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Sammanfattning 

Bakgrund 

Regelbunden fysisk aktivitet är en viktig del av livet för kvinnors hälsa. Kunskapen hos 

vården är begränsad då det inte finns några svenska riktlinjer för fysisk aktivitet och träning 

efter förlossning. Kunskapsbristen hos vården visar ett behov av att undersöka nyförlösta 

kvinnors egna upplevelser av information angående fysisk aktivitet och träning efter 

förlossning.  

 

Syfte 

Att undersöka nyförlösta kvinnors upplevelser av den information som givits angående fysisk 

aktivitet och träning efter förlossning.  

 

Metod 

En kvalitativ deskriptiv design användes. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med sex 

nyförlösta kvinnor och materialet bearbetades genom en kvalitativ innehållsanalys. 

 

Resultat 

Genom analysen framkom sex kategorier och nio subkategorier gällande informanternas 

upplevelser. Informanterna upplevde att de fått otillräcklig information angående fysisk 

aktivitet och träning efter förlossning. Samtliga informanter beskrev informationen som 

generell och önskade erhålla individanpassade råd angående hur de skulle träna efter 

förlossning.  

 

Konklusion 

Kvinnor upplever att informationen som erhålls efter förlossning är bristande. Det saknas 

vägledning i hur fysisk aktivitet och träning bör utföras. Individanpassad information 

angående fysisk aktivitet och träning skulle kunna bidra till bättre hälsa för den nyförlösta 

kvinnan. 

 

Nyckelord: Postpartum, physical activity, exercise, information, experience. 

 

 

 



 

 

Abstract 

Background 

Regular physical activity is an important part of a woman’s health. There are no Swedish 

guidelines regarding physical activity during the postpartum period which leads to limited 

knowledge in healthcare. This lack of knowledge shows a need to examine postpartum 

women´s personal experience of information regarding physical activity and exercise after 

childbirth. 

 

Objectives 

To investigate postpartum women’s experience of information regarding physical activity and 

exercise after childbirth.  

 

Method 

A quality descriptive study design was used. Six semi-structured interviews with postpartum 

women were conducted and analysed with a quality content analysis.  

 

Results 

The analysis revealed six categories and nine subcategories regarding the informants’ 

experiences. The informants experienced insufficient information regarding physical activity 

and exercise after childbirth. All the informants described the information as general and 

desired to obtain personalized advice regarding physical activity and exercise. 

 

Conclusion 

Women experience lack of information after childbirth. There is no guidance on how physical 

activity and exercise should be performed. Individualized information regarding physical 

activity and exercise could contribute to better health for the postpartum woman.  

 

Keywords: Postpartum, physical activity, exercise, information, experience. 
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Bakgrund 

Introduktion 

Regelbunden fysisk aktivitet är en viktig del av livet för kvinnors hälsa. Att vara fysisk 

inaktiv är enligt WHO identifierat som den fjärde största riskfaktorn för dödlighet i världen 

(1). Några av de betydande perioderna i en kvinnas livstid är graviditet, förlossning och tiden 

efter förlossningen (2). Historiskt har kvinnor erhållit information om att inte utföra fysisk 

aktivitet under och efter graviditet. Detta då man inte visste vilka effekter det skulle ha på 

fostret och på kvinnan, i rädsla av oönskad effekt. Under 1980 talet började kvinnor som var 

träningsaktiva att ifrågasätta detta. Som ett resultat blev forskning kring träning samt fysisk 

aktivitet för gravida och nyförlösta allt större (3). I dagsläget finns mer kunskap om hur 

träning efter förlossning under det första året har positiva effekter för nyförlösta kvinnor (2).   

 

Fysisk aktivitet och träning 

Fysisk aktivitet definieras som all typ av kroppsliga rörelser som är ett resultat av 

skelettmuskulaturens kontraktion som ger ökad energiförbrukning utöver den 

energiförbrukning vi har i vila (4). Människan är i sig skapt för fysisk aktivitet, med andra ord 

kroppsliga rörelser. Friluftsliv, trädgårdsarbete, aktivitet i hemmet, promenader, fysisk 

träning, cykling och idrott är alla exempel som räknas till fysisk aktivitet (4). 

Fysisk aktivitet som är planerad, återkommande och strukturerad definieras som fysisk 

träning. Fysisk träning kan i sin tur delas in i undergrupper som konditionsträning 

(träningsform som i synnerhet syftar till att öka uthållighet), styrketräning (träningsform vars 

syfte att öka den muskulära styrkan) och rörlighetsträning (syftar i att öka eller bevara 

rörlighet) (5).  

 

Nyförlöst 

Postpartum definieras som tiden direkt efter förlossning och de följande sex veckorna enligt 

WHO (6). Under den här tiden återgår successivt några av de fysiologiska förändringar som 

skett i kvinnans kropp under graviditeten till det normala. Exakt definition för nyförlöst finns 

inte men flera fysiologiska och psykologiska förändringar som uppstår efter förlossning kan ta 

upp till ett år innan de återställs (2,3).  
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Fysiologiska förändringar efter förlossning  

Under graviditet sker anatomiska och fysiologiska förändringar som påverkar varje 

organsystem i kroppen. För kvinnor som genomgått en naturlig förlossning utan 

komplikationer återgår förändringarna till det normala igen utan resterande effekter. Vissa 

förändringar sker på en gång och andra tar längre tid (7).  

 

Efter förlossningen förändras kvinnans hormonnivåer. Direkt efter förlossningen sjunker 

hormonnivåerna genom att moderkakan slutar producera östrogen. I samband med amningen 

frisätts oxytocin vilket hjälper livmodern att minska till normal storlek, efter sex veckor har 

livmodern återgått till sin normala vikt och sjunkit ner i bäckenet igen. Hormonförändringarna 

som uppstår efter förlossningen kan vara en orsak till att 80% av kvinnor som fött barn 

drabbas av tillfällig postpartumdepression som är som värst fem dagar efter förlossning (3). 

 

Ett par dagar efter förlossningen börjar blodvolymen och plasmavolymen återgå till sin 

normala volym (2) och insulinbehovet sjunker. Progesteronnivåerna sjunker också, vilket 

påverkar andnings-djupet som återgår till det normala. Kroppstemperaturen återgår till vanlig 

temperatur. Brösten utvecklas och förbereder sig för amningen. Viktnedgång börjar med 

barnets födsel då kvinnan förlorar cirka 5 kilo i vikt. Kvinnan rekommenderas att inom ett år 

gå ner till den vikt hon hade innan graviditeten (3). 

