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Sciences, University of Gävle. 
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The purpose of this study was to investigate women’s knowledge about dietary 

recommendations during pregnancy and to what extent they had received such advice, 

and in that case how it was perceived.  

 

The method was a qualitative approach and the results were collected by using semi-

structured interviews. The study group consisted of five women who in the last year 

gave birth to her first child. These women were recruited at a parent group meeting 

organized by a Child Welfare in a small town in central of Sweden. 

 

The results of the study showed that the informants only knew what to avoid eating 

during their pregnancy. Dietary advice was perceived as difficult and confusing, but 

they felt that it was important and should be given higher priority at the Antenatal 

clinic. All informants expressed the wish that dietary counseling should be done in 

groups, as this would give them the opportunity to discuss and learn from others' 

questions and concerns. 

 

The conclusion that can be drawn is that the women, had no firsthand knowledge 

regarding dietary recommendations during their pregnancy. The nutritional knowledge 

they had, focused on what they should avoid eating during pregnancy. The informants 

also experienced that their midwives did not give priority to dietary and nutritional 

counseling. 
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Sammanfattning 

 
Syftet med studien var att synliggöra vilken kännedom kvinnor har om 

Livsmedelsverkets rekommendationer kring kost för gravida, samt att undersöka i 

vilken mån kvinnorna erbjudits kostrådgivning och hur denna i så fall uppfattades. Detta 

syfte valdes då forskning visat att en rätt sammansatt och näringsrik kost har stor 

betydelse för att fostret ska utvecklas och växa som det ska under graviditeten.  

 

Metoden som användes var en kvalitativ ansats och resultatet samlades in med hjälp av 

halvstrukturerade intervjuer. Undersökningsgruppen bestod av fem kvinnor som under 

det senaste året fött sitt första barn. Dessa kvinnor rekryterades vid en föräldragrupps 

träff som anordnades av en barnavårdscentral i Mellansverige. Intervjuerna spelades in 

på band och transkriberades sedan. Därefter innehållsanalyserades materialet ur ett 

fenomenologiskt perspektiv. 

 

Resultatet visade att informanterna i stort sett enbart hade kunskap om vad de borde 

undvika att äta under sin graviditet. Kostråden uppfattades som svåra och förvirrande. 

De ansåg dock att kostrådgivning är viktigt och något som borde prioriteras högre på 

mödravårdscentralen. Den kostrådgivning de fick ta del av, upplevdes som knapphändig 

och bestod i princip enbart av en broschyr från Livsmedelsverket som delades ut av 

barnmorskan. Ingen av informanterna hade på förhand någon uttänkt plan eller strategi 

för hur de skulle äta under sin graviditet, dock var det flera av dem som i efterhand 

ångrade att de hade ätit så mycket sötsaker. Samtliga informanter uttryckte önskemål 

om att kostrådgivningen skulle ske i gruppform, då detta skulle ge dem möjlighet att 

diskutera och ta del av andras frågor och funderingar.  

 

Slutsatsen som författaren kan dra är att kvinnorna under sin graviditet inte hade 

särskilt stor kännedom om Livsmedelsverkets kostrekommendationer. Den kunskap de 

hade handlade endast om vad de borde undvika att äta under graviditeten. Informanterna 

upplevde dessutom att barnmorskorna på den mödravårdscentral de besökte inte 

prioriterade kostråd och kostrådgivning särskilt högt. 
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1. Bakgrund 
1.1 Ohälsosamma matvanor – ett globalt problem 

Maten har stor betydelse för både vår kortsiktiga och långsiktiga hälsa. I takt med att 

den ekonomiska utvecklingen och levnadsstandarden har förändrats och tillgången på 

mat utökats, har det också inneburit negativa konsekvenser i form av olämpliga 

kostvanor. På grund av dessa förändringar i kost- och livsstilsmönster har kroniska, 

ickesmittsamma sjukdomar såsom hjärtkärlsjukdom, cancer och diabetes ökat i hela 

världen. Tidigare var dessa sjukdomar vanligast i höginkomstländer, men nu är även 

låg- och medelinkomstländer drabbade. Varje år dör minst 2,8 miljoner människor i 

olika sjukdomar till följd av fetma och övervikt. För att främja hälsotillståndet är det 

därför viktigt med näringsriktig kost som kan bidra till att förebygga dessa kroniska, 

icke-smittsamma sjukdomar (World Health Organization [WHO] 2014). I Sverige och 

Europa är det många som äter allt för mycket näringsfattig och energität mat med för 

lite frukt, grönsaker, grova stärkelserika kolhydrater och fisk. Lågt intag av frukt och 

grönt finns med på WHO:s lista över de tio största riskfaktorerna när det gäller 

sjukdomsbörda för män och kvinnor i höginkomstländer (Statens folkhälsoinstitut [FHI] 

2005).  Energität mat är sådan mat som bidrar med för mycket energi i förhållande till 

mängden näringsämnen. Livsmedel som är näringsfattiga innehåller lite näring i 

förhållande till energiinnehållet (Mattisson et al. 2008). Är maten alltför energität och 

näringsfattig kan det enligt Statens Livsmedelsverks riktlinjer klassas som felaktig kost. 

Felaktig kost bidrar till att övervikt och fetma ökar bland befolkningen, ett problem som 

stadigt växer. Maten är för de allra flesta i vårt land lättillgänglig och ofta förknippad 

med njutning, umgänge och glädje. Konsumtionen av bakverk, läskedrycker, choklad 

och konfektyrvaror har ökat markant som en följd av ett växande utbud och en ökad 

marknadsföring av energität mat och sötade drycker (FHI 2005). För att befolkningen 

ska förstå vikten av att äta bra mat har regeringen därför gett i uppdrag åt Statens 

Folkhälsoinstitut och Livsmedelsverket att utforma Folkhälsomål 10 till att innefattas av 

Goda matvanor och säkra livsmedel (Socialdepartementet 2002). Goda matvanor och 

säkra livsmedel är förutsättningar för en god hälsoutveckling hos befolkningen. Särskilt 

viktigt blir detta under kvinnors graviditet då kosthållningen inte bara påverkar 

kvinnornas egen hälsostatus utan även fostrets (SLV 2014).  

 
1.2 Kostens betydelse under graviditet 

En rätt sammansatt och näringsrik kost, det vill säga nyttig, har alltså stor betydelse för 

hälsan och särskilt viktigt blir detta under graviditeten. Vad kvinnorna väljer att äta 

under sin graviditet påverkar inte bara dem själva utan även fostret i deras mage. Att 

välja rätt mat under graviditeten hjälper fostret att utvecklas och växa som det ska (SLV 

2008). Att äta nyttigt är dock inte bara viktigt under mitten och senare delen av 

graviditeten utan även tidigt i förloppet. Redan i början av graviditeten spelar kvinnans 

kosthållning en avgörande roll eftersom många viktiga utvecklingsprocesser hos fostret 

startar då. Att äta en varierad kost med mycket frukt och grönt i begynnelsen av 

graviditeten kan även ha effekt på moderkakans funktion. Moderkakans uppgift är att 

förse fostret med näring under hela graviditeten och en näringsrik kost hos modern kan 

påverka moderkakans funktion positivt (Ramakrishnan et al. 2012). Enligt Willers et al. 

(2008) kan moderns kost och livsstil även påverka utvecklingen av fostrets luftvägar 

och immunsystem.  

