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Marielle Holmqvist & Sara Nässlander 

Abstrakt 
 
Syfte: Syftet var att undersöka vilken betydelse stressrelaterade faktorer, återhämtning och 
välbefinnande har hos gravida kvinnor som väntar sitt första barn. Följande frågeställningar 
användes för att besvara syftet: Hur ofta upplever deltagarna stress? Vilka hälsofrämjande 
aktiviteter använder deltagarna för att må bra i vardagen under graviditeten? Metod: Studiens 
design var mixed method, datainsamling skedde genom en enkätundersökning. Resultat: 
Resultatet delades in i tre kategorier, stressrelaterade faktorer, återhämtning och 
välbefinnande. På frågan om respondenterna känt sig nervösa och stressade den senaste 
månaden så svarade ca 23 % ofta eller väldigt ofta och 58 % svarade ibland. Resultaten visar 
att ca 70 % av respondenterna uppger att de ibland eller nästan aldrig vaknar utvilade efter en 
natts sömn. Endast 12 % av respondenterna svarade att de aldrig eller nästan aldrig har 
möjlighet till vila och återhämtning under dagtid. Trygghet och stöd är en viktig faktor för 
hälsa och välbefinnande och resultatet visar att 100 % av respondenterna känner sig trygga 
med stödet från familj, vänner och barnmorska inför kommande förlossning. I 
frågeställningen om respondenterna känner sig trygga med sig själv och sin graviditet så 
svarade 50 % ofta, 27 % väldigt ofta, 19 % ibland och 4 % aldrig. Slutsats: Denna studie 
visar på att välbefinnandet påverkas av olika faktorer hos olika människor. De flesta 
människor vet vad de mår bra av, men att okunskap och osäkerhet också kan bli en faktor som 
hindrar de från att fortsätta med det som gravid på grund av till exempel rädsla av att skada 
sig själv och fostret.  
 
Nyckelord: Hälsopromotion, graviditet, välbefinnande, återhämtning, upplevd hälsa, 
hälsovägledare. 
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Abstract 

Purpose: The purpose of this study was to examine the role of stress-related factors, recovery 
and well-being of the perceived health of pregnant women who are expecting their first child. 
The following questions were used to answer the purpose: How often do the participants feel 
stressed? What health promotion activities are the participants using to feel good everyday 
during their pregnancy? Method: The method was mixed method. Data collection was done 
through paper questionaires. Results: The results were divided into three categories, stress-
related factors, recovery and wellness. When asked how often the respondents felt nervous 
and stressed during last month about 23 % said often or very often, and 58 % said sometimes. 
The results show that about 70 % of the respondents stated that they sometimes or hardly ever 
wake up feeling well rested after a night's sleep. Only 12 % of respondents said they never or 
almost never have the opportunity to rest and recover during the daytime. Security and 
support is an important factor for health and well-being and the result shows that 100 % of 
respondents feel safe with the support from family, friends and midwife for future delivery. 
The question of whether respondents feel secure with herself and her pregnancy 50 % 
answered often, 27 % very often, 19 % sometimes and 4 % never. Conclusion: This study 
shows that well-being is affected by different factors in different people. Most people know 
what makes them feel good, but sometimes ignorance and insecurity can become a factor that 
prevents them from continuing with their activities during pregnancy because of fear of 
hurting herself and the fetus. 

Key words: Health-promotion, pregnancy, well-being, recovery, perceived health, health 
counselor. 
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Förord 
 
Författarnas egna erfarenheter och intresse inom ämnet hälsa och graviditet ledde till valet att 
undersöka upplevd stress och återhämtning hos gravida kvinnor som väntar sitt första barn. Vi 
har båda antingen personligen, eller via familj och vänner, fått erfara vad en graviditet och 
förlossning kan ha för betydelse. Vår upplevelse är att graviditeten många gånger ses som en 
positiv period i livet, men att den ibland kan upplevas som både jobbig och svår. Vi vill därför 
med hjälp av den här studien uppmärksamma denna målgrupp. För gravida kvinnor förändras 
livet ganska radikalt, både under graviditeten och efteråt som nybliven förälder. Även fostret 
påverkas av sin omgivning från ett tidigt stadium. Med denna studie vill vi kunna se ett 
resultat som visar på att hälsovägledare och hälsopromotiva verktyg är till nytta för gravida 
kvinnor och skulle ha en positiv påverkan på deras upplevda hälsa. På så sätt ger det en 
möjlighet för oss hälsovägledare att kunna påverka och främja både moderns och 
barnets/barnens hälsa.  
 
Det finns många olika faktorer kan ligga till grund för upplevd stress. Stressen i sin tur kan 
påverka fostret om inte modern har möjlighet till återhämtning. Den psykiska ohälsan är ett 
växande problem och vi ser därför en möjlighet att undersöka en viktig del av livet för 
kvinnor som väljer att skaffa barn, nämligen graviditeten. Det är dessa kvinnor som bidrar 
med nästa generation, därför anser vi att det ligger i tiden att belysa återhämtning och den 
mentala hälsans betydelse för upplevd stress hos gravida kvinnor som väntar sitt första barn. 
Som hälsovägledare vill vi vara delaktiga i utvecklingen av det hälsopromotiva synsättet inom 
vård och omsorg. Med denna studie vill vi visa vårt engagemang och kunskap till valt område, 
men vi vill också belysa att de problem och lösningar vi påvisar, är viktiga för den valda 
målgruppen.  
 
Denna studie syftar till att belysa vikten av ett behov av ytterligare kompetens inom 
mödravården förutom barnmorskor och läkare för att främja gravida kvinnors hälsa. 
Hälsovägledare arbetar med ett holistiskt och hälsofrämjande synsätt vilket skulle kunna ge 
gravida kvinnor redskap för att hantera vardagen som gravid.  
 
 
Vi vill ge ett stort tack till medverkande barnmorskor och deltagare i studien. Samt ett extra 
stort tack till vår handledare Anitha Risberg, som med stort engagemang hjälpt oss på vägen. 
Vi vill även tacka våra familjer, som tålmodigt låtit oss arbeta både sena kvällar och helger! 
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Introduktion 

Att urskilja hälsoproblem hos gravida kvinnor är en av mödravårdens huvuduppgifter samt att 
ge de det stöd och den hjälp som behövs (Socialstyrelsen, 2014). Det är de mest utsatta 
individerna, med en sämre hälsa, inom gruppen blivande mödrar som behöver urskiljas. Samt 
även ta i beaktning samhällets ständiga förändring vilket skapar nya påfrestningar och hot mot 
folkhälsan, vilket i sin tur skapar ett behov av en utveckling av den svenska mödravården 
(ibid).  
 
Dagens sjukvårdssystem utgår från det patologiska synsättet, vilket innebär att man försöker 
ta reda på vad som orsakar sjukdom (Antonovsky, 1987/2005). Hälsopromotion är det 
omvända och utgår från det salutogena synsättet, det vill säga fokus på hälsans ursprung. 
Vidare påpekar författaren att patogenes och salutogenes inte ska tolkas som konkurrenter till 
varandra, utan snarare som komplementära synsätt. Ottawa charter (WHO, 1986) definierar 
hälsopromotion som en möjliggörande process för människor att kunna ta kontroll över och 
stärka sin egen hälsa. Hälsa borde därför ses som en resurs för det vardagliga livet och inte 
bara som ett syfte (ibid.). Vidare nämns att hälsopromotivt arbete vill förbättra hälsan till att 
bli en tillgång i vardagen samt att öka varje individs möjlighet att ta kontroll över den egna 
hälsan. Enligt Antonovsky (1996) handlar det salutogena synsättet i hälsopromotion om att 
studera styrkor hos främjande, förebyggande, botande och rehabiliterande idéer och 
traditioner. Enligt världshälsoorganisationen (WHO, 1948) definieras hälsa som ett tillstånd 
av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, och inte bara avsaknad av sjukdom 
eller funktionshinder vilket istället är relaterat till patogenes.   
 
