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Sammanfattning 

 

Syftet med denna undersökning var att ta reda på om kvinnor i och med sin graviditet ändrar 

sina hälsovanor efter rekommendationer från mvc och i så fall ta reda på var de hittar 

ytterligare information. Idag matas vi med rekommendationer från alla håll; 

mödravårdcentralen, internet, radio, teve, tidningar, vänner etc. Hur ska man veta vilken 

information som är tillförlitlig och vilken information man ska förkasta? Nitton respondenter 

deltog i undersökningen där ett icke slumpmässigt urval skedde, gravida kvinnor eller kvinnor 

som varit gravida under den senaste tiden tillfrågades att deltaga. Tiden för graviditeten 

skiljde sig åt, allt från graviditetsvecka nio till en som fått sitt barn för 17 månader sedan. I 

denna undersökning användes en empirisk deskriptiv kvalitativ studie där verkligheten 

beskrivs och utvärderas mot rekommendationerna. För att få fram information och för att 

svara till syftet användes öppna frågor som besvarades via mejl av de kvinnor som svarat på 

ett första mejl på facebook där de infomerades om studiens syfte, konfidentialitet etc. 

Resultatet mejlades in från alla deltagare och då gjordes en kvalitativ analys av resultatet där 

allt sammanställdes genom gemensamma kategorier, och sådant som skiljde sig från den 

gemensamma strukturen för att återskapa det centrala budskapet. Resultatet visade att råd 

angående hälsovanor vid graviditet gavs redan vid första besöket hos barnmorskan som sker 

tidigt i graviditeten. De huvudsakliga råden barnmorskan informerade om var vilken mat 

kvinnorna skulle undvika, att dricka mycket vatten samt följa tallriksmodellen och de flesta 

respondenter följde dessa råd noggrannt, speciellt förstagångsgravida. Många deltagare letade 

reda på ytterligare information om kost vid graviditet och det gjordes främst genom olika 

internetsidor men även via litteratur och bekanta. Att helt sluta med alkohol och tobak när de 

fick reda på att de var gravida var självklart för många respondenter, dock fanns det några 

som kände att de inte helt kunde motstå tobaken och fortsatte ändå. Råden angående 

motionsvanor och fysisk aktivitet skiljde sig lite åt på grund av respondenternas olika 

motionsnivåer, vissa fick rådet att fortsätta som de höll på medan andra behövde utöka sin 

fysiska aktivitet med exempelvis promenader. Det de flesta var överrens om var dock att de 

fått höra att de skulle lyssna på sin kropp och göra det man mår bäst av. Då respondenterna 

upplevde att de fick för lite information om bra övningar och aktiviteter att utföra så sökte de 

ytterligare information via internetsidor och gravidböcker. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 
 

Westerholm, I. (2011). Gravidas hälsovanor. Hälsopedagogiska programmet. Akademin för 

hälsa och arbetsliv, Högskolan i Gävle. 

This study aimed to investigate whether pregnant women change their health habits following 

recommendations and, if so, find out where they get this information from. Nineteen 

respondents participated in the study which was a non-random sample of pregnant women or 

women who were pregnant in the recent past, ranging from nine weeks of pregnancy to a 

mother who had her baby 17 months ago. Open-ended questions were answered and the 

results showed that counseling on health during pregnancy took place during the first visit to 

the maternal health care center. The main advice given regarded the foods women should 

avoid, to drink plenty of water and follow the plate model. Most respondents followed this 

advice carefully, more so if they were pregnant for the first time. Many participants searched 

more information about nutrition in pregnancy and this was mainly done through various 

internet sites but also through literature and acquaintances. To completely stop taking alcohol 

and tobacco when they found out they were pregnant was obvious to many respondents, 

however, there were some who felt that they could not completely resist the tobacco and went 

ahead anyway. 

 

Keywords: pregnant women, health, recommendations. 
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1. Introduktion 
 

Ett barns liv börjar i magen och det är även där den blivande mamman lägger grunden för sitt 

barns framtida hälsa. Genom att äta bra, röra på sig i rätt mängd och inte stressa i onödan kan 

de flesta gravida kvinnor må bra under sin graviditet. Men vad är bra att äta? Vad ska man 

undvika att äta? Hur mycket fysisk aktivitet bör utövas? Idag får vi rekommendationer från 

alla håll; mödravårdcentralen, internet, radio, teve, tidningar, vänner etc. Hur ska man veta 

vilken information som är tillförlitlig och vilken information man ska förkasta? 

Många människor rör på sig och äter hälsosamt för att må bra, men det finns även individer 

som gör det för utseendets skull, och vid en eventuell graviditet kanske de inte tycker att det 

är lika viktigt längre då de ändå kommer att gå upp i vikt. Det är de sistnämnda kvinnorna 

som kanske är de viktigaste individerna för barnmorskan att nå ut till med 

rekommendationerna angående hälsovanor vid graviditet för att de ska förstå innebörden av 

en god hälsa, både för dem själva och det växande barnet. 

Idag föder vi barn redan i relativt ung ålder och det är därför det är viktigt att belysa just 

ämnet hälsa vid graviditet bland annat för att dessa unga individer kanske inte har den 

kunskap och möjlighet att ta reda på information i lika stor mån som äldre förstföderskor har. 

Genom att göra rekommendationerna riktade till gravida kvinnor tillgängliga för gemene man 

och mer kända för samhället i stort skulle kanske det viktiga budskapet angående god hälsa 

vid graviditet kunna spridas och folk skulle kunna ta det till sig lättare och förstå innebörden. 

1.1 Definitioner 

”hälsa, enligt Världshälsoorganisationens (WHO) definition "ett tillstånd av totalt fysiskt, 

psykiskt och socialt välbefinnande och inte bara en frånvaro av sjukdom eller 

funktionsnedsättning". Därmed beskrivs hälsa som ett positivt tillstånd, vilket inbegriper hela 

individen i förhållande till dess situation” (Nationalencyklopedin, 2011). 

Hälsa kommer i denna uppsats att definieras som en process där individen har möjlighet att 

uppleva en känsla av sammanhang som ett psykiskt, fysiskt och socialt välbefinnande. Vidare 

menas att individen själv kan påverka mycket angående dess hälsa, förutom eventuella 

sjukdomar och tillstånd, men hon kan själv hjälpa till att styra sitt eget och hennes barns 

psykiska, fysiska och sociala mående genom att sköta sin kost och motion samt undvika 

alkohol, narkotika och tobak. 

I denna studie definieras hälsovanor som kost-, motions-, alkohol- och tobaksvanor. 

1.2 Kost och näring 

Statens Livsmedelsverk (Livsmedelsverket, 2007) bistår med rekommendationer till gravida 

kvinnor då man behöver mer näring än annars, men inte så många fler kalorier, för att barnet 

ska utvecklas och växa. De förordar att blivande mödrar ska äta varierat och ta hjälp av 

tallriksmodellen för att den visar lagom proportioner mellan protein, kolhydrater och fett. De 

rekommenderar att man varje dag ska äta 500 g frukt och grönt, ca 5 dl lättmjölk, naturell 

lättfil eller yoghurt, flytande margarin eller olja till matlagning och lättmargarin på 

smörgåsen, fisk 2-3 gånger i veckan, fullkornsalternativ till bröd, pasta, ris, bulgur och 

liknande samt kött, kyckling, bönor, ägg, linser eller ärtor. För att gravida kvinnor ska få i sig 
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tillräckligt mycket näring och samtidigt inte gå upp för mycket i vikt, är det viktigt att välja 

näringstät mat samt dra ner på näringsfattiga livsmedel. I genomsnitt behövs lite extra mat per 

dag; en frukt månad 1-3, ett matigt mellanmål och en frukt månad 4-6 samt två matiga 

mellanmål och en frukt månad 7-9 (SLV, 2007). Dock är kunskapen om de olika trimestrarnas 

energibehov inte optimal, man vet inte vilken roll energiintaget spelar under olika trimestrar 

för mamman och barnets hälsa (SLV, 2008b). 

