade ≤ 150 minuter åt 

vardagsmotion en vanlig vecka. 24 procent av deltagarna uppgav vardagsmotion 150-300 

minuter i veckan och 6 procent mer än 300 minuter i veckan. Se figur 2. 

 

 

Figur 2. Tid ägnad åt vardagsmotion en vanlig vecka. 

 

Majoriteten av deltagarna (35 procent) uppgav att de under ett normalt dygn var stillasittande 

hela dagen. Ett fåtal (12 procent) uppgav att de var stillasittande 1-3 timmar. Se figur 3. 

 

 

Figur 3. Tid per dygn ägnad åt stillasittande en vanlig vecka. 
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Kunskap  

Av totalt 8 påståenden varav 4 sanna och 4 falska hade 24 procent alla rätt. 48 procent hade 

mer än hälften rätt (ej medräknat de som hade alla rätt) och 12 procent hade hälften rätt. 18 

procent hade mindre än hälften rätt. Medianen för antal rätt svar var 5. Se figur 4.  

 

 

Figur 4. Andel rätt svar på respektive påstående om rekommendationer för fysisk aktivitet vid 

graviditetsdiabetes.  

Påstående 1: undvika fysisk ansträngning 

Påstående 2: vara aktiv på låg/måttlig intensitet 

Påstående 3: träna lätt/måttlig styrketräning 

Påstående 4: anpassa fysisk aktivitet efter hur vältränad man är 

Påstående 5: undvika aktivitet på hög intensitet  

Påstående 6: undvika tung styrketräning 

Påstående 7: undvika aktivitet på hög intensitet vid högt blodsocker 

Påstående 8: vara aktiv på måttlig intensitet, minst 150 min/vecka 

För fullständiga påståenden se bilaga 6. 

Utfallsförväntningar 

På första påståendet “Hur säker är du på att styrketräning och konditionsträning på sikt är 

hälsosamt för dig?” skattade en majoritet av deltagarna (76 procent) 9. Vad gäller andra 

påståendet “Hur säker är du på att styrketräning och konditionsträning kan minska risken för 

komplikationer relaterade till graviditetsdiabetes (exempelvis havandeskapsförgiftning)?” 

skattade majoriteten (53 procent) 9. Även på tredje påståendet “Hur säker är du på att 

styrketräning och konditionsträning kan minska risken för återfall i graviditetsdiabetes och 
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insjuknande i diabetes typ 2?” skattade majoriteten (65 procent) 9. Medianen för 

skattningarna på samtliga påståenden var 9. Påstående 1 var det påstående med minst 

spridning av data medan påstående 2 hade störst spridning av data. Se figur 5. 

 

 

Figur 5. Lådagram över deltagarnas skattning på de tre påståendena gällande utfallsförväntningar på träning. 

Korrelation fysisk aktivitetsnivå och kunskap 

Korrelationen var inte statistiskt signifikant. Inga slutsatser kunde dras angående korrelation 

utefter studieresultatet. Se tabell 1. 

 

Tabell 1. Korrelationsberäkningar för fysisk aktivitetsnivå och kunskap. 

Variabler Korrelation P-värde 

Fysisk träning, kunskap -0,077 0,774 

Vardagsmotion, kunskap 0,070 0,794 

Stillasittande, kunskap -0,136 0,611 
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Korrelation fysisk aktivitetsnivå och utfallsförväntningar 

Korrelationen var inte statistiskt signifikant. Inga slutsatser kunde dras angående korrelation 

utefter studieresultatet. Se tabell 2. 

 

Tabell 2. Korrelationsberäkningar för fysisk aktivitetsnivå och utfallsförväntningar. 

Variabler Korrelation P-värde 

Fysisk träning, påstående 1 -0,182 0,495 

Fysisk träning, påstående 2 -0,015 0,954 

Fysisk träning, påstående 3 -0,153 0,566 

Vardagsmotion, påstående 1 -0,030 0,910 

Vardagsmotion, påstående 2 -0,062 0,816 

Vardagsmotion, påstående 3 0,132 0,621 

Stillasittande, påstående 1 -0,289 0,280 

Stillasittande, påstående 2 0,196 0,464 

Stillasittande, påstående 3 -0,251 0,347 

Påstående 1: Hur säker är du på att styrketräning och konditionsträning på sikt är hälsosamt för dig? 

Påstående 2: Hur säker är du på att styrketräning och konditionsträning kan minska risken för komplikationer 

relaterade till graviditetsdiabetes (exempelvis havandeskapsförgiftning)? 