En graviditet medför flera fysiska och känslomässiga förändringar, vilket i sin tur kan 
framkalla oro, rädsla och stress (Frazer & Stathas, 2015). Graviditeter och 
förlossningserfarenheter är ofta olika, så även tolkningen av upplevelsen av graviditeten och 
förlossningen och hur övergången till att bli förälder kan upplevas stressande (ibid). Bardacke 
(2015) menar att det inte funnits tillräckligt med kompetens för att ta itu med de djupare 
känslomässiga och psykologiska aspekterna som sker under en graviditet. Författaren menar 
vidare att nu i dagens samhälle, så finns det ett helt nytt perspektiv och frågor att ställa om de 
många samverkande faktorer som stödjer eller hindrar en hälsosam fysisk och emotionell 
graviditet och förlossning. 

Hälsopromotiva verktyg 

KASAM, Self-efficacy och empowerment 
Enligt Antonovsky (1987/2005) besvaras frågeställningen kring varför vissa människor kan 
hantera negativa stressorer och situationer bättre än andra, genom sin teori KASAM (känsla 
av sammanhang). Författaren definierar KASAM som “en global hållning som uttrycker i 
vilken utsträckning man har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit att 
(1) de stimuli som härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, 
förutsägbara och begripliga, (2) de resurser som krävs för att man skall kunna möta de krav 
som dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, värda 
investering och engagemang” (s. 46). Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är de tre 
centrala komponenterna i KASAM, med frågeställningar utifrån dessa tre komponenter kan 
man sedan bestämma om individen har en hög eller låg KASAM (ibid.). Författaren menar att 
ju högre KASAM desto bättre hälsa hos individen. Antonovsky (1987/2005) ansåg även att 
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meningsfullhet var den viktigaste delen och den betraktades även som teorins 
motivationskomponent.   
 
Teorin om self-efficacy (självtillit) handlar enligt Bandura (1997) om kontroll över sin 
egenförmåga att påverka händelser i sitt liv, för att kunna förverkliga sina mål. Möjlighet till 
kontroll bidrar till ett större initiativ att agera, eftersom det stärker tron om att lyckas (ibid.). 
Enligt Hanson (2004) handlar empowerment om vardagsmakt och de resurser individen har 
tillgång till för att kunna hantera sitt liv på ett hälsofrämjande sätt. Vidare bör individen få 
möjlighet att själv fatta beslut och ha kontroll över sitt eget liv. För att en individ ska kunna 
erhålla empowerment anser Ottawa charter (WHO, 1986) att det ska finnas en trygg grund i 
en stöttande omgivning, tillgång till information, livskunskaper och möjligheter för att kunna 
genomföra hälsosamma val i livet 

Stressrelaterade faktorer 

Bilden av att vänta barn målas ofta upp både i tv och media som en tid av salig lycka och 
glädje (Morrissey, 2007). Förväntningarna på kvinnor under graviditeten kan kännas väldigt 
pressande, då de ska antas vara lyckliga men också redo att hantera alla nya krav och framför 
allt ta till sig moderskapet utan förbehåll (ibid.). För många gravida kvinnor kan verkligheten 
istället upptas av andra mer negativa känslor (Talley, 2013). Vidare blir då upplevelser av 
stress, ångest och depression allt vanligare bland gravida. Enligt Seyle (1958) definieras stress 
som kroppens ospecifika svar på en påfrestning eller utmaning. Författaren menar att denna 
uppvarvning har en viktig funktion för människans överlevnad och bör inte benämnas som 
något sjukligt i sig. Den fysiologiska reaktion som Selye menar framkallas av yttre faktorer 
benämns som stressorer (ibid). Stress kan kännetecknas av själva exponeringen som individen 
upplever eller som den subjektiva känslan som förekommer hos individen (Fyss, 2015). 
Vilket innebär att gravida kvinnor kan känna sig stressade av situationer som de egentligen är 
vana att hantera, men som blir “nya” på grund av graviditeten. Att inte kunna prestera som 
vanligt kan också i många fall vara en stressor, speciellt för kvinnor som är högpresterande 
(ibid.).  
 
Enligt Alderdice & Lynn (2009) innebär en graviditet både fysiska, emotionella och sociala 
förändringar i kvinnans vardag. Författarna nämner att det är ett flertal faktorer så som ålder, 
hälsa, socioekonomisk status, socialt stöd men också eventuella erfarenheter av tidigare 
graviditeter och förlossningar som påverkar hur gravida kan hantera dessa förändringar. 
Faktorer som oroar och stressar gravida är bland annat fysiska besvär, förändringar i utseende 
och relationer, förlossningen, föräldraskap samt hälsan hos det kommande barnet (ibid). 
Stress kan ge den gravida kvinnan ett förhöjt blodtryck och hjärtfrekvens, minska den 
kognitiva förmågan, minska aptiten, samt påverka sömnen (Crosson, 2012). Höga nivåer av 
stresshormoner hos gravida i andra och tredje trimestern1 kan leda till att man får kraftiga 
sammandragningar och förtidig förlossning (ibid). Stress under graviditet och innan 
förlossningen har visat sig vara en variabel för att kunna förutsäga förlossningar i form av 
oplanerade kejsarsnitt (Ko, Lin, & Chen, 2015). Crosson (2012) menar också att 
sjukdomstillstånd som är stressrelaterade, till exempel ångest, depressiva känslor och 

                                                 

1 En graviditet delas upp i tre perioder/trimestrar á 3 månader vardera. 
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känslomässig stress kan leda till låg vikt på det nyfödda barnet, havandeskapsförgiftning, 
missfall och komplicerade förlossningar. 

Återhämtning 

Det finns ännu ingen bestämd definition av återhämtning. Risberg, Risberg & Risberg (2016) 
beskriver att återhämtning kan ha flera olika betydelser såsom tillfrisknande, kraftsamling, 
förbättring och återställelse, men att det saknar egentlig definition. Författarna menar också på 
att återhämtning har olika betydelse beroende på om det gäller fysiologisk återhämtning eller 
psykisk återhämtning. Då hjärnan är en del som ständigt är aktiv kan man istället använda sig 
av mental träning och genom att bli bättre på att hantera olika situationer, bidrar man med 
återhämtning eftersom kroppens stressrespons inte blir lika aktiverad (ibid.). 
 