När en kvinna är gravid ökar blodbildningen successivt och hon behöver därför ett tillskott av 

järn. Järn finns i blodpudding, leverpastej, kött, torkade bönor, linser, fullkornsbröd och ärter. 

Kombinationen av C-vitaminrika livsmedel, exempelvis frukt och grönsaker, och icke 

hemjärn innebär att kroppen lättare tar upp detta ur maten. Om den gravida inte får i sig 

tillräckligt med järn i sin kost, något som är ganska vanligt, finns det tillskott i form av 

tabletter som barnmorskan kan rekommendera. De regelbundna blodproven avgör om det 

behövs (Vårdguiden, 2010). 

Järn transporterar syre från lungorna till kroppens vävnader med hjälp av hemoglobin. 

Behovet av järn är som störst under perioder med snabb tillväxt, och under graviditeten ökar 

detta behov för att täcka både det växande fostret samt moderns behov. Om mamman har 

järnbrist kan barnet födas med järnbrist, men även allvarligare symtom så som kognitiva eller 

beteendestörningar hos barnet kan vara ett resultat. Även nervsystemets utveckling kan 

drabbas av omedelbara och långsiktiga negativa effekter hos barnet. De nuvarande 

rekommendationerna för en kvinna med normala järndepåer innehåller 100 mg järntillskott 

under vecka 20-24 av graviditeten för att kostens järn inte anses vara tillräckligt, medan 

kvinnor med järnbrist rekommenderas 200 mg järn dagligen (SLV, 2008c). Under senare 

delen av graviditeten kan kroppens behov av järn inte tillgodoses endast genom kosten, utan 

tillskott blir då nödvändiga (SLV, 2005). 

B-vitaminet folsyra som finns i frukt, gröna grönsaker, baljväxter, rotfrukter och 

fullkornsprodukter krävs för fostrets utveckling och den gravida kvinnans blodbildning. Fram 

till den tolfte graviditetsveckan rekommenderas 400 mikrogram per dag och det är framför allt 

för att minska risken för ryggmärgsbråck hos fostret (Vårdguiden, 2010). 

Vid en graviditet ökar behovet av vitamin D då det spelar en viktig roll i regleringen av 

kalcium och metabolismen relaterat till skeletthälsa. Under graviditet och amning är det 

särskilt viktigt med vitamin D för att utvecklingen av skelettet sker i snabb takt hos fostret och 

senare hos den nyfödde. Det ökade behovet av vitamin D hos den gravida kvinnan beror 

också på att den blivande modern absorberar mer kalcium för att förse fostret med tillräcklig 

mängd. Den högsta mängden kalcium överförs till fostret under tredje trimestern, upp till 250 

milligram per dag. Vitamin D behövs även för fostrets tillväxt, nervsystemets utveckling, 

immunsystemets funktion, lungmognad samt för moderns benhälsa under graviditet och 

amning (SLV, 2008c). 

Vitamin D finns framför allt i solens UVB-strålning men kan även erhållas från berikade 

livsmedel, exempelvis margarin och mjölk samt fet fisk, ägg och kött. Dagens 

rekommendationer av vitamin D för vuxna och barn över två år är 7,5 mikrogram per dag 

(ibid). 

De Nordiska näringsrekommendationerna (NNR) från år 2004, rekommenderar att minst fem 

energiprocent av kosten hos gravida kvinnor bör komma ifrån essentiella fettsyror. Genom 

regelbunden konsumtion av framför allt fet fisk kan man täcka behovet av långkedjiga n-3-

fettsyror. Livsmedel som kött, fågel, ägg, mjölk, rapsolja och vissa nötter innehåller även de 

n-3-fettsyror (SLV, 2008c). 
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Fisk och skaldjur innehåller selen, jod och vitamin D, samt att fet fisk så som makrill, sill och 

lax även innehåller det nyttiga omega 3-fettet som är viktigt för gravida kvinnor. Det är därför 

viktigt att få i sig både magra och feta alternativ flera gånger i veckan (Vårdguiden, 2010). 

1.3 Alkohol, tobak och nikotin 

Alkohol passerar via moderkakan till fostret och man bör därför helt avstå från alkohol under 

hela graviditeten (SLV, 2005). Då fostrets lever är outvecklad och inte kan ta hand om 

alkoholen som passerar, så kan även små mängder göra skada (Vårdguiden, 2010). 

Alkoholkonsumtion hos den gravida kvinnan kan leda till missfall, 

förlossningskomplikationer, för tidig födsel och låg kroppsvikt men även karaktäriska 

ansiktsdrag, tillväxthämning och CNS skada/dysfunktion hos barnet (SLV, 2008d). Vid 

alkoholintag av den gravida kvinnan tas alkoholen upp i blodet genom magsäcken och 

passerar sedan moderkakan som förser fostret med näring och syre. Moderkakan ska också 

förhindra att skadliga ämnen når fostret men den har ingen förmåga att stoppa 

alkoholmolekylerna som istället går direkt in i fostrets blodomlopp via navelsträngen. Då 

fostrets lever är mycket liten kan den inte bryta ned alkoholen och resultatet blir att fostret blir 

berusat minst lika länge som modern, samt att fostervattnet som omger barnet fylls med 

alkohol. För att bryta ned alkoholen måste det tillbaka till moderns blodomlopp och lever 

vilket sker i takt med alkoholförbränningen (Folkhälsoinstitutet, 1994). Fetalt alkoholsyndrom 

(FAS) drabbar ett till två barn av 1000 levande födda, vilket är alkoholskador förvärvade i 

fosterstadiet. Tecken på FAS kan vara: tillväxthämning som foster och efter födseln, 

koncentrationsstörning, inlärningssvårigheter, hjärnskada, inre missbildningar i hjärta, kärl 

och tarmkanal etc (Folkhälsoinstitutet, 1994). FAS är den enda alkoholrelaterade skada som 

tydligt definierats (Socialstyrelsen, 1993). 

Folkhälsoinstitutet (1994) menar att det finns stora individuella variationer hos både mor och 

barn gällande känslighet och skyddande faktorer vid alkoholmissbruk, samt att vissa 

utvecklingsfaser är mer sårbara än andra. Därför är det omöjligt att säga att det inte 

förekommer dödliga alkoholskador efter varken högkonsumtion eller enstaka tillfällen av 

alkoholintag. Enligt Socialstyrelsen (1993) är risken för missbildningar störst i början av 

graviditeten då de flesta organ anläggs, medan exempelvis mental utvecklingsstörning även 

kan uppstå under senare delen av graviditeten. 

Nikotin gör att fostret får mindre näring eftersom det drar samman blodkärlen i moderkakan 

och gravida bör därför avstå helt från den skadliga tobaken (Vårdguiden, 2010). Fostret 

drabbas mer av rökning än mamman gör, det får i sig nästan dubbelt så mycket kolmonoxid 

som koncentreras i fostrets blodkroppar. Rökning efter graviditetsvecka 30 ökar risken för 

förtida förlossning avsevärt, dock kan inte riskerna med tobaksrökning avskrivas med hjälp av 

nedtrappning under graviditeten utan ett totalt rökstopp är den enda verksamma åtgärden 

(Post, 2003). 

1.4 Koffein och hälsokostprodukter 

Hur koffein påverkar fostret är ännu oklart, men rekommendationerna visar att man inte bör få 

i sig mer än 300 mg per dag, vilket motsvarar cirka tre koppar kaffe eller sex koppar svart te. 

Även vissa läskedrycker och energidrycker innehåller koffein (Vårdguiden, 2010). Ett 

samband mellan intag av koffein och en ökad risk för missfall finns (SLV, 2008d). 

