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Sammanfattning    

 

Obesitas är idag ett stort hot mot folkhälsan och förekommer i alla åldersgrupper. Som 

en följd av detta skrivs fler kvinnor med obesitas in på Mödrahälsovården än tidigare. 

Detta resulterar i att barnmorskan allt oftare vårdar gravida kvinnor med obesitas. De 

medicinska riskerna som föreligger för en kvinna med obesitas är identifierade, men 

kring barnmorskans upplevelser av detta bemötande finns endast begränsade studier. 

Syftet med denna studie var därför att undersöka barnmorskans upplevelser av att möta 

den gravida kvinnan med obesitas, det vill säga ett Body Mass Index >30. 

     Metoden som användes var en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Sju 

barnmorskor på Mödrahälsovården intervjuades. Intervjuerna analyserades och 

resulterade i fyra kategorier med tillhörande underkategorier. Kategorierna var 

”Betydelsen av kvinnans självinsikt”, ”Relationens värde”, ”Motivera kvinnan till 

förändring” samt ”Uppgivenhet”. 

     Studiens resultat visade att den gravida kvinnan med obesitas har en självinsikt men 

upplevs omotiverad till förändring av sin livsstil. Detta resulterar i att barnmorskan 

upplever uppgivenhet i form av känslor som otillräcklighet, frustration och likgiltighet. 

Barnmorskan ska förutsättningslöst skapa en professionell relation med kvinnan. Först 

då kan ett samspel äga rum och barnmorskan kan stödja kvinnan utifrån hennes 

livssituation. Det åligger barnmorskan att informera kvinnan om de risker som 

föreligger vid obesitas under en graviditet. Fokus bör dock inte ligga här utan på 

graviditeten. Kvinnan är ansvarig för sin egen och sitt ofödda barns hälsa, barnmorskan 

kan dock stärka kvinnans självkänsla och härigenom motivera till förändring. 
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INLEDNING 
 

Idag finns det många hot mot folkhälsan i världen. Välfärdssjukdomar såsom obesitas 

breder ut sig i industriländerna med ökad frekvens i alla åldersgrupper, inklusive 

kvinnor i fertil ålder. Enligt Royal College of Obstetricians and Gynaecologists 

(RCOG) (2010) så är 11% av de gravida kvinnorna i västvärlden obesa. Barnmorskan 

(BM) träffar regelbundet kvinnor med obesitas inom Mödrahälsovården (MHV). 

Vården av den gravida kvinnan sker idag efter ett nationellt framtaget basprogram med 

kvinnans sexuella och reproduktiva hälsa i fokus. Mycket forskning bedrivs angående 

obesitas vid graviditet och under förlossning. En rad riskfaktorer och konsekvenser har 

identifierats. Dock är lite känt om hur BM upplever att bemöta kvinnan med Body Mass 

Index (BMI) >30 och vårda dem ur ett helhetsperspektiv. Vi har valt att studera detta för 

att öka vår kunskap om hur vi som blivande BM kan bemöta gravida kvinnor med 

obesitas på ett professionellt sätt. 

 

BAKGRUND 
 

Förekomsten av obesitas i befolkningen världen över ökar dramatiskt (Cedergren, 2004) 

(Kerrigan & Kingdon, 2010) (Power, Cogswell & Schulkin, 2009) (Reichman & 

Nepomnyaschy, 2008). Detta har gjort att World Health Organisation (WHO) har 

benämnt obesitas som ett av de viktigaste globala hälsohoten (Kerrigan & Kingdon, 

2010) (Nyman, Prebensen & Flensner, 2008) (Villamor & Cnattingius, 2006) (WHO, 

2000) (WHO, 2002). Utvecklingen av kroniska sjukdomar ökar, såsom diabetes, stroke, 

hypertoni, hyperlipidemi, hjärt- och kärlsjukdom samt flera typer av cancer (Amador, 

Juárez, Guízar, Linares, 2008) (Cedergren, 2004) (Kerrigan & Kingdon, 2010) 

(Reichman & Nepomnyaschy, 2008). Detta resulterar i nya utmaningar för all sjukvård.  