Sömnen är en viktig del av vår fysiska och mentala återhämtning. Enligt Ekman, Arnetz, 
Ahmad & Wilhelmsson (2005) behöver människor mellan 6-9 timmars sömn beroende på hur 
effektiv sömnen är. Gravida kvinnor upplever ofta en rad förändringar som sker och hos över 
75 % så ändras sömnbeteendet (Okun, Kline, Roberts, Wettlaufer, Glover & Hall, 2013). 
Vidare nämns att en störd sömn har tydliga kopplingar till modern och barnets hälsa. För lite 
sömn och vila är vanligt bland gravida, vilket kan ha en väsentlig effekt på livskvalitén 
(Hollenbach, Broker, Herlehy, & Stuber, 2013). Författarna menar att vanliga symptom för 
störd sömnrytm är frekvent uppvaknande under natten, sömnlöshet, svårt med insomning och 
upplevelse av rastlös sömn, särskilt i slutet av graviditeten. Potentiella orsaker till dålig sömn 
kan vara ökande progesteron och prolaktinnivåer, ökad kroppsstorlek, fosterrörelser och 
“tryck” mot urinblåsan, samt smärta (ibid.). Sömnbrist under graviditeten är en viktig 
hälsofråga och har förknippats med för tidig födsel men även det motsatta förlängd 
förlossning, prenatal2 och postnatal3 depression, samt även ökad risk för kejsarsnitt, 
glukosintolerans4 och sjukdomar i samband med förhöjt blodtryck under graviditeten (Tsai, 
Lee, Lin & Lee, 2016). Problem med sömnen är något som kan upplevas i alla tre 
trimestrarna, vilket betyder att tillräckligt med sömn är viktigt under alla stadier av 
graviditeten och att man bör arbeta för att förbättra sömnen redan i ett tidigt stadium (ibid.).  

Välbefinnande 

Välbefinnande är en del av WHO:s definition av hälsa. I denna studie har vi valt att inkludera 
trygghet och stöd, samt meditation och mindfulness inom välbefinnande. 
 
Trygghet, stöd och kontroll är viktiga hälsofaktorer för alla människor i samhället. Enligt 
Theorell (2012) innebär utövandet av kontroll en möjlighet att kunna ta kommando över 
många situationer i vardagen och då även en del oväntade situationer. Vidare menar 
författaren att stress och att känna kontroll är två faktorer som ligger nära varandra, när en 

                                                 

2 Före förlossning 

3 Efter förlossning 

4 Ett förstadium till diabetes. 
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individ upplever att kontrollen förloras så mobiliserar kroppen en stressreaktion som svar och 
gör allt för att återfå kontrollen.  
 
Att vara gravid med sitt första barn kan ge blandade känslor. Kvinnans roll under graviditeten 
är att se till fostrets säkerhet, överlevnad och välbefinnande (Moshki & Cheravi, 2015). 
Vidare nämner författarna att man bör lägga till psykiska och sociala aspekter till det fysiska 
som sker under en graviditet därför att förekomsten av depressioner är på topp under fertil 
ålder. Byrd-Craven & Massey (2013) menar att relationer är viktiga för både den fysiska och 
psykiska hälsan hos gravida kvinnor, speciellt bland kvinnor i lägre socioekonomiska grupper. 
Nyckelbegrepp som egenmakt och kontroll används flitigt när man vill förklara sociala 
ojämlikheter i hälsa (Theorell, 2012). Moshki & Cheravi (2015) nämner också att socialt stöd 
är en viktig aspekt för en gravid kvinnas fysiska och mentala hälsa. Kontroll, stöd och 
beslutsutrymme är viktiga begrepp i krav-kontrollmodellen, som bygger på förhållandet 
mellan möjlighet till beslutsutrymme, stöd från omgivningen och de yttre psykiska kraven en 
individ ställs inför (Theorell, 2012). Författaren nämner också att ett socialt stöd har stor 
betydelse för hälsan som ett motstånd för skadliga effekter av stressorer.                   
 
Melender & Lauri (2002) menar att känslan av trygghet bland finska gravida kvinnor är 
relativt hög. Vidare menar författarna även att kvinnor utan besvär av graviditeten kände en 
större trygghet, än de kvinnor som led av besvär orsakade av graviditeten. Resultaten visade 
att kvinnor med graviditetsproblem kände ett sämre stöd från hälsovården. Kunskap var en 
annan trygghetsfaktor som rankades högt, de kvinnor som innan studien deltagit i 
förberedande kurser kände en större trygghet än de kvinnor som inte ännu deltagit i några 
kurser (ibid.). Författarna menar också att kunskapsfaktorn var något som uttrycktes oftare 
bland kvinnor som tidigare fött barn, vilket indikerar att det är viktigt med information och 
utbildningar till kvinnor som väntar sitt första barn. 
 
Gravida kvinnor har nytta av att lära sig olika stresshanteringstekniker och det ger positiva 
effekter båda på mamman och fostret (Talley, 2013). Vilken strategi man använder för att 
hantera stress skiljer sig åt men det finns strategier som är mer användbara än andra, och man 
har sett att avslappningsterapi minskar ångest hos gravida (ibid.). Progressiv 
muskelavslappning, yoga och meditation kan vara en hjälp för den gravida kvinnan att öka sitt 
psykiska välbefinnande (Guardano, Dunkel Schetter, Bower, Lu & Smalley, 2014). Många 
gravida kvinnor (65 %) använder sig av bön eller meditation, i många fall utan relation till 
religion eller en specifik gud (Prinds, Hvidtjørn, Skytthe, Hvidt & Mogensen, 2016). En 
kombination av mindfulness, information och strategier hur man bemästrar problem anses 
dock vara det upplägg som mest troligt skulle optimera gravidas välbefinnande (ibid). Just 
tillämpning av mindfulness under förlossningen har enligt Byrne, Hauck, Fisher, Bayes & 
Schutze (2014) gett positiva effekter på kvinnors känsla av kontroll samt ett bättre förtroende 
inför förlossningen. 
 
Upplevelser av stress, ångest och depression är något som blir allt vanligare bland gravida 
(Talley, 2013). En metod som utvecklats just för gravida och deras partner är Mindfullness-
Based Childbirth and Parenting (MBCP) och handlar om att genom att använda mindfulness 
meditation ska minska stressen både under själva graviditeten och under förlossningen men 
också i början av föräldraskapet (Duncan & Bardacke, 2010). Vidare menar författarna att 
detta ska leda till att familjens hälsa och välbefinnande ska främjas genom att reducera 
stressfaktorerna som upplevs som hotfulla och skadliga och är kopplade till graviditet, 
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förlossning och föräldraskap genom att öka medvetenheten och användandet av 
copingstrategier. Enligt SBU (2014) behöver det inte vara vårdutbildad personal som utför 
aktiviteter som samtal och stresshantering, de har även funnit att enskilda samtal fungerar 
bättre än gruppterapi. 

 

Rationale 

Det finns många olika faktorer som påverkar gravida kvinnors välbefinnande och mentala 
hälsa (Alderdice & Lynn, 2009). Vidare är det är viktigt att få en djupare förståelse om hur 
dessa områden; stressrelaterade faktorer, återhämtning och välbefinnande hänger ihop och hur  
dem påverkar gravida kvinnors hälsa.  
 
Denna målgrupp är oerhört viktigt för en positiv samhällsutveckling, vilket gör denna studie 
angelägen och viktig. Återhämtning och välbefinnande styr kvinnans dagliga hälsa, men kan 
också vara bidragande till en antingen positiv eller negativ förlossning. Vår övergripande 
målsättning är att ge röst åt de kvinnor som upplever en förändring gällande hälsan under 
graviditeten. Samt att belysa viktiga aspekter om hur man kan främja hälsan under 
graviditeten och hur man kan finna sin egen väg till välmående. 

 

Syfte 

Syftet är att undersöka vilken betydelse stressrelaterade faktorer, återhämtning och 
välbefinnande har hos gravida kvinnor som väntar sitt första barn. Våra forskningsfrågor: 
 

• Hur ofta upplever deltagarna stress? 

• Vilka hälsofrämjande aktiviteter använder deltagarna för att må bra i vardagen under 
graviditeten? 