Gravida kvinnor bör vara aktsamma gällande hälsokostprodukter då det är osäkert hur 

naturläkemedel, kosttillskott och örtprodukter påverkar fostret. Ginsengprodukter och 

algprodukter innehållande mycket jod bör undvikas helt (Vårdguiden, 2010). Fostret är 

känsligare än mamman och det saknas forskning och kunskap om effekter av olika medel 

under graviditet och det är därför viktigt att hålla sig ifrån sådana. Vid högt intag av 



4 

 

farmakologiskt jod påverkas sköldkörtelns funktion och störningar i hormonsystemet uppstår. 

Detta kan leda till brist på sköldkörtelhormoner eller en ökad halt av sköldkörtelhormoner i 

vävnaderna och därmed påverka fostrets sköldkörtel, genom exempelvis struma, utan att 

mammans hälsa påverkas. Generellt rekommenderas att inte överstiga 250 mikrogram jod per 

dag från hälsokostprodukter. Ginsengprodukter kan påverka hormonbalansen och därför 

avråds gravida kvinnor att helt avstå från dessa produkter (SLV, 2008d). 

1.5 Livsmedel att undvika 

Lever, leverrätter och fiskleverolja innehåller mycket A-vitamin som i höga doser kan skada 

barnet och bör därför undvikas helt. Vid intag av vitamintabletter bör man se till att de inte 

innehåller mer än ett milligram A-vitamin per dagsdos (SLV, 2007b). 

Vissa fisksorter, abborre, surströmming, strömming, gös och gädda, kan innehålla miljögifter 

så som kvicksilver, PCB eller dioxin och bör därför inte ätas mer än några gånger per år. Fisk 

som vi fångat själva, exempelvis öring och lax från Vänern, Vättern och Östersjön samt 

röding från Vättern, bör inte heller ätas mer än några gånger per år (Vårdguiden, 2010). 

1.6 Parasiter och bakterier 

Bakterien listeria, som har en god överlevnadsförmåga och skickligt anpassar sig till miljön, 

finns i många livsmedel och kan därför lätt komma in i olika livsmedelsanläggningar. 

Listerios är främst förknippad med "kylförvarad konsumtionsfärdig mat med relativt lång 

hållbarhetstid och som ofta har genomgått flera processteg och som stöder tillväxt av L. 

monocytogenes" (SLV, 2008. s. 2). Exempel på livsmedel med listeria är: mjuka och 

halvmjuka mögelostar, mjukost, processade köttprodukter, varmkorv, gristunga i gelé, salami, 

paté, pastöriserad och opastöriserad mjölk, kokta räkor, smör, rökt eller gravad lax, råa 

grönsaker, potatissallad, ricottaost, getost, opastöriserad glass, fetaost, fårost, rökta musslor, 

rökt torskrom, oliver och otillräckligt uppvärmd fisk. Bakterien har en ovanlig förmåga att 

tränga igenom blod-hjärnbarriären, mag-tarmbarriären och foster-placentabarriären och då 

inta och föröka sig i olika celltyper. Om den gravida kvinnan får bakterier i blodet kan det gå 

via moderkakan och infektera fostret. Graviditeter kan sluta i missfall eller dödfödsel eller 

svår sjukdom hos det levande födda barnet. Vid infektion kan behandling av antibiotika ges 

och prognosen är ofta god hos vuxna men dålig hos den nyfödda (SLV, 2008b). 

Några råd som kan minska risken att smittas av listeria är att förvara kylvaror kallt (4+ 

grader), endast äta nygjorda eller nyförpackade produkter av gravad, rökt fisk och sushi, 

undvika smörgåspålägg och kall färdigmat mot slutet av hållbarhetstiden. Vid intag av 

kallrökt, torkat eller gravat kött bör det frysas i tre dygn före konsumtion, och man bör 

undvika opastöriserad ost, mögel- och kittost (SLV, 2007b). 

Den encelliga parasiten Toxoplasma gondii är vanlig i hela världen, främst i varma och 

fuktiga klimat. Även T. gondii kan tränga igenom blod-hjärnbarriären, mag-tarmbarriären och 

foster-placentabarriären och parasiten kan smitta oss människor på tre olika sätt: som 

vävnadscystor i infekterat kött, som oocystor i omgivningen, samt via moderkakan. En gravid 

kvinna som smittas, och som tidigare inte varit i kontakt med smittämnet, riskerar att överföra 

infektionen till sitt foster. En infektion i tidig graviditet kan leda till missfall eller ett dödfött 

barn, men det kan även resultera i att barnet föds med hjärnskador och synnedsättning. 

Obehandlade infektioner hos barn kan leda till olika svårighetsgrader av synnedsättning, cp-

skador, förståndshandikapp och epilepsi. I Skandinavien anses den vanligaste smittovägen 

vara konsumtion av rått eller otillräckligt tillagat kött från parasitbärande djur, främst gris och 

får. T. gondii kan även finnas i opastöriserad getmjölk (SLV, 2008b). 
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Några råd som kan minska risken att smittas av toxoplasma är att genomsteka all sorts kött 

och fågel, alltid tvätta händerna före matlagning, mellan olika råvaror och efter trädgårdsar-

bete, diska skärbrädor och köksredskap mellan olika råvaror och skölja frukt och grönsaker 

(SLV, 2007b). 

1.7 Energibehov under graviditet 

För att både mamman och barnet ska må bra under graviditeten är det viktigt att den blivande 

mamman får i sig rätt mängd energi, varken för mycket eller för lite. Ett för högt energiintag 

kan leda till en hög viktökning som bland annat kan leda till graviditetskomplikationer. Ett för 

lågt energiintag kan leda till att barnet föds med för låg födelsevikt som i sin tur kan leda till 

ökad sjuklighet och dödlighet, både som barn och vuxen. Att kroppen lagrar fett under en 

graviditet är viktigt och hos västerländska kvinnor har studier visat att kroppsfettet i 

genomsnitt ökar med 3-4 kg, dock bör inte för mycket fett lagras av ovan nämnda skäl (SLV, 

2008b). Institute of Medicine i USA har utarbetat riktlinjer för viktuppgång under graviditet 

som baseras på kvinnans BMI före graviditeten: underviktiga kvinnor bör öka 12,5-18 kilo, 

normalviktiga 11,5-16 kilo, överviktiga 7-11,5 kilo och feta 6-10 kilo (SLV, 2007a). 

Graviditeten i sig är energikrävande då foster och moderkaka ska utvecklas, mammans bröst, 

livmoder och blodvolym ökar och vävnad utvecklas. Mammans basalmetabolism ökar också 

då hon dels får en ökad mängd vävnad i kroppen, dels får en ökad andel kroppsfett. Fostrets 

egen energiomsättning påverkar mammans basalmetabolism, vilket också leder till ett ökat 

energibehov. Energibehovet är dock ganska litet i graviditetens början och ökar successivt ju 

mer graviditeten fortskrider (SLV, 2008b). Blodvolymen i en gravid kvinnas kropp ökar med 

cirka 30 procent och livmoderns storlek ökar från cirka 50 gram till ett kilo för att göra plats 

för barnet. För att utveckla fostret, moderkakan, livmodern och brösten kostar det cirka 

12 000 kalorier (Lindeberg & Lööf, 2007). 

Gravida kvinnors energiförbrukning och fettinlagring är väldigt olika då kvinnor motionerar 

olika mycket, är olika stora från början och äter olika mängder mat. Näringsrekommendatio-

nerna är utfärdade på gruppnivå och är därför ett problem då de inte tar hänsyn till bland annat 

mammans kroppsvikt före graviditeten. För att varje enskild gravid kvinna skulle veta exakt 

hur mycket hon skulle behöva konsumera, skulle en noggrann mätning av hennes fettinlagring 

och basalmetabolism behöva göras, vilket är omöjligt. Totalbeloppet av den energi som går åt 

för barnets utveckling, fettinlagring samt mammans ökning av basalmetabolismen är de 

faktorer som rekommendationerna baseras på (SLV, 2008b). 