 

Rekommendationer för fysisk aktivitet och träning 

De internationella riktlinjerna (1) för fysisk aktivitet rekommenderar 150 minuter aerob 

måttlig intensitet i veckan, eller 75 minuter hög intensitet, alternativt en kombination av 

dessa. Dessutom rekommenderas muskelstärkande träning som involverar hela kroppen minst 

två gånger i veckan. Samma rekommendationer finns beskrivna på nationell nivå framtagna 

av Yrkesföreningar för fysisk aktivitet och Svenska Läkaresällskapet (8). 

 

Fysisk aktivitet och träning efter förlossning 

Svenska riktlinjer för fysisk aktivitet och träning efter graviditet existerar inte. De 

amerikanska riktlinjerna (9) rekommenderar att träningen bör individanpassas och stegras 

gradvis. Återgång till fysisk aktivitet ska ske så snart det är medicinskt och fysiologiskt 

möjligt men anpassas också efter kvinnans mående under förlossningen, om kejsarsnitt eller 

vaginal förlossning utfördes eller om det var några medicinska komplikationer under 
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förlossningen. Hur tidig återgången till fysisk aktivitet sker är individuellt där några kvinnor 

kan återgå så tidigt som några dagar efter förlossning. Det finns ingenting som indikerar att 

fysisk aktivitet skulle ge negativa effekter så länge det sker en successiv och individanpassad 

stegring (9). 

 

Graviditetsrelaterad bäckensmärta är ett vanligt besvär bland gravida och kan ha en djup 

påverkan på vardagslivet många år efter förlossning. Att leva med bäckensmärta är en 

utmaning där de drabbade nyförlösta kvinnorna försöker förstå orsak, anpassa deras liv och 

acceptera smärtan som en del av att skaffa barn (10). Att erhålla rätt träning kan hjälpa dessa 

kvinnor. Träning av bäckenbottenmuskulatur samt stabilisering av m. multifidus och m. 

transversus abdominis visar positiva effekter i att minska smärta och förbättra funktion hos 

nyförlösta kvinnor med bäckensmärta (11).  

 

Många nyförlösta kvinnor ställs inför psykosociala problem som inkluderar fatigue, dålig 

sömnkvalité, stress och depression. De löper även en stor risk för fysisk inaktivitet, då många 

inte är medvetna om att de kan träna efter förlossning, vilket är ett hälsobekymmer (12). En 

studie gjord på taiwanesiska kvinnor sex veckor efter förlossning visar att aerobisk gymnastik 

som utförs minst tre gånger i veckan (15 min per tillfälle) har en positiv effekt på stressnivå, 

sömnkvalité och fatigue (13). När det kommer till postpartum depression visar styrketräning 

(inkluderar 9 övningar för stora muskelgrupper, 1–3 set per övning med 8-12 repetitioner, 

utförande 2 gånger i veckan) kunna minska graden depression hos kvinnor 6 veckor-12 

månader efter förlossning (12). Styrketräning visar dessutom kunna öka kvinnornas self-

efficacy till träning och förbättra deras styrka (12). 

 

En studie genomfördes på 14 nyförlösta australiska kvinnor med syfte att utforska kvinnors 

tankar om och erfarenheter av fysisk aktivitet samt träning under perioden 6 veckor till 12 

månader efter förlossning. Genom intervju av dessa kvinnor framkom att kvinnorna inte visste 

om att det fanns tillgängliga träningsgrupper efter förlossning eller hur de skulle få tillgång till 

specifikt stöd. Dessutom upplevde många av kvinnorna att det inte fanns tillräckligt med 

information och stöd om fysisk aktivitet och träning efter förlossning samtidigt som dem var 

överens om att dem behövde ett individanpassat träningsprogram för att uppnå bästa möjliga 

hälsa (14). 
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Mödrahälsovård  

Mödrahälsovården (MHV) är en av de främsta aktörerna inom sexuell och reproduktiv hälsa 

samt folkhälsa. Graviditetskontroller utförs på barnmorskemottagningar (BMM) eftersom de 

övervägande arbetsuppgifterna utförs av barnmorskor. MHV utgör en viktig roll i att förbättra 

kvinnors hälsa genom information om exempelvis fysisk aktivitet och har hög trovärdighet då 

de flesta kvinnor i Sverige söker upp BMM under graviditet. Folkhälsoarbete och samtal om 

levnadsvanor hör till ett utav MHV:s verksamhetsområden för att stödja det övergripande 

målet om god sexuell och reproduktiv hälsa för hela befolkningen (15).   

 

År 2017 utfärdade Socialstyrelsen en nationell kartläggning av vården till kvinnor efter 

förlossning. Kartläggningen bestod av fyra enkäter till centrala aktörer och huvudmännen i 

vårdkedjan samt intervjuer av företrädare för Svenska Barnmorskeförbundet (SBF) och 

Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG). Socialstyrelsens bedömning visar att 

uppföljningen av nyförlösta kvinnor är bristfällig. Det finns ett glapp i vårdkedjan vid 

hemgång av nyförlösta kvinnor då det inte finns tillräcklig information kring vart kvinnor kan 

vända sig för att få stöd och vård vid fysiska och psykiska problem efter förlossning (16). 

 

Problemformulering  

Tiden efter förlossning kan vara en kritisk period för kvinnor. Det kan vara en tid fylld av 

glädje men samtidigt också vara en av de mest slitsamma perioderna i en kvinnas liv (17). 

Information om fysisk aktivitet efter förlossning är grundläggande för att kvinnor ska 

upprätthålla eller återgå till tidigare fysisk aktivitetsnivå för att på så sätt minska risken för 

ohälsa. Samtidigt visar kartläggningen från Socialstyrelsen att informationen till nyförlösta 

kvinnor inte är tillräcklig (16).  

 

Att information till nyförlösta kvinnor är ofullständig visar att det finns ett behov av att 

undersöka kvinnors upplevelser av information angående fysisk aktivitet och träning efter 

förlossning.   

 

Syfte 

Studiens syfte är att undersöka nyförlösta kvinnors upplevelser av den information som givits 

angående fysisk aktivitet och träning efter förlossning. 
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Frågeställningar  

• Vilken information beskriver nyförlösta kvinnor att de fått angående fysisk aktivitet och 

träning efter förlossning? 

• På vilket sätt upplever kvinnorna att den information de fått påverkat deras fysiska 

aktivitet och träning? 

 

Metod  

Design  
Då syftet med studien var att beskriva individuella upplevelser och erfarenheter av 

information om fysisk aktivitet och träning efter förlossning hos nyförlösta kvinnor valdes en 

kvalitativ metod. En kvalitativ metod gav en möjlighet att komma närmare kvinnornas 

upplevda verklighet på ett mer förutsättningslöst vis i jämförelse med en kvantitativ metod 

(18).  