 

Metod 

För denna studie har en mixed method med både kvalitativ och kvantitativ ansats valts. De 
kvalitativa frågeställningarna ger en djupare förståelse, medan de kvantitaiva frågorna bidrar 
med en övergripande statistik och analys (McCusker & Gunaydin, 2015). Den kvantitativa 
metoden är en deskriptiv undersökning (Olsson & Sörensen, 2011). En deskriptiv 
undersökning vill beskriva egenskaper hos en grupp människor och med hjälp av en sådan 
undersökning kan till exempel hälsoläget beskrivas. 

Urval 

Urvalet till denna studie bestod av ett stratifierat slumpmässigt urval av gravida kvinnor som 
väntade sitt första barn och som har valt att vända sig till en barnmorska på en 
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mödravårdscentral (Olsson & Sörensen, 2011). Deltagandet i studien var frivilligt vilket 
bidrog till det slumpmässiga urvalet.  

Bortfall 
Antalet respondenter som besvarade enkäten var 33, varav 26 som föll inom ramen för 
urvalet. De 7 stycken respondenter som föll bort hade barn sedan tidigare. På frågan “Vilken 
trimester befinner du dig i?” var det ett internt bortfall på 1-2 respondenter. 
På de öppna frågorna var det ett bortfall på 5-16 respondenter.  

Datainsamling 

I datainsamlingen genomfördes en enkätundersökning. Enkäten utvecklades både utifrån 
tidigare pilotstudie, samt från frågor från Percived stress scale (Cohen, Kamarck & 
Mermelstein, 1983).  Valet av pappersenkäter föll sig naturligt då vi ville undersöka 
besökande personer till en mödravårdscentral. Enkäterna skickades tillsammans med följebrev 
med post till ansvarig barnmorska på mödravårdscentralerna. Barnmorskan delade ut enkäten 
till deltagarna i slutet på deras planerade möte, ifylld enkät lämnades till receptionist. 
Enkäterna gjordes i programmet Eva Sys som är en internetbaserad tjänst där man kan 
utforma enkäter. Enkäterna innehöll följande kategorier: 
Basfrågor 

• Upplevd stress 

• Återhämtning 

• Välbefinnande  
 
Totalt innehöll enkäten 33 frågor och var utformad med både flervalsalternativ och 8 öppna 
frågor. Öppna frågor valdes att ta med för att få en mer tydligare bild av deltagarna men också 
djupare förståelse hur dessa valda områden. I alla öppna frågor fick respondenterna skriva 
med egna ord.  I kategorin basfrågor var det andra svarsalternativ än i övriga kategorier. 
Basfrågorna innehöll en öppen fråga om ålder samt tre frågor till med flervalsalternativ.  
 
 
Etik 
 
Enligt Olsson & Sörensen (2011) får forskning inte utsätta människor för fysiskt eller 
psykiskt obehag eller skada. Författarna menar även att det är viktigt att människor behåller 
sin rätt till integritet och skydd mot insyn i privatlivet under forskningsprocessen. Det finns 
fyra huvudkrav inom forskningsetiken för skydd av den enskilde individen (Vetenskapsrådet, 
2013). Dessa krav är informationskravet, konfidentilititetskravet, samtyckeskravet och 
nyttjandekravet (ibid). I och med att ställa dessa krav så försäkrar vi att de grundläggande 
etiska principerna efterföljs vilka är följande: autonomiprincipen, godhetsprincipen, principen 
att inte skada samt rättviseprincipen (Olsson & Sörensen, 2011). Dessa principer gäller mellan 
alla människor och relationer (ibid).  
 
Följebrevet som skickades ut med alla enkäter, innehöll information kring informerat 
samtycke, det vill säga att deltagarna gav sitt informerade samtycke i och med att de fyllde i 



 

7 
 

och lämnade in enkäten. Det var också tydligt att deltagandet var frivilligt och att deltagaren 
när som helst kunde välja att avbryta enkäten. Informationskravet uppfylldes genom att 
följebrevet gav deltagaren information om syftet med studien, samt deras roll som deltagare. 
Vidare innehöll följebrevet information om nyttjandekravet, med upplysning om att enkäten 
skulle användas och var deltagarna senare kunde få ta del av slutresultatet. Nyttjandekravet 
uppfylldes genom att det endast var författarna och deras handledare som hade tillgång till 
datan, samt att informationen endast nyttjades till denna studie. Deltagarna i denna studie har 
getts största möjliga konfidentialitet då de inte går att identifiera.  

Dataanalys 

Inför dataanalysen lämnades de ifyllda enkäterna till biblioteket vid Luleå Tekniska 
Universitet för inskanning. Nästa fas var att organisera och systematisera datan. Den 
kvantitativa datan överfördes till ett Microsoft excel dokument i form av tabeller som ger en 
överskådlig bild av datan (Backman, 2008). Ur tabellerna kunde procentsatser och antalet 
deltagare tas fram och utvärderas med en deskriptiv analysmetod. Den kvalitativa datan 
analyserades med en manifest innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004). Graphpad 
prism 6 och Microsoft Word användes till att göra rapportens diagram. I denna studie valdes 
stapeldiagram, pyramiddiagram och ett radiellt diagram. Enligt Backman (2008) ger diagram 
en visuell bild som skapar en större begriplighet av datan. De öppna frågorna analyserades 
med en kvantitativ innehållsanalys där svaren grupperades och redovisades i storleksordning. 
 

Resultat 

Studien undersöker betydelsen av mental hälsa, återhämtning och välbefinnande hos gravida 
kvinnor som väntar sitt första barn. Procenten som beskriver resultatet har avrundats till 
närmaste heltal. Åldersspannet var från år 1980 till 1997, en åldersskillnad på 17 år. Alla 
deltagare var över 18 år. 
 

Kvantitativ analys 

Respondenterna i studien var 26 stycken kvinnor där 72 % var i tredje trimestern och 28 % i 
andra trimestern och en deltagare svarade inte på frågan. 50 % av respondenterna uppskattade 
sitt nuvarande hälsotillstånd som bra, 27 % som mycket bra, 19 % som varken bra eller dåligt 
och 4 % uppskattade det som dåligt.  

Upplevd stress 

I frågekategorin upplevd stress så fick respondenterna besvara en fråga om de känner att de 
kan kontrollera/hantera de viktigaste i livet, under den senaste månaden. Resultatet visade att 
54 % av respondenterna ofta känner att de kontrollera/hantera de viktigaste sakerna i livet 
under den senaste månaden, 39 % väldigt ofta, 4 % ibland och 4 % aldrig.  
 
Resultatet visade att 50 % av respondenterna ibland blivit upprörda över oväntade saker som 
hänt den senaste månaden, 19 % nästan aldrig, 15 % ofta, 11 % väldigt ofta och 4 % aldrig. 
(Se figur 1). 
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Figur 1. Visar hur ofta respondenterna blivit upprörda över något oväntat som hänt den 
senaste månaden.  
 
På frågan om hur många som känt sig nervösa och stressade svarade 58 % av respondenterna 
ibland har känt sig nervösa och stressade under den senaste månaden, 15 % väldigt ofta, 11 % 
nästan aldrig, 8 % ofta och 8 % aldrig. (Se figur 2). 
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Figur 2. Visar hur ofta respondenterna känt sig nervösa och stressade den senaste månaden. 
 