 

Har modern en bristfällig kost som gör att hon inte får i sig tillräckligt med näring under 

graviditeten kan detta få som konsekvens att hon inte ökar tillräckligt i vikt, vilket kan 

öka risken för förtidig födsel och låg födelsevikt (Darnton Hill 2013). En nordisk studie 

med 66 000 gravida norska kvinnor visade att en kost bestående av frukt, grönsaker, 

fisk och fullkornsprodukter tros minska risken att föda för tidigt med 15 % jämfört med 
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dem som hade de mest onyttiga kostvanorna. Studien visade därmed att de 

kostrekommendationer som ges till gravida kvinnor är mycket viktiga för att bibehålla 

en hälsosam graviditet (Englund-Ögge et al. 2014). Det har också visat sig att den mat 

kvinnan väljer att äta under graviditeten även påverkar barnets framtida hälsostatus 

såväl under barndomen som vuxenlivet (Anderson 2001). Enligt en studie med gravida 

kvinnor i Australien går mer än en tredjedel av kvinnorna upp för mycket i vikt under 

sin graviditet. Detta är en riskfaktor för framtida övervikt hos både mamman och barnet 

(de Jersey et al. 2013). Att kvinnorna har kunskap om näringsämnen och 

kostrekommendationer blir därför en viktig aspekt av deras graviditet, då detta kan 

minska risken att gå upp för mycket i vikt.  

 

1.3 Livsmedelsverkets rekommendationer 

Livsmedelsverket (2013) har utformat speciella kostråd som gravida kvinnor 

rekommenderas att följa. Dessa råd finns dels på Livsmedelsverkets hemsida samt i 

broschyrform. Avsikten är att råden ska ge kvinnorna en vägledning hur de kan äta 

hälsosamt enbart med vanliga livsmedel. På sin hemsida har Livsmedelsverket även en 

frågespalt där det är möjligt att ställa frågor kring till exempel kost och få svar inom 24 

timmar (ibid). 

 

 Livsmedelsverket förespråkar en varierad kost under graviditeten. Gravida kvinnor har 

ett ökat behov av vitaminer och mineraler men behöver dock inte öka sitt kaloriintag 

särskilt mycket, åtminstone inte under den första trimestern. Att välja näringsrik mat 

istället för läsk, godis, glass, kakor och snacks, så kallad utrymmesmat, är 

betydelsefullt. Som gravid är det också viktigt att försöka äta regelbundet då detta kan 

minska sötsug, trötthet och illamående. Att äta frukost, lunch och middag med ett par 

mellanmål däremellan är lagom under en dag. Genom att äta utifrån 

rekommendationerna minskar kvinnorna risken att gå upp för mycket i vikt under 

graviditeten. Att gå upp lagom mycket i vikt minskar även risken för graviditetsdiabetes 

och högt blodtryck (SLV 2014). Vad som är lagom mycket beror på vad kvinnan vägde 

innan hon blev gravid. De kvinnor som redan väger mycket bör gå upp mindre i vikt än 

de kvinnor som är magra. De flesta brukar dock gå upp mellan tio och femton kilo 

under hela graviditeten (SLV 2008). 

 

1.4 Fisk och skaldjur 

Livsmedelsverket rekommenderar gravida kvinnor att äta fisk 2-3 gånger i veckan, och 

att då välja både magra och feta fiskar. Fisk och skaldjur är rika på D-vitamin, jod och 

selen, näringsämnen som är viktiga att få i sig som gravid. De feta fiskarna lax och 

makrill innehåller även det viktiga omega 3-fettet som är livsnödvändigt då kroppen 

inte kan tillverka det själv. Omega 3 minskar blodets levringsförmåga och sänker 

därmed också risken för blodpropp (SLV 2014). Risken att få blodpropp är ofta något 

förhöjd hos gravida kvinnor (Battinelli, Marshall & Connors 2013). Omega 3 är också 

nödvändigt för att den gravida kvinnans foster ska växa och utvecklas normalt. Det 

finns dock ett antal fiskar som gravida bör undvika att äta då dessa kan ha förhöjda 

halter av tungmetaller såsom kvicksilver eller dioxin och PCB. Dessa är bland annat 

abborre, gädda, gös, strömming/sill från Östersjön samt egenfångad fisk från insjöar. 

Dessa fiskar bör endast ätas 2-3 gånger per år (SLV 2013).  

 

1.5 Vitaminer och mineraler 

Under graviditeten är det ett antal ämnen som är särskilt viktiga för kvinnan att få i sig 

och dessa är vitamin D, folsyra och järn (SLV 2014). 
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1.5.1 Vitamin D 

Vitamin D är ett vitamin vars syfte är att reglera kalkbalansen i skelett och tänder. Brist 

på Vitamin D kan orsaka sjukdomen rakit hos barn vilken kan ge upphov till mjukt och 

missformat skelett. Vitamin D bildas dels i huden via solen men finns också i livsmedel 

som lax, sill och makrill. I Sverige berikas även mini, lätt - och mellanmjölk, margarin 

och matfettsblandningar med vitamin D (SLV 2013). Hos gravida har D-vitaminbrist 

förknippats med risk för havandeskapsförgiftning, graviditetsdiabetes, för tidig födsel, 

låg födelsevikt samt lågt innehåll av benmineral hos fostret (Pouchieu et al. 2013).  

 

1.5.2 Folsyra 

Folsyra (en syntestisk variant av folat) är nödvändigt för att den gravida kvinnans foster 

ska utvecklas normalt (SLV 2013). Kvinnor med låga halter av folat i blodet när de blir 

gravida löper risk att få barn med ryggmärgsbråck, vilket är en medfödd missbildning 

av ryggmärgen och uppstår under graviditetens tredje eller fjärde vecka (Riksförbundet 

för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar uå). Folsyra är även viktigt för blodbildningen. 

Folat finns naturligt i mat som mörkgröna bladgrönsaker, kål, bönor, kikärtor, linser, 

frukt och bär samt filmjölk och yoghurt. Livsmedelsverket (2013) rekommenderar 

dessutom alla kvinnor i barnafödande åldrar som planerar graviditet att ta tillskott med 

folsyratabletter. 

 

1.5.3 Järn 

Järnets uppgift är att transportera syre från lungorna till kroppens olika vävnader med 

hjälp av hemoglobin, blodets röda färgämne. Vid graviditet ökar järnbehovet hos 

kvinnor då de också ska försörja fostret med järn. Brist på järn kan leda till blodbrist 

och symtom som blekhet, trötthet, andfåddhet och nedsatt immunförsvar kan uppstå. 

Järnet i maten finns i två kemiska former; hemjärn och icke-hemjärn. Kött och fisk kan 

bidra till att öka upptaget av både hemjärn och icke-hemjärn. Även C-vitamin i 

kombination med järnrika vegetabila livsmedel ökar upptaget av järn ytterligare. Det 

finns dock hämmande faktorer för järnupptag, till dessa hör kalciumrika livsmedel, te 

och kli. Gravida kvinnor kan dessutom behöva komplettera med järntabletter även om 

de äter järnrik kost. Detta beror på hur mycket järn de har lagrat i kroppen sedan 

tidigare (SLV 2013). 

 

1.6 Tidigare forskning 

Många kvinnor har svårt att följa kostråden när de är gravida. De konsumerar för 

mycket socker och fett och får inte i sig tillräckligt med grönsaker, frukt, spannmål och 

protein. De kvinnor som fick kostrådgivning visade dock upp bättre kostvanor än de 

kvinnor som inte fick möjlighet att ta del av den typen av rådgivning, detta enligt en 

studie utförd i USA (Ferrari et al. 2013).  