Livsmedelsverkets råd för gravida täcker både mammans och fostrets behov och behovet ökar 

inte mycket den första trimestern, till skillnad mot de två senare där det blir en ökning på 15-

25 procent. 350-500 kalorier mer per dag bör den gravida kvinnan konsumera under de två 

sista trimestrarna (SLV, 2007a). Den totala energikostnaden för en hel graviditet motsvarar 

120 normalstora middagar (Lindeberg & Löf, 2007). 

1.8 Fysisk aktivitet 

Genom att träna och utöva fysisk aktivitet förbereder sig den gravida kvinnan på ett bra sätt 

inför förlossningen som kostar energi och kraft. Fysisk aktivitet är även bra för att motverka 

förstoppning som är vanligt förekommande hos gravida. Kvinnor som motionerat cirka 3 

gånger i veckan har en benägenhet att föda barn med högre födelsevikt än kvinnor som varit 

stillasittande eller motionerat mer intensivt (Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, 2004). 

Genom att behålla en god kondition under graviditeten samt bibehålla den fysiska aktiviteten 

minskar risken för trötthet, svullna ben och åderbråck. Risken för stress, depression, ångest 

och sömnstörningar är mindre hos fysiskt aktiva kvinnor jämfört med stillasittande. Fysisk 

aktivitet kan minska risken och vara till hjälp vid olika symtom och sjukdomar, så som: 
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havandeskapsförgiftning, urinläckage, rygg- och bäckensmärtor och fetma (Yrkesföreningar 

för fysisk aktivitet, 2009). 

En av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning under graviditet är smärtor i rygg och bäcken 

som uppstår när rörligheten i bäckenet ökar som en förberedelse för förlossningen. Genom att 

informera blivande mammor om fysisk aktivitet, belastning, rörelse och arbetsställning kan 

sjukskrivningarna minska (Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, 2004). 

Det finns ingen speciell rekommendation angående fysisk aktivitet för gravida, den är 

densamma som för vuxna: daglig fysisk aktivitet i sammanlagt 30 minuter (Yrkesföreningar 

för fysisk aktivitet, 2009). Kvinnor som redan före graviditet har tränat på en måttlig till 

intensiv nivå, brukar kunna fortsätta med det och kvinnor som levt ett fysiskt inaktivt liv kan 

med fördel börja vara fysiskt aktiva på en måttlig nivå. Konditionsträning bör vara av lättare 

slag och i styrketräning bör tung belastning bytas ut mot fler och lättare repetitioner, samt kan 

med fördel inriktas på träning av bäckenbottenmuskler och magmuskler. Lämpliga motions-

former skulle kunna vara: dans, promenader, aerobics, simning, stavgång, lättare jogging, 

vattengympa, cykling, step up, längdskidåkning och lättare former av gymnastik (Yrkesföre-

ningar för fysisk aktivitet, 2004 och 2009). 

Ett bra mål med träningen under graviditeten kan vara att behålla den fysiska aktivitetsnivå 

som man haft före graviditeten, att inte utmana sig genom att uppnå högre prestationer. 

Stillasittande kvinnor som börjar med fysisk aktivitet under graviditeten, bör börja med 

kortare träningspass några gånger i veckan och sedan öka gradvis. Belastningen på träningen 

bör inte vara tyngre än att man kan föra ett normalt samtal under tiden (Yrkesföreningar för 

fysisk aktivitet, 2009). 

Vissa aktiviteter kan vara bra att undvika under den senare delen av graviditeten på grund av 

kvinnans och det ofödda barnets säkerhet. Det är till exempel sporter med risk för fall 

(utförsåkning, ridning, skridskoåkning), sporter där livmodern utsätts för slag och tryck 

(fotboll, hockey, basket), sportdykning där det blir ökat syre- eller kvävgastryck i blodet samt 

intensivare form av jogging och gymnastik (Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, 2004). Då 

graviditeten i sig innebär en ökad rörlighet, bör stretch- och töjningsövningar utföras i ett 

lugnt tempo med en viss försiktighet (Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, 2009). 

1.9 Riktlinjer för mödravården 

Mödravårdcentralen ligger först i vårdkedjan runt graviditet, födelse och föräldraskap och 

skall ha ansvar för en väl sammanhållen vårdkedja. Mvc har ett hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande perspektiv där förebyggande av psykosocial ohälsa och livsstilsfrågor 

genomsyrar hela verksamheten som utgör en viktig del i folkhäsoarbetet. Genom att minska 

dödlighet, sjuklighet och skada hos mamma och barn främjar mvc hälsan hos den gravida 

kvinnan som även får ett psykosocialt stöd för att kunna få goda förutsättningar för ett 

ansvarsfullt föräldraskap. Mvc riktar sig till bland annat gravida eller nyförlösta kvinnor och 

kvinnor som behöver rådgivning. I samband med graviditet ska hälsovården stärka det friska 

och förebygga problem av medicinsk, psykologisk och social karaktär som är betydelsefull för 

den gravida kvinnan och hennes familj (Stockholms läns landsting, 2009). 
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2. Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på om kvinnor i och med sin graviditet ändrar sina 

hälsovanor utifrån mödravårdens rekommendationer. Ett delsyfte är att ta reda på varifrån de 

hämtar ytterligare hälsoinformation. 

2.1 Frågeställningar 

 

 Vad får gravida kvinnor för rekommendationerna beträffande hälsovanor vid 

graviditet? 

 Var hämtar gravida kvinnor information om rekommendationerna kring 

hälsovanor vid graviditet? 

 Lägger kvinnor om sina kost-, alkohol- och tobaksvanor, och i så fall hur, när de 

får reda på att de är gravida? 

 Börjar stillasittande kvinnor röra på sig när de får reda på att de är gravida? 

 Fortsätter aktiva kvinnor att röra på sig när de får reda på att de är gravida? 

3. Metod 
 

3.1 Studiedesign 

I denna undersökning användes en empirisk deskriptiv kvalitativ studie där verkligheten 

beskrivs och utvärderas mot rekommendationerna. För att få information och för att besvara 

syftet, användes öppna frågor som besvarades via mejl av 19 kvinnor som nyligen varit, eller 

var gravida under studiens genomförande. Då undersökningen syftade till att få en djupare 

förståelse av gravida kvinnors åsikter och tankar kring hälsovanor och rekommendationer vid 

graviditet, blev valet av intervjuer naturligt som enligt Gillham (2008) handlar om att skapa 

en djupare förståelse för attityder och beteenden. Frågorna var specificerade men tillät 

samtidigt en fördjupning av svaren för att ge ett större utrymme till respondenten. Frågorna 

var utformade för att ta reda på om gravida kvinnor lägger om sina hälsovanor, på vilket sätt 

och var de får sin information ifrån. 

3.2 Urval 

Från början sattes ett anslag upp på Mödravårdscentralen (MVC) (se bilaga 2) där gravida 

kvinnor inbjöds att delta i denna undersökning som syftade till att diskutera hälsovanor under 

graviditet i fokusgrupper. Då svarsfrekvensen var obefintlig, fick planen göras om och då 

gjordes istället ett bekvämlighetsurval där undersökningsledaren ur sin bekantskapskrets 

tillfrågade gravida kvinnor eller kvinnor som varit gravida under de senaste 17 månaderna om 

att deltaga i studien. Denna metod valdes främst på grund av tidsbristen som kvarstod efter de 

uteblivna fokusgrupperna. Tiden för graviditeten varierade mellan graviditetsvecka nio till en 

som fått sitt barn för 17 månader sedan. Deltagarna tillfrågades att deltaga i undersökningen 

genom ett mejl på facebook. De informerades om undersökningens syfte, att deras deltagande 

var frivilligt och att uppgifterna skulle behandlas konfidentiellt. 