 

Urval med inklusions/exklusionskriterier 

Urvalet av informanter till studien baserades på bekvämlighetsurval (19). Semistrukturerade 

intervjuer genomfördes med sex kvinnor nyförlösta inom det senaste året. Detta var för att få 

en så aktuell bild som möjligt av kvinnornas upplevelser. Rekryteringen skedde genom 

förfrågan via författarnas bekantskapskrets och var bosatta i olika delar av Sverige. 

Anledningen till att bekvämlighetsurval genomfördes var för att få med informanter från olika 

delar av Sverige och på så sätt få ett bredare perspektiv på ämnet. Exklusionskriterier var 

bosatt utomlands under graviditeten och efter förlossning.  

Tabell I. Population.  

Informant  Typ av 

förlossning  
Senast avslutad 

graviditet  
Plats vid förlossning Aktuell fysisk 

aktivitet / träning 
Ålder 

1 Vaginal 3 veckor före 

intervju 
Uppsala Akademiska 

Sjukhuset 
Ej fysiskt aktiv  30 

2 Kejsarsnitt 10 månader före 

intervju 
Danderyd Sjukhus  Ej fysiskt aktiv  32 

3 Vaginal 8 månader före 

intervju 
Södertälje Sjukhus  Ej fysiskt aktiv 32 

4 Vaginal 4 veckor före 

intervju 
Östra Sjukhuset Göteborg Ej fysiskt aktiv 39 

5 Vaginal 10 månader före 

intervju 
Östra Sjukhuset Göteborg Tränar 3 dagar i 

veckan 
30 
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6 Kejsarsnitt 7 månader före 

intervju 
Uppsala Akademiska 

Sjukhuset 
Daglig fysisk 

aktivitet 
32 

 

Datainsamlingsmetod 

Sex semistrukturerade individuella intervjuer genomfördes med ljudinspelning på 

mobiltelefon. Frågorna som ställdes utgick från en intervjuguide (bilaga 1) där följande 

frågeområden berördes; kunskap om träning efter förlossning, upplevelse av råd och 

information kring fysisk aktivitet/träning efter förlossning, hur råden/informationen påverkat 

kvinnornas fysiska aktivitet samt vilken ytterligare information/hjälp som hade önskats. 

Öppna frågor bjöd in till följdfrågor och kontrastfrågor samt möjlighet till att utveckla svaren.  

 

Genomförande  

Informanterna valdes ut via författarnas personliga kontaktnät där de fick relevant och 

grundläggande information om studiens syfte (bilaga 2). Ett skriftligt medgivande skrevs på i 

samband med intervjun där båda författarna var närvarande. Intervjuerna har genomförts 

under september till början av oktober 2019. Tid och plats för utförande anpassades och 

bestämdes tillsammans med informanterna. Båda författarna deltog vid samtliga intervjuer där 

en av författarna hade huvudansvaret och den andra observerade och inflikade med eventuella 

följdfrågor. Huvudansvaret för intervjuerna delades upp jämlikt mellan författarna.  

 

En pilotintervju genomfördes innan studien påbörjades där båda författarna medverkade, detta 

var för att säkerställa intervjuns genomförbarhet. Eftersom intervjun speglade syftet blev den 

en del av datan. 

 

Databearbetning  

Intervjuerna transkriberades från ljud till text. En kvalitativ innehållsanalys användes till att 

bearbeta datan. Texten delades först in i domäner beroende på frågeområde. Därefter 

identifierades meningsbärande enheter som sedan kondenserades och delades in i 

subkategorier och kategorier vilka till sist abstraherades och formulerades till teman. 

Forskartriangulering tillämpades då analysen blev granskad av handledaren och två 

kurskamrater för att på så sätt ge möjlighet till flera tolkningar av fenomenet (20).  
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Tabell II. Exempel på databearbetningsprocess från intervjutext till kategori 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Subkategori Kategori 

“Ja utefter den situationen 

man är i hur fysisk aktiv 

man har varit och kanske 

mer sagt då att om du har 

tränat mycket så kanske det 

går snabbare för vissa att 

börja träna tidigare”. 

“Jag önskar att de 

hade berättat mer 

om hur jag kan 

träna utifrån min 

fysiska kapacitet”. 

Önskan om 

individanpassad 

information kring 

fysisk aktivitet och 

träning efter 

förlossning 

Personliga råd Den här 

informationen 

har jag saknat 

“Så kanske samråd med 

fysioterapeut att det vore 

bra att man kanske går 

igenom förlossningen lite 

mera ingående och ser 

liksom ja men hur har det 

varit i ditt fall och hur kan 

du börja träna”.  

“Samråd med 

fysioterapeut vore 

bra för att specifikt 

gå igenom hur jag 

ska träna”.  

Önskat erhålla 

individuellt 

anpassade 

träningsråd från 

fysioterapeut  

Anpassade 

övningar från 

kompetent 

inom området 
 

Den här 

informationen 

har jag saknat 

 

Etiska överväganden  

Informanterna tillfrågades muntligt och skriftligt (bilaga 2). I informationen förklarades att 

alla uppgifter kommer att hanteras och behandlas konfidentiellt och förvaras utan obehörig 

åtkomst. Det framgick att individer inte kommer kunna identifieras i redovisningen, 

information om var resultatet kommer att presenteras någonstans och att inspelningarna samt 

den utskrivna texten kommer att förstöras när examensarbetet är godkänt. Efter 

informanterna läste igenom informationen fick de skriva på ett samtycke (bilaga 3) i om de 

ville delta i studien. Eventuella risker för informanterna kan vara att de får dåligt samvete för 

att de inte är tillräckligt fysiskt aktiva och att de i så fall skulle kunna utveckla bristande tillit 

till vården. Vinster som informanterna skulle kunna få av att delta i studien är att de blir 

inspirerade i att börja vara fysiskt aktiva och träna. Studien kan öka framtida kvinnors 

medvetenhet om att det finns information att få om fysisk aktivitet och träning efter 

förlossning. 

 

Resultat 
För att svara på syftet med studien framkom det sex kategorier i analysen; Uppmuntrande råd, 

Avrådande information, Jag vet att röra på sig och träning är bra för 

läkningen, Informationen gjorde mig inaktiv, Jag vet inte hur jag ska träna och Den här 

informationen har jag saknat. Utifrån nio subkategorier framkom sex kategorier. Resultatet 
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redogörs i tabellform (tabell IV) och kategorierna förklaras därefter i löpande text inklusive 

citat för att återspegla innebörden av respektive kategori. 