 

I en svensk studie (Wennberg et al. 2012) framkom att många blivande förstagångs- 

mammor tillåter sig själva att äta större mängder mat under graviditeten. Anderson 

(2001) menar att då kvinnor under graviditeten tillåter sig själva att äta större mängder 

mat, handlar det om att de passar på att unna sig detta då det av omgivningen ses som 

acceptabelt att kvinnan under denna period i livet äter för två. Kvinnorna i studien av 

Wennberg et al. (2012) ökade främst konsumtionen av kött, frukt, mejeriprodukter och 

fett. De upplevde också att informationen från barnmorskan angående kostråd under 

graviditeten var knapphändig. De fick ingen fördjupad information utan blev hänvisade 

till Livsmedelsverkets hemsida. Detta gjorde att de istället sökte efter informationen 

själva på internet. Flera av kvinnorna beskrev också att de i början av graviditeten var 

noggrannare och följde kostråden striktare, men att de efterhand släppte efter på detta 

(ibid). 
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Att sociodemografiska faktorer påverkar kosthållningen under graviditet visade en 

engelsk studie (Northstone, Emmett & Rogers (2008). Studien visade att kvinnor med 

högre utbildning och god ekonomisk status tenderade att äta hälsosammare under sin 

graviditet. De konsumerade mer sallad, frukt, fisk och baljväxter än kvinnor med lägre 

utbildning och låg ekonomisk status. Kvinnorna med lägre utbildning åt istället mer feta 

livsmedel, till exempel korv, hamburgare, pizza och stekt mat. Denna senare grupp 

bestod till större del av yngre kvinnor som även hade en högre konsumtion av choklad, 

godis, kex och kakor (ibid).  

 

De vårdgivare som har regelbunden kontakt med gravida kvinnor har en viktig uppgift i 

att ge kunskap och stöd så att kvinnorna kan uppnå eller bibehålla hälsosamma 

levnadsvanor. Kunskap anses nämligen vara det viktigaste för att kunna göra en 

beteendeförändring, och kunskap om kost och näringsämnen är enligt en australiensisk 

studie förknippat med ökat intag av frukt och grönsaker (de Jersey et al. 2013). 

Barnmorskorna som kvinnorna har regelbunden kontakt med under sin graviditet, spelar 

en stor roll när det gäller kvinnors motivation att följa de råd som finns (Wulff & 

Ekström 2003). En svensk enkätstudie gällande järntillskott under graviditeten, visade 

att den avgörande faktorn för att följa rådet var att barnmorskan rekommenderade det. 

Två tredjedelar av kvinnorna som hade fått rekommendationen valde att följa den (ibid).  

 

En studie som genomförts i England undersökte genom fokusgruppsintervjuer vilken 

typ av tjänster och stöd som kvinnor efterfrågar för att kunna upprätthålla en hälsosam 

kosthållning under graviditeten. Tre huvudteman utkristalliserades bland deltagarna, där 

det första var att kvinnorna ville ha kostinformation tidigt i graviditeten för att hinna 

komma in i nya matrutiner innan deras barn föddes.  Det andra temat var att de önskade 

praktiska gruppövningar där de visades hur de skulle kunna laga billig och snabb 

hälsosam mat. De ville hellre ha denna typ av stöd i praktisk form framför en broschyr 

som enbart beskriver hur hälsosam mat tillagas. Att övningen skulle genomföras i grupp 

såg kvinnorna som positivt då de skulle kunna utbyta erfarenheter och ge varandra stöd. 

Slutligen önskade också kvinnorna att deras barnmorskor i högre utsträckning skulle 

stötta dem och ge råd om sunda matvanor (Olander et al. 2012). 

 

Att skriftlig rådgivning under graviditeten kan påverka kunskapen om näringslära 

visade en enkätstudie från Skottland. För att även få kvinnor att följa 

näringsrekommendationerna krävs dock ytterligare kommunikation än enbart den 

skriftliga. Studien visade att det inte finns något samband mellan kostkunskap och 

kostintag, vilket tyder på att enbart information inte räcker för att förändra kvinnornas 

kostvanor (Anderson, Campbell & Shepherd 1995). 

 

Eftersom tidigare studier visat att kvinnor både upplever kostrådgivningen de får som 

bristfällig, samt att de har svårt att följa kostråden under graviditeten, är det av stor vikt 

att undersöka varför det ser ut som det gör. Visar det sig att kvinnor inte har tillräcklig 

kännedom om vad de bör respektive inte bör äta under sin graviditet, kan det innebära 

en hälsorisk för både mamman och barnet. Detta är i sin tur ett hot mot folkhälsan och 

därför bör detta område prioriteras högt. 

 

2. Syfte  
Syftet med denna studie är att synliggöra vilken kännedom kvinnor har om 

Livsmedelsverkets rekommendationer kring kost för gravida, samt att undersöka i 

vilken mån kvinnorna erbjudits kostrådgivning och hur denna i så fall uppfattades.  
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Frågeställningar 

Vilken kännedom har kvinnor om Livsmedelsverkets rekommendationer angående kost 

under graviditet? 

Vad har påverkat kvinnornas matval under graviditeten?  

Hur har tillgången på och upplevelsen av kostrådgivning sett ut? 

 

3. Metod 
I följande avsnitt redogörs för valet av ansats, hur urvalet av undersökningsgrupp gick 

till, datainsamlingen, dataanalysen samt de forskningsetiska överväganden som gjordes. 

 

 3.1 Val av ansats 

I denna studie samlades resultatet in med hjälp av intervjuer. Denna metod ansågs 

passande att använda då intervjuer kan ge en djupare insikt i hur kvinnorna i 

undersökningen tänkte kring kostrådgivning samt hur deras resonemang kring 

Livsmedelsverkets kostrekommendationer såg ut (Kvale & Brinkmann 2009). Hade en 

kvantitativ metod i form av enkätundersökning använts hade det enligt Ejlertsson (2005) 

inte givits möjlighet till att ställa alltför komplicerade frågor eller icke planerade 

följdfrågor med syftet att fördjupa resultatet ytterligare. Den kvalitativa 

forskningsintervjuns syfte är att förstå världen ur informanternas synvinkel samt att 

utveckla mening ur deras erfarenheter (Kvale & Brinkmann 2009). Den intervjuform 

som valdes var halvstrukturerad intervju. Användandet av halvstrukturerad intervju 

innebar att ett antal öppna huvudfrågor förbereddes. Dessa huvudfrågor kunde sedan 

kompletteras med sonderande frågor för att ytterligare utveckla informanternas tankar 

och åsikter (Gillham 2008). Designen som använts i studien är av beskrivande karaktär, 

även kallad deskriptiv. Med en deskriptiv studie kan tillstånd och företeelser som 

tidigare ägt rum beskrivas (Patel & Davidson 2003).  

 

3.2 Fenomenologi 

Vetenskapssynen som användes i studien var fenomenologi. Att studera något utifrån ett 

fenomenologiskt synsätt innebär att försöka förstå informanternas tankar och åsikter 

kring ett ämne och att sedan beskriva detta ur deras synvinkel (Kvale & Brinkmann 

2009). Vid användandet av det fenomenologiska synsättet är det viktigt att som 

författare uppträda på ett fördomsfritt sätt samt att försöka ta avstånd från de egna 

förutfattade meningarna, detta för att få en verkligare bild av det informanterna 

beskriver (Bjurwill 1995). Det fenomenologiska perspektivet sattes på denna studie då 

det tillvägagångssätt som användes var halvstrukturerade intervjuer som utfördes med 

hjälp av en intervjuguide med olika teman, vars syfte var att hitta gemensamma 

nämnare i informanternas beskrivningar av det som studerades (Kvale & Brinkmann 

2009).  

