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Abstract 
 
BACKGROUND: Overweight and obesity among fertile women is increasing in the world and is going 

to be one of the biggest challenges in the obstetric context. One of the tasks that the midwife have is to 

actively prevent and identify health hazards for the pregnant women, and if necessary motivate them into 

new living habits. All of the pregnant women are therefore offered health counseling at the antenatal care 

to get the knowledge and support in there health development. 

AIM: To describe how pregnant women that have BMI 30 or more are experiencing health counseling 

with there midwife at the antenatal care. 

METHOD: The study was empirical and has a qualitative approach and is based on eight single 

interviews. The data were analyzed by content analysis according to Graneheim and Lundman (2004).   

FINDINGS: The results revealed that the women that were obese and pregnant experienced feelings like 

guilt and shame. Many of them felt that much focus was on there weight and because of that they couldn’t 

feel happy about there pregnancy. Most of the women expressed that they didn’t feel involved in there 

health counseling talk and that the midwife didn’t give enough with information. They also expressed that 

they would like to have more support and motivational talk from there midwife. 

CONCLUSION: The findings of the study was that it is important to pay attention to and support women 

that are pregnant and obese because it gives big health benefits both for the pregnant women and the 

unborn baby. With the result in mind there is much to improve and develop when it comes to response 

and implement the health counseling talk at the antenatal care. 

SUGGESTIONS FOR FURTHER RESEARCH: The result has shown that the women wanted a more 

individual plan with there midwife. The women also expressed that they wanted to be more included in 

the health counseling. 
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Sammanfattning 
BAKGRUND: Övervikt och fetma hos fertila kvinnor ökar i västvärlden och är och kommer vara en av 

de största utmaningar inom obstetrik. Andelen överviktiga gravida kvinnor vid inskrivningen på 

Mödrahälsovården var 25% respektive med fetma 13% år 2014. I arbetet som barnmorska ingår det att 

aktivt förebygga och identifiera hälsorisker för den gravida kvinnan, och vid behov motivera till 

förändrade levnadsvanor. Alla gravida kvinnor erbjuds därför ett hälsosamtal på mödrahälsovården med 

sin barnmorska för att få kunskap och verktyg samt stöd i sin hälsoutveckling.  

SYFTE: Att beskriva hur gravida kvinnor med BMI 30 eller mer upplevde hälsosamtalet med 

barnmorska på mödrahälsovården. 

METOD: En kvalitativ empirisk studie där intervjuer med  åtta gravida kvinnor med BMI 30 eller mer 

ligger till grund för resultatet. Resultatet analyserades med hjälp utav innehållsanalys. 

RESULTAT: Kvinnornas upplevelse över att vara gravida och lida av fetma gav dem en känsla av skuld 

och skam. Många ansåg att det var för mycket fokus kring deras vikt och de kände inte att de kunde 

glädja sig över sin graviditet. De flesta kvinnorna uttryckte att de inte kände sig delaktiga i sitt 

hälsosamtal och att barnmorskan bara gick efter en mall. Många var överens om att barnmorskan inte gav 

tillräcklig information och att de skulle vilja ha mer stöd och motivation från sin barnmorska. Kvinnorna 

efterfrågade en mer individuell plan för hur de skulle kunna hålla vikten under sin graviditet. 

SLUTSATS: De flesta kvinnor ville ha ett mer indivianpassad utformat samtal där 

barnmorskan inte bara gick efter de vanliga rutinerna för samtalet. Kvinnorna önskade 

också att få vara mer delaktiga i samtalet.  
 

NYCKELORD: Fetma, gravid, hälsosamtal, barnmorska, upplevelse. 
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1 Inledning 
Det är fler än fem miljoner kvinnor i Europa varje år som föder barn. Sjukdom hos 

gravida, mödrar och nyfödda barn kan innebära allvarliga hälsoproblem.  

Riskfaktorerna varierar från land till land i Europa. De nordiska länderna inklusive 

Sverige har en god perinatal hälsa. Högt BMI före graviditeten och hög ålder är de 

största riskfaktorerna för perinatal ohälsa i Sverige och 13% av de gravida kvinnorna 

lider av fetma, det vill säga Body Mass Index 30 eller mer. Enligt Svensk förening för 

obstetrik och gynekologi (SFOG, 2016) kan hälsoinformation till den gravida kvinnan i 

tidig graviditet minska risken för sjukdomar för både kvinnan och hennes barn. Enligt 

Chang, Lianes, Gold & Fetters (2013) studie är den gravida kvinnan mer benägen att 

ändra sina levnadsvanor vilket gör att hälsosamtalet utgör en viktig del av graviditeten 

för kvinnans och barnets hälsa. Författarna valde därför att undersöka den gravida 

kvinnans (med BMI 30 eller mer) uppfattning av hälsosamtalet på mödrahälsovården. 

Vid sökning av aktuell forskning upptäckte författarna att forskning är välbeskriven 

kring vad som kan hända kvinnan och barnet genom ohälsosamma levnadsvanor. 

Däremot fann författarna inga resultat vid sökning efter den gravida kvinnan med BMI 

30 eller mer upplevelse av hälsosamtalet med barnmorskan.   

 

 

2 Bakgrund 

2:1 Att arbeta hälsofrämjande 
Enligt kompetensbeskrivningen för barnmorskor ska barnmorskan ha förmåga att arbeta 

hälsofrämjande på individ- grupp-  och samhällsnivå. Barnmorskan ska aktivt 

förebygga och identifiera hälsorisker för den gravida kvinnan, och vid behov motivera 

till förändrade levnadsvanor (Socialstyrelsen, 2006). Socialstyrelsens nationella 

riktlinjer (2011) trycker på vikten av att hälso- och sjukvårdspersonal ska ha ett 

hälsofrämjande förhållningssätt. De levnadsvanor som Socialstyrelsen anser behöver 

stödjas för förändring är tobaksbruk, riskbruk för alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet 

och ohälsosamma matvanor. Hälso- och sjukvårdens roll vid samtal om levnadsvanor är 

att ge patienterna kunskap, verktyg och stöd i sin hälsoutveckling. Enligt 

Socialstyrelsen (2011) bör samtalet utformas utifrån patientens egen upplevelse där 

patienten får en central roll i sin egen hälsoutveckling. 
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2:2 Hälsosamtal med barnmorska 
En av mödrahälsovårdens (MHV) verksamhetsgrenar är hälsovård under graviditet. Det 

betyder bland annat att barnmorskan ska arbeta för en livsstil utan alkohol, tobak och 

droger samt sunda motions- och kostvanor hos den gravida kvinnan. Detta leder till att 

kvinnor kan genomgå sin graviditet och förlossning i trygghet och ges bästa 

möjligheterna att föda friska barn (Collberg & Ellis, 2014).  

 

Enligt SFOG (2016) ska alla gravida kvinnor erbjudas ett hälsosamtal i tidig graviditet. 

Samtalet bör ske inom en vecka efter det att kvinnan kontaktat sin barnmorska på MHV. 

Hälsosamtalet ska handla om livsstilsfrågor såsom motion- och kostvanor, bruk av 

tobak, alkohol och droger samt eventuell pågående medicinering. Barnmorskan ska 

också ta upp frågan om kvinnan varit utsatt för hot eller våld. När den gravida kvinnan 

kommer till hälsosamtalet på mödrahälsovården i Kalmar utgår barnmorskan ifrån ett 

PM där hon bland annat går igenom fördelar med att vara fysiskt aktiv under sin 

graviditet. Den enda träning som bör undvikas är sådan som kan innebära fysiskt våld 

direkt mot magen. Denna individuella rådgivning ges under hälsosamtalet med 

barnmorska. Vid BMI över 30 finns inga direkta riktlinjer förrutom stöd i form av 

hälsosamtal. Vid BMI över 35 skickas remiss till hälsokoordinator, barnmorskan 

informerar om kostråd enligt livsmedelsverkets rekommendationer, motionsråd 30 min 

varje dag samt information om rimlig viktuppgång under graviditeten. Läkarbesök 

bokas även in och enligt PM ska kvinnan vägas vid besöken då man inte anser att det 

hjälper den gravida kvinnan att undvika vägning vid barnmorskebesöken (Muhr, 2014). 

 

Enligt Blomberg (2015) är det viktigt som barnmorska att informera den gravida 

kvinnan om de risker som hon har utifrån hennes inskrivnings-BMI på MHV. 

Barnmorskan ska bland annat ta upp risken för hypertoni och graviditetsdiabetes och 

med hjälp av kontroller av kvinnan kunna åtgärda en förändring för henne och barnets 

välbefinnande vid behov. Eftersom låg viktuppgång minskar risken för en mängd 

komplikationer är vägning vid varje besök ett måste, och därefter kan en diskussion om 

kost och motion inledas vid behov.  

 

I en studie av Keely, Gunning & Denison (2011) påvisades det att kvinnor var väl 

medvetna om att graviditet i samband med övervikt och fetma innebar ökade risker. 
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Kvinnorna uttryckte i samma studie att de ansåg att de fått dålig information från 

barnmorska och läkare om hur de kunde undvika en för stor viktuppgång under sin 

graviditet. Om kvinnorna drabbades av eller varit drabbade av en allvarlig komplikation 

under sin graviditet så ansåg de inte att de blivit informerade om sambandet till sin 

övervikt/fetma och komplikationen. Enligt Brown & Avery (2012) var det många 

kvinnor som upplevde att de inte fått tillräcklig information, eller information som inte 

varit individuellt anpassad av sin barnmorska, och sökte därför information själva på 

nätet eller i tidskrifter.  