Påstående 3: Hur säker är du på att styrketräning och konditionsträning kan minska risken för återfall i 

graviditetsdiabetes och insjuknande i diabetes typ 2? 

Diskussion  

Resultatsammanfattning 

Majoriteten ägnade mindre än 30 min i veckan åt fysisk träning. Deltagarna utförde 

vardagsmotion i större utsträckning än vad de tränade men de flesta uppnådde inte 

rekommendationerna om 150 minuter i veckan. Majoriteten uppgav att de var stillasittande 
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hela dagen. Av totalt 8 påståenden om rekommendationer av fysisk aktivitet vid 

graviditetsdiabetes hade 24 procent alla rätt. Svårast var det femte och sjätte påståendena om 

att undvika fysisk aktivitet på hög intensitet och tung styrketräning vid graviditetsdiabetes 

vilket många trodde var sant. På samtliga påståenden gällande utfallsförväntningar på fysisk 

aktivitet skattade majoriteten 9 (helt säker). Påståendet med störst spridning var det gällande 

hur säker man är på att styrke- och konditionsträning minskar risken för komplikationer vid 

graviditetsdiabetes. Korrelationen var inte statistiskt signifikant. Inga slutsatser kunde dras 

angående korrelation utefter studieresultatet. 

Resultatdiskussion 

Flera artiklar nämner att fysisk aktivitet är en effektiv behandlingsmetod vid denna diagnos 

men ingen av dessa artiklar har kartlagt fysisk aktivitetsnivå på liknande sätt som vi 

(15,26,27). Det gör det svårt att jämföra resultaten med tidigare forskning eftersom artiklarna 

bland annat använder sig av andra mätmetoder än vad vi gör och studierna är utförda på en 

icke svensk population. Enligt en nordamerikansk studie av Johnson m.fl. (26) uppfyllde en 

majoritet av kvinnor med graviditetsdiabetes inte rekommendationerna för fysisk aktivitet och 

var som medel stillasittande ca 17 timmar per dag (sömn inräknat) (26). Enligt Downs och 

Ulbrecht (15) uppfyllde endast 39% av kvinnorna med graviditetsdiabetes 

rekommendationerna för fysisk aktivitet (15). En annan studie har kartlagt norska gravida 

kvinnors fysiska aktivitetsnivå, där sågs ett samband mellan de kvinnor som varit fysisk 

aktiva i låg grad och utvecklande av graviditetsdiabetes (28). Gemensamt för tidigare 

forskning och vår studie är att det konstaterats att denna patientgrupp har en låg fysisk 

aktivitetsnivå.  

 

Vår insamlade data visade att 24% hade alla rätt på påståendena angående 

rekommendationerna för fysisk aktivitet vid graviditetsdiabetes. Allmänna påståenden som att 

man generellt ska vara fysisk aktiv hade en hög svarsfrekvens av rätt svar (100%) jämfört 

med påståenden innehållande att man generellt bör undvika träning på hög frekvens samt tung 

styrketräning (35% hade svarat rätt). I en australiensisk studie som undersökte kunskap kring 

graviditetsdiabetes såg man att kvinnor med graviditetsdiabetes som får sedvanlig vård hade 

god förståelse för att fysisk aktivitet var bra för bland annat barnets hälsa samt för att 

kontrollera blodsockernivån (98 procent svarade rätt), majoriteten av kvinnorna (60 procent) 

svarade dock fel på frågor angående att man bör undvika hård träning vilket inte var korrekt 
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(29). Resultaten från denna studie speglade till viss del våra framtagna resultat inom detta 

område, kunskapen var god gällande allmänna påståenden om att vara fysiskt aktiv men vid 

frågor gällande hård träning var kunskapsnivån lägre. Det är dock svårt att jämföra resultat 

från tidigare forskning med våra resultat eftersom kunskapsfrågor ställs och mäts på olika sätt 

i olika studier.  

 

Vid vårt resultat för utfallsförväntningar var påståendet med störst spridning det gällande hur 

säker man är på att styrke- och konditionsträning minskar risken för komplikationer relaterade 

till graviditetsdiabetes. Vi har inte hittat några andra studier som undersöker patientgruppens 

utfallsförväntningar på fysisk aktivitet i förhållande till olika typer av komplikationer. I en 

review av Jones och medarbetare (30) undersöktes associationer mellan risk- och 

hälsobeteenden hos kvinnor som nyligen haft graviditetsdiabetes, där trodde 7 procent av 

kvinnorna att träning efter graviditet kunde minska risken för att utveckla diabetes typ 2 (30). 

