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Abstract  

Background: Overweight and underweight in pregnant women are linked to 

increased risks in mother and child. Maternal health care offers pregnant women 

support to increase their possibilities for a limited weight gain or motivation for a 

healthy weight gain during pregnancy. Knowledge of what can happen to the 

woman and the child in an unhealthy lifestyle, eg in weight problems, is known to 

midwives but talking about these problems is sensitive. Therefore, it may be 

important to find out how pregnant women with different types of weight problems 

experience weight controls at maternal health care.  

Aim: The aim of the study was to elucidate pregnant women’s experience of weight 

controls and conversations about weight in maternal health care.   

Method: A netnographic method has been used. The authors have acted as 

observers and conducted a hidden study on nine discussion threads on the internet 

where pregnant women share their experiences with each other. The data was 

analyzed using Kozinet's method for netnography and qualitative analysis. 

Outcome: Many of the women take offense when the midwife talks about their 

weight and feels that the midwife "nags" and lectures in a condescending manner. 

Some women understand why it is important for the midwife to talk about weight 

and understand the risks of too high and too low BMI. Many women, on the other 
hand, do not seem to understand the risks and are instead offended by the midwife 

talking about the weight at every visit. Some women write that because of the 

midwife's way of talking about the weight controls there has been a relapse in their 

eating disorder behaviors. 

Conclusion: The pregnant women in the study feel that much focus is placed on 

conversations and controls regarding weight and weight gain. They experience the 

midwife as repetitive and lecturing in order to give them a bad conscience. 

Educating more midwives in MI and ensuring that there is enough time to use this 

method is important so that the midwife can best meet women's needs for support 

and information. 
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Sammanfattning 

Bakgrund: Övervikt och undervikt hos gravida kvinnor är kopplat till ökade risker 

hos mamma och barn. Mödrahälsovården erbjuder gravida kvinnor stöd för att öka 

deras möjligheter till en begränsad viktuppgång eller motivation för en sund 

viktuppgång under graviditeten. Kunskaper om vad som kan hända kvinnan och 

barnet vid en ohälsosam livsstil, t.ex. vid viktproblematik, finns hos barnmorskor 

men att prata om dessa problem är känsligt. Därför kan det vara av betydelse att ta 

del av hur gravida kvinnor med olika typer av viktproblematik upplever 

viktkontrollerna på MHV. 

Syfte: Syftet med studien var att belysa gravida kvinnors upplevelse av 

viktkontroller och samtal om vikt på mödrahälsovården. 

Metod: En netnografisk metod har använts. Författarna har verkat som observatörer 

och genomfört en dold studie på nio diskussionstrådar på internet där gravida 

kvinnor delar sina erfarenheter med varandra. Datan analyserades med Kozinets 

metod för netnografi och kvalitativ analys.  

Resultat: Många av kvinnorna tar illa upp när barnmorskan talar om deras vikt och 

upplever att barnmorskan “tjatar” och föreläser på ett nedlåtande sätt. En del 

kvinnor förstår varför det är viktigt att barnmorskan pratar om vikt och förstår 

riskerna med för högt respektive för lågt BMI. Många kvinnor tycks däremot inte 
förstå riskerna och blir istället kränkta av att barnmorskan pratar om vikten vid varje 

träff. En del kvinnor skriver att de p.g.a. barnmorskans sätt att prata om 

viktkontrollerna har fått återfall i sina ätstörningsbeteenden.  

Slutsats: De gravida kvinnorna i studien upplever att mycket fokus läggs på samtal 

och kontroller kring vikt samt viktuppgång. De upplever barnmorskan som 

upprepande och föreläsande i syfte att ge dem dåligt samvete. Att utbilda fler 

barnmorskor i MI och se till att det finns tillräckligt med tid för att använda sig av 

denna metod är av betydelse för att barnmorskan på bästa sätt kunna möta 

kvinnornas behov av stöd och information. 
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1 Definition 

Viktkontroller avser i studien de kontroller och samtal med gravida kvinnor som utförs 

på mödrahälsovården (MHV) rörande vikt.  

 

2 Bakgrund 

2.1 Mödrahälsovården 

Inom MHV träffar barnmorskor en stor del av alla kvinnor eftersom de flesta någon 

gång under livet vänder sig dit. På grund av detta anses MHV vara särskilt lämpad för 

information och dialog om levnadsvanor för att främja folkhälsan. I varje enskilt möte 

samt i föräldragrupper inom MHV är målsättningen att bland annat uppmärksamma 

frågor om kost, näringsbehov och måltidens betydelse (Svensk Förening för Obstetrik 

och Gynekologi [SFOG], 2016).  

 

Genom rådgivning och insatser inom sexuell och reproduktiv hälsa, spelar MHV en 

central roll för familjer och kvinnors hälsa. Det uppdrag som MHV har innefattar “...att 

genom hälsofrämjande och förebyggande insatser och identifiering av risker för ohälsa 

bidra till god sexuell och reproduktiv hälsa” (SFOG, 2016, s. 6). I detta uppdrag ingår 

dessutom att minimera sjukdom och risker för både kvinnor och barn under graviditet, 

förlossning och spädbarnstid. Ett av de verksamhetsområden MHV har är 

folkhälsoarbete och samtal om levnadsvanor (SFOG, 2016). I varje region finns 

detaljerade besöksprogram som berör hälsovård och graviditet, vilka baseras på aktuella 

nationella rekommendationer. Socialstyrelsen rekommenderar att gravida kvinnor med 

ohälsosamma matvanor erbjuds kvalificerat rådgivande samtal (Socialstyrelsen, 2011). I 

det medicinska basprogrammet erbjuds 6-9 besök hos barnmorska vid en okomplicerad 

graviditet. För kvinnor med medicinska, obstetriska eller psykologiska behov erbjuds 

extra besök (Hildingsson, 2016). 

 

2.2 Hälsosamtal på MHV 

När kvinnan kontaktar MHV första gången p.g.a. graviditet ska hon helst kunna 

erbjudas ett besök för hälsosamtal inom en veckas tid. Barnmorskan har en mycket 

viktig roll i det kommande hälsosamtalet eftersom det är här faktorer som kost, fysisk 

aktivitet, alkohol, tobak, droger och läkemedel ska belysas för att ge kvinnan kunskap 

om dessa faktorer under sin graviditet (SFOG, 2016). I Sverige är det Livsmedelsverket 

som utfärdar kostråd och rekommendationer till hela befolkningen. Hos en gravid 

kvinna påverkas inte bara kvinnan själv av vad hon äter utan också barnet hon väntar. 