 

 

2:3 Motiverade samtal (MI) 

En samtalsmetod som man rekommenderar vid hälsosamtal med gravida kvinnor är 

motiverade samtal (Motivational Interviewing, MI). Denna metod används vid 

rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser, och innebär att 

kvinnan och barnmorskan tillsammans kartlägger hur fetma påverkar kvinnans liv samt 

om detta stämmer överens med kvinnans mål och värderingar. Barnmorskan ska ha ett 

empatiskt och reflekterande lyssnande och inte argumentera emot när kvinnan inte vill 

förändra sina vanor utan istället ta reda på varför hon inte vill göra det. Det är också 

viktigt att stärka kvinnans tro på sig själv och hennes förmåga till förändring 

(Santesson, 2009, Socialstyrelsen, 2012).  

 

Enligt Folkhälsomyndigheten (2009) är motiverande samtal en mycket bra 

samtalsmetod med många möjligheter. MI är en utmärkt metod med tydliga verktyg att 

använda sig av i patientmötet, speciellt för att bemöta en kvinnas eventuella ambivalens.  

MI är en beprövad samtalsmetod som barnmorskan kan använda i samtalet med den 

gravida kvinnan. Detta för att motivera kvinnan att förändra sina levnadsvanor. Korta, 

återkommande samtal har visat sig ha en positiv effekt. MI var först en samtalsmetodik 

för alkohol men idag har det visat sig att metoden kan implementeras på andra 

livsstillsfrågor såsom kostrådgivning och motionsvanor under graviditet. 

Nederfeldt & Fredin (2010) beskriver att MI är en evidensbaserad metod som visat sig 

vara en effektiv och mer tillfredställande metod för både rådgivare och patient än 

traditionell rådgivning. Effekterna av MI har fördelaktig inverkan på flera 

hälsorelaterade beteenden såsom bruk av alkohol, droger, tobak, kost och fysisk 

aktivitet. MI har visat sig ta kortare tid än andra jämförande metoder. Ett 15 minuters 
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samtal är bevisligen tillräckligt för beteendeförändring och blir därmed mer 

kostnadseffektivt (Nederfeldt & Fredin, 2010). 

 

 

2:4 Teoretisk referensram 
MI är en samtalsteknik som utgår ifrån William R. Millers som utvecklade detta i 

början av 1980-talet. Metoden utvecklades för att öka den inre motivationen till 

förändring hos personer som fastnat i ett beroendebeteende. Meningen med MI är inte 

att förleda patienten till förändring utan är mer en teknik för att väcka den motivation 

som redan ligger latent. MI-metoden grundar sig i att samarbeta med kvinnan samt att 

hedra hennes autonomi. Samarbetet mellan kvinnan och barnmorskan är av stor vikt då 

kvinnan inte ska instrueras av barnmorskan, utan istället handlar det om en gemensam 

diskussion där man tillsammans kommer fram till hur förändringen bör ske. MI- 

metoden bygger även på att ta tillvara på den kunskap och de resurser som kvinnan 

redan har. Genom att diskutera kvinnans mål, det hon värderar samt hennes oro kring 

ämnet lär det barnmorskan att förstå kvinnans perspektiv samt kvinnans anledning till 

varför förändring bör ske. Att respektera kvinnans autonomi och lyssna på hennes 

önskemål är en av nycklarna för att lyckas då det ligger i vår mänskliga natur att inte ta 

till oss det vi blir dikterade utan att ha något eget intresse i ämnet (Rollnick & Miller, 

2012).  

 

Inom MI tillämpas fyra principer, dessa principer ligger till grund för mötet med 

kvinnan. Första principen är att motstå rättningsreflex, alltså att som barnmorska 

undvika att tala om för kvinnan vad som är rätt och fel, även om kvinnan är på fel väg 

(Rollnick & Miller, 2013). De beskriver även detta som expertfällan, ett sätt att undvika 

detta är att göra sig kvitt antaganden att barnmorskan förmodas kunna ge alla de rätta 

svaren. Andra principen är att utforska kvinnans motivation till förändring. Att lyssna är 

den tredje principen, barnmorskan lyssnar aktivt på kvinnan och försäkrar sig om att 

hon har förstått vad kvinnan menar. Den sista principen är empowerment vilket innebär 

att ta reda på hur kvinnan utifrån sin egen vardagssituation bäst kan genomföra 

förändringen (Rollnick, Miller, Butler, 2009).  
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2:5 BMI och fetma 
Enligt Världshälso- Organisationen (WHO 2015) definieras fetma som ”överdriven eller 

onormal viktuppgång som kan påverka hälsan”. Fetma ökar i stora delar av världen och 

har kommit att bli ett stort globalt hälsoproblem. En av konsekvenserna av detta är att 

många kvinnor som blir gravida är överviktiga eller har fetma vilket påverkar 

hälsotillståndet negativt för både modern och hennes ofödda barn (Nicholson, Baptiste, 

Roberts, 2014). Enligt Socialstyrelsen (2015) var 25% av alla gravida överviktiga med 

ett BMI mellan 25-29,9 och ungefär 13% hade fetma med ett BMI på 30 eller mer år 

2014.  

 

En av de livsstilsfaktorer som tas upp i det tidiga hälsosamtalet med den gravida 

kvinnan är rekommendationer om kost. Barnmorskan beräknar kvinnans 

Bodymassindex (BMI) som görs genom att ta vikten i kilogram dividerat med längden i 

meter i kvadrat (Folkhälsomyndigheten, 2014, Collberg, Ellis, 2014). BMI är relativt 

enkelt att räkna ut men har också svagheter då det inte tar hänsyn till personens 

muskelmassa, kön eller ålder (WHO, 2015). Enligt WHO (2015) definieras fetma som 

ett sjukdomstillstånd och övervikt som en riskfaktor för sjukdom. WHO klassificerar 

övervikt och fetma enligt följande kategorier: 

Undervikt: BMI < 18,5  

Normalvikt: BMI 18,5 -24,9  

Övervikt: BMI 25,0 -29,9 

Fetma grad 1: BMI 30,0-34,4  

Fetma grad 2: BMI 35,0-39,9  

Fetma grad 3: BMI > 40,0 

 

Generella kostråd gäller även vid graviditet. Det vill säga att minska på socker och fett 

och öka intaget av grönt och frukt. Det behövs 300 kalorier extra/dag enligt 

livsmedelsverkets beräkningar för att tillgodose det ökade behovet vid graviditet. En 

normal viktuppgång under en graviditet ska normalt inte ligga på mer än 12 kilo 

(Folkhälsomyndigheten, 2014, Collberg, Ellis, 2014). I en omfattande svensk 

cohortstudie (Cedergren, 2007) påvisades den optimala viktuppgången baserat på 

utgångs BMI innan graviditet. Kvinnor med BMI 25-29,9 hade lägst risk för negativa 

utfall vid graviditet och förlossning om viktuppgången inte översteg nio kilo och för 
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kvinnor som hade BMI 30 eller mer var siffran sex kg. Enligt studier av Furber, 

McGowan, Bower, Kontopantelis, Quenby, Lavender (2013) visar det sig fördelaktigt 

att gå ner i vikt eller inte gå upp något alls under graviditeten om kvinnan hade fetma.  

 

 

2:6 Komplikationer och riskfaktorer till följd av fetma  
Studier har visat att kvinnor med ett högt BMI i början av sin graviditet ofta har andra 

riskfaktorer såsom rökning, lägre utbildnings- och inkomstnivå. Hög ålder samt kvinnor 

som har flera graviditeter bakom sig har också påvisat en högre risk för fetma 

(Vasudevan, Renfrew & McGuire, 2011). Svenska studier har visat att kvinnor som har 

fetma har en betydande ökad risk för att drabbas av preeklamsi (Cnattingius & 

Stephansson, 2014). Dock har studier av Furber et al (2013) påvisat att om den gravida 

kvinnan med fetma inte ökar något alls i vikt under graviditeten minskar risken för att 

drabbas av preeklampsi. Enligt Cedergren (2004) ökar risken för preeklampsi i 

korrelation till kvinnans vikt, bland de som har fetma var risken fem gånger så hög än 

hos normalviktiga. Den enskilt viktigaste riskfaktorn för att drabbas av preeklampsi på 

2010-talet var fetma hos den blivande modern (Paré, Parry, McElrath, Pucci, Newton, 

Lim & 2014).  

 

Preeklampsi innebär graviditetsinducerad hypertoni samt proteinuri. Vid preeklampsi 

påverkas blandannat den uteroplacentära genomblödningen negativt och det finns risk 

för försämrad syrgas- och näringstransport till fostret. Preeklampsi räknas som ett 

allvarligt tillstånd som ligger bakom både maternell och fetal morbiditet och mortalitet 

(Hansson, 2009). Under senare delen av graviditeten löper kvinnor med fetma en ökad 

risk för graviditetsinducerad hypertoni. Enligt Weiss, Malone, Emig, Ball, Nyberg, 

Comstock, Saade, Eddleman, Carter, Craigo, Carr & Alton (2004) fann man att kvinnor 

med BMI på 35 eller mer har de tre gånger så hög risk att utveckla hypertoni i 

jämförelse med normalviktiga.  

  

En annan riskfaktor till fetma är graviditetsdiabetes. Risken för att utveckla 

graviditetsdiabetes ökar med kvinnans pregravida BMI. Om en kvinna har haft 

graviditetsdiabetes under sin graviditet har hon en ökad risk att drabbas av diabetes typ 

2 senare i livet, det är också en större risk att föda barn som väger över 4500gram 

(Cnattingius & Stephansson, 2014).  
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 Kvinnor som lider av fetma har en en ökad risk att bli förlöst genom instrumentell 

förlossning och både elektiva och akuta snitt är ökad för denna grupp. Det finns en ökad 

risk för intrauterin och neonatal död. Prematuritet (förlossning mer än 4 veckor för 

tidigt) ökar också för kvinnor med fetma och risken stiger med ökande fetma. Fetma hos 

en gravid kvinna innebär en ökad risk för missbildning hos fostret. Vid screeningultra- 

ljud upptäcks färre missbildningar samt sämre bildkvalitét än hos barn till normalviktiga 

kvinnor. KUB-metoden är därimot lika effektiv i alla BMI-grupper (Cnattingius, 

Stephansson, 2014, Hildebrand, Gottvall & Blomberg, 2013). I en studie av Hildebrand, 

Källén, Josefsson, Gottvall & Blomberg (2014) påvisades ett samband mellan Downs 

syndrom hos fostret och fetma hos kvinnan i tidig graviditet, detta var korrigerat för 

kvinnans ålder.  