På frågan om hur respondenterna känt att de kunnat klara av sina måsten den senaste månaden 
så svarade 42 % ofta, 23 % ibland, 19 % ofta och 15 % nästan aldrig. (Se figur 3). 
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Figur 3. Visar hur ofta respondenterna har känt att de kunnat klara av sina måsten, under 
den senaste månaden. 
 
På frågan om hur ofta respondenterna upplever att de lyckats hantera irritationsmoment i 
vardagen den senaste månaden så svarade 54 % ofta, 27 % ibland, 15 % väldigt ofta och 4 % 
aldrig. (Se figur 4). 
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Figur 4. Visar hur ofta respondenterna lyckats hantera irritationsmoment i sin vardag, under 
den senaste månaden. 
 
Resultatet i frågan om hur ofta respondenterna blivit upprörda över saker de inte kunnat 
kontrollera den senaste månaden visar att 43 % svarat ibland, 23 % ofta, 19 % nästan aldrig, 8 
% aldrig och 8 % väldigt ofta. (Se figur 5). 
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Figur 5. Visar hur ofta respondenterna blivit upprörda över saker de inte kunnat kontrollera, 
den senaste månaden.  
 

Återhämtning  

Resultaten visar att 43 % av respondenterna ibland känner sig utvilade efter nattens sömn den 
senaste månaden, 27 % nästan aldrig, 23 % väldigt ofta och 4 % ofta. (Se figur 6). 
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Figur 6. Visar hur ofta respondenterna känt sig utvilade när de vaknar efter en natts sömn, 
den senaste månaden.  
 
På frågan om möjlighet till vila och återhämtning under en vanlig dag den senaste månaden 
bland respondenterna så svarade 39 % väldigt ofta, 27 % ibland, 23 % ofta. 8 % aldrig och 4 
% nästan aldrig. (Se figur 7). 
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Figur 7. Visar hur ofta respondenterna har haft möjlighet till vila och återhämtning under en 
vanlig dag, den senaste månaden.  
 
Resultaten visar att 42 % av respondenterna uppger att de ibland känner sig avslappnade i 
kroppen under den senaste månaden, 31 % ofta, 15 % nästan aldrig, 8 % väldigt ofta och 4 % 
aldrig. (Se figur 8). 
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Figur 8. Visar hur ofta respondenterna känt sig avslappnade i kroppen, den senaste 
månaden.  
 
 
Resultatet visar att i frågan om respondenterna känt sig mentalt avslappnande så svarade 50 % 
ibland, 35 % ofta, 12 % väldigt ofta och 4 % nästan aldrig. (Se figur 9). 
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Figur 9. Visar hur ofta respondenterna känt sig mentalt avslappnade, den senaste månaden. 
 
På frågan om respondenterna stannar upp och fokuserar på sina intryck under en dag så 
svarade 46 % nästan aldrig, 23 % ibland, 15 % aldrig, 12 % ofta och 4 % vet ej. (Se figur 10). 
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Figur 10. Visar hur ofta respondenterna stannar upp och fokuserar på sina intryck under en 
dag.  

Välbefinnande  

I frågekategorin välbefinnande så fick respondenterna en fråga om de känner sig trygga med 
stödet från familj och vänner inför kommande förlossning. Svarsalternativen var: ja, nej och 
vet ej. Resultatet visar att 100 % av respondenterna svarat ja på den frågan. Respondenterna 
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fick också en fråga om de känner sig trygga med stödet från MVC och barnmorska. 
Svarsalternativen var: ja, nej och vet ej. Resultatet visar att 100 % av respondenterna svarat ja 
och känner den tryggheten. 
 
I frågeställningen om respondenterna känner sig trygga med sig själv och sin graviditet så 
svarade 50 %, 27 % väldigt ofta, 19 % ibland och 4 % aldrig. (Se figur 11). 
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Figur 11. Visar hur ofta respondenterna känner sig trygga med sig själva och sin graviditet, 
den senaste månaden.  
 
På frågan om hur respondenterna upplever att graviditeten påverkat deras välmående så 
svarade 35 % ibland, 27 % ofta, 23 % väldigt ofta, 12 % nästan aldrig och 4 % aldrig. (Se 
figur 12). 
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Figur 12. Figuren visar hur ofta respondenterna upplevt att graviditeten påverkat 
välbefinnandet, den senaste månaden.  
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Föregående fråga följdes upp med en öppen fråga: ”Beskriv på vilket sätt du har påverkats: 
positivt och/eller negativt. Respondenterna svarade med både positiva och negativa 
upplevelser. (Se tabell 1) 
 
Positivt Negativt 

• ”Glädje och förväntan” 

• ”Kul” 

• ”Stark” 

• ”Lycka över att kunna vara gravid” 

• ”Någonting stort och glädjande” 

• ”Känner mig fin” 

• ”Positivt” 

• ”Mysigt” 

• ”Känsla av lugn som gravid” 

• ”Positivt när den rör sig” 

• ”Oro, viss ångest” 

• ”Smärta i leder” 

• ”Illamående” 

• ”Ont i kroppen” 

• ”Halsbränna, trött och tung i kroppen” 

• ”Illamående, ont i kroppen, känsla av 
att ej kunna påverka förändringar i 
kroppen” 

• ”Sämre fysisk förmåga” 

• ”Ej kunna göra aktiviteter som 
tidigare gått bra” 

• ”Anemi, mår illa, yr, tungt att andas, 
sömnbrist, domningar i händer, 
mensvärk” 

• ”Foglossning” 

• ”Utmattad” 

• ”Allt är tyngre, fötterna värker” 

• ”Hyperemesis, foglossning” 

• ”Mycket smärta” 

• ”Trött, ont i kroppen, andfådd” 

• ”Bristande träning” 

• ”Låsning av kroppen – 
rörelseförhindrad” 

Tabell 1. Svaren kategoriserades utefter respondenternas svar inom kategorierna ”positivt” 

och negativt”. 
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I frågeställningen om hur ofta respondenterna tagit sig tid att göra saker som positivt påverkar 
deras välbefinnande så svarade 42 % ibland, 31 % ofta, 15 % väldigt ofta och 12 % nästan 
aldrig. (Se figur 13).  
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Figur 13. Visar på hur ofta respondenterna tagit sig tid att göra saker som påverkar deras 
välbefinnande på ett positivt sätt, den senaste månaden. 
 
På frågan om hur ofta respondenterna ägnat tid åt meditation den senaste månaden så visade 
resultatet att 77 % svarat aldrig, 12 % nästan aldrig och 11 % ibland.  
 
Resultatet visar att 73 % av respondenterna aldrig ägnat tid åt mindfulness den senaste 
månaden, 15 % ibland och 12 % nästan aldrig.  
 
 
Den öppna frågan ”Sedan du blev gravid, har du börjat fundera mer kring meningsfullhet och 
livet i stort? Beskriv dina tankar”. Där svarade respondenterna att de funderade kring hur livet 
kommer att se ut, förändringar, mammarollen, egen barndom och ens påverkan på sitt barn 
(Se figur 20). 
 



 

16 
 

 
Figur 20.  Visar hur respondenterna reflekterar kring meningsfullhet och livet i stort. 
 
 

Kvalitativ analys 

De fyra öppna frågorna “beskriv 2-5 saker som positivt påverkar din fysiska kropp”, 
”vad gör du för dig själv i din vardag för att kroppen ska må bra?”, ”beskriv 2-5 saker som 
påverkar ditt välbefinnande positivt” och ”vad gör du för dig själv i din vardag för att må bra 
både mentalt och känslomässigt?” analyserades med en manifest innehållsanalys. Resultatet 
delades in i kategorier och underkategorier (se tabell 2). 
 