Vår insamlade data på påståendet angående om träning kan minska risken för framtida 

diabetes visade att 65 procent var helt säkra på att detta stämmer. De skilda resultaten kan 

bero på flera saker, till exempel att 7 procent är en siffra som är 10 år gammal och på en 

annan population än den vi har undersökt eftersom kvinnorna i den studien nyligen hade haft 

graviditetsdiabetes och alltså inte hade det vid mättillfället. Vi hade istället ett litet stickprov 

med kvinnor som vi vid mättillfället trodde hade graviditetsdiabetes. Vi kunde i vårt resultat 

gällande denna fråga urskilja att majoriteten av kvinnorna trodde att fysisk aktivitet kan 

minska risken för utvecklandet av diabetes typ 2 till skillnad från resultaten från 

översiktsartikeln. Dock hade båda studierna små stickprov och det är därför svårt att dra några 

generella slutsatser.  

 

Vi har inte kunnat se något samband mellan kunskap, utfallsförväntningar och den fysiska 

aktivitetsnivån hos denna patientgrupp i vårt resultat. Vi har inte heller hittat tidigare 

forskning som påvisar korrelation mellan exempelvis ökad kunskap och ökad fysisk 

aktivitetsnivå. Tidigare forskning visar dock att patientgruppen besitter kunskap angående 

fysisk aktivitet men ändå inte är fysiskt aktiva (30). Det vi har kunnat urskilja i våra egna 

resultat är just detta, patientgruppen hade någorlunda god kunskap samt ganska höga 

utfallsförväntningar på träning men en låg fysisk aktivitetsnivå. En stor majoritet av vårt 

stickprov skattade att de var helt säkra på att styrke- och konditionsträning på sikt är 

hälsosamt. Dock var de väldigt lite fysiskt aktiva och majoriteten var stillasittande nästan hela 

dagen. En review sammanfattande flera tidigare studier visade också att kvinnor med 
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graviditetsdiabetes inte saknar kunskap angående hälsosamma beteenden, däremot existerar 

ett glapp mellan kunskapen kring fysisk aktivitet och det faktiska utförandet av det fysiska 

aktivitetsbeteendet. Varför detta glapp finns har man inte kunnat identifiera (30). Detta glapp 

behöver utforskas i framtida forskning för att vården ska kunna hjälpa dessa kvinnor och 

motivera dem till en hälsosammare livsstil. Det verkar alltså inte räcka med att förse denna 

patientgrupp med kunskap för att ändra sitt hälsobeteende, utan andra metoder måste 

utforskas för att lyckas implementera fysisk aktivitet. I tidigare studier har bland annat vikten 

av motiverande samtal, individuell målsättning, självmonitorering och socialt stöd belysts vid 

förändring av fysiskt aktivitetsbeteende (15,31,32).  

Metoddiskussion 

Vi valde att göra en enkätstudie eftersom målet var att samla in så mycket data som möjligt 

och på så sätt få en bred bild av patientgruppen. Eftersom vi inte hittade redan utformade 

enkäter som undersökte våra frågeställningar valde vi att använda oss av en egenutformad 

enkät. Styrkan med vår enkät är att vi har använt oss av redan befintliga frågor varav flera är 

granskade avseende reliabilitet och/eller validitet samt använda i tidigare studier. En svaghet 

med enkäten är att vi har undersökt kunskapsnivå med endast 8 frågor. Kunskap är ett brett 

begrepp som är svårt att kartlägga.  

 

För att minska administrativt arbete och nå fler studiedeltagare valde vi att skapa en 

webbenkät. Webbenkäten gjorde alla frågor obligatoriska och gjorde det omöjligt att välja 

flera svarsalternativ på frågor där man endast ska välja ett. Man kunde trots detta avbryta 

deltagandet när som helst vilket innebar att studien var frivillig. Användandet av Google 

Forms och kalkylprogram gjorde att den mänskliga faktorn och risken för felkällor vid 

sammanställning av data minskade eftersom programmet utförde beräkningarna. Andra 

styrkor med webbenkät är att studiedeltagarna är anonyma, vi har inte haft någon personlig 

kontakt eller samlat in några personuppgifter. Detta innebar att deltagarnas värderingar och 

svar inte påverkades av studieförfattarna innan ifyllande av enkäten vilket skulle kunna öka 

reliabiliteten hos studien. En svaghet var dock att vi inte kunde påminna om deltagande på 

individnivå och inte personligen kunde kontrollera vilka som deltog. 