En kraftig viktuppgång under graviditet leder till ökad risk för komplikationer under 

både graviditet och förlossning. Det har framkommit att fysisk aktivitet under graviditet 

minskar risken för att drabbas av vanliga graviditet- och förlossningskomplikationer. 
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Även risken för graviditets- och förlossningsdepressioner minskar med ökad fysisk 

aktivitet (SFOG, 2016  

 

2.3 BMI - Body Mass Index 

BMI (Body Mass Index) som mätinstrument utvecklades för att kunna identifiera risken 

för sjukdom, se tabell 1. Vid ett stigande BMI ökar risken för flera sjukdomar. Eftersom 

BMI är lätt att räkna ut är det den vanligaste metoden som används för att korrelera 

hälsoproblem och vikt på befolkningsnivå. Nackdelen med BMI som mätmetod är att 

hänsyn endast tas till vikt och längd, inte ålder, kön och fysisk aktivitet (World Health 

Organization [WHO], 2019).  

 

Tabell 1. BMI definitioner (WHO, 2019). 

BMI  

<18,5 Undervikt 

>18,5-24,9 Normalviktig 

25,0-29,9 Övervikt 

30,0-34,9 Fetma klass 1 

35-39,9 Fetma klass 2 

>40 Fetma klass 3  

 

2.4 Övervikt och fetma  

Globalt är övervikt och fetma är ett ökande problem. Enligt WHO (u.å.) har det nu 

antagit formen av en epidemi. För kvinnan och fostret ger det ökade risker för 

komplikationer under graviditet, förlossning och puerperium. Kvinnan riskerar även 

senare i livet drabbas av hjärt-kärlsjukdomar, venös tromboembolism och diabetes om 

övervikten kvarstår (Fadl & Persson, 2014). I Sverige har andelen överviktiga kvinnor 

ökat från 22 % till 45% från 1996 till 2018. Andelen feta kvinnor har mer än fördubblats 

från 7 % till 15% under samma tidsperiod (Folkhälsomyndigheten, 2019). 

2.4.1 Graviditetsövervakning 

Graviditetsövervakningen kan bli sämre för en överviktig eller fet kvinna då det blir 

svårare att mäta SF-måttet p.g.a. ökad fettfördelning över buken och ultraljud får större 

felmarginal då bildkvaliteten blir försämrad. Feta kvinnor har dessutom som regel större 

foster vilka är svårare att tillväxtmäta jämfört med små och normalstora foster. Även 
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blodtryckskontroller är svårare att utföra på kvinnan samt CTG-övervakningen på 

fostret (Cnattingius & Stephansson, 2014).  

2.4.2 Maternella risker vid högt BMI under graviditet 

Kvinnor med övervikt eller fetma löper 2-4 gånger så hög risk att drabbas utav 

preeklampsi under graviditeten och risken för sectio är dubbelt så hög som hos kvinnor 

med normalt BMI. Enligt Fadl & Persson (2014) finns ett samband mellan risker i 

barnets framtida hälsa och moderns höga BMI, framför allt vad gäller hjärt-

kärlsjukdomar och mortalitet. Graviditetskomplikationerna för överviktiga och feta 

kvinnor är desamma som för kvinnor med graviditetsdiabetes mellitus (GDM). Flertalet 

av kvinnorna med GDM är överviktiga och de överviktiga löper större risk att drabbas 

av GDM (Fadl & Persson, 2014). Enligt Cnattingius och Stephansson (2014) ökar 

risken att utveckla GDM med kvinnans pregravida BMI. Enligt Medicinska 

födelseregistret så löper överviktiga kvinnor fördubblad risk att drabbas och för feta 

kvinnor är denna risken sex gånger så stor (Socialstyrelsen, 2007). Kvinnor med GDM 

riskerar även att drabbas av typ 2 diabetes senare i livet. Överviktiga och feta kvinnor 

har redan före graviditet högre risk att drabbas av hypertoni och man bedömer att 66 % 

av all hypertoni är beroende på för högt BMI. Under samtidig graviditet ökar riskerna 

för graviditetsrelaterad hypertoni, vilken framträder efter graviditetsvecka 20 utan 

förekomst av proteinuri. Det allvarligare tillståndet preeklampsi är dubbelt så vanligt 

hos överviktiga än som hos normalviktiga kvinnor och tre gånger så vanligt hos feta 

kvinnor. Övervikt kan även ge problem med hyperlipidemi vilket vanligen leder till 

vasokonstriktion och trombocytaggregation. Detta i sin tur kan leda till tromboser i 

placenta vilket ger en försämrad fetoplacentär perfusion (Cnattingius & Stephansson, 

2014). Ökad risk för inducerad förlossning samt att risken för misslyckade induktioner 

är högre hos överviktiga och feta kvinnor. Övervikt och fetma är dessutom förknippat 

med ökad frekvens av elektiva och akuta sectio. Akuta sectio sker främst p.g.a. 

disproportion, fetal distress med asfyxi, utebliven progress till följd av värksvaghet. 

Elektiva sectio utförs främst p.g.a. graviditetskomplikationer såsom preeklampsi. Sectio 

i sig innebär en högre risk för den överviktiga eller feta kvinnan då hon räknas som en 

högriskpatient vad gäller anestesin. Hon riskerar också blödning mer än 500 ml, 

förlängd operationstid, längre sårläkningstid, ökad risk för tromboembolism samt 

postoperativa infektioner (Cnattingius & Stephansson, 2014).  

2.4.3 Fetala risker vid högt BMI hos modern 

Det finns starka samband med kvinnans BMI vid inskrivning på MHV och barnets vikt 

vid födseln. Barn till kvinnor med GDM riskerar att födas med en födelsevikt> 4500 g 

(makrosomi), postnatal hyperglykemi, bilirubinstegring och polycytemi (Cnattingius & 

Stephansson, 2014). Hos överviktiga kvinnor blir det en ökad glukostransport till 

placenta vilket vanligen ger ökad förekomst av makrosomi och barn stora för tiden 

(LGA - large for gestational age). Stora barn kan öka risken för skulderdystoci och 

förlängt utdrivningsskede vilket kan förklara varför överviktiga kvinnor mer ofta får 
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oxytocinstimulering vid förlossning. Därmed ökar också risken för plexus 

brachialisskada och klavikelfraktur hos barnet. Övervikt och fetma ökar riskerna för 

intrauterin fosterdöd och tidig neonatal död samt ger ökade risker för prematuritet 

(Cnattingius & Stephansson, 2014; Fadl & Persson. 2014). Den största delen av dessa 

prematura förlossningar sker p.g.a. medicinsk indikation, vanligen till följd av 

graviditetskomplikationer som preeklampsi (Cnattingius & Stephansson, 2014). 

 

Det förekommer ökad risk för medfödda missbildningar hos fostret, framför allt 

missbildningar inom centrala nervsystemet (CNS) men också inom 

gastrointestinalkanalen och ökad förekomst av gom- och läppspalt. Risken för 

missbildningar ökar ytterligare om kvinnan har diabetes under graviditeten. Risken för 

ökade missbildningar i CNS skulle kunna bero på att nivåerna av folsyra är lägre till 

följd av sämre absorption och högre metabola krav (Cnattingius & Stephansson, 2014). 