 
3.3 Urval av undersökningsgrupp 

Undersökningsgruppen bestod av fem kvinnor som alla under det senaste året fött sitt 

första barn. Anledningen till att begränsa det till kvinnor som fött under det senaste året 

var för att försöka undvika minnesbias. Minnesbias kan ge fel resultat till följd av att 

intervjupersonerna inte minns händelser eller tankar tillräckligt väl (Olsson & Sörensen 

2011). Då studiens syfte var att undersöka förstagångsmammors kännedom om 

Livsmedelsverkets rekommendationer kring kost för gravida, samt att undersöka i 

vilken mån kvinnorna erbjudits kostrådgivning och hur denna i så fall uppfattades, hade 

intervjupersonernas ålder ingen betydelse för undersökningen. Kvinnorna rekryterades 

vid en föräldragruppsträff som anordnades av en barnavårdscentral i en mindre stad i 

Mellansverige. Alla kvinnor som deltog i föräldragruppsträffen tillfrågades och 

informerades då även kort om syftet med studien och deras roll i deltagandet. De fick 
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även upplysning om att intervjun skulle komma att spelas in. De fem kvinnor som valde 

att ställa upp lämnade namn och telefonnummer till författaren som sedan kontaktade 

dem då tid för intervju skulle bestämmas. Alla kvinnorna tillhörde samma 

barnavårdscentral då det bara finns en sådan mottagning i staden. Rekryteringen av 

informanterna skedde med hjälp av bekvämlighetsurval, med detta menas att urvalet 

sker genom vad som enklast finns tillgängligt (Trost 1997). Då författaren själv ämnade 

delta vid föräldragruppsträffen sågs därför detta som ett lämpligt tillfälle att rekrytera 

deltagare till studien. Tre av informanterna hade treårig högskoleutbildning medan två 

kvinnor hade gymnasieutbildning. 

 

3.4 Datainsamling 

Datainsamlingen gjordes med hjälp av halvstrukturerade intervjuer. Vid intervjuerna 

användes en tematisk intervjuguide med tre huvudteman, (se bilaga 1); 

”Livsmedelsverkets rekommendationer för gravida”, ”Strategi kring kosthållning under 

graviditeten” samt ”Kostrådgivning under graviditeten”.  Under samtliga teman fanns 

även ett antal följdfrågor. Innan intervjuerna genomfördes, gjordes en testintervju på en 

kvinna som under det senaste året fött sitt första barn. Kvinnan var en vän till författaren 

och rekryterades därmed med bekvämlighetsurval. Denna intervju ingick inte i den 

slutgiltiga studien. Syftet med att göra en testintervju är enligt Gillham (2008) att utifrån 

intervjupersonens respons se vilka frågor som är centrala och givande och vilka som är 

överflödiga. Tre frågor i intervjuguiden reviderades sedan efter att testintervjun ägt rum. 

De fem intervjuerna genomfördes på ett café under dagtid och tog mellan 20-30 minuter 

vardera. Intervjuerna spelades in för att senare kunna transkriberas, vilket samtliga 

informanter gav sitt samtycke till. Att använda inspelning är till fördel då det både ger 

en ökad frihet för den som intervjuar att under intervjuns gång kunna koncentrera sig på 

ämnet och det som sägs, samt att det i efterhand ges möjlighet att återvända till 

intervjun för omlyssning (Kvale & Brinkmann 2009). Författaren och informanterna var 

vid intervjutillfället obekanta för varandra, något som Kvale & Brinkmann (2009) 

understryker vikten av då detta kan göra informanten mer avslappnad och trygg. I 

samband med att intervjuerna ägde rum delades även missivbrevet (se bilaga 2) ut till 

informanterna där de fick ytterligare upplysning kring syftet med studien samt 

information om de fyra etiska grundkraven. Då intervjuerna var genomförda 

transkriberades allt material till ett Word - dokument och innehållsanalyserades därefter.  

 

3.5 Dataanalys 

Den metod som användes för att analysera resultatet var innehållsanalys enligt 

Graneheim & Lundmans (2004) synsätt. Dataanalysen började med att det inspelade 

materialet lyssnades igenom för att en helhet av resultatet skulle skapas. Av 

intervjumaterialet som ordagrant transkriberades gjordes sedan innehållsanalysen. 

Innehållsanalys är en teknik som används för att koda och indela en texts mening i 

kategorier. Detta kallas kategorisering och innebär att de långa intervjuuttalandena 

förkortas till några få enkla kategorier som sedan utgör studiens teman. 

Transkriberingarna skrevs ut och klipptes isär för att sedan kategoriseras in i grupper 

utifrån likheter och gemensamma nämnare. Material som inte var relevant för studiens 

syfte och frågeställningar sorterades bort (ibid). Utifrån dessa kategorier skapades sedan 

studiens fem teman som redovisas i resultatavsnittet. Citat från informanterna användes 

för att ytterligare illustrera deras tankar och uppfattningar. 

 

3.6 Forskningsetiska överväganden 

Som forskare är det viktigt att bedriva god forskningsetik samtidigt som det är av vikt 

att se till att forskningen håller god kvalitet. Inför genomförandet av intervjuerna togs 

det hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) fyra etiska grundkrav. Under första träffen med 

föräldragruppen på barnavårdscentralen tillfrågades de kvinnliga deltagarna om de 
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kunde tänka sig att delta i studien och fem av kvinnorna anmälde sitt intresse. Då dessa 

gav samtycke till att ställa upp på intervju uppfylldes samtyckeskravet. Vid denna första 

kontakt med intervjupersonerna informerades de också om studiens syfte. När 

intervjuerna sedan ägde rum delades ett missivbrev ut. I missivbrevet redogjordes för 

informationskravet som innebär att de deltagande får upplysning om att deras 

deltagande är helt frivilligt och att de när helst de vill kan avbryta det. De fick även 

kontaktuppgifter till författaren som var ansvarig för studien och som de uppmanades 

kontakta vid eventuella frågor. Vidare informerades också deltagarna genom 

missivbrevet att deras deltagande förblir anonymt under hela studiens gång och att den 

information de lämnar ut endast kommer att nyttjas ur forskningssynpunkt i denna 

studie. Detta gjorde att även konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet uppfylldes. 

Informanternas riktiga namn ersattes sedan i uppsatsen av fingerade namn. 

 

Matvanor under graviditeten kan för många kännas som ett känsligt ämne att diskutera. 

Etiska problem som skulle kunna uppstå under intervjuerna i denna studie är att 

informanterna drabbas av skuldkänslor då de inte upplever sig ha följt kostråden 

tillräckligt noga. Eventuellt kan även några av informanterna ha fött barn med någon 

form av skada eller missbildning, vilket de också kan känna har samband med deras 

kostvanor under tiden de var gravida. Detta var något som författaren hade i åtanke då 

intervjuerna genomfördes och försökte undvika genom att ställa frågorna på ett sätt som 

inte skulle uppfattas anklagande eller dömande.  

 

4. Resultat 
Resultatet nedan presenteras utifrån studiens syfte och frågeställningar. Fem teman 

framträdde då innehållsanalysen gjordes. Det första temat berör kvinnornas kännedom 

om kostråd för gravida, det andra temat beskriver hur kostråden förmedlades och 

upplevdes. Tredje och fjärde temat presenterar kvinnornas egen informationssökning 

samt vilka kostvanor de hade under sin graviditet och det sista temat skildrar de 

önskemål kvinnorna hade kring kostrådgivning. Alla kvinnor som deltog i studien var 

förstagångsmammor. Namnen på informanterna är fiktiva för att säkerställa deras 

anonymitet.  

 

4.1 Kvinnornas kännedom om kostråd för gravida 

Vid analysen av resultatet visade det sig att gemensamt för alla fem informanter var att 

de till största delen berättade om sådant de kände till att de borde undvika att äta under 

graviditeten. Alla kände till att det fanns vissa fisksorter som skulle undvikas och två av 

kvinnorna hade kunskap om att det var insjöfiskar. Dock var det ingen av dem som 

kände till vilka fisksorter det handlade om. Flera av informanterna påpekade också att 

de upplevde kostråden kring fiskar som svåra och förvirrande. 