 

Kvinnor med fetma ammar i mindre omfattning än normalviktiga kvinnor. Det kan 

finnas flera orsaker till detta men en fysiologisk orsak är att kvinnor med fetma kan ha 

högre progesteronvärden vilket i sin tur motverkar att progesteronet sänks efter 

förlossning och detta har negativ betydelse för laktogenesen. Stora och tunga bröst kan 

också göra det svårt att hitta bra ställningar för både barnet och kvinnan att amma i 

(Marchi, Berg, Dencker, Olander, Begley, 2015). 

 

Studier har visat enligt Carlhäll, Källén & Blomberg (2013) att öppningsskedet hos 

kvinnor med fetma är fördröjt med 1-2 timmar i jämförelse med normalviktiga kvinnor. 

Utdrivningsfasen är däremot snabbare då buktrycket är högre hos kvinnor med fetma än 

hos normalviktiga kvinnor (Al-Khan, Shah, Altabban, Kaul, Dyer, Alvarez & Saber, 

2011). Enligt en svensk studie från Blomberg (2011) som omfattande drygt 1 miljon 

graviditeter visade att atonisk postpartumblödning (mer än 1000ml) var vanligare hos 

kvinnor med fetma. Två procent av kvinnor med BMI 30 eller mer drabbas av en 

atonisk postpartumblödning i Sverige.  
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3 Problemformulering 
 

Tidigt hälsosamtal ger barnmorskan en chans att råda kvinnan till att ändra sina 

levnadsvanor genom att erbjuda information och stöd. Arbetet med levnadsvanor har 

pågått länge inom MHV med varierande tillvägagångssätt och resultat och det har inte 

alltid varit lika prioriterat som idag. Sedan införandet av tidigt hälsosamtal har arbetet 

med levnadsvanor blivit mer strukturerat och prioriterat. Enligt studier upplever många 

barnmorskor att det är svårt att samtala om övervikt och fetma för att de inte vill att de 

gravida kvinnorna ska ta illa vid sig, samt att barnmorskan är väldigt tveksam till om 

förändring inom levnadsvanor kan uppnås på den korta tid som den gravida kvinnan går 

på MHV (Hildingsson & Thomas, 2012, Chang, Lianes, Gold & Fetters, 2013). Dock 

beskriver även Chang, Lianes, Gold & Fetters (2013) att den gravida kvinnan är mer 

benägen att ändra sina levnadsvanor vilket gör att det tidiga hälsosamtalet utgör en 

viktig del i graviditeten. Då fetma och övervikt under graviditet har visat sig ha en 

negativ inverkan på både förlossning, kvinna och barn så bör detta lyftas och belysas då 

det i dagens samhälle är ett växande problem (Collberg & Ellis, 2014). 
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4 Syfte 
Att beskriva hur gravida kvinnor med BMI 30 eller mer upplevde hälsosamtalet med 
barnmorska på mödrahälsovården. 
 
 
5 Metod 
 
5:1 Design 
För att uppnå syftet med studien har författarna valt att genomföra en kvalitativ 

empirisk studie där intervjuer med gravida kvinnor med BMI 30 eller mer ligger till 

grund för resultatet. Den kvalitativa forskningen har som syfte att utveckla en djupare 

förståelse av ett fenomen utifrån deltagarens perspektiv och beskriva fenomenet som det 

upplevs av densamme (Polit & Beck, 2010, Trost, 2010). 

 

5:2 Urval 
 
För att nå ut till gravida kvinnor med BMI 30 eller mer har urvalet till studien gjorts 

strategiskt. De valda inklusionskriterierna var att kvinnan var gravid med BMI 30 eller 

mer vid inskrivningen, hade haft sitt hälsosamtal på mödrahälsovården samt kunde tala 

svenska. Som exklusionskriterie uteslöts gravida kvinnor med diabetes melitus då dessa 

följer ett annat upplägg där besök med dietist är inkluderat. Då studien avsåg gravida 

kvinnor  tog författarna kontakt med den ansvariga chefen för mödrahälsovården i 

Kalmar. Via en skriftlig information och projektplan ombads chefen för MHV att ge 

skriftligt godkännande för genomförande av studien. Det skriftliga godkännandet gavs 

inom en vecka. Författarna hade kommit i kontakt med de gravida kvinnorna under den 

verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) och endast de som uppfyllde inklusions- och 

exklusionskriterierna tillfrågades om deltagande. Detta skedde under de sju veckor som 

författarna hade VFU på mödrahälsovården. Respektive handledare på MHV 

informerades om studiens syfte så att handledarna kunde vara till hjälp och informera 

aktuella gravida kvinnor när författarna inte var på plats. Kvinnorna fick i samband med 

sedvanlig kontroll på MHV muntlig och skriftlig information om studien av författarna. 

Informationen bestod av syfte , tillvägagångssätt, konfidentilitet, frivillighet samt att de 

när som helst kunde avbryta sitt deltagande (Bilaga A). Varje tillfrågad kvinna som 

intervjuades gav ett skriftligt godkännande till att intervjun spelades in. Författarna 
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intervjuade de gravida kvinnorna på två olika familjecentraler i Kalmar. Sammanlagt 

tillfrågades tio gravida kvinnor varav åtta tackade ja till att delta i studien. Dessa åtta 

gravida kvinnors intervjuer ligger till grund för resultatet. Åtta intervjuer ansågs enligt 

författarna räcka då inget nytt framkom i de sista intervjuerna. 
 

 

5:3 Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen genomfördes i form av semistrukturerade intervjuer där formulering 

och ordningsföljden av frågorna var detsamma vid varje intervju. Till stöd för 

intervjuerna användes en i förväg konstruerad intervjuguide (Bilaga B). Användandet av 

intervjuguide valdes för att borga för att alla gravida kvinnor skulle få möjlighet att 

svara på samma frågor, samt att syftet skulle täckas på ett adekvat sätt. Intervjuguiden 

bestod av öppna frågor som gav de gravida kvinnorna möjlighet att ge uttryck för sin 

upplevelse kring frågan (Trost, 2010) exempelvis ”Berätta om ditt hälsosamtal på 

mödrahälsovården”?. Då författarna fokuserade mest på matvanor och motion utifrån 

hälsosamtalet ställdes det även följdfrågor, ”Berörde ni några frågor kring matvanor och 

motion”. Enligt Polit & Beck, (2010), Trost, (2010) är det viktigt att uppmuntra den 

som intervjuats att prata fritt kring alla frågor som ställts varav utrymme för eftertanke 

har getts i form av pauser. För att minimera avbrott och störningar under intervjuerna 

satt författarna med de gravida kvinnorna i ett ostört rum, intervjuerna tog ca 20-30 min 

i anspråk. Genomförandet av intervjuerna skedde under en dag som passade både den 

gravida kvinnan och författaren. Efter att alla intervjuerna var gjorda transkriberades de 

inom en vecka ordagrant och i sin helhet med såväl uttalade ord såväl som hummanden, 

suckar och skratt utskrivna. Att transkriberingen sker ord för ord och att stor 

noggrannhet föreligger under denna process är av största vikt enligt Polit och Beck 

(2010), detta för att insamlad data så exakt som möjligt återges och för att borga för att 

så korrekt data som möjligt sedan används i analysen. Författarna utförde 

transkriberingen själva vilket enligt Trost (2010) ger en ytterligare förståelse för 

materialet samt även genererar en omedveten bearbetning av materialet över tid. 

Transkriberat material numrerades som exempelvis intervju 1 och så vidare, men denna 

numrering redovisades inte i resultatet utan tjänade enbart för att författarna skulle 

kunna hålla isär intervjuerna under analysprocessen. De inspelade banden raderades 

efter att transkriberingen av alla intervjuer var klara och det transkriberade materialet 

förvarades i ett låst skåp hos en av författarna där bara denna hade tillgång till nyckel. 
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5:4 Analys 
Kvalitativ data har analyserats med hjälp av innehållsanalys influerad av Graneheim & 

Lundman (2004). Detta innebär att materialet analyseras i olika steg för att få fram olika 

strukturer i form av underkategorier och kategorier (Graneheim & Lundman, 2004,  

Polit & Beck, 2010). Efter att transkriberingen färdigställts lästes samtliga intervjuer i 

sin helhet av båda författarna var för sig upprepade gånger för att få en djupare 

förståelse för innehållet. Efter detta identifierades olika meningsenheter i det 

transkriberade materialet vilka enligt Graneheim och Lundman (2004) utgörs av ord, 

meningar eller stycken beskrivandes samma innebörd eller sammanhang. Efter att 

meningsenheter identifierades kondenserades dessa i syfte att korta ner dem men likväl 

bevarades dess innebörd och kärna. Efter detta abstraherades den kondenserade texten 

och försågs med koder som återspeglade det huvudsakliga budskapet i intervjuerna. 

Koderna sammanställdes sedan till fyra kategorier och sju underkategorier där 

kategorierna utgör det klart mest framträdande i innehållet (Graneheim & Lundman, 

2004). Mall (Bilaga C.) 
 