 

2.5 Ätstörningsproblematik och undervikt  

Undervikt (se tabell 1) kan enligt Collins & Rossi (2015) påverka en kvinnas 

möjligheter till att bli gravid och i Sverige beräknas prevalensen för anorexia nervosa 

vara mellan 0,5-3 %, bulimia nervosa 1-3 % samt hetsätningsstörning 2-4 % (Ramklint, 

2016). Det är vanligt att patienten försöker dölja sjukdomen och kvinnor med tidigare 

ätstörning bedöms ha 20% ökad risk för återinsjuknande under graviditet (SFOG, 2016). 

Kvinnor med undervikt har sämre chans att bli gravid både på naturlig väg samt m.h.a. 

IVF (in vitro-fertilisering). Däremot löper underviktiga kvinnor mindre risk att under 

graviditeten drabbas utav GDM, hypertoni och sectio, både elektiva och akuta (Trojner 

Bregar et al., 2017).  

2.5.1 Maternella och fetala risker vid undervikt 

Hos kvinnor med undervikt och/eller tidigare eller pågående ätstörning är risken för 

perinatala komplikationer stor. Hyperemesis, missfall, förtidsbörd, prematur 

vattenavgång och IUGR är komplikationer som dessa kvinnor har ökad risk att drabbas 

av. Särskild vårdplanering, extra besök och viktskattning av fostret kan bli aktuellt. 

Barnmorskan bör rutinmässigt fråga kvinnor i tidig graviditet om hon har eller har haft 

“matproblem eller ätstörningar” (SFOG, 2016; Trojner Bregar et al., 2017). 

 

2.6 Kroppsuppfattning 

Begreppet kroppsuppfattning refererar till den inre bild en individ har av sin kropp och 

sitt utseende (Hill, Skouteris, McCabe & Fuller-Tyszkiewicz, 2013). Enligt Frisén, 

Holmqvist-Gattario och Lunde (2014) innefattar begreppet kroppsuppfattning 

människors känslor, upplevelser, beteenden och attityder i förhållande till kroppen. 

Människors kroppsuppfattning ska inte ses som något statiskt, utan något som är 

föränderligt. Kroppsuppfattningen ändras allt eftersom individen blir äldre, men den 

varierar också över situationer. Till exempel ändras kroppsuppfattningen vanligen när 
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kroppen visas upp i bad- eller tighta träningskläder. I dessa situationer känner många ett 

starkare kroppsmissnöje. Kroppsuppfattning varierar även mellan olika grupper, 

framförallt mellan flickor/kvinnor och pojkar/män. För flickor och kvinnor är smalhet 

det viktigaste i utseendeidealet och hos pojkar och män är muskler och längd det 

viktigaste (Frisén et al., 2014).  

 

Jakten på att vara smal är stark men rädslan för övervikt är troligtvis ännu större. 

Övervikt förknippas med flera hälsorisker men rädslan för övervikt har sannolikt också 

att göra med stigmatiseringen av övervikt som finns i samhället idag. Det har blivit allt 

vanligare att övervikt associeras med karaktärslöshet och dålig moral. Negativa 

karaktärsdrag såsom lättja, slarv och impulsivitet förknippas ofta med övervikt (Frisén 

et al., 2014). Detta stämmer väl överens med en studie av Brewis, Hruschka och Wutich 

(2011) som menar att överviktiga personer ofta associeras med lathet och bristande 

självkontroll samt att stigmatiseringen av överviktiga personer leder till extra lidande 

för dessa individer. 

 

Enligt Frisén et al. (2014) har människan i alla tider brytt sig om sitt utseende. Det som 

har ändrats genom åren är att kroppsuppfattningen har blivit en viktig del av vår 

självbild. För många individer är det svårt att vara nöjd med sig själv om individen inte 

är nöjd med sitt utseende. Den faktor som har visat sig vara mest relaterad till 

kroppsuppfattning hos kvinnor är BMI och det har visat sig att ju lägre BMI en kvinna 

har, desto mer nöjd är kvinnan över sin kropp. Dessutom framkommer det att ett högt 

BMI också är förknippat med större missnöje över kroppen. Detta har lett till att många 

kvinnor vill kontrollera sin kropp. Budskap från media och människor runt omkring 

stärker synsättet att kvinnor bör manipulera sin kropp till att vara smal. Idag är det en 

norm att som kvinna på något vis “tänka på vad man äter”, det kan yttra sig genom små 

uttryck som att avstå från sötsaker, till mer riskabla uttryck som ätstörningar (Frisén et 

al., 2014).  

 

Under graviditeten förändras kroppen snabbt och kroppsuppfattningen påverkas på flera 

sätt. Tidigt i graviditeten är många kvinnor oroade över att de ska se tjocka ut. I slutet 

av graviditeten är kvinnor mindre bekymrade och en förklaring till detta kan vara att 

kvinnan i senare delar av graviditeten ser uppenbart gravid ut, jämfört med i början då 

kvinnan främst ser lite rundare ut. Några faktorer är kopplade till det ökade 

kroppsmissnöje många gravida kvinnor upplever, dessa faktorer är att kvinnan varit 

missnöjd med kroppen före graviditeten, att vara upptagen av social jämförelse samt 

depression (Frisén et al., 2014; Harris, 2010). Enligt Han, Brewis och Wutich (2016) 

förknippas en negativ kroppsuppfattning under graviditet med ökad risk för att utveckla 

depressiva besvär hos nyblivna mammor.  
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2.7 Teoretisk referensram  

Motiverande samtal (Motivational Interviewing, MI) är en personcentrerad 

rådgivningsstil för att främja beteendeförändring. MI används med syftet att stärka 

personlig motivation och inre förändring hos en individ (i detta fall den gravida 

kvinnan) vid ett hälsosamtal hos barnmorska. Denna samtalsteknik utvecklades under 

1980-talet av William R. Miller och fokuserade på behandling av beroendeproblematik. 

Senare har MI utvecklats till att förbereda människor för förändring inom ett bredare 

problemområde och sammanhang.  

 

Alla människor som behöver förändra sitt beteende har olika stark vilja till förändring 

och det är viktigt att utgå från varje individs förutsättningar. Fyra processer finns 

beskrivna i MI; engagera, fokusera, framkalla och planera. Dessa processer går in i 

varandra och återkommer igen genom samtalen. Engagera innebär att bygga upp en 

ömsesidigt förtroendefull relation, att lyssna aktivt och förstå. Att skapa en 

förtroendefull relation kan göras inom några sekunder men ibland också flera veckor. 

Denna process är viktig och flyter in de följande processerna. Nästa process är att 

fokusera, vilket kan beskrivas som att tillsammans med kvinnan definiera målet och 

sätta ut en tydlig riktning för samtalet. Under fokuseringen utvecklar och fortsätter 

förändringssamtalet i en bestämd riktning. Framkalla innebär att identifiera och känna 

igen förändringsprat, d.v.s. det kvinnan uttrycker i tal som utgör skäl för förändring. Det 

är här viktigt att locka fram kvinnans egen motivation och behov av förändring, vilket är 

kärnan i MI. Denna process åsyftar minska den ambivalens kvinnan kan känna och 

förbereda för förändring. Sista processen handlar om att planera, att skapa en 

förändringsplan, stärka åtaganden och stödja förändringen när kvinnan är beredd. 