Tabell III. Resultattabell för frågeställning   

Kategori Subkategori Kondenserad meningsenhet 

Uppmuntrande Bäckenbotten Det är bra att börja med knipövningar och bäckenbottenträning #4 

råd och 

knipövningar 

Jag fick bäckenbottenövningar skriftligt till mig #6 

Jag tror jag fick ett papper i att jag skulle göra bäckenbottenövningar 

#2 

 Vardagsmotion Att ta barnvagnspromenader är en lagom aktivitet #5 

  Dem sa att det är bra att röra på sig, att det är bra att gå #4 

 Lyssna på 

kroppen 

Man ska lyssna på kroppen och känna efter att det känns lugnt #3 

Att man ska promenera, röra på sig och lyssna på kroppen #5 

Avrådande 

information 

Ej 

ansträngande 

aktivitet första 

tiden 

Man avråds från tung aktivitet under de första två månaderna #3 

Inte anstränga sig för mycket och lyfta tyngre än vad bebisen är #1 

Jag skulle vara försiktig med löpning #6 

 Inte börja för 

snabbt med 

träning 

Man får höra vad som kan gå fel om man börjar för snabbt #5 
Barnmorskan säger att man ska börja med lätt aktivitet 6–8 veckor efter 

förlossning #1 

Börja aktiviteter i successiv takt #3 

Jag vet att träning 

och rörelse är bra 

för läkningen 

 Jag har fått information om att rörelse och att gå promenader är bra för 

läkningsprocessen #6 

Med träning är det bra att röra på sig för då säger dem att man läker 

snabbare #4 

Att det är bra att röra på sig för läkningsprocessen #1 

För lite 

vägledande 

information 

gjorde mig 

inaktiv 

 Jag har inte tränat något sedan förlossningen. Det beror kanske på att 

jag inte fått någon inslussning #3 

Jag tror jag hade börjat röra på mig tidigare och vågat göra mer om jag 

hade blivit uppmuntrad till det #5 

Jag har påverkats i att jag hade väntat, annars hade jag börjat träna 

tidigare #4 

Jag vet inte hur 

jag ska träna 

Fått leta 

information på 

egen hand 

Jag tog själv reda på att det fanns mammapass #6 

Jag köpte en träningsbok för nyblivna mammor som jag följde #5 

Man får själv leta information, jag är ju träningsvan #4 

 Rädsla för att 

göra fel 

Jag känner att jag måste göra rätt saker för kroppen så att det inte 

förstör någonting #1 

Jag var rädd för att göra fel och förvärra saker #5 

  Informationen har hämmat mig till att inte våga göra saker som jag 

annars skulle göra, tillexempel har jag varit rädd för att göra sit-ups #5 

  Jag började lätt med löpning efter förlossningen och fick ont i 

bäckenbotten. Sedan dess har jag inte vågat springa #6 

Den här 

informationen 

har jag saknat 

Personliga råd Ingen pratade med mig om hur jag skulle träna efter förlossningen #2 

Jag har inte fått så mycket konkret information #3 

Vad just jag ska träna, personliga och specifika råd #4  

  Jag minns inte att jag fick specifika råd om träning #6 

  Jag fick inga specifika råd #5 

  Jag önskar att de hade berättat mer om hur jag kan träna utifrån min 

fysiska kapacitet #1 

 Anpassade 

övningar från 

kompetent 

inom området 

Samråd med fysioterapeut vore bra för att specifikt gå igenom hur jag 

ska träna #6 

Skulle vara bra om någon som vet vad de pratar om visar vad man ska 

göra så man slipper leta informationen själv #1 

Jag önskar att jag hade fått träffa någon som kan sin sak och gett tips 

på hur jag ska träna upp mig och få in vardaglig träning #5 

Jag fick träffa fysioterapeut för att jag hade smärta i höfterna och fick 

information träning som jag inte hade fått annars #4 
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1. Uppmuntrande råd 

Denna kategori beskriver vilken typ av information om fysisk aktivitet och träning som 

informanterna blev tilldelade. De beskrev att de blev uppmuntrade till att utföra övningar för 

att stärka upp bäckenbotten efter förlossning. Informanterna fick råd om att komma igång 

med promenader för att röra på sig och anpassa sin fysiska aktivitet utifrån hur kroppen 

svarar. 

 

1.1 Knip- och bäckenbottenövningar 

Informanterna beskrev att de blivit tilldelade övningar för bäckenbotten skriftligt av 

barnmorska i samband med hemgång efter förlossningen. De uppgav att instruktioner till 

övningarna kom i en hög tillsammans med annan vårdrelaterad information. Informanterna 

berättade att utförandet av övningarna fick de själva läsa sig till utan att någon visade hur det 

praktiskt skulle genomföras.  

“Och som sagt det där bladet som där det stod om. Men där står det ju som mest bara om hur man 

gör bäckenbottenövningar. (...) Men det, dem sa pratade inte om det utan det var mer att man fick läsa 

igenom dem pappren man fick” (#1)  

 
“...men ja sen så tror jag att jag fick ett papper med... Amen såhär att jag skulle göra 

bäckenbottenövningar och så” (#2)  

 

1.2 Vardagsmotion 

Samtliga informanter angav av de erhållit råd om fysisk aktivitet i form av promenader och 

rörelse. De uppgav att de fick information om att barnvagnspromenader den första tiden är en 

lagom aktivitet. Informationen beskrevs som generell och inte anpassad till typ av 

förlossning.  

“(...) dem uppmanar en, ja att ta barnvagnspromenader. Att det är en lagom aktivitet” (#5) 

 
“Ja att röra på mig har jag fått höra, det har jag nog även fått höra från såhär förlossnings... 

barnmorskor. Att det är bra att gå. Upp och röra på sig” (#4) 

 

1.3 Lyssna på kroppen  

Att lyssna på kroppen i hur den svarar på aktivitet har enligt informanterna varit ett vanligt 

förekommande råd. De uppgav att själva rådet inte varit specifikt utan handlade mer om att 
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vara lyhörd i vad man själv upplever att kroppen klarar av. I vissa fall beskrev informanterna 

att barnmorskan hänvisar till att det är en subjektiv uppfattning om när kroppen är redo för 

aktivitet. 

“Och liksom lyssna på kroppen hela tiden och känna att den tycker att det känns lugnt” (#3) 

 
“Ja du är vettig känn efter själv har min barnmorska sagt typ” (#4) 

 

2. Avrådande information  

Kategorin innefattar det innehåll från intervjuerna som beskriver vilken information som 

informanterna erhållit angående vilka aktiviteter som bör undvikas den första tiden efter 

förlossning. 

 

2.1 Ej ansträngande aktivitet första två månaderna 

Informanterna tog upp att de fått information om att vänta med tung aktivitet efter förlossning. 

De uppgav att de fått restriktioner om ansträngande aktivitet de två första månaderna. 