 

Tabell 1 Sammanställning av kategorier och underkategorier 

Kategori Underkategori 

Att vara gravid och lida av fetma  o Skuld och skam 

o Fokus i samtalet var vikt och viktuppgång 

Vikten av delaktighet i samtalet o Förhöll sig passiva under samtalet 

o Barnmorskan följde ”mallen” 

Barnmorskans brist på stöd o Brist på information och engagemang 

Den gravida kvinnans önskan av att bli sedd som en egen 

individ 

o  Kvinnans önskan om ett motiverande samtal 

o En egen individuell plan 
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6 Etiskt övervägande 
Etiska aspekter inom hälso-och sjukvården rör i första hand vad som gagnar eller skadar 

den enskilda individen. Det är av stor vikt att barnmorskan visar respekt för individens 

autonomi och integritet, samt rättvisa när det gäller vem som ska erbjudas vårdinsatser 

av olika slag. Autonomiprincipen innebär att individen har rätt att acceptera eller avböja 

den vård som erbjuds. Barnmorskan har en skyldighet att informera individen om 

ohälsotillståndet och behandlingsmöjligheter så att individen själv ska kunna fatta sina 

egna beslut. En god kommunikation utan maktutövning och respekt för individens val 

är en förutsättning för en bra interaktion mellan individ och barnmorska (SBU, 2014). 

Författarna har efter bästa förmåga behandlat alla gravida kvinnor respektfullt och med 

värdighet samt strävat efter att samtligas integritet bevarats. Vid konstruktionen av 

intervjuguide och planering inför intervjuerna diskuterade författarna kring hur tänkta 

frågor och intervjuer eventuellt skulle kunna påverka kvinnorna eller omgivningen på 

ett negativt sätt. Författarna enades om att varken intervjufrågorna eller det som 

troligtvis skulle komma att besvaras eller uppges under intervjuerna skulle påverka de 

gravida kvinnorna på ett negativt sätt. Inga gravida kvinnor har i efterhand uttalat att de 

på något sätt påverkats negativt av intervjuerna. Författarna har gjort en etisk ansökan 

till Etikkommitté Sydost och studien har godkänts, Dnr EPK 351-2016. 

 

 

7 Resultat 
Totalt åtta gravida kvinnor deltog i studien, kvinnorna var både förstföderskor och 

omföderskor. Sju var födda i Sverige, en kvinna var från ett annat land men kunde tala 

bra svenska. Sju kvinnor var sambo eller gifta, en kvinna var ensamstående.  

 
7:1 Att vara gravid och lida av fetma  
Alla gravida kvinnor upplevde känslor av skuld över att lida av fetma och vara gravida. 

De flesta uttryckte att de kände skuld innan de skulle på sitt hälsosamtal med 

barnmorskan. Denna skuld var fortfarande lika påtaglig eller hade till och med tilltagit 

för en del efter hälsosamtalet. 
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-Skuld och skam 
Skuld var något som alla kvinnorna bar med sig, skuld över att ha blivit gravida när de 

led av fetma. De kände även skuld och skam över att prata om sin fetma med 

barnmorskan. Kvinnorna kände skuld över att utsätta sig själva och sitt ofödda barn för 

den risk det innebar att ha fetma och vara gravid. Vissa gravida kvinnor hade en dålig 

erfarenhet av sitt hälsosamtal med barnmorskan från tidigare graviditeter, och upplevde 

därför skuld över att inte ha gjort något åt sin vikt till den här graviditeten. 

 

“Eh det är väl lite det där med den där skulden man får. Jag förstår att de inte menar 

något illa, men jag tänker fan vad dåligt att jag väger så här mycket när jag är gravid, 

det är ju inte alls bra. Det blir en sådan skuld liksom när man går där”. 

 

”Hon var på mig vid varje besök, jag tyckte det var jobbigt att väga mig, jag skyndade 

mig att väga mig innan hon kom och ibland drog jag bort några kilon. Det var så 

skuldbelagt”. 

 

Några kvinnor beskrev att de hade svårt att slappna av och glädja sig åt sin graviditet då 

hälsosamtalet nästan bara handlade om deras fetma. De beskrev en rädsla över att gå 

upp i vikt. De kände skuld och var redan så medvetna om sin vikt.  

 

 

-Fokus i samtalet var vikt och viktuppgång 
De flesta kvinnorna uttryckte att mycket fokus låg kring deras vikt. De som led av fetma 

under sin förra graviditet var förberedda på detta, men tyckte ändå att det var jobbigt att 

så mycket kring graviditeten skulle handla om vikten. De flesta kvinnorna uttryckte 

tydligt att de redan visste att de vägde för mycket, och kände att de inte enbart behövde 

fokusera kring detta under samtalet. 

 

“Visste att de skulle ta upp det här med vikten, jag vet att jag är överviktig och att jag 

inte får gå upp så mycket.” 

 

“Lite nervös, sist jag var gravid var det så mycket fokus kring min vikt så jag mådde 

dåligt och var ledsen.” 
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Några gravida kvinnor fick direktiv om att gå upp så lite som möjligt i vikt eller att inte 

gå upp något alls vilket kvinnorna tyckte var konstigt och väldigt jobbigt. 

 

“Att jag skulle gå upp så lite som möjligt vilket jag tyckte var konstigt, jag menar man 

får ju större byst, mage och mer vätska i kroppen. Mycket fokus hamnade på min vikt 

och jag var ju tydlig med att jag alltid har varit större och det är inget som bara kan 

förändras nu”. 

 

De gravida kvinnor som var omföderskor uttryckte att de var förberedda på att 

barnmorskan skulle fokusera på deras vikt eftersom de upplevt det vid deras första 

graviditet. Detta gjorde dem nervösa inför hälsosamtalet med barnmorskan. 

 

 

7:2 Vikten av delaktighet i samtalet 
Många av kvinnorna tyckte att det var viktigt att ha ett hälsosamtal med barnmorskan 

under graviditeten. Vissa tyckte att samtalet gick för fort och att de hade förväntade sig 

mer. En kvinna uttryckte att hon trodde att samtalet skulle vara mer individ anpassat där 

det skulle finnas mer utrymme att prata om hennes personliga historia gällande problem 

med vikten. Samma kvinna tyckte inte att hon kände sig delaktig i samtalet utan att det 

var barnmorskan som styrde utefter sin mall.  

 

-Förhöll sig passiva under samtalet 
Kvinnorna var samstämmiga när de uttryckte att de själva inte har gjort några försök att 

påverka hälsosamtalet.  De uttryckte att de inte sa något utöver det som barnmorskan 

tog upp under samtalet därför att barnmorskan inte verkade intresserad. 

 
 
 
-Barnmorskan följde “mallen” 

Kvinnorna berättade att barnmorskan under hälsosamtalet utgick från en mall där frågor 

kring hälsa, vikt, rökning och alkohol fanns med. Detta gjorde samtalet lite “stelt och 

platt” och det var svårt att känna delaktighet eftersom barnmorskan inte fördjupade 

frågorna om hälsa utifrån kvinnans specifika situation.  
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“Nja vi gick mest utefter den där mallen, jag sa ganska snabbt att jag alltid har varit 

lite större, ville få det undanstökat kände jag. 

 

 

7:3 Barnmorskans brist på stöd 
Alla gravida kvinnor upplevde att hälsosamtalet inte gav det stöd eller de råd de hade 

förväntat sig. De allra flesta kvinnorna hade inte ändrat sina motions- eller matvanor 

efter hälsosamtalet då de inte tyckte att de hade fått några bra råd kring detta. För att 

hitta information och inspiration vände de sig istället till vänner eller till internet. Ingen 

av kvinnorna fick någon direkt uppföljning efter hälsosamtalet där barnmorskan hörde 

av sig för hur se hur det gick för dem. Det enda kvinnorna erbjöds var att fortsätta väga 

sig vid de sedvanliga barnmorskebesöken, men inget mer samtal kring deras vikt.  

 

 

-Brist på information och engagemang 
Många av kvinnorna beskrev att de inte hade fått några direkta råd om hur de skulle gå 

tillväga för att inte gå upp i vikt under sin graviditet. Det var något de verkligen 

saknade. Brist på information var något som många gravida kvinnor beskrev. De fick 

inte veta varför man inte ska gå upp i vikt. En gravid kvinna upplevde att hon fått bra 

råd om mat och motion, men det var svårt att hålla sig till dessa råd när man var gravid. 

Kvinnan upplevde att hon blivit motiverad av sin barnmorska att försöka hålla vikten.  

 

“Inga råd, har förändrat på egen hand för att jag är rädd om barnet och vill att allt ska 

gå bra, har läst på om komplikationer och sånt och blev orolig”. 

 

“Inga direkta råd mer frågor om vanor, min förra barnmorska var hemsk, jag bytte 

direkt efter det samtalet. Hon sa att jag inte fick äta frallor men hon fick det, jag var 

tvungen att promenera men hon behövde inte det, jag blev ledsen.” 

 
De gravida kvinnorna berättade att de fått en broschyr som var skriven av 

livsmedelsverket om det man skulle äta och inte äta. De berättade att de fått information 

om att de skulle göra en glukosbelastning, men inga råd för övrigt som rörde mat eller 

motion. 
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“Inget har direkt förändrats, jag försöker tänka på mat och motion i den mån jag orkar, 

jag har redan gått igenom allt det där. Har tränat 5 gånger i veckan, ätit LCHF ville 

inte bli så igen eller tänka så igen.” 

 
Många kvinnor uttryckte att de var besvikna över att de inte fått några råd under sitt 

hälsosamtal. Brist på engagemang och att barnmorskan inte la ner någon tid på samtalet 

utan det gick mest på rutin.  

 

“Nästan inga råd, samtalet gick väldigt fort utan något större engagemang”. 
 
 
 

“Var lite besviken då jag faktiskt kände mig lite laddad för detta och ville verkligen 

satsa på att inte gå upp i vikt, upplevde dock att jag behövde stöd. Tyvärr kändes det 

som om samtalet inte var så bra så motivationen försvann lite tycker jag”. 