Ohälsosam livsstil med högt intag av energi- och kaloririk mat, fysisk inaktivitet och 

rökning är orsak till den ökande förekomsten av obesitas (Proietto & Baur, 2003). 

Obesitas anses vara en sjukdom som utvecklas från genetiska, metaboliska, sociala, 

beteendemässiga och kulturella förhållanden (Nyman et al., 2008). BMI är allmänt 

accepterat som ett bra mått på över- eller undervikt (Addo, 2010). WHO definierar, 

utifrån BMI, huruvida en person är normal-, under- eller överviktig. BMI räknas ut 

genom att dela vikten i kg med längden i meter
2
. BMI på 25-29,9 klassas som övervikt, 

BMI på 30-39,9 klassas som obesitas och BMI på >40 klassas som sjuklig obesitas 

(WHO, 2000). Önskvärt BMI är mellan 19 och 24,9 (Kerrigan & Kingdon, 2010).  

 

Vidare i texten, när vi skriver ”kvinnan”, syftar vi till den gravida kvinnan med obesitas, 

om inget annat anges. 

 

Förebyggande hälsoarbete 
 

Hälsa beskrivs som ”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande, och icke enbart frånvaro av sjukdom eller svaghet” (WHO, 1948). God 

folkhälsa är ett välfärdsmål för samhället (Berglund et al., 2008). Detta kan uppnås 

genom att främja människors förutsättningar och livsvillkor. Det är därför viktigt att 

hitta de individer i samhället med sämre förutsättningar för en god hälsa, och således 

stötta dessa. Förändringar kan åstadkommas om alla samverkar och ser över vilka 
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åtgärder som är möjliga inom respektive sektor. Syftet är att öka människors 

möjligheter att själva förbättra och ta kontroll över sin hälsa. Respekt för integritet och 

valfrihet är grundläggande i detta arbete (Collberg, Berglund & Banke, 2008). Hälsan 

kan delas upp i tre delar: friskhet, sundhet och välbefinnande. Hälsan är relativ, vilket 

innebär att den speglar livssituationen (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & 

Fagerberg, 2003).  

 

MHV:s övergripande mål är en god sexuell och reproduktiv hälsa för hela befolkningen. 

Sexuell och reproduktiv hälsa beskrivs som att alla ska ha möjlighet till ett ansvarsfullt, 

tillfredsställande och säkert samliv samt att de själva ska få välja när de vill ha barn. 

Inom MHV har det förebyggande hälsoarbetet avseende livsstilsfrågor samt sexuell- 

och reproduktiv hälsa en central plats. Det friska och det positiva bör vara i fokus utan 

att hälsoriskerna förbises (Berglund et al., 2008). Inom varje landsting finns detaljerade 

besöksprogram, så kallade basprogram, för hälsovård under graviditet (Collberg et al., 

2008). Dessa beskriver rekommendationer för att minimera medicinska komplikationer 

under graviditet och förlossning samt stärka föräldraskapet genom föräldrastöd 

(Socialstyrelsen, 2006). Vid inskrivning på MHV görs en individuell vårdplanering med 

hänsyn till kvinnans hereditet, sjukhistoria, livsstil, sociala situation, kultur och egna 

önskemål. Den gravida kvinnan ska uppmuntras att ta eget ansvar för sin och sitt ofödda 

barns hälsa. BMI >30 kräver fler besök hos BM (Strevens, Fadl, Westergren, Knutsson 

& Ny, 2008). BM:s arbete ska präglas av ett etiskt och holistiskt förhållningssätt, bygga 

på beprövad erfarenhet samt utföras utifrån gällande författningar och riktlinjer. Vården 

ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten och denna 

ska visas omtanke och respekt. BM ska identifiera och förebygga hälsorisker och vid 

behov motivera till förändringar (Socialstyrelsen, 2006).  

 

Barnmorskan ska föra samtal med kvinnan angående hennes fysiska aktivitet, framför 

allt för att förebygga övervikt, men även vid befintlig obesitas (Collberg et al., 2008). 