3.3 Procedur 

Då deltagarna gått med på att medverka i undersökningen skickades frågorna (se bilaga 1) ut 

för att respondenterna skulle kunna svara så fort som möjligt. Nitton kvinnor deltog i 

undersökningen vilket var samtliga kvinnor som svarat att de ville medverka. 
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För att respondenterna skulle få en stor frihet i formuleringen av svaren användes öppna 

frågor (se bilaga 2) då respondenten själv väljer vad och hur hon vill svara. Frågorna 

konstruerades för att ta reda på när respondenterna började få information angående 

hälsovanor, om och hur de fick råden att ändra på någonting i sin livsstil, om de själva tog 

reda på ytterligare information samt om de ansåg att informationen de fick var relevant. 

Intervjuerna skedde via mejl och vid oklarheter eller frågetecken kunde alltid en ny kontakt 

tas och eventuella missförstånd kunde redas ut. Respondenterna ombads att höra av sig om de 

hade ytterligare saker att tillägga eller undrade över några oklarheter. 

3.4 Dataanalys 

Resultatet mejlades in från alla deltagare och då gjordes en kvalitativ analys av resultatet 

(Gillham, 2008) där allt sammanställdes genom gemensamma kategorier, och sådant som 

skiljde sig från den gemensamma strukturen för att återskapa det centrala budskapet, i verbala 

formuleringar. Kategorirubrikerna är deskriptiva och lyfter fram egenskaperna hos 

uttalandena och svarar på frågorna i syftet. Då intervjufrågorna inte var av känslig art, blev 

heller inte svaren svåra att tolka. Kategorirubrikerna som sammanställdes blev: information 

tidigt i graviditeten, medvetenhet om kostvanor, självklart att sluta med alkohol och tobak, 

lyssna på kroppen, informationskanaler samt tillräcklig information om hälsovanor och 

rekommendationer. 

3.5 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådets (2009) fyra etiska huvudkrav har tagits i beaktande för denna studie; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

 Informationskravet: forskaren informerade undersökningsdeltagarna om deras 

uppgift i undersökningen samt att deras deltagande var frivilligt och att de har rätt 

att avbryta sin medverkan när som helst. 

 Samtyckeskravet: undersökningsdeltagarna fick lämna sitt samtycke till att 

medverka i undersökningen. 

 Konfidentialitetskravet: uppgifter om undersökningsdeltagare kodades så att 

endast forskaren kunde identifiera dem. 

 Nyttjandekravet: forskaren frågade undersökningsdeltagarna om de var 

intresserade av att få den färdiga rapporten av undersökningen. 

4. Resultat 
 

Resultaten kommer att presenteras i tabeller och löpande text, uppdelat utifrån underrubriker 

för att underlätta för läsaren. 

4.1 Deltagare 

Nitton respondenter deltog i denna undersökning där kvinnornas åldrar skiljde sig från 23 år 

till 36 år, hur långt graviditeten gått/hur länge sedan de fött, från graviditetsvecka nio till 17 

månader sedan födsel samt hur många graviditeter de genomgått (se tabell 1). 

Tabell 1. Deltagarnas ålder, vilken graviditetsvecka de befinner sig i eller antal månader eller 

veckor sedan födsel samt antal graviditeter. 

 



9 

 

Ålder Graviditetsvecka/födsel Antal graviditeter 

23 år v.9 2 

23 år v.12 2 

23 år v.15 2 

23 år v.20 1 

23 år v.31 2 

23 år 4 mån sedan 1 

23 år 9 mån sedan 1 

23 år 12 mån sedan 1 

24 år v.22 1 

25 år 10 veckor sedan 1 

25 år 4 mån sedan 1 

25 år 10 mån sedan 2 

27 år 10 mån sedan 1 

28 år 1 mån sedan 2 

28 år 3 mån sedan 2 

28 år 7 mån sedan 1 

28 år 17 mån sedan 1 

36 år v.41 3 

36 år 13 mån sedan 1 

 

4.2 Information tidigt i graviditeten 

Alla respondenter fick information och råd angående hälsa i samband med sitt första besök 

hos barnmorskan på MVC. Det första besöket skedde vid olika tidpunkter under graviditeten 

på grund av att kvinnorna själva upptäckte att de var gravida vid olika skeenden och tog då 

kontakt med MVC. De tidigaste besöken skedde i graviditetsvecka sex och det senaste under 

graviditetsvecka femton. 

4.3 Medvetenhet om kostvanor 

Samtliga respondenter fick råd som var tagna från en broschyr från Livsmedelsverket och som 

de sedan fick med sig hem. Barnmorskan gick igenom en del information och så fick 
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föräldrarna ställa frågor om det var något de ville veta mer om eller kände sig osäkra på. För 

de respondenter som inte kände sig bekanta eller pålästa kring ämnet blev samtalet längre, 

samtidigt som de kvinnor som redan var insatta inte behövde lika mycket information. Den 

första informationen handlade främst om mat att undvika såsom vissa fisksorter och 

opastöriserad ost, tillräckligt intag av järn, frukt och grönsaker, vatten, tallriksmodellen, att 

minska på sockerintaget och att äta många små mål samt ett extra mellanmål. En respondents 

råd skiljde sig dock ifrån alla andras på grund av sjukdom. Detta var att hon skulle äta för två, 

som andra inte rekommenderas, och att få i sig mycket protein. 

Det skiljde sig lite åt mellan deltagarnas sätt att följa dessa råd, men de flesta svarade att de 

ville ge sitt ofödda barn de bästa förutsättningarna och följde därför råden väldigt noggrant. 

En respondent följde endast de råd om vad hon inte fick äta medan en annan fortsatte med att 

äta insjöfisk, dock inte oftare än en gång i månaden, på grund av att hon inte trodde på 

uppgifterna om miljögifter. Vissa svarade att de fuskade, bland annat med att äta en blodig 

biff någon gång under graviditeten, därför att de trodde att rekommendationerna oftast är till 

för att man inte ska överkonsumera något. 

”Jag följde råden som barnmorskan gav mig då de ändå säger att man får äta insjöfisk någon 

gång per år, någon liten bit brieost slank ner men det var så minimalt”. 

De flesta deltagare tog reda på ytterligare information om kost (se figur 1) och dess betydelse 

än vad de fått från barnmorskan på grund av att de kände att samtalet med barnmorskan var 

ganska kort och att det dykt upp nya frågetecken sedan besöket. Informationen kom främst 

från olika internetsidor, men även litteratur och vänner som varit eller var gravida samtidigt. 

Några respondenter uppgav att vissa ytterligare råd som de läste följdes med sunt förnuft, 

medan andra uppgav att de inte alls tog reda på ytterligare information, utan litade på att de 

fick allt nödvändigt vetande genom barnmorskan. 

”Med den information som finns på internet om graviditeter fick jag mycket information 

redan innan jag träffade barnmorskan om vad som är farligt att äta under en graviditet”. 

4.4 Självklart att sluta med alkohol och tobak 

Samtliga respondenter fick rådet att helt sluta med både alkohol och tobak på grund av dess 

risker för barnet, men vissa fick även höra av barnmorskan att det inte skadade om de tog ett 

glas vin ibland. Hur kvinnorna följde råden var lite olika angående tobak; en slutade att röka 

direkt efter första barnmorskebesöket då hon fått förklarat för sig vad som händer med fostret 

vid rökning, en rökte fram till graviditetsvecka 25 men slutade sedan, en kunde inte sluta 

snusa efter en tids uppehåll så hon fortsatte graviditeten ut, en försökte sluta röka eller att 

trappa ned, dock slutade de flesta så fort de fått reda på att de var gravida. Däremot vara alla 

överens om att sluta med alkohol på en gång och såg ingen anledning till att dricka en droppe 

med tanke på riskerna för barnet. 