 
 
7:4 Den gravida kvinnans önskan om att bli sedd som en egen individ 
De intervjuade kvinnorna hade många förslag på hur de hade velat få stöd och råd av sin 

barnmorska. Många av dem beskrev att råden borde varit individuella istället för att 

bara få vanliga råd som “ät mindre” och “motionera mer”. Många gravida kvinnor sökte 

också efter bättre stöttning och peppning av sin barnmorska. Detta trodde de själva hade 

bidragit till ett mer lyckat hälsosamtal och ett bättre mående för dem själva. 
 

-Kvinnans önskan om ett motiverande samtal 

Stöttning och brist på engagemang var något många kvinnor beskrev att de saknade av 

sin barnmorska. De menade på att detta hade varit till en stor hjälp under vidare besök 

hos barnmorskan och hade känts mer positivt.  

 

“ Barnmorskor borde veta mer om hur man stöttar överviktig för vi finns ju. Hitta ett 

bra sätt att hjälpa istället för att läxa upp. Man har ju sin barnmorska länge då är det 

bra att de är förstående. Jag har alltid varit stor och aldrig varit sjuk, känns konstigt att 

fokusera mycket på det nu sådär, det behöver man inte. Säger du till en rökare att sluta 

röka så röker man ännu mer och det är samma sak med mat”. 
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Kvinnorna beskrev att de fått dålig information om träningo ch att de i en viss mån var 

rädda för att träna, till och med att cykla till jobbet för att de var rädda att skada barnet. 

Barnmorskan hade inte get de något råd om träning och kvinnorna vågade inte fråga. De 

uttryckte att detta kanske är en självklar sak att veta för barnmorskan men inte för dom. 

 

“ Jag hade svårt att bli gravid och är rädd för att göra något fel så jag är faktiskt 

motiverad, men inte när någon bara säger att jag inte får gå upp i vikt. Sist gick jag upp 

9 kg och den barnmorskan var missnöjd. Jag var livrädd att träna sist och det är jag nu 

med. Vågar inte cykla till jobbet som jag annars brukar göra. Är rädd för att skada 

barnet, är rädd för att trilla med cykeln. Sånt här hade jag velat prata om. Det kanske 

barnmorskan tycker är självklart men jag hade velat veta”. 

 

Kvinnorna berättade att de kände sig motiverade innan hälsosamtalet men att detta 

försvann efter samtalet då de inte hade fått någon inspiration. Istället för att förstärka 

deras motivation till förändring lyckades barnmorskan få dem att känna sig likgiltiga. 

Detta berodde enligt kvinnorna mycket på att barnmorskan inte hade förmågan att 

“peppa” dem utan kändes ointresserad av deras situation.  

 

“Åh mer tips och råd hur man själv har tänkt sig graviditeten, lite motivation, 

peppning, jag kände mig som sagt motiverad det försvann dock ganska snabbt, jag 

kände mig lite ensam i detta när jag gick ut från rummet”.  

 

 

Kvinnorna fick träffa olika barnmorskor vid varje besök och till slut orkade de inte 

berätta sin historia och det de behövde hjälp och stöd med. Detta resulterade i att de 

gick på sina barnmorskebesök men ställde inga frågor och bad inte om råd. 

 

 

-En egen individuell plan 
Många av de gravida kvinnorna efterfrågade en individuell plan som var mer 

skräddarsydd efter deras behov. Kvinnorna berättade att de gärna hade velat få tips om 

vad de skulle äta till frukost, lunch och middag. Kvinnorna ville gärna ha råd om hur de 

skulle kunna undvika de det ansåg vara deras svagheter som exempelvis fika.  De 



  

18 

beskrev även att det saknade en barnmorska som kunde sporra och motivera dem utifrån 

deras egna förutsättningar. 

 

 “Jag hade velat ha en mer riktad plan mot mig personligen som jag hade kunnat följa 

upp och luta mig mot hemma. Inte det här med ät mer grönsaker och promenera utan 

mer vad som passar mig. Jag hade nog velat ha mer entusiasm från min barnmorska, 

inte känna mig som en till överviktig som hon inte orkar med”. 
 

 

“En bra barnmorska hade kanske sporrat mig och givit mig en egen plan, individuellt. 

Jag mår ju bra om mitt barn mår bra, för mig är det ingen issue att vara stor. Känns 

mer som att det är ett problem för allmänheten”. 

 

De gravida kvinnorna berättade att de hade velat förklara sin bakgrund för sin 

barnmorska så att barnmorskan lättare kunde förstå kvinnans hela livssituation och utgå 

från denna i samtalet.  

 

“Lite hur min situation har sett ut innan, jag har ju alltid varit lite större om man tittar 

på bilder på mig när jag var 5 år så har jag alltid varit en större modell. Liksom hur 

situationen har sett ut hela tiden för att kunna förstå helheten på något sätt. Inte fokus 

på vikten utan mer stöttnig. Alla är ju olika och det måste fungera i vardagen också”. 

  

8 Diskussion 
8:1 Metoddiskussion 
För att minska risken att de gravida kvinnorna skulle känna sig otrygga med att öppna 

sig inför en okänd person var författarna noga med att få de gravida kvinnorna att känna 

sig välkomna. Författarna småpratade lite innan intervjun skulle börja för att få den 

gravida kvinnan att slappna av. Alla intervjuerna utfördes i en lugn miljö utan att bli 

störd av ljud utifrån. Detta anses vara en styrka för studien då det gav de gravida 

kvinnorna möjlighet att berätta fritt utan att bli störda. För att stärka trovärdigheten i 

studien har det insamlade materialet tolkats metodiskt och omsorgsfullt. Då kvinnorna 

informerats om studiens syfte både skriftligt och muntligt är det rimligt att anta att deras 

berättelser varit uppriktiga och överrensstämmande med informationen som frågorna 
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avsåg att inhämta (Polit & Beck, 2010). Lundman & Hällgren-Granheim (2008) 

beskriver termer som giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet inom den kvalitativa 

innehållsanalysen. För att stärka tillförlitlighet i studien och påvisa förankring i 

ursprungsdata har citat återgetts under kategorier och underkategorier. För att ytterligare 

öka tillförlitligheten i analysen läste båda författarna igenom samtliga intervjuer flera 

gånger för att få en uppfattning om materialet. Detta minskar även risken för feltolkning 

och säkerställer tillförlitlighet i möjligaste mån.  

 

Ingen pilotstudie utfördes vilket anses vara en svaghet då intervjuguiden inte testats i 

den mån författarna önskade, detta på grund av tidsbrist. Författarna utförde 

intervjuerna var för sig då det var svårt att hitta tid till att utföra intervjuerna 

tillsammans. Tanken från början var att utföra intervjuerna tillsammans då den som 

hade varit aktiv under intervjun kunde koncentrerat sig på att vara närvarande utan att 

behöva tänka på praktiska saker som teknik. Två intervjuer utfördes direkt efter 

hälsosamtalet medan de andra sex utfördes efter ett par veckor. Detta kan ha påverkat 

resultatet då de två första gravida kvinnorna inte hade hunnit med att tänka igenom och 

känna efter vad de ansåg om hälsosamtalet, medan detta utrymme gavs till de som fick 

utföra sina intervjuer efter ett par veckor. Totalt utförde sex olika barnmorskor 

hälsosamtalen vilket anses vara en styrka i studien då flera tillvägagånggsätt av att ha 

hälsosamtal kunde sammanställas i studien. Alla sex barnmorskor var medvetna om att 

möjligheten fanns att dessa kvinnor skulle kunna ingå i studien vilket kan ha påverkat 

deras tillvägagångssätt under hälsosamtalet. Enligt Granheim och Lundman (2004) kan 

all text ha flera olika betydelser och det föreligger alltid en viss form av tolkning 

beroende på vem som läser texten.  

 

 Författarnas förförståelse i ämnet är dels som sjuksköterskor med erfarenhet av 

neonatalvård och dels som barnmorskestudenter med kunskap om förlossning, 

övervakning samt komplikationer i samband med fetma under graviditeten. Författarna 

har väldigt lite erfarenhet av att själva arbeta inom mödrahälsovården. Den roll i 

tolkningsprocessen som författarnas förförståelse spelar baseras främst på teoretisk 

kunskap och inte så mycket på författarnas egna erfarenheter av arbete med gravida 

kvinnor med fetma. Författarna har ansträngt sig för att så förutsättningslöst som 

möjligt samla in och tolka materialet. (Alvehus , 2013) 
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 För att öka trovärdigheten i intervjustudien har ingen data som svarat an mot syftet 

uteslutits och författarna har strävat efter att innehållet i varje kategori är likartat dock 

stämmer innehållet inte in på mer än en kategori (Granheim & Lundman, 2004).  

Erfarenheter, fakta och den föreställningsvärld som ligger till grund för individens svar 

på en fråga är i ständig förändring. Detta leder till svårighet att prata om reliabilitet eller 

överförbarhet när det kommer till kvalitativa intervjustudier (Trost, 2010).  

Granheim och Lundman (2004) beskriver att författare kan uttrycka sin åsikt i frågan 

om överförbarhet i sin studie men det är slutligen upp till läsaren att bedöma huruvida 

resultatet är överförbart till en annan kontext eller inte. Författarna har beaktat detta och 

tror att resultatet kan tillämpas och vara överförbart inom mödrahälsovården på andra 

orter i Sverige.  

 

Ur ett etiskt perspektiv har författarna diskuterat barnmorskans etiska kod, vad 

barnmorskan har för rättigheter och skyldigheter. Att prata om levnadsvanor med den 

gravida kvinnan kan vara ett känsligt ämne och det är lätt att barnmorskan och den 

gravida kvinnan hamnar i konflikt om ämnet under hälsosamtalet inte berörs på rätt sätt. 