Kärnan i planeringsprocessen är att gå från att diskutera betydelsen av förändring till att 

upprätta en plan som kvinnan vill genomföra (Miller & Rollnick, 2013). 

 

I MI finns några centrala färdigheter beskrivna. Att ställa öppna frågor innebär att 

barnmorskan låter kvinnan reflektera och utveckla. Att bekräfta är en annan färdighet av 

stor betydelse. Det är viktigt att barnmorskan bekräftar kvinnan, visar respekt och lyfter 

fram kvinnans styrkor och förmågor. Ytterligare en färdighet, att lyssna reflektivt, 

beskrivs som en grundläggande förmåga i MI. Att gissa vad kvinnan menar genom 

reflektiva uttalanden spelar en viktig roll när det gäller att fördjupa förståelsen. När 

detta utförs på ett skickligt sätt hjälper det kvinnan att fortsätta tala och begrunda vad 

som sagts. Summering som central färdighet innebär en sammanfattning av vad som 

tidigare sagts, att barnmorskan samlar ihop reflektionerna och “ger tillbaka dem” till 

kvinnan. Summeringar kan användas i slutet av ett samtal för att sammanfatta eller som 

en länk mellan vad som nu sagts och vad som framkommit tidigare. Att ge information 

och råd på rätt sätt är ytterligare en färdighet. Ibland dras den felaktiga slutsatsen att 

information och råd inte har någon plats i MI men det finns tillfällen där det absolut 

finns behov av detta, framförallt när kvinnan ber om råd. Inom MI ges information och 
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råd med tillåtelse. En annan viktig aspekt är att barnmorskan försöker sätta sig in i 

kvinnans perspektiv och behov för att hjälpa kvinnan att dra slutsatser om den givna 

informationens relevans (Miller & Rollnick, 2013). 

 

3 Problemformulering 

Många gravida kvinnor väger för mycket och i dag har mer än 40% av övervikt eller 

fetma redan i början av graviditeten (Folkhälsomyndigheten, 2019). I det medicinska 

basprogrammet ingår viktkontroller och kvinnor förväntas väga sig under graviditeten 

(SFOG, 2016). Strävan efter att vara smal är stor i dagens samhälle och mycket fokus 

läggs på vikt (Frisén et al., 2014). Både övervikt och undervikt hos kvinnan är kopplat 

till ökade risker hos mamma och barn. Det är viktigt att MHV kan erbjuda gravida 

kvinnor stöd och redskap för att öka deras möjligheter till att begränsa viktuppgång eller 

kunna ge motivation för en sund viktuppgång under deras graviditet (Harris, 2010; 

Lendahls, 2016). Kunskaper om vad som kan hända kvinnan och barnet vid en 

ohälsosam livsstil, t.ex. vid övervikt och ätstörningsproblematik, finns hos barnmorskor 

men att prata om vikt är känsligt och kräver ett respektfullt bemötande (Jones & 

Jomeen, 2017). Det kan därför vara av betydelse att ta del av hur gravida kvinnor med 

olika typer av viktproblematik upplever viktkontrollerna på MHV.  

 

4 Syfte 

Syftet med studien var att belysa gravida kvinnors upplevelse av viktkontroller och 

samtal om vikt på mödrahälsovården. 

 

5 Metod  

5.1 Val av design - Netnografi  

Författarna har använt sig av Kozinets (2015) modell för netnografi för att svara på 

studiens syfte. Modellen innehåller fem steg (tabell 2). 

 

Tabell 2. Kozinets modell för netnografi (Kozinets, 2015).  

Steg 1  Frågeställningar och/eller tema definieras.  

Steg 2 Nätgemenskaper/ diskussionsforum väljs 

ut. 

Steg 3  Observation och insamlande av data från 
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diskussionstrådarna.  

Steg 4 Dataanalys och tolkning av resultatet. 

Steg 5 Presentation av resultatet.  

 

En netnografisk studie syftar till att studera sociala interaktioner där individen 

interagerar genom mobil, surfplatta eller dator och passar således bra till studier vilka 

ämnar beskriva interaktioner och samhörigheter på internet (Kozinets, 2015). Internet är 

idag en självklar del i människans sociala värld och därför behöver den som forskar få 

en djupare förståelse för hur internet påverkar människans sätt att kommunicera (Berg, 

2015). Materialet vilket finns tillgängligt på internet är vanligen naturligt 

förekommande och genuint då den som utför studien inte har kunnat påverka några 

deltagare (Kozinets, 2015). Den som bedriver studien kan delta på ett mer passivt sätt 

eller mer djupgående genom att interagera med det fenomen vilket studeras beroende på 

sammanhang (Kozinets, 2015). Som forskare bör man enligt Kozinets (2015) välja data 

som talar till en. Datan behöver vara rik på information och därmed lägga grunden för 

en innehållsrik beskrivning med möjlighet att leda till intressanta tolkningar (Berg, 

2015). I en netnografisk metod separeras inte datainsamling och dataanalys från 

varandra utan insamling och analys av data sker växelvis (Kozinets, 2015). Forum ger 

en global tillgänglighet för medlemmar och texterna kan delas utifrån ett gemensamt 

intresse. Den som utför studien kan för jämförelsens skull gå tillbaka till äldre 

diskussionstrådar (Kozinets, 2015).  

 

5.2 Urval 

Diskussionstrådar vilka handlar om gravida kvinnors olika viktkontroller och 

upplevelser av dessa på MHV i Sverige har inkluderats i studien. Inläggen ska vara 

skrivna på svenska på svenska forum. Inlägg i diskussionstrådar äldre än åtta år har 

exkluderats.  

 

5.3 Datainsamling 

En fritextsökning utfördes på Google för att se vilka forum, diskussionstrådar och 

diskussionsinlägg som var passande för studien. Sökorden viktkontroll*, graviditet och 

barnmorska har använts. Data har samlats in genom att diskussionstrådar har 

identifierats och nio diskussionstrådar har valts ut efter granskning. Diksussiontrådarna 

är granskade enligt Kozinets (2015) kriterier för val av nätgemenskaper och sajter. 

Kriterierna utgår ifrån att datan ska vara relevant med hänsyn till studiens syfte. 

Aktiviteten på forumet ska ses genom en regelbunden kommunikation mellan 

deltagarna. Deltagandet som ska studeras bör vara heterogent på så sätt att det är olika 
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individer som medverkar i forumet samt att forumet bör vara rikt på data och innehålla 

utförliga beskrivningar. Författarna har oberoende av varandra genomfört en noggrann 

läsning av valda diskussionstrådar. Textmaterialet, i den här studiens fall 

diskussionsinlägg, sparades i ett Word-dokument då materialet har analyserats och 

kodats manuellt. Detta överensstämmer med rekommendationer för netnografiska 

studier enligt Kozinets (2015). Detta gav författarna möjlighet att bl.a. öka 

mellanrummet i texten för eventuella anteckningar under analysens fortgång vilket 

också stöds av Kozinets (2015).  