 

”Det är ju det här med vissa fiskarter, insjöfisk. Jag äter inte jättemycket fisk, jag äter 

torsk och lax, så jag undvek abborre och gädda. Men egentligen har jag inte jättestor 

koll”. Lena  

 

”Jag tyckte det var rörigt med fisken, för det är egentligen ingen som vet. Frågar man 

någon så säger den att dom fiskarna får du inte äta, men frågar man nån annan eller 

läser på nätet så står det att man får äta dom 2-3 gånger per år. Vilket är rätt 

egentligen?” Eva 

 

Andra livsmedel som informanterna ansåg borde undvikas under graviditeten var 

dessertostar, opastöriserad mjölk och charkprodukter. Två av informanterna berättade 

att de hade undvikt charkprodukter av rädsla för listeriabakterier.  
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Analysen visade att informanterna inte upplevde sig ha så stor kunskap kring hur och 

vad de borde äta under graviditeten. Några av dem reflekterade själva över sin brist på 

kunskap gällande detta då de uppmanades beskriva kostråden. Det var endast en av 

kvinnorna som nämnde att det var bra att försöka äta så varierat som möjligt med 

mycket frukt och grönt. Samma kvinna kände även till att folsyra var bra att få i sig som 

gravid. En annan av informanterna berättade att det enda som hon visste var bra att få i 

sig var järn, dock i form av tabletter. 

 

”Jag var mer medveten om vad jag inte skulle äta än vad jag skulle äta. Järn var ju nåt 

dom pratade om, men det var ju inte att man skulle äta järnrikt utan det var ju att dom 

kollade järnvärdet, och var det dåligt så fick man ju i så fall äta tabletter”. My 

 

4.2 Hur kostråden förmedlades och upplevdes 

De kostråd som informanterna hade kännedom om hade förmedlats genom deras 

barnmorska på mödravårdscentralen. Samtliga informanter fick av sin barnmorska en 

broschyr från Livsmedelsverket med kostråd för gravida. Broschyren delades ut i 

samband med det enskilda hälsosamtalet som sker i början av graviditeten.  Flera av 

dem berättade att det var i stort sett den enda information de fick angående kostråd. 

Muntlig information förekom inte i någon högre utsträckning, och det var endast en av 

dem som blev hänvisad till Livsmedelsverkets hemsida för att där kunna läsa mer om 

kostråden för gravida. Under det enskilda hälsosamtalet upplevde flera av informanterna 

att det mestadels fokuserades på alkohol- och tobaksbruk.  

 

”Det var bara en broschyr jag fick, för på hälsosamtalet med barnmorskan handlade 

det bara om att inte röka eller dricka”. My 

 

”Hälsosamtalet var ju mer en bekräftelse på att man var gravid, det var ju kul att gå dit 

därför. Men det känns som man fick ta reda på mycket själv när det gällde kosten”. Eva 

 

Broschyren som informanterna tilldelades i samband med hälsosamtalet upplevdes dock 

som mycket positiv. Det som upplevdes positivt med broschyren var att kostråden stod 

där sammanfattade på ett tydligt och kortfattat sätt. Eftersom de också hade den 

tillgänglig på hemmaplan kunde de när som helst ta fram broschyren och läsa igenom 

kostråden då de hade någon fundering.  

 

Under analysen av resultatet visades det att området kostvanor inte prioriterades 

speciellt högt av barnmorskorna under kvinnornas återkommande besök på 

mödravårdscentralen. En av informanterna upplevde att kosten hamnade i bakgrunden 

under hela graviditeten vid dessa besök. Det fanns inte tid att diskutera matvanor då 

andra frågor kring graviditeten ofta upptog all tid. 

 

”Det var så många andra frågor man hade när man var hos barnmorskan, så man hann 

ju inte prata så mycket om det. Och så fick jag uppfattningen från barnmorskan att 

kostråden inte var så viktiga, men jag tyckte att dom var det. Jag ville ju inte göra något 

medvetet som kunde vara dåligt för min bebis”. Felicia 

 

Två av informanterna berättade att deras barnmorska fokuserade mer på hur mycket de 

gick upp i vikt än på vad de åt. Den ena kvinnan beskrev också att barnmorskan ansåg 

att de inte skulle äta socker.  

 

”Min barnmorska var väldigt emot att man åt socker. Hon tyckte inte jag skulle äta 

nyponsoppa, men det var ju det enda jag kunde få i mig i början eftersom jag mådde så 

illa. Men så tyckte hon ju att jag var för tjock redan från början. Så det enda hon sa var 
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att man får inte gå upp för mycket i vikt, att hon bara godkände så och så många 

kilon”. Eva 

 

Trots knapphändig kostrådgivning, upplevdes kostråden som viktiga att försöka följa 

under graviditeten bland samtliga informanter. Analysen visade dock att när 

informanterna berättade att de följde kostråden, så handlade det enbart om sådant de 

skulle undvika att äta. Det var endast en av kvinnorna som reflekterade över att det var 

lika viktigt att tänka på vad hon skulle äta. 

 

”Jag tror verkligen kosten har betydelse under tiden man är gravid. Vissa saker kan ju 

påverka direkt negativt, hälsoproblem för mitt barn om jag äter nåt dåligt. På samma 

sätt kan det ju påverka positivt, om jag till exempel äter mycket vitaminer. Jag läste den 

här broschyren man fick till punkt och pricka och försökte följa den”.  My  

 

En av informanterna tog inte kostråden på så stort allvar trots att hon var övertygad om 

att kosten hade betydelse för både hennes och hennes bebis skull. 

 

”Den här broschyren man fick av barnmorskan tittade jag inte så mycket på, jag äter ju 

inga farliga grejer så därför tänkte jag inte så mycket på det”. Lena 

 

Ingen av informanterna erbjöds ytterligare kostrådgivning under tiden de var gravida 

och ingen av dem kände heller till frågespalten på Livsmedelsverkets hemsida där de 

kunde ställa frågor kring kost och få svar inom 24 timmar.  

 

4.3 Egen informationssökning 

Då informanterna upplevde att kostrådgivningen de fick på mödravårdscentralen inte 

gav dem så mycket information och kunskap, sökte de istället upp den själva. Alla 

kvinnor berättade att de hade sökt sina svar genom att googla på internet när de undrade 

över något rörande kosten.  Oftast handlade deras funderingar om specifika livsmedel, 

till exempel vilka fisksorter som ansågs ofarliga att äta. Flera av kvinnorna berättade 

också att de oftast hamnade på olika typer av diskussionsforum när de sökte svar på sina 

frågor.  

 

”Jag sökte ganska mycket info själv genom att googla, då får man ju både dumma och 

bra svar. Man kommer automatiskt in på såna forum som Familjeliv, och där ska man 

inte läsa. Där gäller det bara att veta vad man vill hitta så hittar man det till slut”. 

Malin 

 

”Jag bodde på google under graviditeten, det var väldigt mycket att man sökte svar 

hela tiden. Till nästa gång kommer jag nog försöka vara mer avslappnad och inte 

googla lika mycket”. Eva 

 

Trots att kvinnorna mestadels sökte svar på sina frågor i olika forum på internet, så var 

de flesta av dem ändå medvetna om att dessa svar inte skulle tas helt på allvar och att 

den typen av sidor inte var av vetenskaplig karaktär.  En av kvinnorna berättade: 

 

”Jag var ju mest på forumen när jag sökte information, men ibland dubbelkollade man 

ju så att det verkligen var så det var, till exempel i den broschyren vi fick. Så man var ju 

ändå tvungen att ha nån baskunskap så man inte tog allting som stod i forumen på 

allvar”. My 

 

 

 



 

10 
 

4.4 Kostvanor under graviditeten 

Ingen av informanterna hade någon särskild plan eller strategi för hur de skulle äta 

under sin graviditet. Den enda skillnaden från när de inte var gravida var att de undvek 

sådant de rekommenderades att avstå ifrån, till exempel vissa ostar, fiskar och 

charkprodukter. Trots att ingen av dem hade någon plan kring sitt ätande, var det ändå 

flera av dem som i efterhand ångrat sina val av livsmedel och önskade att de hade haft 

andra matvanor under graviditeten.  