 

På specialistmödravården delade en dietist ut en länk till enkäten, vilket skulle kunna vara 

både positivt och negativt. Dietistens värderingar skulle ha kunnat påverka enkätsvaren vilket 
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i så fall minskar reliabiliteten, däremot kunde dietisten säkerhetsställa att inklusions- och 

exklusionskriterier uppfylldes. De som tillfrågades via specialistmödravården uppfyller 

inklusionskriterierna och speglar troligtvis patientgruppen bra då alla som diagnostiserats med 

graviditetsdiabetes i Uppsala län kallas dit.  

 

För att försöka säkerhetsställa tillräcklig svarsfrekvens valde vi att vända oss till en sluten 

Facebook-grupp för personer med graviditetsdiabetes. Styrkan med att gå via Facebook är att 

vi snabbt och lätt nådde denna annars lilla och svårtillgängliga patientgrupp. En nackdel 

skulle kunna vara att gruppmedlemmarna inte speglar hela patientgruppen. Dessa personer har 

antagligen aktivt ansökt om medlemskap vilket kan tyda på att de har ett intresse av sin 

diagnos, är intresserade av att vidta åtgärder och tar till sig information i högre grad än 

genomsnittspopulationen med graviditetsdiabetes. Vi kunde inte säkerhetsställa att vårt 

stickprov speglar populationen eftersom vi använt oss av Facebook och inte med säkerhet vet 

vilka som deltog. Det innebär att vi inte kunde säkerhetsställa att deltagarna uppfyllde 

inklusionskriterierna vilket gör resultatets tillförlitlighet låg.  

 

Vårt resultat är svårt att generalisera bland annat på grund av få deltagare. Fler svar hade 

troligtvis genererats om datainsamlingsperioden varit längre. Genom att endast gå via 

specialistmödravården istället för att också gå via Facebook hade vi kunnat säkerhetsställa att 

deltagarna uppfyllde inklusionskriterierna och i större utsträckning speglat patientgruppen. 

Det hade gjort att svaren eventuellt hade kunnat generaliseras till patientgruppen i Sverige. Då 

hade vi dock behövt vända oss till flera olika län och studien hade behövt vara mer 

omfattande vilket inte var möjligt inom våra givna tidsramar för examensarbetet.  

Etisk diskussion och framtida forskning 

Ett etiskt dilemma skulle kunna vara hur denna patientgrupp blir bemött av vården. Moderns 

sjukdom påverkar även barnet och dennes förutsättningar senare i livet eftersom risken för 

framtida sjukdom hos barnet ökar, exempelvis fetma och diabetes typ 2 (3,4). Detta skulle 

kunna väcka mycket känslor och frustration hos vårdpersonal. Framförallt eftersom 

graviditetsdiabetes är en sjukdom som ofta kan regleras med kost- och träningsinterventioner 

vilket är till synes viljestyrda interventioner. Dilemmat kan då vara att denna sjukdom inte 

endast påverkar den enskilda individen i sig utan även barnet. Bemötande av denna 

patientgrupp behöver fortfarande vara professionellt och icke dömande för att säkerhetsställa 
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en god vård. Detta är en patientgrupp som generellt behöver stöd och hjälp till 

beteendeförändring. 

 

Rådgivning kring fysisk aktivitet kräver kunskap om potentiella risker, kontraindikationer och 

anatomiska samt fysiologiska förändringar och besvär kopplat till graviditet. Allt detta måste 

tas i beaktande och en sammantagen bedömning av varje enskild individ bör ske innan 

förskrivning av individanpassat träningsprogram (19). Dessutom behövs kunskap kring 

beteendeförändringstekniker för att lyckas implementera fysisk aktivitet hos denna 

patientgrupp (15). Detta bör utföras av kvalificerad och lämpligt utbildad vårdpersonal (19). 

Den vård som erbjuds idag verkar inte vara tillräcklig för att hjälpa denna växande 

patientgrupp att ändra sitt fysiska aktivitetsbeteende. Fysioterapeuten med sin unika 

kompetens inom muskuloskeletala besvär, träning och beteendeförändring skulle kunna bidra 

till bättre vård. 

 

Den kliniska nyttan med vår studie kan vara att lyfta vikten av fysioterapi och fysisk aktivitet 

som i dagsläget får relativt låg prioritet jämfört med kostintervention hos denna patientgrupp. 