 

5.4 Dataanalys 

Resultatet har analyserats med Kozinets (2015) metod för netnografi vilket är en 

innehållsanalys med kvalitativ, induktiv ansats där de enskilda observationerna har 

grupperats. Analysen, exempel i tabell 3, är passiv då författarna endast har observerat 

diskussionerna och inte medverkat i dem. Datan, d.v.s. diskussionsinläggen, har 

sorterats efter innehåll genom att författarna har färgat textmassorna i olika färger och 

placerat dem i enskilda dokument. Datan har sedan jämförts samt sorterats utifrån 

skillnader och likheter ytterligare en gång och därefter gjordes en abstraktion och datan 

sorterades in i större och mer övergripande teman. Datan tillhörande de olika teman har 

sedan mynnat ut i kategorier.  

 

Tabell 3. Exempel på analysförfarande. 

Steg 1  Steg 2 Steg 3 Steg 4 

Datan sorteras efter 

innehåll genom att 

textmassorna 

färgkodats och 

placeras i enskilda 

dokument.  

 

Barnmorskan har ju 

inte ett så sympatiskt 

sätt att lägga fram 

informationen på.  

Datan jämförs och 

sorteras utifrån 

skillnader och 

likheter ytterligare 

en gång för att sedan 

abstraheras.  

  

Barnmorskan är 

osympatisk i sitt sätt 

att informera. 

Datan sorteras sedan 

in i teman.  

 

 

 

 

 

Konsten att 

kommunicera ett 

budskap 

Datan under teman 

mynnar ut i 

kategorier. 

 

 

 

 

Ett känsligt samtal 

 

5.5 Etiska överväganden 

Studien har baserats på ett publikt diskussionsforum där deltagarna är medvetna om att 

det de delar är publikt vilket då inte utgör ett problem för författarna till studien. Detta 

styrks även av Kozinets (2015) och McKee & Porter (2009) vilka menar att om 
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deltagarna aldrig blir informerade/medvetna om studien så finns där heller ingen risk för 

skada. Etiskt godkännande har beviljats av Etikkommittén Sydost (EPK 582-2019). All 

data har hanterats konfidentiellt och författarna samt handledaren är de enda som har 

haft tillgång till materialet. Enskilda personer kan inte identifieras i resultatet då 

författarna har behandlat datan utan att uppge namn på nätgemenskap eller 

användarnamn. Ordagranna citat kondenserades för att i högsta grad skydda deltagarnas 

identitet.  

6 Resultat 

Författarna har valt att presentera resultatet utifrån tre huvudteman och fyra kategorier, 

figur 1.  

 
Figur 1. Teman och kategorier 

6.1 Konsten att kommunicera ett budskap 

6.1.1 Ett känsligt samtal 

Flera kvinnor skriver på forum att det är avgörande på vilket sätt barnmorskan pratar om 

vikt och det framgår av kvinnornas berättelser att det är känsligt att prata om vikt. En 

kvinna skriver att hon varit hos barnmorskan tillsammans med sin make och att 

barnmorskan då sagt kvinnans vikt högt inför maken. Kvinnan skriver att hon bett 

barnmorskan att inte tala om vikten högt och upplever det som att barnmorskan ville få 

henne att skämmas. En annan kvinna svarar på hennes inlägg och skriver: 

 

Konsten att 
kommunicera ett 

budskap

Ett känsligt samtal Bemötandets betydelse

Viktkontroller väcker 
jobbiga känslor

Kvinnors inställning till 
vikt under graviditet

Att vara riskmedveten Att vara ifrågasättande
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Jag vägde mig i ett enskilt rum utan maken. Det där med vikten är 

känsligt. Du kanske kan ta ett snack med din barnmorska och säga att du 

vill att vikten ska stanna mellan henne och dig. Eller vägra väga dig. Att 

väga sig hemma istället och berätta din vikt för barnmorskan är också ett 

alternativ. Hon borde visa respekt för dig och inte säga din vikt högt. Att 

prata om vikt är ofta känsligt för kvinnor. 

 

Flera kvinnor skriver att de tycker att det är jobbigt att väga sig inför någon annan, 

framförallt om den personen sedan lämnar sina synpunkter på vikten. En kvinna som 

redan innan sin graviditet var överviktig sa till sin barnmorska att “min vikt är irrelevant 

så länge inget visa på att jag eller barnet tar stryk av den”.  

 

Många upplever att barnmorskan “tjatar” om vikten. Kvinnorna skriver att de inte 

tycker att viktuppgången är något större problem, de tänker på vad de äter och 

motionerar regelbundet. De tycker att det är jobbigt att gå till barnmorskan p.g.a. 

“tjatet”. Några kvinnor skriver 

 

När jag var gravid sist så tjatade min barnmorska om att jag skulle gå ner 

i vikt för jag var överviktig. Varje gång jag skulle väga mig tjatade hon om 

min vikt. 

 

Jag blev tillsagd att fortsätta äta enligt min diet och varje besök bestod av 

vägning och prat om vikt, trots att jag bara gick upp ca 6 kilo under hela 

graviditeten. Det var jobbigt men jag valde att vända det till något positivt 

då min mardröm var att gå upp massor i vikt. 

 

I ett forum skriver en överviktig kvinna att hon inte orkade med “hetsen och 

fingervisningarna” under de samtal som rörde vikten. Flera kvinnor håller med henne. 

Många väljer att berätta för sin barnmorska om sina negativa upplevelser kring 

viktsamtalen och att detta har lett till att kvinnorna känt sig mer nöjda med samtalen. 

Några kvinnor skriver att de bytte barnmorska eftersom de hade “en klump i magen” till 

följd av sättet barnmorskan pratade om vikten. Ofta var kvinnorna mer nöjda efter att de 

bytt barnmorska. 

 

6.1.2 Bemötandets betydelse 

Flera kvinnor skriver att de under viktsamtalet med barnmorskan på MHV upplevde att 

de blivit dåligt bemötta. Både kvinnor som är överviktiga och normalviktiga tycker att 

barnmorskans bemötande borde vara bättre och de skriver att de känt sig värdelösa 

under viktsamtalen. Flera kvinnor skriver att barnmorskan skulle kunna framföra 

informationen som rör vikt på ett bättre sätt och inte föreläsa. En kvinna som gått upp 

mycket i vikt skriver: 



 

 

 

 

2 

 

 

Barnmorskan var inte alls nöjd med min viktuppgång utan nu skulle jag 

hem och börja motionera, äta sundare osv. Hon höll en kränkande 

föreläsning om hur man inte ska vräka i sig allt man är sugen på bara för 

att man är gravid. 

