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Bakgrund 

Idag är övervikt och fetma är ett folkhälsoproblem. Orsakerna till fetmaepidemin är fysisk 

inaktivitet och felaktig kost. Speciellt fetma har en negativ inverkan på kvinnor som är eller 

försöker bli gravida. 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka kvinnors fysiska aktivitetsnivå före graviditet och 

under första trimestern. Vidare är syftet att undersöka om aktivitetsnivån förändras i samband 

med graviditet och om aktivitetsnivån samvarierar med ålder. 

Metod 

En enkät med cirka 70 frågor om livsstil och hälsa besvarades av 3389 kvinnor i samband 

med inskrivning på mödravårdscentral. Fem frågor som berörde motion ingår i denna studie. 

Tre frågeställningar har besvarats deskriptivt, genom Wilcoxons teckenrangstest samt med 

Spearman’s rangkorrelation. Signifikansnivån (P<0,05) valdes för att beskriva skillnader och 

samband i frågeställningarna. 

Resultat 

Majoriteten av kvinnorna var fysiskt aktiva två-tre timmar/vecka innan graviditet och en 

timme/vecka i tidig graviditet. En signifikant skillnad mellan aktivitetsnivå innan och i tidig 

graviditet identifierades (p = .000). Omkring 19 % av kvinnorna var fysiskt inaktiva i tidig 

graviditet. Ett svagt samband (p = .007) mellan ålder och fysisk aktivitetsnivå kan ses. Yngre 

kvinnor var mer aktiva i tidig graviditet än äldre kvinnor. 

Slutsats 

Resultatet visar att största delen av kvinnorna var fysiskt aktiva två-tre timmar i veckan innan 

graviditet och en timme i veckan i tidig graviditet. Signifikant skillnad i aktivitetsnivå innan 

och i tidig graviditet har därmed identifierats. Ett svagt negativt samband mellan ålder och 

aktivitetsnivå har visats. Studien har visat att omkring 19 % av kvinnorna var fysiskt inaktiva 

i tidig graviditet. 
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ABSTRACT 

Background 

In today's society obesity is a major public health concern. One of the causes to the obesity 

epidemic is a lack of physical activity. Obesity have a negative impact on women that is or 

tries to get pregnant.   

Purpose 

The purpose of this study is to investigate woman's physical activity level before pregnancy 

and during the first trimester. Furthermore the purpose of this study is to investigate if the 

level of physical activity changes in connection to pregnancy and depending on age. 

Method 

A survey including around 70 questions about lifestyle and health was answered by 3389 

pregnant women at first contact with the family planning center. Five questions about 

physical activity was used for this study. The questions were answered descriptive, through 

Wilcoxon’s signed rank test and Spearman's correlation. 

Results 

A significant difference in the activity levels of women before and during early pregnancy 

was identified (p = .000). Before pregnancy the majority of women were physically active 

two- three hours/week and one hour/week during the first trimester. A small association (p = 

.007) can be seen between age and the level of physical activity. 

Conclusion 

The results show that the largest part of the participants were physically active two- three 

hours/ week before pregnancy and one hour/ week in early pregnancy. A significant 

difference in activity level before and in early pregnancy were shown. A weak negative 

association between high age and low physical activity level was found. The study shows that 

19 % of the women was physically inactive in early pregnancy. 
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