Den etiska koden för barnmorskor reflekterar över att barnmorskan ska respektera 

kvinnans rätt till val och stödja och respektera detta beslut. Kvinnan ska ha rätt att delta 

aktivt i beslutsfattandet om sin vård (ICM, 1999). Detta anser författarna bör ligga i 

fokus under hälsosamtalet då det även är det som de gravida kvinnorna efterfrågar. Att 

barnmorskan ska vara delaktig och motiverande. Att barnmorskan tillsammans med den 

gravida kvinnan ska komma fram till en individanpassad plan samt att denna plan ska 

följas upp. Att kvinnan inte på något sett ska känna skuld över att vara gravid och lida 

av fetma. Ett bra sammarbete mellan den gravida kvinnan och barnmorskan är av stor 

vikt för att kvinnan ska uppleva sin graviditet på ett positivt sätt och minnas den som 

glädjefylld. 

 

  

8:2 Resultatdiskussion 

Resultatet från uppsatsen kommer nedan att diskuteras utifrån de kategorier som 

framkommit under intervjuerna med de gravida kvinnorna, och dels utifrån syftet samt 

från forskning och litteratur från valt ämne. Kategorierna var ”Att vara gravid och lida 

av fetma”, “Vikten av delaktighet i samtalet”, ”Barnmorskans brist på stöd” samt  

”Kvinnans önskan om att bli sedd som en egen individ”. Författarnas syfte var att 
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beskriva hur gravida kvinnor med BMI 30 eller mer upplevde hälsosamtalet med 

barnmorskan på mödrahälsovården.  

 

De allra flesta kvinnorna som författarna intervjuade hade upplevt någon typ av skuld 

över att lida av fetma och samtidigt vara gravida. Det kunde vara skuld över vad de 

utsatte sig själva och sitt ofödda barn för, eller skuld över att de inte lyckat gå ner i vikt 

och att de då känts sig misslyckade. Många av kvinnorna upplevde känslor som skuld 

och skam när de pratade med sin barnmorska om deras fetma. Enligt Nyman, Prebensen 

& Flensner (2008) är gravida kvinnor med fetma en känslig grupp, mycket på grund av 

att deras fetma är så synlig. Att vara både gravid och lida av fetma innebär att den 

gravida kvinnan är mycket medveten om sin kropp, och hon blir ständigt exponerad och 

granskad av andra. Detta leder till att kvinnorna känner obehag och graviditeten och 

deras kroppar blir förknippade med negativa känslor såsom skuld och skam. Kvinnorna 

i studien som Nyman et al. (2008) gjort berättar att de ständigt blir dömda och 

kritiserade utifrån sin kroppsstorlek och att detta i sig leder till en känsla av att inte bli 

sedda som andra kvinnor. De beskriver vidare att ordet fetma är starkt förknippat med 

negativa associationer hos kvinnor med fetma. De är redan medvetna om sin fetma och 

mötet med mödrahälsovården som bekräftar detta skapar en besvikelse på sjukvården. 

Detta stämmer med författarnas resultat där några av kvinnorna menade att deras skuld 

och skam efter hälsosamtalet med barnmorskan var lika stor eller till och med större än 

innan hälsosamtalet.  

 

Många av de intervjuade kvinnorna upplevde att det blev väldigt mycket fokus på deras 

vikt under hälsosamtalet och att glädjen över att vara gravid försvann och ersattes 

istället av oro för vad som skulle kunna hända. Enligt Hildingsson & Thomas (2012) 

berättar kvinnor att deras fetma redan tas upp vid första mötet hos barnmorskan och på 

så sätt förstörs kvinnornas förväntningar inför framtida besök på mödrahälsovården och 

skapar istället en oro och rädsla. 

 

 

Kvinnorna som intervjuades kände att glädjen över att vänta ett barn försvann eftersom 

det blev så mycket fokus på deras fetma vid besöken hos barnmorskan, och att deras 

graviditet kändes allt annat än normal. Enligt Sui, Turnbull & Dodd (2013) beskriver 

kvinnor att de känner sig ständigt granskade på grund av sin fetma under sina kontroller 
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på mödrahälsovården vilket skapar en känsla att vara onormal. Andra kvinnor beskrev 

en känsla av att inte passa in eftersom deras graviditet inte var normal, och detta gjorde 

att glädjen över att bli förälder minskade (Heslehurst, Moore, Rankin, Ells, Wilkinson, 

& Summerbell, 2011).  

 

Enligt en studie från Australien beskriver dock kvinnorna att de inte kände sig 

förödmjukade eller skamsna när deras fetma har diskuterats hos barnmorskan. De ansåg 

att de fick en medvetenhet om sina hälsorisker gällande graviditet och fetma men kände 

sig aldrig kränkta på grund av detta (Sui et al, 2013). En av de intervjuade kvinnorna 

ansåg att informationen från barnmorskan var bra och hon blev motiverad av att försöka 

hålla vikten under sin graviditet.  
 

  
De allra flesta kvinnorna som författarna intervjuade hade höga förväntningar inför sitt 

hälsosamtal, men många av dem blev besvikna efter hälsosamtalet med sin barnmorska. 

De hade förväntat sig mer och ansåg att de inte alls hade möjlighet att påverka 

hälsosamtalets innehåll. Flera av de intervjuade kvinnorna var kritiska över att 

barnmorskan gick efter en mall, och på så sätt ansåg kvinnorna att samtalet blev stelt 

och platt. Keely, Gunning, & Denison (2011) skildrar att kvinnor som lider av fetma 

upplever en avsaknad av delaktighet i sin vård under graviditeten. Många kvinnor 

upplevde att besluten togs av sjukvårdspersonalen, och de kände inte att de kunde vara 

med och påverka eller ställa egna frågor. Det gav en känsla av att bli utesluten från sin 

egen vårdsituation. Vidare beskriver Keely et al (2011) att sjukvårdspersonalen inte 

beaktade kvinnornas önskemål av mödrahälsovården förknippat till kvinnornas 

hälsorisker.   

 

Samtliga intervjuade kvinnor som författarna intervjuade upplevde brist på stöd och råd 

vid hälsosamtalet. Kvinnorna hade inte ändrat sina levnadsvanor nämnvärt efter sitt 

hälsosamtal, istället hittade de information och inspiration på nätet och från vänner, som 

de tyckte gav bättre information än vad barnmorskan kunde ge. De saknade också en 

ordentlig uppföljning från barnmorskans sida. Kvinnorna fick veta att det inte var bra att 

gå upp så mycket i vikt, men inte varför och vad det kunde leda till. Flera studier 

beskriver att kvinnor med fetma upplever en bristande information om hur deras fetma 

kan påverka hälsan hos det ofödda barnet och hos sig själva.  Det påvisades dock att 

kvinnor är väl medvetna om att graviditet i samband med fetma innebär ökade risker. 
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Kvinnorna uttryckte själva att de anser att de fått dålig information från barnmorska och 

läkare om hur de kan undvika en för stor viktuppgång under sin graviditet. Om 

kvinnorna drabbas av eller har varit drabbade av en allvarlig komplikation under sin 

graviditet så anser de inte att de blivit informerade om sambandet till sin fetma och 

komplikationen.  Många kvinnor  upplevde att de inte fått tillräcklig information, eller 

information som inte varit individuellt anpassad av sin barnmorska, och sökte därför 

information själva på nätet eller i tidskrifter.( Lindhardt, Rubak,  Mogensen, Lamont & 

StenerJoergensen, 2013., Keely et al,  2011., Brown, Avery, 2012). Detta stämmer 

överens med vad som förekommer i denna studie där kvinnorna beskriver att de önskat 

att hälsosamtalet skulle varit mer individuellt utformat och att barnmorskan skulle sätta 

sig mer in i just deras situation. Många hade lidit av fetma hela livet och då hjälper inte 

generella råd. 
 

I en studie av Merill & Grassley (2008) upplevde kvinnor med fetma sig förödmjukade 

av sjukvårdspersonalen under sin graviditet, och många hade utsatts för negativa 

attityder från vårdpersonal. Detta ledde till att barnmorskebesöken blev förknippade 

med olust för kvinnorna. Detta stämmer väl överens med vad en av kvinnorna berättade 

i intervjuerna då barnmorskan jämförde sig själv med kvinnan och hävdade att hon 

kunde äta frallor men det kunde inte kvinnan, och att hon inte behövde gå promenader 

men det behövde kvinnan för hon led av fetma. Alla gravida kvinnor hade konkreta 

förslag om hur de skulle vilja att stödet från barnmorskan skulle se ut. Många skulle 

vilja ha mer individuella råd och att barnmorskan skulle prata mer utanför mallen för att 

se just deras behov. Kvinnorna hade hoppats på mer motivation från barnmorskan i 

form av stöttning och peppning. En del kvinnor beskrev att de upplevde att 

barnmorskan hade brist på engagemang. Studier från Keely et al. (2011) visar att 

kvinnor skulle varit mer benägna att göra fler positiva hälsoförändringar om de varit 

mer medvetna om riskerna kring att lida av fetma och vara gravid. De efterfrågade 

också mer information och stöd från vårdpersonalen. Detta stödjs även av vårt resultat 

där kvinnorna beskriver att de inte fått tillräcklig information under hälsosamtalet. 

Enligt Sui et al. (2013) ansåg kvinnorna att det skulle finnas speciella hälsoprogram för 

gravida kvinnor med fetma som skulle inkludera kostrådgivning och roliga 

träningsövningar. De upplevde istället en tystnad kring ämnet från vårdpersonalens sida.  
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Kvinnorna som intervjuades upplevde att de inte kände sig speciellt delaktiga i sina 

hälsosamtal och att barnmorskan inte gav dem utrymme att vara med och påverka 

innehållet. Enligt Keely et al (2011) upplever gravida kvinnor med fetma en brist på 

delaktighet i sin egen vård under sin graviditet. Många hävdar att de inte får någon 

möjlighet att vara med och påverka och att besluten tas över deras huvuden. Brist på 

respekt är ytterligare en aspekt på vad kvinnorna känner och detta leder i sig till att 

skapa en bristande delaktighet och en stor oro inför sin graviditet (Keely et al. 2011). 