 

En kvinna beskriver att hennes barnmorska hade skakat ogillande på huvudet eftersom 

att hennes inskrivningsvikt var betydligt högre vid nuvarande graviditet jämfört med 

första graviditeten, vilket hon upplevde som kränkande. En annan kvinna, som gått upp 

mycket i vikt under graviditeten, upplever att hennes barnmorska föreläst kränkande om 

kost och motion och beskriver henne på forumet som ”viktfascistisk”. Somliga kvinnor 

ger exempel på situationer där barnmorskorna pratat om vikt på ett sätt som de var 

nöjda med. Kvinnorna skriver att de tycker att det är viktigt att barnmorskan informerar 

om riskerna med övervikt men att det måste framföras på ett bra sätt. En kvinna skriver 

att “vi pratade kost och jag fick frågan om jag ville ha hjälp av dietist. Och rådet att 

röra mig 30 min om dagen sen var det slutpratat om det. Mycket trevligt bemötande.” 

 

6.2 Viktkontroller väcker jobbiga känslor 

Flera kvinnor skriver att de är rädda för att gå upp i vikt och att viktuppgången skapar 

ångest, en kvinna skriver “Äter jag får jag ångest. Självklart så äter jag mat.. men gud 

vad dåligt jag mår”. En annan kvinna beskriver hur hon känner sig som en 

“heffaklump” vid viktkontrollerna eftersom hon vägde mycket trots att graviditeten inte 

var så långt gången. En kvinna skriver: “Jag tyckte jag var nöjd och glad men jag blev 

så ledsen när hon påpekade att mitt BMI var för högt. Jag kände mig som en dålig 

mamma innan jag ens kunde börja vara någons mamma”.  

 

Flera kvinnor upplevde att barnmorskans sätt att diskutera ett högt BMI medförde att de 

fick återfall i sitt ätstörningsbeteende. Ätstörningar är ett återkommande ämne i 

forumen. Några berättar att de undanbad sig viktkontroller på MHV p.g.a. ångestladdad 

viktuppgång och tidigare ätstörningar. Många upplevde barnmorskan som osympatisk 

och att hennes sätt att prata om vikten fick dem att känna sig värdelösa. Några kvinnor 

skriver i sina inlägg att de borde ha talat med barnmorskan om deras tidigare 

ätstörningsproblematik. De tror inte att det hade förändrat barnmorskans sätt att ge 

information på men de menar att de tog åt sig då barnmorskan hade en anklagande ton 

och antydde att de har ätit sig till sitt för höga BMI. Andra berättar att de inte kommer 

uppge sin vikt om barnmorskan fortsätter komma med kränkande kommentarer. En 

kvinna med tidigare ätstörningsproblematik skriver att det är ”jobbigt nog som det är att 

gå upp i vikt” och vill inte att barnmorskan ska påtala hennes vikt vid varje besök. En 

del kvinnor skriver om möten med barnmorskan där hon har “tjatat” om kvinnans höga 

BMI och gett rådet att kvinnan borde gå ner i vikt. Detta gjorde bl.a. kvinnorna rädda 
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för mat och att de fick problem med ätstörningar. En kvinna skriver att hon inte 

fotograferade sin gravidmage p.g.a. ovanstående och upplevde att barnmorskans ord var 

hårda vilket drog henne tillbaka till sitt f.d ätstörningsbeteende. Hon skriver: 

  

Jag stoppade fingrarna i halsen tills jag bestämde mig för att prata med 

dem och förklara hur dålig jag kände mig och vad det gjorde med mig. Det 

gick ju faktiskt att prata om problemet utan att jag kände mig som 

världens sämsta människa! Det finns många sätt att prata på utan att 

någon ska behöva må dåligt! 

 

6.3 Kvinnors inställning till vikt under graviditet 

6.3.1 Att vara riskmedveten 

Många kvinnor är medvetna om de risker som medföljer ett högt BMI, både för mor och 

barn. Några kvinnor upplever att det finns fördelar om både kvinnan och hennes partner 

tillsammans är medvetna om vikten och vilka komplikationer som kan uppstå. Andra 

menar att det är bra att tänka på vikten under graviditeten men att banta inte är en bra 

idé. De upplever att det finns många goda råd men att dessa även kan stressa den 

gravida kvinnan om hon inte lever upp till förväntningarna. En kvinna skriver: ”lyssna 

på din kropp, kontrollera att dina värden ser bra ut, gör det du känner är rätt!”. Flera 

kvinnor upplever att barnmorskorna gör rätt som “tjatar” om detta viktiga ämne och 

menar att de får acceptera läget. Många utav de som svarar i diskussionstråden menar 

att det hela beror på hur barnmorskan lägger fram informationen. En kvinna räknar upp 

ett par kända komplikationer och länkar till 1177 för vidare läsning om komplikationer 

vid för högt BMI. Andra kvinnor förklarar att man har möjlighet att tacka nej till vård 

om man vill men att undersökningarna görs utifrån den gravida kvinnans och barnets 

bästa i åtanke. De tycker att man som gravid bör prata med sin barnmorska om hur 

viktsamtalen upplevs. En kvinna med tidigare utförd Gastric Bypass operation (GBP) 

skriver att hon fortfarande är överviktig men är medveten om riskerna för henne och 

barnet och räknar med att barnmorskan tar upp detta under deras möten. En kvinna 

skriver att hon innan graviditeten hade ett högt BMI och gick sedan upp mycket under 

graviditeten. Hon skriver vidare att hon är medveten om riskerna och hon upplever att 

hon har fått ett bra bemötande från sin barnmorska. 

 

Min barnmorska var ärlig med att det kan vara ohälsosamt med för stor 

viktuppgång men menade att oro också kan vara ohälsosamt. Hon ville att 

jag skulle fokusera på att få i mig all näring som behövdes och undvika 

stora mängder godis men att framför allt inte ha dåligt samvete för de val 

jag gjorde. För mig var det en lättnad. Skuld leder till tröstätning i mitt 

fall. 
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6.3.2 Att vara ifrågasättande 

En del kvinnor ifrågasätter barnmorskans kompetens om vilka risker och 

komplikationer som kan uppstå under en graviditet och förlossning p.g.a. övervikt. 

Många tror att problemet endast handlar om några extrakilon och att de kan hantera sin 

övervikt efter förlossningen. En kvinna skriver i ett forum ”är man gravid så tycker jag 

faktiskt att man får lov att bryta reglerna och försöka njuta och inte tänka så mkt på 

vikten. Det är ett senare problem”. En del kvinnor förstår till viss del att en begränsad 

viktuppgång är bra men upplever att barnmorskan är “tjatig” under viktsamtalen. 

Många kvinnor förstår inte alls betydelsen av att hålla en begränsad viktuppgång och 

skriver i forumen ”Men gud vilken tråkig typ. Skit i henne och gå upp lite extra bara för 

att reta henne” och “Strunta i henne. De finns ju de som går upp typ 20-30 kilo och det 

är inte så jättekonstigt”. Vissa kvinnor ifrågasätter barnmorskans kompetens med att 

svara i diskussionstrådarna ”Är du säker på att hon verkligen är utbildad? Det låter ju 

som om hon bara gått en brevkurs”. Många skriver också att de har tappat sina 

gravidkilon snabbt efter förlossningen och uppmuntrar med ord som ”Strunta i det!” 

och ”Skäll ut kärringen!” om kvinnan har en barnmorska som tjatar om vikten. 