Det finns en stark koppling mellan graviditetsdiabetes och utvecklande av diabetes typ 2 samt 

andra sjukdomar relaterade till övervikt och ohälsosam livsstil (2). Fysisk aktivitet är en 

vedertagen behandling som minskar risken för samtliga av dessa sjukdomar. Att introducera 

livsstilsförändring och ökat fysiskt aktivitetsbeteende kan vara extra lämpligt under en 

graviditet då forskning visat att patientgruppen är mer mottaglig för förändring då (14). 

Preventiva interventioner med fysisk aktivitet skulle kunna minska framtida samsjuklighet 

både hos modern och barnet vilket skulle innebära en samhällsenlig nytta genom betydligt 

friskare individer och därmed stor minskning av vårdbelastning och vårdkostnader.  

 

För att kunna utveckla evidensbaserad vård krävs mer forskning inom detta område. 

Det hade även varit av intresse att utföra en intervjustudie för att få en djupare förståelse för 

varför denna patientgrupp eventuellt inte tränar och vilka bakomliggande tankar som finns 

hos denna patientgrupp.  

Konklusion 

Vårt arbete belyser att denna patientgrupp har kunskap kring och hög tilltro till fysisk 

aktivitet. Trots detta uppfyller de inte rekommendationerna för fysisk aktivitet och har en 
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stillasittande livsstil. Detta skulle kunna tyda på att ytterligare stöd för beteendeförändring 

behövs från vården. Ytterligare forskning krävs för att undersöka eventuell korrelation.  
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Bilagor 

BILAGA 1 

Första sidan på enkäten  

 

Vill du svara på några frågor om graviditetsdiabetes och fysisk aktivitet? 

Enkäten ingår i ett examensarbete på grundnivå och är en del av Fysioterapeututbildningen 

vid Uppsala universitet. Enkäten kommer ta ca 5-10 minuter att fylla i. 

 

Graviditetsdiabetes ökar och det krävs bättre strategier och mer forskning för att vården ska 

kunna ge adekvata råd kring träning vid graviditetsdiabetes. Syftet med denna studie är att 

kartlägga fysisk aktivitetsnivå samt kunskap och utfallsförväntningar för fysisk aktivitet hos 

personer med graviditetsdiabetes. Vi hoppas att detta i förlängningen kan leda till en 

förbättring av vården vid graviditetsdiabetes gällande fysisk aktivitet.  

 

Resultatet kommer redovisas på gruppnivå och ingen individ kommer identifieras.  

Deltagandet är helt frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta. 

 

Stort tack för din medverkan! 

 

Tove Cederholm 

tove.cederholm@gmail.com 

073-6400562 

Fysioterapeutstudent  

 

 

Intygande 

□ Jag intygar att jag förstått ovanstående information och att jag vill delta i enkätstudien 

 

  

Sara Palmdal 

sara.palmdal@gmail.com 

073-0811604 

Fysioterapeutstudent  

 

Helena Igelström  

Helena.igelstrom@neuro.uu.se  

Leg. Fysioterapeut, Med Dr. 
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BILAGA 2 

Informationstext till administratörer för Facebookgruppen 

 

Vi är två studenter från Fysioterapeutprogrammet på Uppsala Universitet som skriver vårt 

examensarbete på grundnivå om fysisk aktivitet vid Graviditetsdiabetes. Studien är en 

enkätstudie och vi behöver hjälp med att hitta personer med Graviditetsdiabetes som kan 

besvara vår enkät. Har ni möjlighet att hjälpa oss genom att publicera enkäten i er 

Facebookgrupp? Vi är väldigt tacksamma för all hjälp vi kan få! 

 

Med vänlig hälsning 

Tove Cederholm 

Sara Palmdal 

  



 

BILAGA 3 

Informationsblad  

 

Vill du svara på några frågor om graviditetsdiabetes och fysisk aktivitet? 

 

 

Enkäten ingår i ett examensarbete på grundnivå och är en del av 

Fysioterapeututbildningen vid Uppsala universitet. Enkäten tar ca 5-10 

minuter att fylla i.  

Graviditetsdiabetes ökar och det krävs bättre strategier och mer 

forskning för att vården ska kunna ge adekvata råd kring träning vid 

graviditetsdiabetes. Syftet med denna studie är att kartlägga fysisk 

aktivitetsnivå samt kunskap och utfallsförväntningar för fysisk aktivitet 

hos personer med graviditetsdiabetes. Vi hoppas att detta i 

förlängningen kan leda till en förbättring av vården vid 

graviditetsdiabetes gällande fysisk aktivitet. 