Kategori Underkategori 
Min fysiska hälsa Kost 

Kroppsvård 
Återhämtning 
Rörelse 

Min psykiska hälsa Att bara få vara 
Umgänge 
Avslappning 

Tabell 2. 
 
 

Min fysiska hälsa 

Den fysiska hälsan delades upp i fyra underkategorier; kost, kroppsvård, återhämtning och 
rörelse. Där återhämtning och rörelse var mest markant. 
 

Mer tankar kring meningsfullhet och livet i stort? 

Förändringar, relationer och mammarollen Funderingar kring framtiden, mål och drömmar Nej
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Kost 
Deltagarna ansåg det vara viktigt med regelbundna måltider, samt även att ”äta bra”. 
 
Kroppsvård 
I resultatet nämnde deltagarna att de tyckte det var viktigt att få ta hand om kroppen genom 
varma bad, värme, massage samt beröring från både partner och att få smörja in kroppen 
själv. 
 
Återhämtning 
Vila och sömn ansågs mycket viktigt för deltagarnas välbefinnande och hälsa. Avslappning, 
mysstund, läsning samt att se film/tv var aktiviteter som kan vara återhämtande för kroppen. 
 
Rörelse 
Deltagarna mådde fysiskt bra när de hade möjlighet att komma sig iväg på promenader, 
speciellt utomhus. Även rörelse i form av träning, simning, styrketräning, samt yoga och 
stretching ansågs vara hälsofrämjande. 
 

Min psykiska hälsa 

Den psykiska hälsan delades upp i tre underkategorier; att bara få vara, umgänge och 
avslappning. 
 
Att bara få vara 
Deltagarna tyckte det var viktigt att kunna släppa på kraven och stressa av, samt att få 
prioritera sig själv, vara närvarande i stunden och att få ta det lugnt. Att få vara ensam, utöva 
kreativitet, pyssla hemma och se på film, läsa böcker var viktigt för deltagarnas psykiska 
välmående. 
 
Socialt umgänge 
Att få umgås och samtala med familj och vänner var en viktig del. Även kvalitetstid med 
partner. 
 
Avslappning 
Deltagarna nämnde avslappningsövningar, sömn och vila som hälsofrämjande metoder för att 
må bra. 
 
 
 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Resultatet från enkätens slutna och öppna frågor visar på att respondenterna i överlag har en 
god hälsa. Respondenternas egen uppfattning om sin hälsa visade att 27 % uppfattade sin 
hälsa som mycket bra, 50 % som bra, 19 % som varken bra eller dåligt och 4 % som dåligt.  
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Stressrelaterade faktorer 

På frågan om respondenterna känt sig nervösa och stressade den senaste månaden så svarade 
ca 23 % ofta eller väldigt ofta och 58 % svarade ibland. Vilket visar på att det finns en 
upplevd stress bland respondenterna. Gällande frågan om hur ofta respondenterna blivit 
upprörda över något oväntat som hänt den senaste månaden så uppgav 50 % ibland och 27 % 
ofta och väldigt ofta och enligt Fyss (2015) så kan gravida kvinnor känna sig stressade av 
situationer som de egentligen är vana att hantera, men som blir “nya” på grund av graviditeten 
och enligt Alderdice & Lynn (2009) innebär en graviditet både fysiska, emotionella och 
sociala förändringar i kvinnans vardag. Eftersom resultatet är kopplat till respondenternas 
upplevelser den senaste månaden och alla befinner sig i andra eller tredje trimestern så har 
alla respondenterna varit gravida under den efterfrågade månaden. Detta skulle kunna 
innebära att kvinnorna tillfälligt under graviditeten påverkas på ett mer negativt sätt än i 
vanliga fall. Vilket kan indikera på att de är i extra behov av stöd och hjälp under denna 
period. Den positiva vinkeln på detta är att 96 % av respondenterna känner att de ibland, ofta 
eller väldigt ofta kan kontrollera och hantera de viktigaste sakerna i livet samt 
irritationsmoment i vardagen.  
 
Respondenterna som uppger att de ibland, ofta och väldigt ofta kunnat klara av sina måsten 
den senaste månaden uppgår till ca 80 % vilket visar på att den upplevda stressen är 
kontrollerbar och hanterbar för respondenterna. Theorell (2012) menar att stress och att känna 
kontroll är två faktorer som är relaterade till varandra, för när en individ upplever att 
kontrollen förloras så mobiliserar kroppen och en stressreaktion utlöses som svar för att återfå 
kontrollen. Den upplevda stressen bland respondenterna skulle därför kunna kopplas till 
resultatet som visar att 42 % av respondenterna ibland blivit upprörda av saker de inte kunnat 
kontrollera den senaste månaden och 31 % ofta eller väldigt ofta. Respondenterna anser att 
graviditeten påverkar välmåendet med en del fysiska besvär, samtidigt som de anser sig ha 
goda möjligheter till återhämtning och vila. Enligt Alderdice & Lynn (2009) är fysiska besvär 
en av faktorerna som kan uppfattas som en stressor hos den gravida kvinnan. För höga 
stressnivåer kan i sin tur leda till förhöjt blodtryck och hjärtfrekvens, minskad aptit och 
påverkad sömn (Crosson, 2012). 

Återhämtning 

Två öppna frågor ställdes kring återhämtning, där respondenterna själva fick berätta om vad 
som ger återhämtning. En större del av respondenterna angav motion i form av promenader, 
yoga, träning, simning och styrketräning som viktiga faktorer. Även fysisk återhämtning i 
form av vila, sömn, avslappning och mysstunder var viktigt enligt respondenterna. Andra 
faktorer som nämndes var kost, värme, massage och beröring. Risberg, Risberg & Risberg 
(2016) menar att återhämtning kan ha flera olika betydelser såsom tillfrisknande, 
kraftsamling, förbättring och återställelse vilket respondenterna också uppger i de öppna 
frågorna. Avslappning är ett exempel på mental träning som respondenterna använder och 
som låter hjärnan slappna av. Vilket enligt Risberg, Risberg och Risberg (2016) är viktigt för 
den annars ständigt aktiva hjärnan. Vidare kan användandet av mental träning förbättra 
förmågan att hantera olika situationer, vilket bidrar med återhämtning eftersom 
stressresponsen blir mindre aktiverad. 61 % av respondenterna uppgav att de aldrig eller 
nästan aldrig stannar upp under en dag och fokuserar på sina intryck. Detta kan vara ett 
resultat av att respondenterna har svårt att leva här och nu utan tänker mycket på den 
kommande förlossningen och det blivande föräldraskapet. Enligt Moshki & Cheravi (2015) är 
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kvinnans roll under graviditeten att se till fostrets säkerhet, överlevnad och välbefinnande 
vilket också kan uppta mycket av kvinnans tankar.  
 