 

7 Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 

Studiens syfte var att beskriva gravida kvinnors upplevelse av viktsamtalen på MHV. 

Studien utfördes med en kvalitativ ansats utifrån en netnografisk metod. Genom en dold 

studie har författarna analyserat nio olika diskussionstrådar på internetforum. Dagens 

sociala gemenskaper sker till stor del på internet. Att vara observatör på internetforum 

frambringar naturligt förekommande data och blir då inte en produkt av 

forskningsprocessen (Alvehus, 2019). Sett till resultatets trovärdighet så anser 

författarna att denna metod var en fördel. Författarna har valt att inte aktivt delta i 

studien och därmed endast observera diskussionstrådarna vilket utelämnar möjligheten 

att ställa följdfrågor. Detta kan vara en nackdel när det kommer till studiens 

tillförlitlighet då det enligt Kozinets (2015) är deltagandet som ger möjlighet att ställa 

frågor om något är oklart. Författarna har tagit hänsyn till att en eventuell närvaro skulle 

kunna framkalla reaktioner och funderingar på varför denna diskussionstråden skulle 

studeras samt vad resultatet leder till. Om en intervjustudie hade genomförts hade 

möjlighet funnits till följdfrågor vilket hade kunnat bidra till en djupare förståelse för 

studien. Författarna anser dock att en dold studie var att föredra då vikt kan vara 

känsligt att prata om och det finns en möjlighet att svaren blir mer ärliga i ett anonymt 

forum. Vad som är viktigt att poängtera är att det mestadels rör sig om kvinnor med 

negativa upplevelser som skrivit inlägg i valda internetforum vilket författarna tror 

beror på att kvinnor som är nöjda inte har samma behov att diskutera med likasinnade. 
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En studie gjord utifrån sociala interaktioner på internet underlättar för datainsamling 

samt dataanalys då datan hämtas i befintlig form. Författarna har således inte behövt 

transkribera datan och förstår detta som varför datainsamling och dataanalys görs 

samtidigt enligt Kozinets (2015). Materialet som ligger publikt är öppet för granskning 

vilket deltagarna i diskussionstrådarna bör vara medvetna om. Författarna har grundligt 

beskrivit och genomfört urval, datainsamling och analys vilket ökar möjligheten till 

överförbarhet (Lundman & Hallgren Graneheim, 2017).  

En gemensam reflektion över analysen stärker ytterligare studiens trovärdighet enligt 

Lundman & Hallgren Graneheim (2017). Författarna upplever att det är svårt att vara 

helt objektiva till materialet då det finns en förkunskap till det studerade ämnet vilket 

även styrks av Alvehus (2019). Förkunskapen kan ses som en möjlighet att utnyttja ny 

kunskap med ökad förståelse. Författarna är medvetna om att kommunikation i form av 

text på diskussionsforum utelämnar viktiga delar i ett samtal så som kroppsspråk och 

tonläge. Dock menar Kozinets (2015) att en text kan avslöja vad som inte går att verbalt 

uttrycka eller kroppsligt förmedla. Författarna har valt att vara passiva i studien vilket 

innebär att de inte vet något om deltagarnas kön, ålder, utbildningsgrad o.s.v. vilket kan 

vara till nackdel för studien. Enligt Alvehus (2019) är detta viktigt för att tolkningen av 

datan ska bli korrekt. Kozinets (2015) menar däremot att författaren själv bör avgöra 

vad bakgrundsfakta kan bidra med. Författarna har, trots att många användare använder 

sig av pseudonymer, fått en känsla för vilka det är som skriver i diskussionsforumen. De 

individer som skriver i valda diskussionstrådar förefaller vara kvinnor som är eller har 

varit gravida samt diskuterar kring viktsamtalen på MHV och således är de av intresse 

för studien.  

 

7.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att belysa gravida kvinnors upplevelse av viktkontroller och 

samtal om vikt på mödrahälsovården. Resultatet kommer att diskuteras utifrån de teman 

som framkommit. Dessa teman var “Konsten att kommunicera ett budskap”, 

“Viktkontroller väcker jobbiga känslor” samt “Kvinnors uppfattning av viktens 

betydelse”.  

7.2.1 Konsten att kommunicera ett budskap 

I resultatet framkom det att de gravida kvinnorna upplever att det är känsligt att prata 

om vikt. Det är avgörande på vilket sätt barnmorskan pratar om vikt och hur 

barnmorskan bemöter kvinnorna. Detta stämmer överens med en studie av Jones och 

Jomeen (2017) som skriver att kvinnor med ett BMI över 30 upplever otillfredsställelse 

gällande hur vikt diskuteras och att öppna och ärliga diskussioner om övervikt borde ta 

större plats inom mödrahälsovården. Vidare skriver Jones och Jomeen (2017) att 
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praktiska råd om kost och motion bör framföras på ett omtänksamt och 

omhändertagande sätt. Detta stämmer väl överens med vad kvinnorna i denna studie 

uppger. De önskar att samtal kring vikt kan göras på bättre sätt än vad de erfarit och att 

barnmorskan inte bör föreläsa. Kvinnorna i studien vill ha konkreta råd och tips, inte 

bara förbud. Det framgår inte i resultatet om barnmorskorna använt sig av MI under de 

aktuella viktsamtalen med kvinnorna. När barnmorskan använder sig av MI som 

samtalsstil ställs öppna frågor som leder till att kvinnan kan reflektera över samtalet. 

Barnmorskan bekräftar kvinnan och lyfter fram hennes egna förmågor och styrkor för 

att skapa motivation till förändring (Miller & Rollnick, 2013). Vidare visar resultatet att 

många kvinnor upplever att barnmorskan “tjatar” om vikten. I en australiensisk studie 

av Knight-Agarwal et al. (2016) framkommer det att kvinnorna upplever att 

barnmorskans råd tappar sin mening och styrka när det framförs på ett upprepande sätt. 

Enligt Socialstyrelsen (2011) ska kvinnorna erbjudas kvalificerat rådgivande samtal och 

de råd som kvinnorna får bör vara individanpassade. Författarna till studien anser att det 

är viktigt att de råd som ges inte uppfattas som kränkande och att barnmorskan bör ta 

hänsyn till att varje kvinna är unik. Samtidigt är författarna medvetna om att det kan 

vara svårt att ta den tid som behövs till alla kvinnor, då det ofta är mycket annat som ska 

diskuteras under besöken hos barnmorska i MHV. 