”Barnmorskan sa att det inte skadade om jag tog ett glas vin ibland men jag valde att helt 

avstå”. 

Enstaka respondenter tog reda på ytterligare information om alkohol, exempelvis vad som 

hände med fostret vid intag av enstaka vinglas och om man som gravid kunde dricka glögg 

som kokat, men de flesta var överens om att riskerna för fostret övervägde fördelarna med att 

dricka alkohol och såg ingen anledning till att ta reda på ytterligare information. 
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4.5 Lyssna på kroppen 

Många fick rådet om att träna på den nivå kroppen tillät, att lyssna på kroppen och om det inte 

gjorde ont var det oftast okej, att sluta rida i tredje trimestern, promenad minst 30 minuter om 

dagen, bra med simning och vattengympa samt att trappa ned när man kände att kroppen 

behövde det. Endast en respondent uppgav att hon inte fick så mycket information alls. Alla 

var dock övertygade om att det var bra att fortsätta motionera under graviditeten men utförde 

det på olika sätt; vissa fortsatte bara att promenera, någon som tränade hårt kände sig tvungen 

att ta det något lugnare, en fick rådet att röra på sig mer men kände sig hindrad på grund av 

foglossning, en fortsatte gymma så länge hon orkade och började sedan med promenader och 

en fick rådet att fortsätta motionera men med försiktighet med ”utfall” då hon vid tidigare 

graviditet haft stora problem med foglossning. 

”Jag fick rådet att träna på den nivå som min kropp tillät”. 

Flera upplevde att barnmorskan inte informerade speciellt mycket om bra övningar och 

aktiviteter att utföra och därför kände sig respondenterna tvungna att söka egen information. 

4.6 Informationskanaler 

Respondenterna sökte mycket ytterligare information angående motion och fysisk aktivitet 

vid graviditet och då framför allt via internetsidor, men även via gravidböcker, se Tabell 2. De 

mest eftersökta råden handlade om vad som var bra att träna före, under och efter graviditet 

samt vad man kunde göra för att bli smidigare och starkare i ”viktiga” muskler inför 

förlossningen då många läst att förlossningen var krävande, nästan som ett maratonlopp, och 

att man med fördel kunde hålla igång under graviditeten för att underlätta och känna sig stark 

under förlossningen. 

Figur 1. Var deltagarna har hämtat sin information ifrån uppdelat i kategorierna motion, 

alkohol och tobak samt kost. Majoriteten av deltagarna har fått information från flera källor i 

samma kategori. 
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Som figuren visar, handlade de mest eftersökta råden om motion och kost. Livsmedelsverkets 

hemsida var mest populär bland respondenterna, även litteratur var en stor informationskälla. 

4.7 Tillräcklig information om hälsovanor och rekommendationer 

De respondenter som kände sig insatta och pålästa i ämnet hälsa, och då framför allt kost och 

motion, ansåg att det räckte med den information som barnmorskan gav, men de trodde att 

den kunde vara bristfällig för kvinnor som inte är speciellt insatta i ämnet. Kvinnorna som 

tidigare varit gravida, ansåg att de hade erfarenheter av hur kosthållningen vid en graviditet 

ska se ut och upplevde sig inte behöva så mycket information som kanske en förstföderska 

skulle kunna behöva. 

Flera deltagare ansåg att informationen var bristfällig men att det som fattades fanns att läsa 

om på internet. Vissa ansåg däremot att det var tillräcklig information som gavs ut men 

eftersom de var nyfikna och att information fanns så lättillgänglig på Internet, så läste de på 

mer om allt från riskförlossningar till hur barnet växer i magen. 

”Då jag tidigare varit gravid kände jag inte att jag behövde så mycket information om kosten 

den här gången”. 

En respondent upplevde att hon själv fick fråga om allt hon ville veta medan en annan 

önskade mer råd om kost och mer stöd i samband med viktuppgången. Flera respondenter 

ansåg att informationen om alkohol och tobak nästan blev överdriven. Informationen gällande 

alkohol och tobak upplevdes väldigt strikt och noggrant påpekande medan informationen 

angående kost var lite för lättvindig där man kunde använda sunt förnuft. Generellt sett 

önskade man att barnmorskan skulle ta upp ämnet vid flera tillfällen, att barnmorskorna inte 

skulle ta för givet att den gravida kvinnan själv ska kunna allt. 

5. Diskussion 

 

5.1 Resultatdiskussion 

Råd om hälsovanor vid graviditet gavs redan vid det första besöket hos barnmorskan som 

skedde tidigt i graviditeten, från graviditetsvecka fem upp till 15. Alla respondenter fick med 

sig information hem för att läsa vidare. De huvudsakliga råden barnmorskan informerade om 

var vilken mat kvinnorna skulle undvika, dricka mycket vatten samt följa tallriksmodellen och 

de flesta respondenter följde dessa råd ganska noggrant. Många deltagare tog reda på 

ytterligare information om kost vid graviditet, och det gjordes främst genom olika internet-

sidor men även via litteratur och bekanta. Att helt sluta med alkohol och tobak var självklart 

för många respondenter när de fick reda på att de var gravida, dock fanns det några som 

fortsatte med tobak ändå. Råden angående motionsvanor och fysisk aktivitet skiljde sig lite åt 

på grund av respondenternas olika motionsnivåer, vissa fick rådet att fortsätta som de höll på 

medan andra behövde utöka sin fysiska aktivitet med exempelvis promenader. De flesta hade 

fått höra att de skulle lyssna på sin kropp och göra det man mår bäst av. Då respondenterna 

upplevde att de fick för lite information om bra övningar och aktiviteter att utföra så sökte de 

ytterligare information via internetsidor och gravidböcker. De deltagare som var insatta i 

ämnet kost och motion ansåg att de fick tillräcklig information från barnmorskan medan andra 

ansåg att informationen var bristfällig men kände att de fick tillräcklig påfyllning genom att 

läsa på internet. 
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Syftet med uppsatsen var att ta reda på om kvinnor i och med sin graviditet ändrar sina 

hälsovanor utifrån rekommendationer de fått från mvc och i så fall ta reda på var de hitter 

ytterligare information. Resultatet visar att de flesta respondenterna följde de råd och 

rekommendationer de givits eftersom de ville ge sitt växande barn de bästa möjliga 

förutsättningarna. Majoriteten av respondenterna tog även reda på ytterligare information om 

kost och motion vid graviditet, och den informationen kom främst från internet. Skillnader 

fanns mellan förstagångsgravida kvinnor och kvinnor med barn sedan tidigare, då de som var 

gravida för första gången verkade vara mer noggranna med att följa råden medan kvinnorna 

som redan hade barn hade en större tendens att ”fuska” och göra lite mer som de själva ville. 

Då Livsmedelsverket (2007) rekommenderar att gravida kvinnor behöver mer näring än 

annars, men inte så många fler kalorier, för att barnet ska utvecklas och växa anser jag att det 

är viktigt att dessa rekommendationer följs av alla gravida kvinnor, inte endast de 

förstagångsgravida. Fostret har samma behov vare sig du är gravid för första gången eller för 

tionde gången och jag anser att det är varje blivande mammas ansvar att ge sitt växande barn 

de bästa möjliga förutsättningarna till ett bra liv. 

Vissa respondenter litade fullständigt på att de fick den information som behövdes av 

barnmorskan och tog därför inte reda på ytterligare information om hälsovanor. Detta kan 

tyckas vara lite uppseendeväckande då barnmorskor kanske inte alla gånger kommer ihåg att 

informera om allt de borde informera om, trots att de har ett hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande perspektiv där förebyggande av psykosocial ohälsa och livsstilsfrågor 

genomsyrar hela verksamheten ( Stockholms läns landsting, 2009 ). Om man som gravid 

kvinna inte har så mycket kunskap om kost och hälsovanor, har man ett ansvar gentemot det 

växande barnet, att ta reda på den information som behövs för att ge barnet de bästa 

förutsättningar man kan. 