Ansträngande aktivitet i form av styrketräning, magträning, löpning, tunga lyft och aktiviteter 

som gav mycket tryck ner mot bäckenbotten. Motivet till att undvika tunga aktiviteter första 

tiden var för att få en så gynnsam läkning som möjligt. 

 
“Man avråds från typ tung aktivitet första två månaderna ungefär (...) tunga lyft, styrketräning, eh ja 

men att liksom ta i ordentligt” (#3) 

 
“Ja det enda rådet man fick..eller som man har hört var att.. ja men typ inte sit ups för att det hämmar 

… att magen ska ihop” (#5) 

 

2.2 Inte börja för snabbt med träning 

Informanterna beskrev att de fått råd om gradvis återgång till träning. Att inte börja för hårt 

och för snabbt då detta kan vara påfrestande för kroppen. Att komma igång i långsam takt och 

att det är individuellt i hur snabbt man kan progrediera. Men att det är viktigt att känna efter 

själv hur snabbt träningen kan stegras. 

 
“Mera att komma igång långsamt men det beror ju på ehm det är ju så individuellt också. (...) Om 

man känner minsta lilla värk från bäckenbotten att man då ska sakta ner igen och vänta med löpning 

då det är för påfrestande i början” (#6) 
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“Ta det lugnt med just (...) eh börja känna efter och sen så börja träna upp magen efter hand. Men att 

det går bra att träna så fort man är läkt” (#4) 

 

3. Jag vet att rörelse och träning är bra för läkningen 

Kategorin lyfter informanternas upplevelser av hur informationen påverkat deras kunskap 

kring hur rörelse och promenader kan vara gynnsam för kroppens läkningsprocess. 

Informationen gav insikt om den fysiska aktivitetens betydelse för att läkningen ska gå 

fortare.  

“Att man kan promenera, att det är bra att röra sig lite grann för läkningsprocessen” (#1) 

 

4. Informationen gjorde mig inaktiv 

Under intervjuerna framkom att informationen som erhållits resulterade i mindre fysisk 

aktivitet. Informanterna beskrev att informationen i sig resulterade i mindre aktivitet, att de 

blev begränsade i vad de fick göra trots vilja och kunskap om bättre hälsa av träning. De 

berättade också att brist på uppmuntrande information om fysisk aktivitet resulterade i 

inaktivitet. De betonade att om mer uppmuntran fanns skulle de börjat röra på sig och träna 

tidigare.  

 
“Så jag känner att jag begränsar mig själv fast jag själv, jag mår ju bättre av när jag tränar. Men jag 

tänker ju att kroppen har varit med om något så stort så jag får väl vänta då eftersom dem säger 6-8 

veckor, så att (...) jag hade nog inte varit lika restriktiv om jag inte hade fått, dom, den info”(#1) 

 
“Men jag tror att om de hade uppmuntrat en till mer så hade man nog vågat mer. Och startat tidigare 

också” (#5) 

 

5. Jag vet inte hur jag ska träna  

Kategorin tar upp de delar som informanterna beskrev har gjort att de inte vågat utföra vissa 

aktiviteter på grund av rädsla för att göra fel och kanske förvärra sin läkning eller få olika 

komplikationer som följd. Informanterna beskrev också att de inte visste hur de ska träna på 

grund av brist på information som resulterade i att de själva sökt efter information.  
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5.1 Får leta information på egen hand 

Samtliga informanter uppgav att de velat veta mer om hur de skulle träna. De lyfte att de varit 

intresserade av att veta hur de skulle träna men på grund av otillräcklig information fått leta 

upp kunskap om träning på egen hand. De informanter som beskrev att de tog eget initiativ till 

kompletterande information var träningsvana sedan innan graviditeten. Informanterna beskrev 

att de hade kommit igång tidigare med träningen om det fått tydligare riktlinjer i vad de kunde 

göra.   

 
“Mm... ja att man får leta reda på den själv ja. Det finns ju information, det går ju att få tag i (...) sen 

har man ju bara eller ja fått läsa sig till (...) jag köpte ju en träningsbok för nyblivna mammor som jag 

följde” (#5) 

 

5.2 Rädsla för att göra fel 

Rädsla för att fysisk aktivitet och träning ska leda till komplikationer var en återkommande 

beskrivning hos informanterna. Dels beskrevs informationen som hämmande i vad de inte 

borde gjort för typ av aktiviteter vilket gjorde att de inte vågade vara aktiva och träna. Dels 

var informationen inte tillräckligt djupgående för att de skulle förstå vad de kunde och inte 

kunde utföra. Informationen upplevdes i efterhand skapa falsk rädsla för att utföra aktiviteter 

som skulle kunnat utföras utan risk för komplikationer.  

 
“Sen så känner jag att jag inte vågar träna. För att jag inte har riktig koll på vad jag får göra och inte 

får göra för vad kroppen klarar av och så” (#1) 

 
“Jag tycker att man har påverkats mer, att man inte vågat göra saker (…) att man är rädd för att göra 

saker (...) Eh och att man nu i efterhand förstått att man kan klara mer saker men att man är så rädd 

att göra fel” (#5) 

 

6. Den här informationen har jag saknat 

Kategorin belyser den information som informanterna önskat att de erhållit. Samtliga 

informanter beskrev att de saknat personlig anpassad information och specifika råd utefter 

deras situation. Informanterna beskrev att de upplevde tiden efter förlossning som individuell, 

att den generella informationen som de fått därmed är otillräcklig och att övningar borde 

anpassas efter varje individ.  
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6.1 Personliga råd 

Vid intervjuerna framkom att informanterna önskade specifika och personliga råd riktade till 

dem beroende på återhämtningen efter förlossningen. De beskrev att de velat få en kroppslig 

undersökning för att veta hur och när de kunde komma igång och träna. 

 
“Efter ett tag när man ändå har börjat läka lite, såhär vad som just jag ska träna, personliga råd” 

(#4) 

 
“Att då hade det varit mer givande att få råd eh.. ja men att man kan få en liksom en check up, alltså 

typ såhär, aa men på det här sättet kan du stärka upp din kropp eh...på ett bra sätt liksom” (#5) 

 

6.2 Anpassade övningar från kompetent inom området 

Informanterna beskrev att de hade önskat hjälp från någon som är utbildad inom träning efter 

förlossning. De hade velat få konkreta instruktioner och tips om träning från någon kompetent 

samt att en fysioterapeut hade varit med i samband med efterkontrollen och gett information 

om träning. Informanterna uppgav att de på grund av komplikationer sökte upp fysioterapeut 

och därmed fick anpassad information kring fysisk aktivitet som de annars inte hade fått.  