Resultaten visar också att ca 70 % av respondenterna uppger att de ibland eller nästan aldrig 
vaknar utvilade efter en natts sömn och stor andel av respondenterna i de öppna frågorna om 
återhämtning angav att sömn var en viktig faktor för att må bra. Vilket antyder på att brist på 
sömn finns. Enligt Okun, Kline, Roberts, Wettlaufer, Glover & Hall (2013) så upplever 
gravida kvinnor ofta en rad förändringar som sker. Resultatet visar att endast 12 % av 
respondenterna aldrig eller nästan aldrig har möjlighet till vila och återhämtning under dagtid 
vilket visar på att en majoritet av respondenterna ändå har möjlighet till vila och återhämtning 
under dagen om nattsömnen har varit sämre, vilket bör ses som positivt. Enligt Tsai, Lee, Lin 
& Lee (2016) är problem med sömnen är något som kan upplevas i alla tre trimestrarna, vilket 
betyder att tillräckligt med sömn och vila är viktigt under alla stadier av graviditeten och att 
det är något man under graviditeten bör eftersträva (ibid.). 
Om nattsömnen är sämre är det desto mer viktigt att kunna ta pauser och koppla av även 
under dagtid. Resultatet visar att ca 81 % av respondenterna ibland, ofta och väldigt upplever 
sig avslappnad i kroppen och 19 % upplever aldrig eller nästan aldrig. Vilket visar på att en 
majoritet av respondenterna har möjlighet till avslappning och har möjlighet till viktig 
återhämtning.  

Välbefinnande 

I den öppna frågan “på vilket sätt har ditt välmående påverkats av graviditeten? Positivt 
och/eller negativt” så nämndes oro och ångest bland svaren. Vilket innebär att det även finns 
en viss del som känner oro och ångest. Trygghet är enligt Theorell (2012) en viktig 
hälsofaktor för alla människor. En studie gjord av Melender & Lauri (2002) på finska gravida 
kvinnor visar på ungefär samma resultat som denna studie gällande upplevelsen av trygghet. 
77 % av respondenterna i denna studie svarade att de kände sig trygga med sig själv och sin 
graviditet ofta och väldigt ofta, 19 % känner sig trygg ibland och 4 % känner sig aldrig trygg.  
I den öppna frågan “på vilket sätt har ditt välmående påverkats av graviditeten? Positivt 
och/eller negativt” var det också flera svar som handlade om smärta, illamående och sämre 
fysisk förmåga. Samtidigt som många svarade träning och rörelse som aktiviteter för att må 
bra både kroppsligt och mentalt. Enligt Guardano, Dunkel Schetter, Bower, Lu & Smalley 
(2014) kan progressiv muskelavslappning, meditation och yoga vara till hjälp för att öka 
välbefinnandet. Det var också flera respondenter som nämnde yoga som aktivitet för att 
främja hälsan. 
 
Trygghet och stöd är en viktig faktor för hälsa och välbefinnande och resultatet visar att 100 
% av respondenterna känner sig trygga med stödet från familj och vänner inför kommande 
förlossning. Byrd-Craven & Massey (2013) visar på att relationer är viktiga för både den 
fysiska och psykiska hälsan hos gravida kvinnor. I denna studie kunde författarna se ett 
samband mellan hälsa och sociala relationer. Resultatet visar att 77 % av respondenterna 
upplevde sin hälsa som bra eller mycket bra samt att resultatet också visar på 100 % upplevd 
trygghet och stöd från omgivningen. Att ha ett bra socialt stöd är av stor betydelse för hälsan 
och fungerar som ett motstånd mot skadliga effekter från stressorer (Theorell, 2012). Enligt 
Moshki & Cheravi (2015) så är socialt stöd viktigt för den gravida kvinnans fysiska och 
mentala hälsa. Melender & Lauri (2012) menar att kvinnor med graviditetsproblem kan 
uppleva sämre stöd från sjukvården. Det resultat som framkommer i denna studie visar att 100 
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% av respondenterna känner sig trygga med stödet från MVC och barnmorska inför 
kommande förlossning. Dock så har denna studie inte specifikt undersökt kvinnor med 
graviditetsproblem.  
 
Meningsfullhet är enligt Antonovsky (1987/2005) den viktigaste komponenten i KASAM, 
men kanske också den svåraste att förstå sig på. När den öppna frågan om meningsfullhet 
ställdes till respondenterna var svaren: “tankar kring hur livet kommer att se ut, mål och 
drömmar”, “förändringar, förhållanden och mammarollen” samt “egen barndom och hur man 
som förälder påverkar sitt barn”. Det var få respondenter på frågan, men det är möjligt att det 
finns fler som tänker i de banorna. Och att meningsfullhet är en viktig komponent, men kan 
vara svår att greppa och formulera sig kring. 

Metoddiskussion 

Valet av mixed method med både kvantitativ och kvalitativ ansats gav oss möjlighet att 
undersöka en större andel respondenter. I pappersenkäten så fanns både slutna och öppna 
frågor. Öppna frågor gav möjlighet för respondenterna att svara med egna ord på frågorna 
vilket ger ett större djup i svaren vilka analyserades med en manifest innehållsanalys. 
Trovärdigheten i den kvalitativa ansatsen utgörs dels av det slumpmässiga urvalet vilket 
betyder att frågeställningarna belysts med olika erfarenheter men också bidrar till en större 
variation av det som studerats (Graneheim & Lundman, 2004). Innehållsanalysen har 
kategoriserats i teman och underteman och ingen relevant data har uteslutits vilket ökar 
trovärdigheten (ibid). En test av enkäten innan utskick hade kunnat påvisa vilken reliabilitet 
den hade. Då enkät var studiens mätinstrument så hade en jämförelse av svaren i testet och 
slutgiltiga utskicket kunnat avgöra hur bra det uppmätta faktiskt mäts. Resultatet av dem båda 
mätningarna avgör graden av reliabilitet genom sin överensstämmelse (Olsson & Sörensen, 
2011). En test av enkäten hade också inneburit att validiteten hade kunnat kontrolleras. Enligt 
Olsson och Sörensen (2011) så handlar validitet om att rätt sak har mäts. Viktig feedback 
hade kunnat genereras från en testenkät för att säkerställa mätinstrumentets reliabilitet och 
validitet vilket är viktigt i kvantitativa ansatser (ibid). Möjligheten att formulera frågorna på 
ett bättre sätt, till exempel så löd en fråga: “hur ofta har du känt dig nervös och stressad?” 
denna hade kunnat formuleras på ett annat sätt till exempel genom att antingen bara använda 
ordet stressad eller ordet nervös, ej båda i samma fråga.  
Författarna av studien anser att det hade varit betydelsefullt om en kontrollgrupp hade funnits 
för att jämföra resultaten med, exempelvis en grupp gravida som tidigare fött barn. Det hade 
också varit intressant att mäta och ställa samma frågor till deltagarna innan de blev gravida, 
för att kunna se en skillnad vid graviditet och upplevd hälsa.  
 
För att kunna nå så många i urvalet som möjligt så kontaktades flertalet verksamhetschefer på 
mödravårdscentraler i både norra och mellersta Sverige och fyra utav dessa hade möjlighet att 
delta. Det fanns vissa svårigheter att få kontakt med ”rätt person” i sökandet av deltagande 
mödravårdscentraler. En tidigare etablerad kontakt med landsting och kontaktpersoner hade 
troligtvis kunnat leda till fler samarbeten. En annan möjlighet att kunnat vara att söka sig ut 
till exempelvis olika graviditetsgrupper. 
 Valet av pappersenkät anses vara adekvat då en webbenkät mest troligt inte hade varit lika 
effektiv som att genomföra enkäten direkt på plats för att nå ut till den valda målgruppen.  
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Gravida kvinnor är på många sätt en känslig målgrupp med stora förändringar som sker både 
psykiskt och fysiskt därför kändes valet att göra enkätundersökning lämpligt då kvinnorna kan 
vara anonyma och svara mer ärligt och intimt på frågor som de kan uppleva som känsliga. 
Därmed elimineras även till exempel intervjuareffekten, alltså att respondenten inte blir 
påverkad av intervjuaren (Ejlertsson, 2014). En svaghet är dock att respondenten inte kan 
ställa kompletterande frågor, vilket sätter större press på att frågorna och följebrevet 
innehåller tillräckligt med information (ibid.).   
 