Det är viktigt att påpeka att det är av stor relevans när första besöket på MVC sker för att 

kvinnan ska få en så bra start i sin graviditet som möjligt och därmed kunna ge sitt barn de 

bästa möjligheterna. För barnets bästa är det inte bara viktigt att mamman äter bra och rör på 

sig, utan det är framför allt av stor vikt att den gravida kvinnan inte dricker alkohol eller 

brukar tobak, då det kan leda till missfall, undervikt och andra komplikationer. Det är då av 

stor betydelse att få kunskap om detta tidigt i graviditeten. Några respondenter fortsatte att 

använda tobak under graviditeten, vilket förefaller märkligt då alla var överens om att sluta 

dricka alkohol på grund av dess risker, men kunde ändå röka, vilket är lika illa. Enligt 

Folkhälsoinstitutet (1994) kan ingen säga säkert vad som händer med fostret vid alkoholintag  

så det enda säkra kortet är att helt avstå från alkohol under graviditeten. Vidare menar de 

också att erfarenheter har visat att alla individer som möter gravida kvinnor måste vara tydliga 

med att ta avstånd ifrån alkohol under graviditet, vilket resultatet visar att alla inte gör. Vissa 

respondenter fick höra av barnmorskan att det inte skadade om de tog ett glas vin ibland och 

det känns väldigt konstigt med tanke på att man inte helt säkert kan säga om små mängder kan 

skada fostret. Jag anser att det ska vara noll tolerans på allt som har med alkohol och tobak 

vid graviditet att göra och då måste mvc visa vägen. 

När barnet är fött kan motivationen att sluta med tobak bli starkare då man ser sig som en 

förebild. För ett givande resultat kan uppföljning och uppmuntran vara ett viktigt steg på 

vägen och kontakt per telefon eller på barnavårdcentralen (bvc) vid några tillfällen kan vara 

nyckeln till ett lyckat rökstopp (Post, 2003). Det är alltså viktigt att barnmorskan är 

uppmärksam på tobaksanvändningen även efter att barnet är fött då kanske båda eller någon 

av föräldrarna känner sig manade att sluta och behöver hjälp. Om barnmorska själv känner sig 

otillräcklig skulle hon kunna ta hjälp av någon kollega eller skicka föräldrarna vidare 

någonstans där de kan få den rätta hjälpen. 
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Många svar var snarlika vilket antyder att många gravida kvinnor tänker likadant och att 

många barnmorskor arbetar med samma information och riktlinjer. Detta är 

förtroendegivande, att de arbetar efter samma principer och besitter en kunskap som de kan 

lära ut till blivande mödrar då ämnet hälsa är så oerhört viktigt. Enligt Stockholms läns 

landsting (2009) ska mvc främja hälsan hos den gravida kvinnan och även ge ett psykosocialt 

stöd för att främja goda förutsättningar för ett ansvarsfullt föräldraskap.  

Resultatet blir ganska tunt när svaren är få och likartade men det är positivt att de pekar åt 

samma håll, vilket kan vara en antydan till att denna undersökning kan utgöra en grund för en 

större likartad undersökning för att öka överförbarheten. Eftersom ingen tidigare liknande 

undersökning om samma ämne har hittats, kunde resultaten från denna undersökning heller 

inte jämföras med något. 

För att rekommendationerna och viktiga råd ska kunna nå ut till gravida kvinnor på ett bredare 

plan tror jag att de skulle behöva marknadsföras på ett bättre sätt. Om samtalen och 

uppmaningarna endast sker i samband med besök hos barnmorskan, finns risken att de glöms 

bort då det är mycket information på kort tid för de blivande föräldrarna att ta in samt att 

risken finns att frågor och funderingar glöms bort. För att undvika detta kan det vara bra med 

ett tillägg, så som en internetsida där man kan gå in och få uppdaterad information dygnet 

runt. Blivande mödrar rekommenderas att läsa på livsmedelsverkets hemsida för information, 

men man kanske skulle kunna ha en speciell sida som bara innehåller information om det 

växande barnet och olika råd och rekommendationer till barnets föräldrar. Nu finns otaliga 

sidor som inriktar sig på just detta, men många av dessa är sponsrade av något företag som 

marknadsför just sina produkter, vilket gör det hela väldigt oseriöst och oprofessionellt. Det 

bästa vore om landstinget och livsmedelsverket kunde starta en gemensam hemsida som man 

vågar lita att på och känna trygghet att det är seriösa saker de rekommenderar, så att nyfikna 

föräldrar kan bli kunniga föräldrar. 

5.2 Metoddiskussion 

Denna undersökning var tänkt att vara utformad och utförd genom fokusgrupper med avsikt 

att diskutera och komma fram till ett resultat. Istället fick intervjuer via mejl användas som 

reservplan då det inte gick att få tag på respondenter via MVC. Ett anslag hade satts upp på 

mödravårdcentralen i ett försök att locka intresserade att medverka i undersökningen, men då 

respondenterna uteblev och tiden blivit knapp, fick intervjuer via mejl utföras istället. Då 

intervjuerna skedde via mejl kunde inte följdfrågor ställas direkt om behovet hade funnits och 

då kunde kanske resultatet ha sett annorlunda ut. För att få fram ett mer trovärdigt resultat tror 

jag att det bästa hade varit fokusgrupper eller intervjuer som gjorts ansikte mot ansikte eller 

på telefon. I dessa situationer kan man ställa följdfrågor samt att respondenten kan ställa 

frågor om det är något som är svårt att förstå. Då det inte var möjligt på grund av tidsbristen, 

anser jag dock att intervjuer via mejl är en fungerande metod som kan gynna människor som 

har svårt att prata i grupp, med främmande människor eller de som har telefonskräck. Vissa 

människor har lättare att skriva ned åsikter som kan vara personliga och då kan denna 

intervjumetod vara ett bättre alternativ. Enligt Gillham (2008) är mejlintervjun mindre intim 

än vanliga intervjutekniker då intervjupersonen kan delta på distans när det passar dem och är 

därför mindre påträngande. Två andra fördelar med denna metod är att man lätt kan gå 

tillbaka och titta på svaren för att säkerställa att resultaten är rätt tolkade, samt att alla 

intervjuer blev utförda på samma sätt vilket gör att resultatet kan jämföras på ett bra sätt. Om 

jag skulle utföra denna undersökning ännu en gång, skulle jag i första hand föredra att 

använda mig av fokusgrupper eller i andra hand intervjuer ansikte mot ansikte och 

transkribera allting då det är lättare att tolka signaler så som ansiktsuttryck, tonläge och 

kroppsspråk. Vid intervjufrågor av känslig natur hade den bästa metoden varit intervjuer 
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ansikte mot ansikte för att man skulle kunna tolka signaler, men i denna undersökning var så 

inte fallet. 

Anledningen till att ingen svarade på anslaget som sattes upp på MVC går det endast att 

spekulera i. Möjligen kan det ha att göra med att man kanske inte tittar på anslagstavlan i 

väntrummet eller så kände kvinnan att hon inte får någon ”belöning” för att ställa upp. Om 

man till exempel hade fått någon biobiljett eller dylikt kanske några skulle känna sig manade 

att deltaga istället för att avstå då man måste avsätta tid från sitt liv. Jag hade önskat att de 

som (förhoppningsvis) läste anslaget skulle ha känt att det räckte med en belöning i form av 

att kunna ta med sig något viktigt därifrån och ta lärdom av de andra deltagarna och deras 

erfarenheter istället för att få någon materiell belöning. 