Individuell rådgivning ges i ett försök att minska ett högt BMI och förbättra livsstilen 

innan hon inleder en graviditet (Abayomi, Watkinson, Boothby, Topping & Hackett, 

2009) (Kerrigan & Kingdon, 2010) (Linne & Neovius, 2006) (Rasmussen et al., 2010) 

(Shirazian & Raghavan, 2009). Förändringsarbetet har varit inriktat på kost och motion 

genom undervisningskällor som media, foldrar, rådgivning; individuell eller i grupp 

(Moos et al, 2008) (Shirazian & Raghavan, 2009). Hittills finns det ingen åtgärd mot 

obesitas under graviditet som har vetenskapligt bevisad effekt. MHV:s insatser består 

därför av generell information om kost, motion och amningens betydelse för kvinnans 

och barnets framtida vikt (Strevens et al., 2008). BM får en chans att introducera eller 

stimulera kvinnan till mer hälsosam livsstil vilket kan påverka hennes liv positivt både 

under och efter en graviditet (ACOG, 2005) (Shirazian & Raghavan, 2009). Nya 

rekommendationer för viktuppgång under graviditet i förhållande till BMI-skalan är 

under utarbetande (Strevens et al., 2008). 

 

Obesitas under graviditet 
 

Institute of Medicines (IOM) rekommenderar att alla kvinnor bör hålla sin viktuppgång 

inom spannet av 5-9 kg under graviditeten (Abayomi et al., 2009) (Shirazian & 

Raghavan, 2009). Kvinnan behöver uppmuntran för att minimera en viktuppgång under 

graviditeten samt för att återgå till sin normala vikt så fort som möjligt post partum 
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(Linne & Neovius, 2006) (Rasmussen et al., 2010). Viktminskning under en graviditet 

rekommenderas inte på grund av fetala risker (Linne & Neovius, 2006). Studier visar på 

att de kvinnor som går upp >16 kg under graviditeten fortfarande är överviktiga både 1 

och 15 år senare, vilket har konsekvenser för framtida graviditeter samt hälsan. En 

kvinna med obesitas före graviditet riskerar att öka kraftigt i vikt under graviditeten 

(Rooney & Schauberger, 2002). Viktuppgång mellan graviditeter ökar risken för 

allvarliga komplikationer oavsett om kvinnan är överviktig eller inte (Shirazian & 

Raghavan, 2009) (Villamor & Cnattingius, 2006). Kvinnor med ett BMI >30 bör 

således ses som en högriskpatient (CEMACH, 2004).  

 

Obesitas under graviditet är förenat med metabola störningar, hypertoni, diabetes, 

hyperlipidemi, förhöjd koagulationsförmåga samt förändrat immunförsvar (Haslam & 

James, 2005) (Herring et al., 2010). Ett högt BMI före graviditet innebär dessutom en 

ökad risk för maternella och perinatala komplikationer såsom preeklampsi, kejsarsnitt, 

intrauterin död, venös trombos, induktion, infektion och makrosomi (Abayomi et al., 

2009) (Addo, 2010) (Cedergren, 2004) (Linne & Neovius, 2006) (Nyman et al., 2008) 

(Power et al., 2009) (Robinson, O’Connell, Joseph & McLeod, 2005) (Villamor & 

Cnattingius, 2006). RCOG (2010) definierar makrosomi som en födelsevikt på >4500g. 

Ett antal faktorer förknippas med maternell obesitas, till exempel ålder, paritet och 

rökning (Cedergren, 2004). Kvinnan löper även ökad risk för att få barn med spina 

bifida, defekter på centrala nervsystemet, cardiovaskulära defekter, hydrocefalus, läpp- 

och gomspalt, anorektal atresi eller onormala lemmar (Stothard, Tennant, Bell & 

Rankin, 2009).  

 

Under den senare av graviditeten är det svårare att bedöma barnets läge, storlek och 

föregående fosterdel via abdominell palpation. Bedömning av fostrets tillväxt via 

mätning av symfys-fundus mått blir mindre exakt och därigenom kan en ökad eller 

minskad tillväxt missas (Andreasen, Andersen & Schantz, 2004) (Nyman et al., 2008). 

Ultraljudsundersökning av barnet kan vara tekniskt svårt vilket kan medföra att 

bedömningen av barnets anatomi försvåras (Hendler, Blackwell & Bujold, 2004) 

(Wolfe, Sokol, Martier, Zador, 1990). Kvinnor med obesitas känner fosterrörelser 

mindre tydligt och därmed finns en ökad risk för oupptäckt fosterdöd (Cedergren, 2004) 

(Shirazian & Raghavan, 2009). 