 

”Alla sötsaker man stoppade i sig hade man ju kunnat undvika, men visst, det var ju 

inte bara för att man var gravid utan det hade man väl behövt överlag”. Felicia 

 

”Jag unnade nog mig rätt mycket när jag mådde illa, men det är nåt jag har ångrat att 

jag gjorde för jag fick så många hål i tänderna. Jag vet inte om det blev mer än tidigare 

men det jag har förstått är att det borde blivit mindre. Jag förstod först efteråt att 

tänderna blev så annorlunda under graviditeten”. Lena  

 

Ytterligare en gemensam nämnare bland informanterna var att flera av dem tenderade 

att öka sitt småätande. En av förklaringarna till detta var att flera av dem hade problem 

med illamående i början av graviditeten. Två av kvinnorna berättade också att de tillät 

sig själva att äta större mängde mat ju längre graviditeten fortlöpte. Deras förklaring till 

detta var att de tog vara på tillfället att äta mycket när de ändå var stora och tjocka.  

 

”Indirekt tänkte jag nog att nu kan jag passa på, sen måste jag ju hålla igen”. Felicia 

 

”Jag försökte väl att dra ner lite på pizza och godis och sånt, och det gick till en början 

men ju längre in i graviditeten jag kom desto svårare blev det. Då när det var så nära 

kändes det som att man behövde det för att ladda batterierna liksom”. Eva 

 

4.5 Önskemål kring kostrådgivning 

Samtliga informanter ansåg att kostrådgivning i samband med graviditet är positivt. 

Deras teori var att de flesta inte har så stor kunskap kring vilka livsmedel som bör 

respektive inte bör konsumeras under graviditeten. Flera av dem önskade att det hade 

erbjudits ytterligare rådgivning, gärna med någon kortare föreläsning. Önskemål om att 

ha kostrådgivning i grupp var också gemensamt för alla informanterna. Att kunna 

diskutera med andra och även höra deras frågor var något som flera av dem nämnde 

som önskvärt. 

 

”Jag skulle gärna önska kostrådgivning i grupper, att man kan höra andras frågor. 

Ofta glömmer man bort frågor, när man är fler är det lättare att nån annan har en 

fråga som man inte har tänkt på. Och många frågor som man har kanske man tycker är 

lite dumma, så då ställer man inte dom, men i en grupp kanske det är nån annan som 

gör det”. Malin 

 

Flera av informanterna önskade också att kostrådgivningen skulle vara mera specifik 

när det gällde märken och symboler på livsmedel. Vilka märken som rekommenderades 

att äta och vilka som inte gjorde det.  Återigen tog en av dem upp de olika fisksorterna 

som exempel på detta. 

 

”Mer prat om vilka märken man får äta, och olika symboler. Det verkar så självklart 

när man till exempel läser i den där kostbroschyren, där står det att du ska inte äta den 

här fisken, men var hittar jag då den andra fisken? Och så står det att man ska äta fisk 

som är odlad på nåt visst ställe, men var hittar jag den då? Vilket märke är det? Det är 

mer sånt man vill veta, kan jag äta ICA:s fisk eller inte?”. Eva 
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Flera av informanterna nämnde att samtidigt som de gärna hade erbjudits ytterligare 

kostrådgivning, är det även viktigt att det inte blir för mycket råd och tips. Nackdelen 

med att få för mycket information kring vilka livsmedel som är bra och vilka som är 

mindre bra, är att det istället för att hjälpa kan göra kvinnorna osäkra och rädda för att 

äta. 

 

”Man kan bli så nojig. Det ger liksom lite matångest om det blir för mycket råd. 

Speciellt om man är väldigt sugen på något, då tänker man efter om man verkligen ska 

äta det, och gör man det sen får man ju ångest. Det kan lätt bli att man tänker för 

mycket på vad man får eller inte får äta, att det blir så stor del, att det tar upp så 

mycket”. Felicia 

 

Några av informanterna nämnde också att många i deras omgivning ofta gav dem råd 

kring hur och vad de skulle äta under tiden de var gravida. En av kvinnorna upplevde 

detta som frustrerande då hon ofta fick höra från sin omgivning att hon skulle äta för 

två. 

 

”Det var så frustrerande att många sa ta en portion till nu, ät ordentligt, du äter ju för 

två. Men jag åt som jag brukade, jag lyssnade inte på dem”. My 

 
4.6 Resultatanalys 

Sammanfattningsvis kan sägas att informanterna i stort sett enbart hade kunskap om vad 

de borde undvika att äta under sin graviditet. Samtliga kände till Livsmedelsverkets 

rekommendationer om att vissa fisksorter skulle undvikas, dock var det ingen av dem 

som kunde specificera vilka sorter det gällde. Det var endast en av kvinnorna som 

nämnde att det var bra att äta varierad kost samt frukt och grönt. Informanterna ansåg 

dock att kostrådgivning var något viktigt som borde prioriteras högre på 

mödravårdscentralen. Den kostrådgivning de fick ta del av, upplevdes som knapphändig 

och bestod i princip enbart av en broschyr från Livsmedelsverket som delades ut av 

barnmorskan.  

 

Ingen av informanterna hade på förhand någon uttänkt plan eller strategi för hur de 

skulle äta under sin graviditet, dock var det flera av dem som i efterhand ångrade att de 

hade ätit så mycket sötsaker. Samtliga informanter uttryckte önskemål om att 

kostrådgivningen skulle vara mera speciefik och ge dem upplysning om olika 

märkningar och symboler på livsmedel. De önskade också att den skulle ske i 

gruppform då detta skulle ge dem möjlighet att diskutera och ta del av andras frågor och 

funderingar.  

 

5. Diskussion 
I följande diskussionsavsnitt kommer resultatet och metoden att diskuteras samt styrkas 

och jämföras med litteraturen inom området. 

 
5.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att synliggöra vilken kännedom kvinnor har om 

livsmedelsverkets rekommendationer om kost för gravida, samt att undersöka i vilken 

mån kvinnorna erbjudits kostrådgivning och hur denna i så fall uppfattades. 

 

 I resultatet framkom att den kännedom kvinnorna hade om Livsmedelsverkets 

rekommendationer så gott som enbart innefattade livsmedel som borde undvikas. Att 

vissa fisksorter borde undvikas kände alla informanterna till, dock var det ingen av dem 
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som kunde nämna vilka sorter det rörde sig om. En av informanterna berättade att det 

enda hon kände till som var bra att få i sig var järn, dock i form av tabletter. 

Sammantaget uppfattades kostråden av informanterna som svåra och förvirrande. 

 

 Den enda kostrådgivning som gavs, var en broschyr från Livsmedelsverket, som ändå 

upplevdes positiv då den sammanfattade kostråden på ett tydligt och klart sätt. Att 

skriftlig rådgivning under graviditeten kan påverka kunskapen om näringslära visade 

studien av Anderson et al. (1995). Dock krävs det ytterligare kommunikation än enbart 

den skriftliga för att få kvinnor att följa kostråden (ibid). Detta styrks av denna studie då 

flera av informanterna uttryckte önskemål om ytterligare kostrådgivning, gärna i form 

av en kortare föreläsning. De upplevde själva att de hade brist på kunskap kring hur och 

vad de borde äta under graviditeten. Gemensamt önskemål från samtliga informanter 

var att kostrådgivning skulle erbjudas i gruppform. Studien av Olander et al. (2012) gav 

samma svar som informanterna i den här studien angående vilken typ av tjänster och 

stöd kvinnor önskade för att kunna upprätthålla en hälsosam kosthållning under 

graviditeten. Gemensamt för kvinnorna var att de i samband med grupp- rådgivning såg 

tillfälle till att utbyta erfarenheter och ge varandra stöd och hjälp.  