Detta stämmer överens med författarnas resultat där några av kvinnorna var mycket 

besvikna och ledsna över barnmorskans bristande respekt i sitt bemötande. Detta 

skapande en otrygghet och oro hos kvinnorna.  

Många av kvinnorna som intervjuades ansåg att hälsosamtalet skulle innehålla mer 

information som riktade sig till kvinnor med fetma och inte bara generella råd om mat 

och motion som ges till alla gravida. Enligt Lindhardt et al (2013) efterfrågar gravida 

kvinnor med fetma behjälplig information och goda råd om hur just gravida kvinnor 

med fetma ska hantera sin graviditet på bästa sätt. 

 

 
9 Konklusion 
Gravida kvinnor med BMI 30 eller mer som hade sitt hälsosamtal på mödrahälsovården 

kände en stor skuld och skam över sin fetma vid samtal med barnmorskan. Många 

kvinnor upplevde att de inte fått det stöd från barnmorskan som de skulle behöva, och 

endast en av de åtta intervjuade kvinnoran ansåg att informationen från barnmorskan 

gav motivation till att försöka tänka på vikten och hälsan under graviditen. De flesta 

skulle vilja ha ett mer indivianpassad utformat samtal där barnmorskan inte bara gick 

efter de vanliga rutinerna för samtalet. Kvinnorna önskade också att få vara mer 

delaktiga i samtalet.  

 
9:1 Vidare forskning 
Tack vare denna studie och dess resultat så ser författarna tydligt att det finns utrymme 

för förbättring inom det undersökta området. Författarna hoppas att genom denna studie 

kunna förbättra barnmorskans sätt att handleda dessa kvinnor och stötta dem under 

deras graviditet. Förslag till förbätttring kan vara att genomföra fokusgrupsintervjuer 

med gravida kvinnor som har högre BMI för att ta reda på hur de önskar att bli bemötta 
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och vilket stöd de vill ha. En större kartläggning av dessa kvinnor bör göras för att se 

hur kvinnorna handläggs under graviditeten på mödrahälsovården. Det hade varit 

önskvärt att undersöka om användandet av MI-metoden under hälsosamtalet på 

mödrahälsovården hade gjort någon skillnad gällande kvinnans upplevelse av samtalet 

med barnmorskan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

26 

Referenser 
 
Al-Khan A, Shah M, Altabban M, Kaul, S, Dyer, KY, Alvarez, M & Saber, S. (2011). 

Measurement of intraabdo- minal pressure in pregnant women at term. Journal of 

Reproductive Medicine, Jan-Feb:56(1-2) s.53-57.  

 

Alvehus, J. (2013). Skriva uppsats med kvalitativ metod: en handbok. Stockholm: Liber  

 

Blomberg, M. (2015). Fetma under graviditet ökar risken för både kvinna och barn. 

Läkartidningen, 112: DMP3.  

 

Blomberg M. (2011). Maternal obesity and risk of postpartum hemorrhage. Obstetrics 

& Gynecology, 118: s.561-568. 

 

Brown, A & Avery, A. (2012). Healthy weight management during pregnancy: What 

advice and information is being provided. Journal of Human Nutrition and Dietetics, 

25, s.378-388. doi: 10.1111/j.1365-277X.2012.01231.x 

 

Cedergren, M. (2007). Optimal gestational weight gain for body mass index categories. 

Obstetrics & Gynecology, 110(4), s.759-764. 

 

Carlhäll S, Källén K & Blomberg M. (2013). Maternal body mass index and duration of 

labor. European Journal of Obstetrics, Gynecology, and Reproductive Biology, 171: 

s.49-53.  

 

Cedergren, MI. (2004). Maternal morbid obesity and the risk of adverse pregnancy 

outcome. Obstetrics & Gynecology, 103: s.219-224.  

 

Chang, T, Llanes, M, Gold, K & Fetters, M. (2013). Perspectives about and approaches 

to weight gain in pregnancy: a qualitative study of physicians and nurse midwifes. 

Pregnancy and childbirth, 13.   

 

Cnattingius, S, Stephansson, O. (2014). Livstilsfaktorer och graviditet. Hagberg, H, 

Marsál, K, Westgren, M, (red.), Obstetrik (s.153-160). Lund: Studentlitteratur.  



  

27 

Collberg, P & Ellis, J. (2014). Mödrahälsovårdens mål och innehåll. Hagberg, H, 

Marsál, K, Westgren, M, (red.), Obstetrik (s.141-149). Lund: Studentlitteratur.   

 

Denison, F, Gunning, M & Keely, A. (2011). Maternal obesity in pregnancy: Women's 

understanding of risks. British Journal of Midwifery, 19(6). 

 

Folkhälsomyndigheten. (2009). www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-

material/publikationsarkiv/m/Motiverande-samtal-i-primarvarden. Hämtad 25/8-2016. 

 

Folkhälsomyndigheten. (2014). www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och 

press/nyhetsarkiv/2014/februari/fler-har-fetma-och-overvik. Hämtad 29/11-2015.  

 

Furber, M, McGowan, L, Bower, P, Kontopantelis, E, Quenby, S & Lavender, T. 

(2013). Antenatal interventions for reducing weight in obese women for improving 

pregnancy outcome. Cochrane Database of systematic Reviews, Jan 31; (1) doi: 

10.1002/14651858.CD009334.pub2. 

 

Graneheim, U.H & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing 

research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse 

Education Today, 24(2), s.105-112.  

 

Hansson, U. (2009). Graviditet och hypertoni/preeklampsi. Kaplan, A, Hogg, B, 

Hildingsson, I, Lundgren, I, (red) Lärobok för barnmorskor (s.156-161). Lund: 

Studentlitteratur.  

 

Heslehurst, N, Moore, H, Rankin, J, Ells, LJ, Wilkinson, J.R & Summerbell, CD. 

(2011). How can maternity services be developed to effectively address maternal 

obesity? A qualitative study. Midwifery, 27, s.170-177.doi:10.1016/j.midw.2010.01.007 

 

Hildingsson, I & Thomas, J. (2012). Perinatal outcomes and satisfaction with care in 

women with high body mass index. Journal of midwifery & women`s health. 

 

 

 



  

28 

Hildebrand E, Gottvall T & Blomberg M. (2013). Maternal obesity and detection rate of 

fetal structural anomalies. Fetal Diagnosis Therapy, 33: s.246-251.  

 

Hildebrand E, Källén B, Josefsson A, Gottvall, T & Blomberg, M. (2014). Maternal 

obesity and risk of Down syndrome in the offspring. Prenatal Diagnosis, Apr:34(4): 

s.310-315. doi: 10.1002/pd.4294  

 

ICM. (1999). Ethical Code for Midwives.  

 

Keely, A, Gunning, M & Denison, F. (2011). Maternal obesity in pregnancy: Women's 

understanding of risks. British Journal Of Midwifery, 19(6), s.364-369. 

 

Lindhart, CL, Rubak, S, Mogensen, O, Lamont, RF & StenerJoergensen, J. (2013). The 

experience of pregnant women with a body mass index>30 kg/m2 of their encounters 

with health care professionals. Acta Obstetricia & Gynecologica Scandinavia, 92, 

s.1101-1107. doi:10.1111/aogs.12186 

 

Lundman, B & Hällgren-Graneheim, U. (2008). Kvalitativ innehållsanalys. IB. 

Granskär & Höglund-Nielsen (Red). Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och 

sjukvård. Lund: Studentlitteratur. 

 

Marchi J, Berg M, Dencker A, Olander, EK & Begley, C. (2015). Risks associated with 

obesity in pregnancy, for the mother and baby: a systematic review of reviews. Obesity 

reviews, Aug;16(8): s.621-38. doi: 10.1111/obr.12288.   

 

Merrill, E & Grassley, J. (2008). Women’s stories of their experiences as overweight 

patients. Journal of Advanced Nursing, 64(2), s.139-146. doi:10.1111/j.1365- 

2648.2008.04794.x 

 
Muhr, H. (2014). Livsstils och hälsofrågor inom mödrahälsovården. Kalmar. 

Kvinnokliniken Kalmar Län. 

 

Nederfeldt, L & Fredin, S. (2010).  Motiverande samtal, För vad? Av vem? 



  

29 

http://dok.slso.sll.se/CES/FHG/Tobak/Rapporter/Aldre_rapporter/motiverande-

samtal.2010_18.pdf. Hämtad 23/9-2016. 

 

Nicholson, W & Baptiste-Roberts, K. (2014). Obesity During Pregnancy Clinical 

Practice. Obstetrics & Gynecology, London: Springer-Verlag. 

 

Nyman VM, Prebensen AK & Flensner GE. (2010).Obese women's experiences of 

encounters with midwives and physicians during pregnancy and childbirth. Midwifery, 

Aug: 26(4): s.424-429. doi: 10.1016/j.midw.2008.10.008.  

 

Polit, D. F & Beck, C. T. (2010). Essentials of nursing research: appraising evidence 

for nursing practice. Philadelphia PA: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & 

Wilkins. 

 

Rollnick, S, Miller, W & Butler, C. (2009). Motiverande samtal i hälso- och sjukvård. 

Att hjälpa människor att ändra beteende. Lund: Studentlitteratur.  

 

Rollnick, S & Miller, W. (2012). Applications of Motivational Interviewing : 

Motivational Interviewing in Health Care : Helping Patients Change Behavior. New 

York: Guilford Press. 

 

Rollnick, S & Miller, W. (2013). Motiverande samtal. Att hjälpa människor till 

förändring. Stockholm: Natur och Kultur. 

 

Santesson, C. (2009). Mödrahälsovård. Kaplan, A, Hogg, B, Hildingsson, I, Lundgren, I 

(red.), Lärobok för barnmorskor (s.199-244). Lund: Studentlitteratur.  

 

SBU. (2014). Etiska och sociala aspekter 

http://www.sbu.se/upload/ebm/metodbok/SBUsHandbok_Kapitel12.pdf. Hämtad  

25/10-2016. 