 

Under de senaste åren skrivs allt fler kvinnor med obesitas in på MHV som en följd av 

den ökande förekomsten (Galtier-Dereure, Boegner & Bringer, 2000) (Nyman et al., 

2008) (Proietto & Baur, 2003). Andelen kvinnor i samhället med obesitas ökar med 

stigande ålder vilket är viktigt att ta hänsyn till på MHV. Detta eftersom antalet kvinnor 

som väntar med barnafödande tills de är 40 år har mer än fördubblats sedan år 1980. 

Kvinnor skrivs in på MHV när de är äldre och mer benägna att vara överviktiga 

(Kerrigan & Kingdon, 2010). Detta resulterar i att BM allt oftare möter gravida kvinnor 

med obesitas (Abayomi et al., 2009) (Amador et al., 2008) (Galtier-Dereure et al., 

2000). 

 

Studier visar att kvinnan löper ökad risk för långsam förlossningsprogress. Det är högre 

risk för instrumentell förlossning (Alexander & Liston, 2006) (Kumari, 2001) samt 

större andel akuta och elektiva sectio. Orsakerna till detta har ej kunnat fastställas men 

makrosomi, misslyckade induktioner och ineffektivt värkarbete är några exempel 
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(Kerrigan & Kingdon, 2010). Den gravida kvinnan löper inte en ökad risk för att föda 

prematurt (Cedergren, 2004). Tvärtom har kvinnan en tendens till överburenhet, vilket 

förklarar den ökade förekomsten av induktioner (Kabiru & Raynor, 2004) (Shirazian & 

Raghavan, 2009). Under förlossningen är det svårare att övervaka barnet abdominellt 

med Cardio Tokografi (CTG). Amniotomi utförs då i ett tidigare skede för att en 

skalpelektrod ska kunna sättas för att få en god övervakning av barnet (Kabiru & 

Raynor, 2004). Det finns en ökad risk för skulderdystoci sekundärt till dels makrosomi 

hos barnet, dels den ökade mängden fettvävnad som finns i bäckenet (Galtier-Dereure et 

al., 2000) (Kabiru & Raynor, 2004). En ökad risk föreligger post partum för pneumoni, 

sårinfektion, stor blödning samt tromboser (Castro & Avina, 2002) (Cheymol, 2000) 

(Hamad & Choban, 2005). Tromboembolism är den främsta orsaken till maternell död 

under graviditet och kommer troligtvis att öka i västvärlden (Toglia & Weg, 1996). 

 

Vårdrelationen 
 

Den professionella vårdrelationen kännetecknas av ett engagemang hos BM där det 

krävs en öppenhet och reflektion från hennes sida, över det som händer i relationen samt 

i vårdandet (Dahlberg et al., 2003). Vårdrelationen är en ömsesidig förbindelse som 

förutsätter tillit mellan parterna. Målsättningen i en vårdande relation är att BM gör sitt 

bästa för att lindra lidande och främja välbefinnandet hos kvinnan (Dahlberg et al., 

2003). 

 

Graviditeten innebär möjligheter till förändring och utveckling av den egna personen. 

Hur kvinnan klarar av förändringen beror på vad hon varit med om tidigare i livet och 

den aktuella livssituationen (Björklund, 2008). Hon ska bemötas individuellt utifrån 

hennes egna förutsättningar och behov (Berg & Lundgren, 2010). Inom hälso- och 

sjukvården ska kvinnan ses ur ett etiskt perspektiv; hur lidandet, hälsan, välbefinnandet 

och vården upplevs (Dahlberg et al., 2003). Om kroppen förändras, till exempel av en 

graviditet, förändras också förhållandet till omgivningen samt upplevelsen av den egna 

identiteten (Berg, 2010).  