Scanna QR-koden med din mobil eller skriv in webbadressen 

nedan i din webbläsare för att komma till enkäten. Stort tack för 

din medverkan!  

https://goo.gl/forms/EQDW4iFQfdoDhmsK2 

 

 

 

 

  



 

BILAGA 4  

 

Grundläggande information 

 

Ålder:  _____ 

 

Graviditetsvecka:  _____  

 

Vilken är din högsta utbildning? 

□ Grundskola, folkskola, realskola eller liknande 

□ Gymnasieutbildning 

□ Universitets- eller högskoleutbildning 

  



 

BILAGA 5 

Socialstyrelsens indikatorfrågor om fysisk aktivitetsnivå 

Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt fysisk träning som får dig att bli 

andfådd, till exempel löpning, motionsgymnastik eller bollsport? 

 0 minuter/Ingen tid 

 Mindre än 30 minuter 

 30–60 minuter (0,5–1 timme) 

 60–90 minuter (1–1,5 timmar) 

 90–120 minuter (1,5–2 timmar) 

 Mer än 120 minuter (2 timmar) 

Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt vardagsmotion, till exempel 

promenader, cykling eller trädgårdsarbete? Räkna samman all tid (minst 10 

minuter åt gången). 

 0 minuter/Ingen tid 

 Mindre än 30 minuter 

 30–60 minuter (0,5–1 timmar) 

 60–90 minuter (1–1,5 timmar) 

 90–150 minuter (1,5–2,5 timmar) 

 150–300 minuter (2,5–5 timmar) 

 Mer än 300 minuter (5 timmar) 

Fråga om stillasittande utvecklad av Forskargruppen för fysisk aktivitet och 

hälsa, GIH: Hur mycket sitter du under ett normalt dygn om man räknar bort 

sömn? 



 

 Så gott som hela dagen 

 13-15 timmar 

 10-12 timmar 

 7-9 timmar 

 4-6 timmar 

 1-3 timmar 

 Aldrig 

 

 

  



 

BILAGA 6  

 

Rekommendationer om fysisk aktivitet vid graviditetsdiabetes. 

Vad vet du om rekommendationerna om fysisk aktivitet vid graviditetsdiabetes? Tänk dig en 

situation UTAN medicinska hinder (d.v.s. inget illamående, ingen ryggsmärta, ingen 

foglossning eller dylikt). Om du är osäker på om ett påstående är rätt eller fel, kryssa i ”Vet 

ej”. Det är helt OK! 

 

Man bör GENERELLT… 

Välj ett alternativ per påstående: 

Rätt  Fel Vet ej 

…undvika fysisk ansträngning □ □ □ 

…vara aktiv på låg/måttlig intensitet, t.ex. promenader □ □ □ 

…träna lätt/måttlig styrketräning □ □ □ 

…anpassa fysisk aktivitet efter hur vältränad man är  □ □ □ 

…undvika aktivitet på hög intensitet, t.ex. löpning □ □ □ 

…undvika tung styrketräning □ □ □ 

…undvika aktivitet på hög intensitet, t.ex. löpning, vid högt 

blodsocker 

□ □ □ 

... vara aktiv på måttlig intensitet tex promenera minst 150 minuter 

(totalt 2,5 tim) per vecka 

□ □ □ 

 

  

Förväntningar på träning 

Välj ett alternativ per påstående: 

 

Hur säker är du på att styrketräning och konditionsträning på sikt är 

hälsosamt för dig? 

 
Inte säker alls                                                                                                                        Helt säker 

   1                 2               3                 4                 5                6                7                8                 9 

 □       □       □       □       □       □       □       □       □  

 

 



 

Hur säker är du på att styrketräning och konditionsträning kan minska 

risken för komplikationer relaterade till graviditetsdiabetes (exempelvis 

havandeskapsförgiftning)? 

 
Inte säker alls                                                                                                                        Helt säker 

   1                 2               3                 4                 5                6                7                8                 9 

 □       □       □       □       □       □       □       □       □  
 
 

Hur säker är du på att styrketräning och konditionsträning kan minska 

risken för återfall i graviditetsdiabetes och insjuknande för diabetes typ 2? 

 
Inte säker alls                                                                                                                        Helt säker 

   1                 2               3                 4                 5                6                7                8                 9 

 □       □       □       □       □       □       □       □       □  

 

 

 

 