 
“Samråd med fysioterapeut att det vore bra att man kanske går igenom förlossningen lite mera 

ingående och ser liksom ja men hur har det varit i ditt fall och hur kan du börja träna” (#6) 

 

“... jag fick ju träffa en fysioterapeut innan för att jag hade ont i höfterna, och på grund av det så fick 

jag reda på att man kunde komma dit efteråt, och få gå kurser där också alltså i grupp men även få en 

egen koll. Och det hade jag inte fått reda på annars” (#4) 

 

Diskussion 
Resultatsammanfattning  

Utifrån frågeställningarna uppkom sex huvudkategorier och nio subkategorier. Kategori och 

subkategori beskriver antingen informanternas upplevelser av information om fysisk aktivitet 

och träning efter förlossning eller hur de upplever att informationen har påverkat deras fysiska 

aktivitet och träning.  
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Bäckenbotten- och knipövningar var de vanligaste uppmuntrande råden som gavs ut till 

informanterna samt vikten av att anpassa sin fysiska aktivitet utifrån hur kroppen påverkas. 

Promenader var ett råd som samtliga informanter uppmuntrades till som en lagom aktivitet för 

att komma igång efter förlossning. Den avrådande information som gavs till informanterna 

var varsamhet med ansträngande aktivitet, framförallt undvika tunga lyft för att inte påverka 

läkningsprocessen negativt. Informanterna fick information om att det var viktigt att börja 

med lätt aktivitet och stegra i successiv takt.  

 

Informationen har påverkat informanterna genom att de fått insikt i att träning är viktigt för 

läkningsprocessen. Samtidigt upplevde dem kunskapsbrist i hur de skulle utföra träningen. 

Informanterna berättade att de fick ta eget initiativ till att hitta information angående träning. 

Kunskapsbristen resulterade även i rädsla bland informanterna för att utföra fysisk aktivitet 

och träning. Informanterna upplevde att de saknat personliga råd och önskade erhålla hjälp av 

någon utbildad inom träning efter förlossning. 

 

Resultatdiskussion 

Bäckenbottenövningar gavs ut till majoriteten av informanterna som i mer eller mindre grad 

tog sig tid till att utföra dessa. Övningarna har i de flesta fall getts ut i form av ett papper utan 

vidare förklaring i hur det skulle utföras eller syftet med övningarna. En möjlighet är att de 

flesta av kvinnorna inte utförde övningarna på grund av okunskap kring syftet. Övningar 

riktade till bäckenbotten används som prevention och behandling efter förlossning och kan 

minska urininkontinens och andra bäckenbotten relaterade besvär (21,22). Informationen 

kring syftet verkar dock inte ha nått informanterna på det sätt att de prioriterade övningarna. 

Detta kan bero på att det inte finns tillräckligt med evidens för att styrka att 

bäckenbottenträning är effektivt i att förebygga och behandla urinläckage efter förlossning 

(23). Det finns ett stort behov av forskning om effekten av bäckenbottenträning efter 

förlossning (24).  

 

Informanterna beskrev att de erhållit information om vilka aktiviteter som bör undvikas första 

tiden efter förlossning, exempelvis tunga lyft och försiktighet med löpning. Att vänta med 

aktivitet första tiden efter förlossning var ett vanligt förekommande uttalande från 

informanterna under intervjuerna. Dock varierade råden kring hur lång tid de skulle avstå från 

aktivitet. Enligt en sammanfattning av internationella riktlinjernas rekommendationer 
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(Amerika, Australien, Kanada, Norge och Storbritannien) om fysisk aktivitet efter förlossning 

varierar råden angående återgång till aktivitet (25). Majoriteten av de internationella 

riktlinjerna har inga specifika rekommendationer för hur länge kvinnan ska avvakta från 

träning efter förlossning. Norges riktlinjer är striktast där de rekommenderar träning först 6 

veckor efter förlossning i samband med återbesök och att självskattning avgör vilken aktivitet 

man kan börja med (25). Författarna tror att brist på svenska nationella riktlinjer resulterar i 

att kvinnorna erhåller råd utifrån andra länders riktlinjer, exempelvis Norges, i att de bör 

vänta med fysisk aktivitet den första tiden. Råden kan också bero på de fysiologiska 

förändringar som uppkommer under graviditet och kvarstår 4-6 veckor efter förlossning (26).  

 

Under intervjuerna framkom det att informanterna gärna hade varit mer fysiskt aktiva om de 

fått tydliga riktlinjer i hur de kunde träna efter förlossning. I brist på information sökte de upp 

information på eget initiativ via internet eller böcker och gick med i träningsgrupp för 

nyblivna mammor. I en studie där kvinnor fick möjlighet att delta i träningsgrupper efter 

förlossning rapporterades att de lärt sig mer om hur de ska träna. Träningsgrupperna fick de 

att känna sig mentalt starkare och komma över de hinder som annars finns för att börja träna 

efter förlossning (27). Författarna anser att om träningsgrupper fanns tillgängligt i anslutning 

till förlossningen skulle det kunna ge kvinnorna verktyg i hur de kan komma igång med 

träning. Detta skulle underlätta för kvinnorna i att inte behöva söka information på egen 

hand.  

 

En svensk studie gjord på gravida kvinnor visar att 95% av kvinnorna sökte kompletterande 

information via internet som de saknat av mödravårdscentralen. Informationen medförde oro 

hos majoriteten av deltagarna, vilket i sin tur resulterade i ytterligare behov av att söka hjälp 

(28). Studiens resultat anser författarna som jämförbar med informanternas upplevelser av 

otillräcklig information. Därav behovet av att ta eget initiativ till att hitta information om 

fysisk aktivitet och träning. Avsaknad av information kan också ha skapat rädsla hos 

informanterna för att göra fel och få komplikationer. Författarnas hypotes är att även 

nyförlösta kvinnor kan utveckla oro genom att söka kompletterande information på internet. 