 

Nyman et al. (2008) skriver att BM möter svårigheter i att prata om obesitas och dess 

risker på grund av ovillighet att oroa kvinnan under en graviditet, eftersom kvinnan 

uppenbarligen oroar sig för sitt ofödda barn. BM måste på ett respektfullt och sakligt 

sätt ge råd för att förebygga ohälsa. För att ge rätt vård måste kanske andra professioner 

inkopplas, till exempel läkare, dietist och kurator. Nyman et al. (2008) beskriver vidare 

att för att minska ett eventuellt lidande hos kvinnan så måste BM vara medveten om, 

reflektera kring och sätta ord på sin egen attityd.  

 

Kvinnans självförtroende och kroppsuppfattning är viktigt när det gäller rådgivning 

kring obesitas under graviditeten. Studier visar att det finns en del tvivel kring kvinnans 

motivation att förbättra sin hälsa (Herring et al., 2010). Rådgivning bör ges på ett icke 

dömande sätt eftersom hon redan har ett dåligt självförtroende. Kvinnan bör få hjälp och 

stöd att nå och hålla en hälsosam vikt för att öka sannolikheten för en bra graviditet 

(Linne & Neovius, 2006) (Rasmussen et al., 2010). Att leva med obesitas har en social, 

psykologisk och ekonomisk effekt på kvinnans livssituation. Obesitas är ett tillstånd 

som förknippas med negativa attityder och diskriminering i västvärlden. Det associeras 

med lathet, passivitet och brist på självdisciplin. Obesitas är högst synbart vilket ökar 
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kvinnans känslor av att bli stigmatiserad. Stigmatisering och diskriminering har 

negativa effekter på livskvalitén och det psykologiska välbefinnandet. Kvinnan känner 

ofta skuld vilket försvårar det individuella mötet med BM, då hon blir mer känslig för 

andras åsikter. För att bli trodd, förstådd och tagen på allvar i vårdrelationen behöver 

kvinnan inte bara kämpa för att hävda sin trovärdighet utan även för att bevara sitt 

självförtroende och sin värdighet både som patient och kvinna. Kvinnan ser sin obesitas 

som tillfällig, vilken de själva kan och tänker göra någonting åt i framtiden. Hon 

uttrycker en medvetenhet om sin obesitas och att ansvaret för detta är hennes eget 

(Nyman et al., 2008). 

 

Nyman et al. (2008) belyser flera viktiga faktorer vid mötet mellan kvinnan och BM. 

Dessa kan vara stöd och uppmuntran på kvinnans egna villkor, att bli behandlad som en 

individ, att ha ett förtroendefullt förhållande med BM samt BM:s engagemang. Likaså 

är kvinnans eget ansvar, deltagande, förmåga och önskan viktigt vid detta möte. BM 

tenderar att fokusera på kroppen och riskerna och inte på kvinnan som en helhet. I 

vårdrelationen visar kvinnan inte ilska och hävdar inte sina rättigheter på grund av 

rädsla för att en konflikt ska uppstå. Det är svårare för en gravid kvinna med obesitas att 

bli sedd som en självständig individ med egna önskemål. 

 

Kvinnans önskan är att bli sedd och behandlad som gravid och födande kvinna. 

Kvinnans upplevelse av mötet med en BM beror mycket på vårdgivarens attityd. BM är 

särskilt viktig för kvinnan med obesitas, eftersom hon inte förväntar sig att bli 

behandlad som en normalviktig kvinna. Förförståelse hos BM kan försvåra förståelsen 

av kvinnans livsstil och erfarenheter. När kvinnan kände sig bekräftad, sedd och tagen 

på allvar, lindrades obehag och negativa känslor (Nyman et al., 2008).  

 

PROBLEMFORMULERING 
 

En rad risker kring obesitas och graviditet har identifierats av forskning. Publicerade 

studier fokuseras på medicinska risker för en kvinna med obesitas, däremot finns inte 

mycket beskrivet kring BM:s upplevelser av att möta kvinnan och att ge henne 

rådgivning samt vägledning i graviditeten. Kvinnan bör ses som en individ med 

specifika erfarenheter och behov. Samtidigt måste BM bevaka de medicinska riskerna 

och tillsammans med kvinnan arbeta för att bibehålla det friska och minska 

komplikationerna. Av denna anledning känner vi att det är angeläget för oss som 

blivande BM att få en bättre insikt om vården av den gravida kvinnan med obesitas. 