 

Ingen av informanterna hade på förhand någon uttänkt plan eller strategi för hur de 

skulle äta under sin graviditet. Dock var det många av dem som berättade att de i 

efterhand ångrade sitt sätt att äta och de livsmedelsval de gjorde. Många blivande 

förstagångs- mammor tillåter sig själva att äta större mängder mat under graviditeten 

(Wennberg et al. 2012) vilket även avspeglar sig i den här studien då två av 

informanterna berättade att de ökade sin konsumtion av mat ju längre graviditeten 

fortskred. Motiveringen till detta var att de tog vara på tillfället att kunna äta mycket då 

de ändå var stora och tjocka. En annan förklaring till den ökade konsumtionen av mat 

kan vara biologisk då en graviditet faktiskt är förenad med ett ökat energibehov, som 

också blir större ju längre graviditeten fortskrider (SLV 2008).  

 

Ytterligare en gemensam nämnare mellan några av informanterna var att de hade ökat 

sitt småätande. Förklaringen var att de hade problem med illamående i början av 

graviditeten och därför inte klarade att äta så stora mängder mat i taget. För flera av 

kvinnorna hade även konsumtionen av sötsaker ökat under graviditeten, ett resultat som 

även Ferrari et al. (2013) visade. Enligt Northstone et al. (2008) tenderar yngre kvinnor 

att konsumera mer av choklad, godis, kex och kakor under graviditeten. Denna studie 

inriktade sig på förstagångsmammor oavsett ålder, dock var ingen av kvinnorna över 

trettio år. Deras relativt unga ålder skulle kunna vara en bidragande orsak till den ökade 

konsumtionen av sötsaker. Även kvinnor med lägre utbildning tenderade enligt 

Northstone et al. (2008) att äta mer ohälsosamt. I denna studie går det dock inte att se 

någon koppling mellan utbildning och valet av livsmedel då två av kvinnorna som hade 

högskoleutbildning uppgav att de ökat sin konsumtion av sötsaker, samtidig som en av 

kvinnorna med gymnasiekompetens berättade att hon ätit nyttigt under hela 

graviditeten. Utbildningsnivå behöver kanske inte alltid vara avgörande för hur valet av 

livsmedel ser ut. 

 

Kvinnor som får möjlighet att ta del av utökad kostrådgivning visar upp bättre 

kostvanor än de som inte får den möjligheten (Ferrari et. al 2013). Detta visar på 

betydelsen av att satsa på kostrådgivning till gravida kvinnor då en rätt sammansatt och 

näringsrik kost har stor betydelse för hälsan hos både mamman och fostret under 

graviditeten (SLV 2008). Vid analysen framkom att några av informanterna upplevde 

att kosten hamnade i bakgrunden vid samtliga besök på mödravårdscentralen, de ansåg 

att det aldrig fanns tid att diskutera den typen av frågor. Detta resultat stöds av 

Wennberg et al. (2012)  som också beskrev att förstagångs-mammor uppfattade 
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informationen angående kostråd från barnmorskan som knapphändig. Informanternas 

upplevelse av att barnmorskorna inte prioriterade kostrådgivning under besöken på 

mödravårdscentralen kan utgöra en förklaring till kvinnornas brist på kunskap gällande 

de kostråd som rekommenderas till gravida.  

 

Barnmorskan har en mycket viktig roll att i sitt yrke fungera som kunskapsförmedlare i 

kontakten med gravida kvinnor. Kunskap anses nämligen vara det viktigaste medlet för 

att kunna göra en beteendeförändring (de Jersey et al. 2013). Att kvinnorna i den här 

studien inte hade några planer på att förändra sina matvanor eller sitt ätbeteende under 

graviditeten kan därför ha ett samband med deras brist på kunskap gällande kostråden. 

Wulff & Ekström (2003) lyfte fram vilken stor roll barnmorskan spelar när det gäller 

kvinnors motivation att följa de råd som finns. Den avgörande faktorn för att följa ett 

råd var att barnmorskan rekommenderade det (ibid).  

 

Bristen på information från barnmorskornas sida ledde till att informanterna istället 

sökte efter den själva, något som även kvinnorna i studien av Wennberg et al. (2012) 

gjorde. Informanterna valde att söka svar på sina frågor på internet vilket i deras fall 

innebar att de googlade sina frågor och då hamnade på olika typer av forum av icke-

vetenskaplig karaktär. Informanterna var dock medvetna om att informationen på dessa 

sidor inte skulle tas helt på allvar och samtliga uppgav att de litade fullt och fast på de 

rekommendationer som Livsmedelsverket gav. En förklaring till det faktum att 

kvinnorna ändå sökte sina svar på forum kan vara att det endast var en av kvinnorna 

som blev hänvisad till Livsmedelsverkets hemsida för att där kunna läsa mer om 

kostråden. Detta belyser återigen tydligt barnmorskans betydelsefulla roll när det 

handlar om kvinnors motivation till att följa råd och rekommendationer (Wulff & 

Ekström 2003). Det var heller ingen av informanterna som kände till frågespalten på 

Livsmedelsverkets hemsida där möjligheten att ställa frågor och få svar inom 24 timmar 

ges. 

 

Att informanterna i den här undersökningen uppgav att deras barnmorskor inte 

prioriterade kostråd och kostrådgivning särskilt högt är anmärkningsvärt med tanke på 

kostens betydelse för både kvinnornas egen hälsa men framförallt för fostrets 

utveckling. Att välja rätt mat under graviditeten hjälper fostret att växa och utvecklas 

som det ska (SLV 2008). Redan tidigt i graviditeten spelar kvinnans kosthållning en 

avgörande roll eftersom många viktiga utvecklingsprocesser hos fostret startar då 

(Ramakrishnan et al. 2012). Flera av kvinnorna i den här studien hade problem med 

illamående i början av graviditeten vilket ledde till ett ökat småätande och för hög 

konsumtion av sötsaker. Det kvinnorna hade behövt i den situationen var kunskap och 

stöd från sina barnmorskor. Kunskap om kostråden och hur de skulle kunna äta för att 

minska sitt illamående, samt stöd för att lyckas genomföra den beteendeförändringen. 

Då tidigare studier visat att de kostrekommendationer som ges till gravida kvinnor är 

mycket viktiga för att bibehålla en hälsosam graviditet (Englund-Ögge et al. 2014), är 

det inför fortsatt forskning inom området därför intressant att undersöka vilken attityd 

barnmorskorna på mödravårdscentralen har till Livsmedelsverkets kostråd och hur de 

ser på betydelsen av dem.  

 

5.2 Metoddiskussion 

I denna studie har en kvalitativ ansats använts och resultatet har samlats in med hjälp av 

halvstrukturerade intervjuer. Valet av halvstrukturerade intervjuer gav studien en ökad 

möjlighet att nå informanternas innersta tankar och känslor kring kosthållning och 

kostrådgivning under graviditeten (Kvale & Brinkmann 2009), vilket var syftet med 

undersökningen. Hade en kvantitativ metod i form av enkätundersökning använts hade 

studien dock kunnat göras på ett större urval och resultatet hade därmed också blivit mer 
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generaliserbart (Ejlertsson 2005). Ytterligare en aspekt som hade varit positiv med 

enkätundersökning är att känsliga frågor kan vara lättare att besvara utan att behöva 

möta någon ansikte mot ansikte (ibid). Att svara på frågor kring sina matvanor kan för 

vissa vara mycket personligt och kännas svårt. Något som också kan ha påverkat 

resultatet var att informanterna hade kännedom om att författaren utbildade sig till 

hälsopedagog, vilket kan ha påverkat dem till att svara såsom de trodde förväntades av 

dem.  