En anledning till detta är att den informationen som finns tillgänglig på internet kan upplevas 

som motsägande vilket gör att kvinnorna inte vet vad de bör förhålla sig till. En annan 

anledning kan vara att informationen upplevs som överväldigande vilket gör det svårt att 

sortera vad som är relevant. Om informationen i samband med förlossning är tillräckligt 

tillfredsställande behöver kvinnor eventuellt inte söka information på eget initiativ. 
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Träningsråd bör vara individanpassat utifrån typ av förlossning (26). Trots detta uppgav 

informanterna att de upplevde avsaknad av individanpassade råd angående träning efter 

förlossning. Tiden efter förlossning har historiskt sett varit ett område där det inte läggs fokus 

på den nyblivna mamman (29). Kvinnor får begränsad med information från vårdgivare 

angående tiden efter förlossningen, exempelvis kan vårdgivare vara osäkra i att ge ut 

träningsråd på grund av brist på träningsrelaterad kunskap efter förlossning (30). Författarnas 

uppfattning är att fysioterapeuter besitter denna kunskap. Därav skulle det vara ett bra 

komplement om nyförlösta kvinnor får träffa en fysioterapeut i samband med återbesöket. Det 

har visats att kvinnor som fått professionella hjälp postpartum har varit mer positiva i att ta till 

sig råd om fysisk aktivitet än de som inte erhållit hjälp (30). Informanterna angav att de 

önskat få hjälp av en kompetent för att erhålla personliga träningsråd. Informationen som ges 

ut upplevs generell medan tiden efter förlossningen är individuell. Råden bör därmed vara 

mer anpassade utefter varje individ. Generella träningsråd är inte applicerbart på alla 

nyförlösta kvinnor eftersom de har olika behov, prioriteringar och mål (27). Författarna anser 

att om nyförlösta kvinnor träffar fysioterapeut som besitter kunskap angående träning efter 

förlossning ökar det sannolikt deras engagemang till fysisk aktivitet och träning. Det skulle 

dessutom kunna minska deras osäkerhet och rädsla för att göra fel. De två informanter som 

fick möjlighet att träffa fysioterapeut uppgav att de erhöll individanpassad information om 

fysisk aktivitet och träning som de annars inte skulle fått. Detta anser författarna resulterade i 

att kvinnorna upplevde mer trygghet i att utföra fysisk aktivitet och träning efter förlossning.  

 

Metoddiskussion  

Som metod valdes en kvalitativ ansats då det var den mest lämpligaste metoden för det valda 

syftet. Valet av kvalitativ metod gav kvinnorna möjlighet att utveckla sina svar är att få mer 

djupgående och ett bredare perspektiv av deras verklighet (18). Öppna frågor gjorde det 

möjligt för informanterna att tala fritt om deras upplevelser och dela med sig av sina 

erfarenheter. För att undersöka varje deltagares upplevelser ansågs semistrukturerade 

intervjuer vara användbart. Semistrukturerade intervjuer gav författarna möjlighet till att 

utveckla frågorna utifrån informanternas svar vilket också ökade trovärdigheten (20, 31). Om 

enkät valts som datainsamlingsmetod hade visserligen ett större stickprov kunnat erhållas men 

då studiens syfte var att undersöka kvinnors upplevelser så föll metodvalet på intervju. 

Deltagarna rekryterades genom bekvämlighetsurval vilket ansågs vara fördelaktigt för 

studiens överförbarhet då informanterna förlöstes i olika regioner i Sverige. Det är möjligt att 
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intervjuernas utfall hade sett annorlunda ut om urvalet inte funnits i författarnas 

vänskapskrets. Det fanns en risk att informanterna anpassade sina svar utifrån vad de 

upplevde förväntas svara.  

 

Trovärdigheten blev säkerställd genom att frågorna i intervjun utformades så att de speglade 

studiens syfte och blev analyserad av författarna utifrån de fyra begreppen giltighet, 

tillförlitlighet, delaktighet och överförbarhet (20). Giltigheten bedömdes som hög då 

informanterna hade erfarenhet av det som studerades, vilket medförde att resultatet återgav 

det som framfördes i intervjuerna. För att beskriva variationer inkluderades kvinnor från olika 

delar av Sverige samt olika typer av förlossningar. Därmed ökade möjligheterna att få ämnet 

belyst utifrån olika erfarenheter. Tillförlitlighet anses som god då båda författarna deltog vid 

samtliga intervjuer samt att den insamlade datan först analyserades enskilt av författarna för 

att sedan gemensamt diskutera olika tolkningsmöjligheter. Trovärdigheten säkerställdes 

dessutom genom att all data först analyserades enskilt av författarna, därefter med varandra 

och till sist genom en forskartriangulering med handledaren och två kurskamrater (18, 20, 31). 

Delaktighet kan ej undvikas i kvalitativa studier då resultatet alltid speglas av författaren. 

Författarna har försökt förhålla sig till detta genom att framhäva informanternas röst framför 

deras egna. Överförbarheten gällande studiens resultat kan till viss del anses vara bristande på 

grund av att gruppen är homogen när det kommer till ålder av deltagarna. Det som stärker 

överförbarheten är att författarna valt att redovisa urval, datainsamling och analysprocessen 

utförligt för att möjliggöra överförbarhet till läsaren (20).  

 

För att öka generaliserbarheten ytterligare bör framtida studier kring ämnet modifiera urvalet 

genom att utöka antal deltagare, variation i åldersspann samt i vart deltagarna genomgått 

förlossning.   

 

Etisk diskussion  

Denna studies ämne ger budskap om att fysisk aktivitet och träning är viktigt efter 

förlossning. En eventuell risk som ansågs kunna inträffa var att informanterna skulle känna 

sig pressade i att inte vara tillräckligt pålästa och insatta i ämnet. Därmed var det av vikt att 

betona att studiens syfte var till för att belysa deras upplevelser, att det inte fanns rätt eller fel 

svar. Om informanterna skulle ångra sin medverkan framkom det i samtycket att de när som 

helst kunde avbryta sin medverkan. På så sätt blev informations- och samtyckeskravet säkrat. 
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För att uppfylla de resterande två kraven i de forskningsetiska principerna, konfidentialitets- 

och nyttjandekravet, användes ett kodningssystem för att avidentifiera informanterna samt att 

all inhämtad information enbart använts för studiens syfte (32). 

 

En försvårande aspekt i analysfasen är de olika tolkningarna och alternativen vilket kan göra 

det svårt att bedöma vad som är en korrekt databearbetning. Det finns risk för snedvridning 

genom att författarna tolkar analysen utifrån ett perspektiv som gynnar studien snarare än att 

försöka ge ett neutralt perspektiv. Därav är forskartriangulering en viktig faktor vilket 

författarna tillämpade. Hänsyn togs till att handledaren och de två kurskamraterna som 

granskade materialet skulle få möjlighet till en så neutral bild som möjligt eftersom författarna 

ensamma varit med under intervjuerna. För att uppnå denna neutrala bild fick granskarna 

därmed utgå från det transkriberade resultatet innan författarna påbörjat sina tolkningar av 

materialet. Författarna har försökt säkerställa att läsaren får möjlighet att bedöma de beslut 

som fattats genom att redovisa alla steg i analysfasen (18). 