 

SFOG (2016). Mödrahälovård, sexuell och reproduktiv hälsa. ARG rapport nr 59. 

Stockholm: Svensk förening för obstetrik och gynekologi, arbets- och referensgrupp. 

 



  

30 

Socialstyrelsen (2015) www.barnmorskeforbundet.se/wp-

content/uploads/2015/04/KOMPETENSBESKRIVNING-for Legitimerad-

BARNMORSKA-2006-Socialstyrelsen.pdf. Hämtad 29/11-2015.  

 

Socialstyrelsen(2011)www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18484/2

011-11-11.pdf. Hämtad 29/11-2015. 

 

Socialstyrelsen(2012).www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/sokimetodguidenf

orsocialtarbete/motiverandesamtal. Hämtad 29/11-2015. 

 

Socialstyrelsen. (2013). Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn. 

www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19289/2013-12-16.pdf. 

Hämtad 2016-11-16. 

 

Sui, Z, Turnbull, DA & Dodd, JM. (2013). Overweight and Obese Women’s 

Perceptions About Making Healthy Change During Pregnancy: A Mixed Method Study. 

Maternal & Child Health Journal, 17(10), s.1879-1887. doi:10.1007/s10995-012-1211-

8. 

 

Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 

 

Paré E, Parry S, McElrath TF, Pucci, D, Newton, A, Lim, KH. (2014). Clinical risk 

factors for preeclampsia in the 21st century. Obstetrics & Gynecology, 124: s.763-770.  

doi: 10.1097/AOG.0000000000000451. 

 

World health Organization (WHO). (2015). Body mass index- BMI.  

www.euro.who.int/en/health-topics/disease- prevention/nutrition/a-healthy-

lifestyle/body-mass-index-bmi. Hämtad 2016-11-17 

 

Weiss JL, Malone FD, Emig D, Ball, RH, Nyberg DA, Comstock, CH, Saade, G, 

Eddleman, K, Carter, SM, Craigo, SD, Carr, SR & Alton, ME. (2004). Obesity, 

obstetric complications and cesarean delivery rate – a population-based screening study. 

American Journal of Obstetrics & Gynecology, Apr:190(4): s.1091-1097. 



  

I

 
 
Bilagor 
Bilaga A 
 
Informationsbrev  
”Att beskriva erfarenheter och uppfattningar av hälsosamtal med barnmorska på 

mödrahälsovården hos gravida kvinnor med BMI 30 eller mer.” 

 
Vi är två barnmorskestudenter vid barnmorskeutbildningen i Kalmar som i vår 
magisteruppsats önskar undersöka den gravida kvinnans erfarenhet och uppfattning av 
hälso- och inskrivningssamtal med barnmorskan på mödrahälsovården. 
Forskning visar att hälsosamtal i tidig graviditet är av stor vikt för att förändra 
levnadsvanor hos gravida. Då det finns sparsamt med studier inom detta område vänder 
vi oss till dig, som är gravid kvinna som har haft ditt hälso- och inskrivningssamtal på 
mödrahälsovården i Kalmar. Är du intresserad av att vara med i studien är du 
välkommen att kontakta oss. Bland dem som tackar ja till att delta kommer 6-8 personer 
att kontaktas för intervju.   
 
Intervjuerna kommer att ske på respektive mödrahälsovårdscentral eller om så önskas 
på neutral plats enligt överenskommelse. Intervjuerna beräknas ta ca 20-30 minuter och 
kommer att spelas in på band för att sedan skrivas ut ord för ord och analyseras. Allt 
material kommer att kodas och redovisas konfidentiellt, det vill säga på ett sådant sätt 
att ingen enskild person kan identifieras. Allt material förvaras inlåst och det är endast 
författarna och handledare som har tillgång till detta. Efter att magisteruppsatsen är 
färdig kommer intervjuerna att raderas både på band och det skriftliga utskrifterna 
kommer att förstöras. 
 
Det är frivilligt att delta i studien och deltagarna kan när som helst avbryta sin 
medverkan utan att lämna någon förklaring till detta.   
 
Om du är intresserad av att vara med i vår studie så mejla till Johanna eller Magdalena 
och på vilket sätt du vill bli kontaktad senast den 30/5 2016. 
 
Med vänlig hälsning!         
 
Johanna Nyblom Myrhage          Magdalena Bergman                         Lena Lendahl 
Barnmorskestudent                      Barnmorskestudent                         Lektor, handledare 
nybjoh@hotmail.com           mm22gs@student.lnu.se 
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Bilaga B 

Intervjuguide 
 
1. Berätta om dig själv och din familj? 
 
2. Berätta om ditt hälsosamtal på mödravården? 
 
3. Vad hade du för förväntningar inför ditt hälsosamtal? 
 
4. Hur kunde du påverka innehållet? 
 
5. Vilka områden fokuserade ni mest på? 
 
6. Vilka råd och information fick du om det fokuserade området?  
 
7. Var det något som du tycke fattades och som du skulle vilja prata mer om?  
  
8. (Om ja på fråga 6)- På vilket sätt tänker du få svar på dina obesvarade frågor? Genom 
vänner, internet, forum, böcker? 
 
9. Berörde ni några frågor kring graviditet och övervikt, matvanor och motion? 
 
10. Hur har dina levnadsvanor förändrats efter samtalet med barnmorskan, på vilket sätt 
i så fall? 
 
11. Har din motivation förändrats kring hälsa, mat och motion efter samtalet, på vilket 
sätt?   
 
12. Hur skulle du önska att rådgivningen kring mat och motion skulle ha varit? Var det 
något som du tyckte saknades?  
 
13. Känner du dig trygg med den information som du har fått? 
 
14. På vilket sätt har det ni diskuterade på hälsosamtalet följts upp? 
 
15. Hade du velat träffa barnmorskan igen för att diskutera dessa frågor mer? 
 
16. Har du några övriga synpunkter eller funderingar? 
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17. Är det okej för dig om vi kontaktar dig igen om vi funderar på något i efterhand?  
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Bilaga C 
Innehållsanalys inspirerad av Lundman och Hällgren-Graneheims 
mall 
 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori  

”Hon var på mig 
vid varje besök, 
jag tyckte det var 
jobbigt att väga 
mig, jag 
skyndade mig att 
väga mig innan 
hon kom och 
ibland drog jag 
bort några kilon. 
Det var så 
skuldbelagt”.  

Jag skyndade mig att väga 
mig innan hon kom och 
ibland drog jag bort några 
kilon. Det var så 
skuldbelagt. 

Drog bort 
några kilon. 
Det var så 
skuldbelagt. 

Skuld och skam Att vara gravid 
och lida av fetma 

 

”Jag var lite 
nervös inför 
samtalet, sist jag 
var gravid var det 
så mycket fokus 
kring min vikt så 
jag mådde dåligt 
och var ledsen” 

Nervös inför samtalet, 
förra gaviditeten var det 
mycket fokus på min vikt 
så jag mådde dåligt. 

Nervös inför 
samtalet, 
mycket fokus 
på min vikt. 

Fokus i samtalet 
var vikt och 
viktuppgång 

Att vara gravid 
och lida av fetma 

 

” Jag påverkade 
inte samtalet vi 
utgick ifrån den 
där mallen” 

Påverkade inte samtalet, 
utgick ifrån mallen 

Påverkade inte 
samtalet gick 
efter mallen 

Förhöll sig 
passivt under 
samtalet 

Vikten av 
delaktighet i 
samtalet 

 

”Båda mina 
hälsosamtal har 
sett likadana ut i 
stort sett, vi gick 
enligt den där 
mallen och jag 
fick höra att jag 
inte fick gå upp i 
vikt” 

Hälsosamtal har sett 
likadana ut, vi gick efter 
mallen. Fick inte gå upp i 
vikt. 

Gick efter 
mallen. Fick 
inte gå upp i 
vikt 

Barnmorskan 
följde mallen 

Vikten av 
delaktighet i 
samtalet 
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“Inga råd . Har 
förrändrats på 
egen hand för att 
jag är rädd om 
barnet och vill att 
allt ska gå bra , 
har läst på om 
komplikationer 
och sånt och blev 
orolig”. 

. Inga råd, har förrändrats 
på egen hand, har läst på 
om komplikationer och 
sånt och blev orolig 

Inga råd, har 
läst på om 
komplikatione
r . 

Brist på 
information och 
engagemang 

Barnmorskans 
brist på stöd 

 

”Mer tips och råd 
och hur man själv 
har tänkt sig 
graviditeten, lite 
motivation och 
peppning, jag 
kände mig 
motiverad men 
det försvann 
snabbt efter 
samtalet. Jag 
kände mig ensam 
när jag ut från 
rummet” 

Mer tips och råd och 
motivation och peppning. 
Kände mig ensam när jag 
gick ut från rummet.  

Mer tips och 
råd, 
motivation och 
peppning. 

Kvinnans 
önskan om ett 
motiverande 
samtal 

Den gravida 
kvinnans 
önskan om att 
bli sedd som 
en egen individ 

 

”Jag hade velat 
ha en mer riktad 
plan mot mig 
personligen som 
jag hade kunnat 
följa upp och luta 
mig mot hemma. 
Inte det här med 
ät mer grönsaker  
och promenera 
utan mer vad som 
passar mig. Jag 
hade nog velat ha 
mer entusiasm 
från in 
barnmorska, inte 
känna mig som 
en till överviktig 
som hon inte 
orkar med” 

En mer riktad plan mot 
mig personligen som jag 
hade kunnat luta mig mot 
hemma. Hade velat ha mer 
entusiasm från 
barnmorskan 

En mer riktad 
plan mot mig 
personligen 
som jag hade 
kunnat luta 
mig mot 
hemma. 

En egen 
individuell plan 

Den gravida 
kvinnans 
önskan om att 
bli sedd som 
en egen individ 

 

 