7.2.2 Viktkontroller väcker jobbiga känslor 

I resultatet framkommer det att flera kvinnor upplever viktuppgången som 

ångestladdad, en kvinna ger exempel på att hon känner sig som en dålig mamma innan 

barnet ens är fött. Detta stöds av Jones och Jomeen (2017) som skriver att överviktiga 

kvinnor har en tendens att känna skuld och otillräcklighet och att de inte passar in i 

modellen som den ideala mamman. Ovan utförda studie visar kvinnor som absolut inte 

vill väga sig inför någon annan, speciellt inte sin partner. Detta stöds av Harris (2010) 

studie som också visar på att kvinnor som har eller har haft ätstörningsproblematik 

upplever vägning inför andra som ett fruktansvärt jobbigt moment. Vidare menar Harris 

(2010) att somliga kvinnor blir väldigt stressade av att se siffrorna på vågen och att 

dessa kvinnor bör vägas med ryggen vänd mot siffrorna. Detta stämmer överens med 

denna studie där en kvinna skriver så här: ”jobbigt nog som det är att gå upp i vikt” där 

hon syftar på att det är jobbigt när barnmorskan påtalar hennes vikt. Likaså behöver inte 

barnmorskan berätta vikten för dessa kvinnor då det kan spä på deras ångest och trigga 

deras ätstörningsbeteende. Harris (2010) menar också att det kan underlätta för 

kvinnorna om det är samma person varje gång som utför viktkontrollen. 

7.2.3 Kvinnors inställning till vikt under graviditet 

Resultatet visar att det både finns en medvetenhet och en omedvetenhet kring de risker 

och komplikationer som kan uppstå till följd av ett för högt BMI samt för hög 

viktuppgång i samband med graviditet och förlossning. Av de kvinnor som uppvisar en 

omedvetenhet kring risker gällande övervikt kan det möjligen vara så att en del av dem 

faktiskt är medvetna om riskerna men förnekar och ifrågasätter dessa för att själv må 
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bättre för stunden. Detta exemplifieras väl av detta inlägg: ”är man gravid så tycker jag 

faktiskt att man får lov att bryta reglerna och försöka njuta och inte tänka så mkt på 

vikten. Det är ett senare problem”. Således kan det vara svårt att uttala sig om det rör 

sig om omedvetenhet eller förnekelse hos dessa kvinnor. Enligt denna studies resultat 

visar det sig att det framförallt är viktuppgången i sig som kvinnorna är bekymrade över 

och de menar att denna extra vikt kan de göra sig av med efter förlossningen. Att 

gravida kvinnor saknar kunskap om att övervikt kan orsaka pre- och postnatala 

komplikationer för både kvinna och barn stämmer överens med studien av Jones och 

Jomeen (2017) där det framkommer att kvinnor saknar en övergripande kunskap om 

risker och komplikationer gällande graviditet och övervikt. Studien visar även att 

kvinnor saknar kunskap om vilka åtgärder som de kan vidta för att minska riskerna för 

komplikationer. Enligt Knight-Agarwal et al. (2016) skulle en ökad medvetenhet kring 

perinatala komplikationer relaterade till övervikt kunna motivera kvinnor till att 

förbättra utfallet för deras barn. Författarna anser att barnmorskan har en viktig roll när 

det gäller att förmedla kunskap kring överviktens risker och eventuella komplikationer 

och att det är viktigt att utgå från varje kvinnas förutsättningar. Här har ett 

personcentrerat samtal en viktig roll och MI är användbart som rådgivningsstil. 

Barnmorskorna i MHV träffar en mycket stor del av kvinnorna i Sverige och har därför 

en betydelsefull roll och stor möjlighet hjälpa kvinnorna att begränsa viktuppgången 

(SFOG, 2016). Att barnmorskans kompetens ibland ifrågasätts av kvinnorna tyder 

möjligen på att de är omedvetna om eventuella risker eller att de lever i förnekelse. 

Författarna anser att utifrån resultatet verkar det vara kvinnor som känner sig kränkta 

och inte vågar tala om för barnmorskan direkt hur de känner som skriver på 

internetforum. Detta för att söka stöd hos likasinnade och enligt resultatet är det inte 

många svarande som har något vettigt att tillföra utan endast håller med eller spär på 

missnöjet.  

 

7.3 Etikreflektion 

Enligt Hudson och Bruckman (2004) och Kozinets (2015) så är deltagare i 

diskussionsforum sällan intresserade av att bli studerade utan att ha fått lämna sitt 

samtycke till studien först. De rekommenderar att forskarna istället söker etiskt 

godkännande och sedan utför sin studie utan att deltagarna i diskussionsforumet 

informeras (Kozinets, 2015; Hudson & Bruckman, 2004). Alla deltagare är dock inte 

fientligt inställda mot att bli en del av studier men de vill inte bli studerade av forskare 

som inte har visat dem respekt och inte har försökt bygga upp någon tillit (Hudson & 

Bruckman, 2004; McKee & Porter, 2009). Författarna är medvetna om att netnografi i 

en dold studie kan medföra vissa etiska problem såsom hur materialet ska tolkas som 

privat eller publikt. Författarna har valt att anta att alla medverkande är medvetna om att 

deras inläggs hanteras som publika då forumen är öppna för alla att läsa. Om studien 

inte ska bedrivas i det dolda rekommenderar McKee och Porter (2009) att forskarna 

lägger tid på att bygga upp ett förtroende till deltagarna i valt forum genom att själv/a 
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bli en deltagare. Om text på internet behandlas som publikt och författarna därmed inte 

söker efter deltagarnas samtycke kan ett utilistiskt förhållningssätt antas. Detta innebär 

att fördelarna av forskningen väger upp mot den potentiella skaderisken. Om deltagarna 

däremot aldrig blir informerade/medvetna om studien så finns där heller ingen risk för 

skada (McKee & Porter, 2009). Så länge forskaren inte noterar individens 

identitet/pseudonym och att tillgången till forumet är öppet så utgörs det inte som 

forskning inom mänskliga ämnen (Kozinets, 2015).  

 

8 Slutsats 

Med denna studie hoppas författarna kunna öka barnmorskors förståelse för hur vissa 

gravida kvinnor upplever viktsamtalen på MHV. De gravida kvinnorna i studien 

upplever att de får för mycket upprepande information/”tjat”. Därför anser författarna 

att barnmorskor behöver mer utbildning och fortbildning i samtalsmetodik, t.ex. MI. Det 

är också viktigt att det finns tillräckligt med tid vid mötet med kvinnan för att 

barnmorskan på bästa sätt kunna möta kvinnornas behov av stöd och information. På så 

sätt bör viktsamtalet kunna bli mer personcenterat. Det är viktigt att gravida kvinnor 

känner förtroende för barnmorskan och vågar uttrycka sina känslor under besöken. Här 

är det också av betydelse med ökad flexibilitet kring praktiska moment så som t.ex. 

vägning, att barnmorskan anpassar detta moment efter varje kvinnas behov.  

 

9 Förslag på vidare forskning 

Författarna anser att det finns utrymme för vidare forskning då merparten av kvinnorna i 

studien var missnöjda med viktsamtalen på MHV. Förslag till vidare forskning kan vara 

att utföra en mer omfattande intervjustudie med fokusgrupper där gravida kvinnor 

diskuterar hur ett "bra viktsamtal" bör vara.
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