 

Klinisk betydelse och framtida forskning  

Denna studie visar att nyförlösta kvinnor upplever att det saknas information om fysisk 

aktivitet och träning efter förlossning. Samtliga informanter upplevde en osäkerhet samt 

okunskap i hur de bör träna och önskat erhålla mer specifika råd. Träning efter förlossning ska 

enligt riktlinjer individanpassas och stegras gradvis. Så länge dessa riktlinjer följs ger fysisk 

aktivitet och träning positiva effekter (9). Fler studier behövs som undersöker vilka faktorer 

som gör att kvinnor ej erhåller individanpassad information. En kartläggning från 

Socialstyrelsen visar att informationen till nyförlösta kvinnor inte är tillräcklig (16). Studiens 

resultat visar att när nyförlösta kvinnor får otillräcklig information tenderar de till att själva 

söka kompletterande information. Då möjlighet till träningsklasser i Australien har funnits 

tillgängligt efter förlossning har kvinnor känt sig säkrare på hur träningen skall utföras (27). 

Vidare studier bör undersöka om liknande intervention i Sverige kan minska nyförlösta 

kvinnors informationssökande kring fysisk aktivitet och träning. Det framkom från samtliga 

informanter under intervjuerna att det bör finnas mer information om hur man ska träna efter 

förlossning. De informanter som träffade fysioterapeut i samband med komplikationer efter 

förlossning upplevde att de fått mer specifik information om hur de bör träna efter 

förlossning. Några av de önskningar som informanterna tog upp av var att få mer vägledning, 

individuellt anpassade råd och träffa fysioterapeut i samband med efterkontrollen. Det finns 
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idag ingen rutin i att barnmorskor och fysioterapeuter samarbetar för att stödja den nyförlösta 

kvinnans välmående (33). Vidare studier bör undersöka hur ett samarbete mellan dessa två 

professioner kan bidra till en bättre vård för nyförlösta kvinnor.  

 

Konklusion  
Informanterna upplevde att de fått information om uppmuntrande råd i form av 

bäckenbottenträning och att lyssna på kroppen. Informationen angående fysisk aktivitet och 

träning efter förlossning upplevdes som generell och bristande utav praktisk genomgång i hur 

träningen skulle utföras. Informanterna upplevde kunskapsbrist och rädsla till följd av detta, 

vilket resulterade i att de sökte upp information på eget initiativ. De önskade erhålla specifika 

råd och få hjälp från någon specialiserad inom området. Individanpassad fysisk aktivitet och 

träning från fysioterapeut skulle kunna bidra till bättre hälsa och välmående för den nyförlösta 

kvinnan.  

 
“Jag önskar att jag hade fått träffa någon som kan sin sak och gett tips på hur jag ska träna upp mig 

och få in vardaglig träning” (#5) 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 
 

Datum för intervju: _________________ 

 

Bakgrundsfrågor: 

Hur gammal är du: __________ år 

När var din förlossning (månad/år)? __________  

Hur många barn födde du? __________ 

Vaginal förlossning eller kejsarsnitt? __________ 

 

1. Hur har du upplevt tiden efter förlossningen? 

- Är det som du förväntat dig?  

 

2. Kan du berätta vad du vet om fysisk aktivitet och träning efter förlossning? 

 

3. Kan du beskriva vilken information du upplever att du fått angående fysisk aktivitet 

och träning efter förlossning? 

 

- Vilka specifika råd har du fått angående fysisk aktivitet och träning efter förlossning? 

- Av vem/från vilka fick du informationen?  

 

4. Hur upplever du att du har påverkats av den information du fått eller inte fått angående 

fysisk aktivitet och träning?  

- Hur fysisk aktiv var du innan graviditeten?  

- Hur fysisk aktiv är du i nuläget?  

 

5. Vilken information eller annan hjälp önskar du att du hade fått angående råd om fysisk 

aktivitet och träning?  
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Bilaga 2 - Informationsbrev 

 

 

 

 

Information och förfrågan om deltagande i intervjustudie 

Du tillfrågas härmed att delta i en studie vars syfte är att undersöka nyförlösta kvinnors 

upplevelser av den information som givits angående fysisk aktivitet och träning efter 

förlossning. Studien är ett examensarbete på grundnivå och är en del av utbildningen till 

Fysioterapeut vid Uppsala Universitet. 

Fysisk aktivitet efter graviditet är viktigt för att kvinnan ska kunna återhämta sig på ett bra 

sätt efter förlossning. Informationen som erhålls kan därmed vara en avgörande faktor för 

kvinnors inställning till träning och aktivitet efter förlossning. 

Du kommer genom en personlig intervju besvara frågor kring din upplevelse av den 

information du erhållit angående fysisk aktivitet och träning efter förlossning och hur det 

påverkat Din fysiska aktivitet. Intervjun kommer att spelas in på mobiltelefon för att sedan 

återges i text. Cirka fem kvinnor som fött barn inom senaste året kommer att bli tillfrågad att 

delta i studien.  

Intervjun kommer att pågå i ca 30 minuter. Det är helt frivilligt att delta i studien och du kan 

närsomhelst avbryta din medverkan. Intervjuerna kommer att äga rum på en avskild plats som 

du väljer. 

Materialet från intervjuerna kommer att hanteras och behandlas konfidentiellt och kommer att 

förvaras så att ingen obehörig kommer kunna ta del av det. I redovisningen av resultatet 

kommer Du som individ inte kunna identifieras. Resultatet kommer att presenteras i form av 

ett examensarbete. Inspelningarna och den utskrivna texten kommer att förstöras när 

examensarbetet är godkänt. 

Ansvariga för studien är student Olivia Ahlström, Emma Ek och handledare Helena 

Igelström. Har du frågor angående studien får du gärna höra av dig. 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter:   Handledare: 

Olivia Ahlström                                  Helena Igelström 
Epost:     Klinisk lektor i fysioterapi  
     Epost:   
Emma Ek  
Epost:  
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Bilaga 3 – Samtycke: deltagare 

 

Projektets titel:     Datum:  
Nyförlösta kvinnors upplevelse av  

information angående fysisk aktivitet 

och träning efter förlossning  

 

Studieansvariga:                  Studerar vid Uppsala Universitet,  
Olivia Ahlström     Institutionen för neurovetenskap 
Emma Ek                                               Utbildning: Fysioterapeutprogrammet                    
 

Epost:      Nivå: 
       Grundutbildning termin 5 
 

 
Handledare:      Klinisk lektor  
Helena Igelström    Institutionen för neurovetenskap 

Uppsala universitet 
Epost:       
                                                          
              

 

 

Jag har muntligen informerats om studien och tagit del av bifogad skriftlig information. 

Jag är medveten om att mitt deltagande är frivilligt och att jag när som helst och utan 

närmare förklaring kan avbryta mitt deltagande. Jag lämnar härmed mitt samtycke till 

att delta i ovanstående undersökning.  

 

Datum: ……………………………………………………………………………. 

 

Deltagarens underskrift………………………………………………………. 

 

Namnförtydligande: ……………………………………………………………. 

 