Att få tag på deltagare som är i sin tidiga graviditet hade varit optimalt för denna 

undersökning då det hade kunnat ge ett resultat som varit färskt i respondenternas minne och 

antagligen skulle kvinnorna ha många funderingar och åsikter vid denna tidpunkt som skulle 

ha kunnat komma fram på ett tydligare sätt. Då jag som undersökningsledare känner några av 

respondenterna, kanske någon kände sig i en utsatt position då det handlar om personliga 

tankar, åsikter och beteendemönster och hade svårt för att vara ärlig medan vissa kan ha känt 

tvärtom, att det var lättare att öppna sig och ifrågasätta om det var någonting de undrade över. 

En annan aspekt i hur respondenterna svarade på frågorna kan kanske min roll som 

hälsopedagog ha inverkat på, att respondenterna ville att deras svar skulle låta bra och de 

kände sig tvugna att ge ”hälsosamma” svar för att jag inte skulle tycka att de var okunniga och 

ohälsosamma. Då vissa individer uttrycker sig bättre i skrift än i tal, är denna metod bättre än 

intervjuer som är tidskrävande och då tiden inte fanns anser jag att situationen löstes på bästa 

sätt. Fördelar med mejlintervjun är: data av god kvalitet - specifikt material, tidsekonomiskt, 

färdigtranskriberad, ett större antal respondenter kan medverka till samma kostnad, flexibel på 

så sätt att frågor och svar kan skickas under dygnets 24 timmar och inte bara under arbetstid, 

fler respondenter kan vara villiga att ställa upp då de kan svara när de vill och inte måste 

avsätta tid för att medverka i en intervju samt möjlighet till kommunikation över hela världen 

(Gillham, 2008). 

Då urvalet av respondenter inte skedde slumpmässigt finns risken för vad Andersson (2006) 

menar med sampling bias, då urvalet inte är representativt ur populationen som skulle 

undersökas, samt risken för att recall bias, där respondenten inte kommer ihåg eller kommer 

ihåg fel, kan finnas med i denna undersökning då vissa av respondenterna hade fått barn för 

över ett år sedan och kanske har svårt att komma ihåg allting. 

För att få en hög validitet i denna undersökning, som enligt Andersson (2006) är att mäta det 

man avsett att mäta, var den bästa metoden kvalitativ, och i detta fall intervjuer per mejl. 

Denna metod valdes för att det var bättre att få några djupa svar istället för som i en 

kvantitativ metod, många och ytliga svar. För att säkerställa en hög validitet av 

undersökningens resultat tillfrågades gravida eller nyförlösta kvinnor, och resultaten kunde 

sedan jämföras med rekommendationerna från litteratur. 

Alla intervjuer utfördes på samma sätt, via mejl, och de innehöll exakt samma frågor och detta 

gör att en säkerställning av hög reliabilitet kan göras. Frågorna är lätta att förstå och bör på så 

sätt inte feltolkas, undersökningen är inte komplicerat utförd och välbeskriven i metoden och 

skulle därför kunna replikeras. 

Då undersökningen endast innehöll 19 respondenter är det svårt att överföra till en hel 

population. Samtliga intervjupersoner har visserligen olika bakgrund vilket är positivt, men 

för att kunna få en hög överförbarhet krävs fler undersökningsdeltagare och därför är det inte 
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applicerbart på en större population. Då urvalet var ett bekvämlighetsurval är det inte heller 

representativt för en större population, utan respondenterna skulle istället ha valts ut genom 

ett slumpmässigt urval för att en bra presentation skall kunna göras. 

En kvalitativ analys (Gillham, 2008) av resultatet gjordes då respondenterna mejlat in alla 

svar där resultatet blev deskriptiva kategorirubriker som lyfter fram respondenternas svar och 

inbjuder till läsning. Frågorna var varken känsliga eller svåra att uppfatta och därför var det 

inte heller svårt att tolka dem. Vid exempelvis känsliga frågor kan det vara svårt att tolka 

svaren på ett papper och därför vara bättre att träffa responenten ansikte mot ansikte för att få 

ett fullvärdigt resultat. Begränsningar med metoden är att utformningen av frågorna är av 

större vikt då det endast är vad respondenterna får se. De kan inte få något förklarat för sig på 

plats vid eventuella oklarheter, vilket kan leda till missförstånd som i sig leder till ett felaktigt 

resultat. Spontanitet i svaren kan försvinna då respondenten har tid att fundera och 

omformulera sina svar, vissa personer kan framställa sig själva i god dager, vissa svar kan 

vara stela och opreciserade, risken för feltolkning finns då forskaren kan ha svårt att uppfatta 

den känslomässiga tonen samt att e-post kan ignoreras (Gillham, 2008). 

5.3 Förslag på fortsatt forskning 

 Ammande kvinnors hälsovanor 

Det vore intressant att se om ammande kvinnor lyssnar till mvc:s rekommendationer 

angående bland annat kost och alkohol vid amning. 

 Hälsovanor efter graviditet – bistående förändring eller tillbaka till gamla vanor? 

Det skulle vara intressant att undersöka om kvinnor som förändrat sina hälsovanor i och med 

sin graviditet har bibehållt sina förändringar eller återgått till gamla vanor. 

5.4 Förslag på litteratur 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

1. Om du är gravid, vilken vecka är du i nu? Alt. Hur länge sedan föddes ditt barn? 

2. I vilken vecka började du få information/råd om din hälsa? 

3. Fick du råd om att ändra dina kostvanor? Vilka var råden? Följde du dem? 

a) Om ja, varför och på vilket sätt? 

b) Om nej, varför inte? 

4. Tog du själv reda på ytterligare information om kostvanor vid graviditet? 

a) Om ja, vart hittade du denna information? 

5. Började du följa ytterligare råd än de barnmorskan hade givit dig? Vilka? 

a) Om ja, vart hittade du denna information och varför valde du att följa dessa? 

6. Fick du råd om att ändra dina alkohol/tobaksvanor? Vilka var råden? Följde du dem? 

a) Om ja, varför och på vilket sätt? 

b) Om nej, varför inte? 

7. Tog du själv reda på ytterligare information om alkohol och tobak vid graviditet? 

a) Om ja, vart hittade du denna information? 

8. Började du följa ytterligare råd än de barnmorskan hade givit dig? Vilka? 

a) Om ja, vart hittade du denna information och varför valde du att följa dessa? 

9. Fick du råd om att ändra dina motionsvanor? Vilka var råden? Följde du dem? 

a) Om ja, varför och på vilket sätt? 

b) Om nej, varför inte? 

10. Tog du själv reda på ytterligare information om motion vid graviditet? 

a) Om ja, vart hittade du denna information? 

11. Började du följa ytterligare råd än de barnmorskan hade givit dig? Vilka? 

a) Om ja, vart hittade du denna information och varför valde du att följa dessa? 

12. Tycker du att informationen du fick/får om hälsovanor och rekommendationer i samband 

med din graviditet var/är tillräcklig och relevant? 

a) Om nej, vad saknar/saknade du? 
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Bilaga 2 

 

Hej alla blivande mammor ! 
 

Skulle Du vilja diskutera dina hälsovanor i grupp? 
 

Jag är intresserad av vad Du tycker om begreppet hälsa då det är intressant i mitt 

framtida yrke som hälsopedagog. Samtalet kommer att spelas in på band endast 

för att jag ska kunna följa med i diskussionen som sedan kommer att resultera i 

en c-uppsats. 

Allt deltagande är anonymt och beräknas att ta ca 2-3 timmar. 

 

Du kanske får nya intryck och tankar angående din egen hälsa ! 
 

 

Kontakt: Ida Westerholm 

Mejl: Ida_westerholm@hotmail.com 

Tel: 070-7274772 

 

 