 

Den vetenskapssyn som resultatet tolkades utifrån var fenomenologin. Då ett 

fenomenologiskt synsätt används är det viktigt att som författare försöka bortse från 

sina förutfattade meningar kring ämnet som studeras, detta för att ge en sannare bild av 

informanternas upplevelser och beskrivningar (Bjurwill 1995). Då författaren nyligen 

själv var gravid kan de egna åsikterna och tankarna kring ämnet ändå ha styrt studien i 

en viss riktning samt påverkat tolkningen av resultatet. 

 

Urvalet till studien gjordes genom bekvämlighetsurval då alla informanter under sin 

graviditet tillhört samma mödravårdscentral. Då rekryteringen skedde vid 

föräldragruppens första träff var författaren och informanterna obekanta med varandra, 

vilket ses som positivt för att informanterna under intervjun ska känna sig avslappnade 

och våga berätta om tankar och åsikter (Kvale & Brinkmann 2009). För att öka studiens 

generaliserbarhet borde dock informanterna ha varit fler till antalet samt rekryterats från 

olika mödravårdscentraler. Ytterligare en svaghet i studien var att det vid intervjuerna 

inte framkom vilken barnmorska kvinnorna besökt under sin graviditet, vilket gör att 

finns det en möjlighet att det skulle kunna vara samma då det endast finns en 

mödravårdscentral i den aktuella staden. Detta är något som författaren borde ha tagit 

reda på då intervjuerna genomfördes.  Dock kan resultatet som framkom genom den 

information och de synpunkter som kvinnorna gav, vara likartat även på andra 

mödravårdscentraler (Gillham 2008). 

 

Intervjuerna med informanterna genomfördes på ett café under dagtid. Då det var en 

offentlig miljö med andra människor i rörelse kan det ha gjort att kvinnorna omedvetet 

känt sig stressade och därmed inte fullt ut berättat om sina tankar och åsikter. Samtliga 

informanter hade även med sig sitt barn vilket stundtals påverkade intervjuerna då fokus 

flyttades från frågorna. Detta kan ha påverkat resultatet då informanternas svar på vissa 

frågor inte blev så djupgående och chansen till att ställa eventuella följfrågor försvann. 

Olsson & Sörensen (2011) bekräftar detta då de menar att det är viktigt att ett bra klimat 

skapas där informanten får känna sig viktig och tala till punkt för att så bra upplysningar 

som möjligt ska komma fram.  

 

Materialet som samlades in vid intervjuerna analyserades med hjälp av innehållsanalys 

(Graneheim & Lundmans 2004). Då denna studie strävade efter att upptäcka 

gemensamma åsikter och upplevelser av kosthållning och kostrådgivning hos de 

intervjuade kvinnorna, ansågs innehållsanalys vara lämpligt att använda då syftet med 

den metoden är att upptäcka likheter och olikheter i intervjumaterialet (ibid). Vidare 

menar Graneheim & Lundman (2004) att en studie ska uppfylla tre kriterier för att anses 

vara tillförlitlig och dessa är; pålitlighet, trovärdighet och överförbarhet. Denna studie 

anses pålitlig i den meningen att författaren varit noggrann då resultatet analyserades, 

allt för att informanternas egna tankar och åsikter ska nå fram. Dock kan författarens 

förförståelse och egna tankar kring ämnet haft en viss påverkan på resultatet. 

Trovärdigheten ligger i att hela tillvägagångssättet och analysprocessen noggrant 

beskrivits samt att resultatet har förstärkts med citat från informanterna. Slutligen anser 

författaren att informanternas beskrivningar och tankar som ledde fram till studiens 

resultat är överförbara på andra mödravårdscentraler i landet (ibid).  
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6. Slutsats 
Den slutsats som kan dras av den här studien är att kvinnorna under sin graviditet inte 

hade särskilt stor kännedom om Livsmedelsverkets kostrekommendationer. Den 

kunskap de hade handlade i stort sett endast om vad de borde undvika att äta under 

graviditeten. Informanterna upplevde dessutom att barnmorskorna på den 

mödravårdscentral de besökte inte prioriterade kostråd och kostrådgivning särskilt högt. 

Då tidigare studier visat att de kostrekommendationer som ges till gravida kvinnor är 

mycket viktiga för att kvinnan ska bibehålla en hälsosam graviditet, är det 

anmärkningsvärt att barnmorskorna på våra mödravårdscentraler inte prioriterar detta 

område högre. Inför fortsatt forskning är det därför intressant att undersöka vilken 

attityd barnmorskorna på landets mödravårdscentraler har till Livsmedelsverkets kostråd 

samt hur de ser på betydelsen av dem.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 

Intervjuguide 

 

 Känner du till att Livsmedelsverket har rekommendationer/kostråd 

för gravida? 

- Vad vet du om dem? 

- Varifrån fick du informationen om dem?  (Om de känner till dem) 

- Vem gav dig informationen om dem? 

- I vilken form var den? T.ex. muntlig, en broschyr, enskilt/i grupp? Hänvisning 

till SLV:s hemsida? 

- Upplever du dem som viktiga under din graviditet? Varför/varför inte? 

- Känner du till att SLV på sin hemsida har en frågetjänst där det går att ställa 

frågor och få svar inom 24 timmar? 

- Tror du kosten har betydelse under graviditeten? 

 

 Hade du någon plan/strategi för hur/vad du skulle äta under 

graviditeten? 

- Varför? 

- Gick det som planerat? Varför/varför inte? 

- Förändrade du dina matvanor på något annat sätt under graviditeten jämfört med 

då du inte var gravid? Varför/varför inte? 

- Såhär i efterhand, hade du velat äta på något annat sätt under din graviditet? 

- Vad hindrade dig i så fall från att göra det? 

- Finns det några andra faktorer som har påverkat din syn på mat eller ditt sätt att 

äta under graviditeten? (T.ex. vänner, släktingar, forum på nätet m.m.) 

 

 Fick du någon typ av kostrådgivning under graviditeten? 

- Hur såg den ut/gick till, var skedde den? 

- Hur upplevde du den? Påverkade den dig på något sätt/i någon riktning? 

- Blev du någon gång erbjuden ytterligare kostrådgivning? 

- Vad ser du för fördelar respektive nackdelar med kostrådgivning? 

- Hur skulle du önska att kostrådgivningen gick till? 

- Sökte du någon gång efter information själv? Vad fick dig att göra det/varför? 

- Har du själv sökt information någon gång på SLV:s hemsida? 
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Bilaga 2: Missivbrev 

 

 

 

 

Kvinnors tankar kring kost och matvanor under 

graviditeten 

 
Mitt namn är Elina Johansson och jag studerar Hälsopedagogiska 

programmet på Högskolan i Gävle. Jag skriver under vårterminen 2014 en 

C-uppsats i Folkhälsovetenskap och har valt att fördjupa mina kunskaper 

inom ämnet gravida kvinnor och deras inställning till kost och matvanor 

under graviditeten. Jag vore därför tacksam om du som varit gravid under 

det senaste året kan tänka dig att ställa upp på en intervju vars syfte är just 

att undersöka vilka tankar du hade kring din kost och dina matvanor under 

tiden du var gravid. 

 

Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan närhelst du vill avbryta din 

medverkan i studien. Intervjun kommer att spelas in på band men dina svar 

kommer endast att användas i studiens syfte och därefter raderas. Ditt 

deltagande kommer självklart förbli anonymt under hela studiens gång och 

dina svar kommer att behandlas konfidentiellt. 

 

Har du frågor? Kontakta Elina Mild 070-611 43 98. 

 

 

Tack för att du tar dig tid att delta i denna studie, dina svar är av stor 

betydelse! 

 

 

 

 

Med vänliga hälsningar……………………………………. 

 