Totalt hade varje mödravårdscentral 4 veckor på sig att dela ut enkäterna till målgruppen. En 
längre tidsperiod hade troligtvis lett till att fler respondenter getts möjlighet att besvara 
enkäten. Totalt så deltog 32 personer i studien och den låga svarsfrekvensen kan ha flera 
orsaker. Dels beroende på hur många i urvalsgruppen som besökte mödravårdscentralen, och 
hur många av dessa som hade tid och möjlighet att stanna kvar efter sitt besök och fylla i 
studien. Ingen av deltagarna visste i förväg att det skulle finnas en enkät att fylla i, vilket kan 
ha bidragit med att vissa inte hade tid, eller lust, att fylla i enkäten. En annan orsak kan ha 
varit bristande tid hos barnmorskorna, till exempel att det ibland händer oförutsägbara 
händelser som man inte räknat med. Resultatet av studien anses ändå som generaliserbart då 
urvalet är stratifierat slumpmässigt vilket betyder att även fast deltagandet i studien var lågt så 
kan man ändå generalisera resultatet att gälla alla förstagångsgravida kvinnor i Sverige. 
 

Framtida forskning 

Det finns vissa indikationer på att den mentala och fysiska hälsan för gravida kvinnor kan 
förbättras ytterligare. En del av den forskning som gjorts tyder på att gravida kvinnor ofta 
upplever olika former av ohälsa, hos vissa kan det ha funnits en grund till ohälsa redan innan 
graviditeten medan hos andra kommer besvär/ohälsa av själva graviditeten. Mer forskning 
med ett hälsopromotivt synsätt på metoder som kan ge gravida ett ökat välbefinnande vore 
därför önskvärt. En del forskning som gjorts med ett hälsopromotivt synsätt handlar om 
mindfulness och meditation och hur det kan bidra till bland annat ett ökat välbefinnande och 
lugn både under och efter graviditeten. Det är viktigt att fortsätta forskningen på detta område, 
både i kvantitativ metod i form av större enkätundersökningar som fångar upp gravida 
kvinnors hälsa på ett bredare psykiskt och emotionellt plan, samt kvalitativ forskning med 
exempelvis intervjuer eller fokusgrupper, med liknande frågeställningar som i denna studie. 
En viktig del i utvecklingen är att skapa fungerande metoder för att på något sätt fånga upp de 
kvinnor som känner någon form av oro, men som känner sig ensamma i detta och inte vågar 
eller vill ta upp det med vården och barnmorska. Det är också viktigt att alla gravida kvinnor 
får ta del av den forskning som finns som kan påverka hälsan positivt. Vi skulle gärna se mer 
forskning gällande den existentiella hälsan, framför allt för gravida och nyblivna föräldrar. 
 

Hälsovägledarens roll 

Med denna studie vill vi visa på att en hälsovägledare kan agera i flera områden inom hälsa, 
vilket gör vårt yrke som hälsovägledare både viktigt och nödvändigt. Målet är att kunna arbeta 
med olika grupper i samhället, där lika hälsa för alla är viktigt. Hälsopromotivt arbete med 
gravida kvinnor behövs framförallt både för att stärka och underhålla välbefinnandet. Denna 
studie visar på att välbefinnandet påverkas av olika faktorer hos olika människor. De flesta 
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människor vet vad de mår bra av, men att okunskap och osäkerhet också kan bli en faktor som 
hindrar de från att fortsätta med det som gravid på grund av till exempel rädsla av att skada 
sig själv och fostret. Här har hälsovägledare en viktig roll i att vägleda individen och genom 
empowerment behålla/stärka välbefinnande, belysa vikten av återhämtning samt hantering av 
stressrelaterade faktorer under graviditeten. Empowerment bör ses som ett viktigt 
hälsopromotivt verktyg att använda sig av då det stärker, motiverar och skapar en 
medvetenhet hos individen. Det ger individen en möjlighet att reflektera över sin egen 
tillvaro. 
Studiens resultat stödjer de hälsopromotiva verktyg som nämns tidigare. KASAM är relevanta 
och viktiga för blivande föräldrar, främst modern som genomgår stora förändringar, både 
fysiskt och psykiskt. Med en förståelse av KASAM kan det vara lättare att genomgå den 
förändrande processen. Kvinnan måste känna sig trygg med sin egen förmåga att vara gravid, 
genomgå förlossning och påbörja moderskapet. Samtidigt som en medvetenhet kring att det 
inte går att kontrollera processen som man skulle vilja. Vilket gör att självtillit är oerhört 
viktigt för en positiv utveckling. 
 

Slutsats 

Vår slutsats av denna studie är att gravida kvinnor idag som väntar sitt första barn generellt 
upplever en god hälsa och känner sig trygg med stöd både från sin närmsta omgivning och 
från mödravårdscentralen. Men att det som är bra, alltid kan bli ännu bättre. Vi ser 
utvecklingsmöjligheter för denna urvalsgrupp, men också för kvinnor som har barn sedan 
tidigare. 
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Bilaga 1: Följebrev till studiens deltagare 
 

Hej! 

Vi heter Sara och Marielle och är studenter på Hälsovägledarprogrammet på Luleå Tekniska 

Universitet. Syftet med detta brev är att få bjuda in dig att delta i vår enkätundersökning om 

gravidas upplevda hälsa, samt ge dig viktig information om studien som vi har tänkt 

genomföra. 

Studiens övergripande målsättning är att ge röst åt dem kvinnor som upplever en förändring 

gällande hälsan under graviditeten samt att belysa viktiga aspekter om hur man kan främja 

hälsan under graviditeten och hur man kan finna sin egen väg till välmående. Det första syftet 

är att beskriva och förstå hur gravida kvinnor ser på återhämtning. Det andra syftet är att 

undersöka hur återhämtning kan användas för att främja hälsan. 

Studien bygger på etiska grundprinciper, vilket innebär att du som utvald deltagare får 

information om din roll i studien, att deltagandet är frivilligt, samt hur resultatet kommer att 

användas (se nedan). Inga personuppgifter kommer att samlas in och du kan när som helst 

välja att avsluta ditt deltagande i enkäten under tiden du fyller i. En ifylld och inlämnad enkät 

innebär att du ger oss ditt informerade samtycke om att delta i studien. 

Resultatet av studien kommer att presenteras på Luleå Tekniska Universitet, sal D770 den 2 

juni 2016 kl 8.15. Du är varmt välkommen att delta och lyssna! Studien kommer även att 

publiceras online på Ltu:s hemsida. För mer information kring detta får du gärna ta kontakt 

med någon av oss. 

Enkäten tar cirka 5 minuter att svara på och det gör du på plats och lämnas sedan in till 

personalen på din MVC. 

Ett stort tack för ditt deltagande! Spara gärna denna del och kontakta oss ifall du har några 

frågor eller funderingar.  

 

Kontaktpersoner: 

 

Marielle Holmqvist 

amiohi-3@student.ltu.se 

0705542517 

Sara Nässlander 



 

Marielle Holmqvist & Sara Nässlander 

sarnss-3@student.ltu.se 

0703638865 

 

Handledare: 

Lektor & M Dr i Fysiologi 

Anitha Risberg 

anitha.risberg@ltu.se 

0920-493849, 0706949307 
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Bilaga 2: Enkäten 
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