 

SYFTE 
 

Att undersöka barnmorskans upplevelser av att möta den gravida kvinnan med obesitas. 

 

METOD  
 

Ansats 
 

Metoden som valts är en kvalitativ innehållsanalys. Den fokuserar på tolkning och 

granskning av texter, såsom utskrifter av bandade intervjuer. Ansatsen i studien är 
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induktiv och innebär förutsättningslös analys av texterna (Malterud, 2009), som i detta 

fall är baserade på BM:s berättelser om upplevelser av bemötande av gravida kvinnor 

med obesitas. Inom kvalitativ metod ses omvärlden som komplex och subjektiv, därför 

ska texten som ska analyseras ses i sitt sammanhang (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2008). Detta innebär att tolkning av intervjuerna bör göras med hänsyn till BM:s 

personliga historia. Det är väsentligt att hålla sig öppen och följsam för det som 

undersöks. Genom enskilda intervjuer med öppna frågor får BM möjlighet att berätta 

fritt om sina erfarenheter (Dahlberg et al., 2003). 

 

Urval 
 

Inklusionskriteriet för studien var att BM skulle ha arbetat på MHV i minst ett år, detta 

för att de ska ha fått möjlighet att träffa kvinnor med obesitas. Verksamhetscheferna 

valde ut deltagarna som uppfyllde vårt kriterie och bokade tid med dessa. Sammanlagt 

intervjuades sju BM varav en var pilotintervju, vilken har inkluderats i studien. De 

intervjuade hade arbetat mellan 2,5 och 16 år inom MHV och deras ålder varierade 

mellan 40 och 66 år (Tabell 1). Deltagarna fick både muntlig och skriftlig information 

om studiens syfte samt att deltagandet var frivilligt (Bilaga 1). Tillstånd att utföra 

intervjuer har erhållits av verksamhetschefer vid respektive MHV (Bilaga 2). 

Intervjuerna genomfördes i september år 2011 på tre medelstora Mödravårdscentraler i 

södra Sverige.  

 

Tabell 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datainsamling 
 

Intervjuerna ägde rum på BM:s arbetsplats och varade mellan 15 och 45 minuter. Vid 

första intervjutillfället var båda författarna närvarande för att få likvärdiga referensramar 

vad gäller metodik och intervjuteknik. De övriga intervjuerna genomfördes enskilt av 

författarna. Intervjuerna inspelades, varvid en öppen fråga ställdes: ”Kan du berätta om 

dina upplevelser av bemötande av gravida kvinnor med ett BMI >30?” Syftet var att 

BM fritt skulle kunna berätta om sina erfarenheter och upplevelser. Följdfrågor ställdes 

under varje intervju för att få en djupare förklaring till vissa påståenden i deras 

berättelser, till exempel: ”Hur menar du?” ”Kan du berätta mer om…” ”Vad känner du 

när du säger så?” ”Du berättar om detta, kan du vidareutveckla det?”  

 

Ålder på 

deltagare 

Antal 

arbetsår 

inom MHV 

40 4 

42 2,5 

49 16 

55 15 

61 23 

64 32 

66 7 



 7 

Dataanalys 
 

Intervjuerna spelades in och transkriberades. Alla intervjuer lästes därefter av båda 

författarna för att få en samsyn av det insamlade materialet. En kvalitativ dataanalys kan 

beskrivas som den process under vilken forskaren systematiskt undersöker och 

arrangerar sitt material för att komma fram till ett resultat. Utmaningen i en kvalitativ 

analys är att skapa mening ur en massiv mängd data. Via reflektion och diskussion ska 

författarna försöka uppnå en samstämmighet vid tolkningen av texterna, samt bedöma 

giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Av 

denna anledning var det av största vikt att vi båda läste samtliga intervjuer. Fokus är att 

beskriva variationer genom identifierade skillnader och likheter, vilka uttrycks i 

kategorier (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Intervjuerna utgör en helhet och 

betraktas i denna studie som analysenhet. Meningsenheter i texten som hör ihop genom 

sitt innehåll och sammanhang har setts ut. I denna studie består meningsenheterna av 

kommentarer från BM. Meningsenheterna har under analysprocessen kondenserats och 

abstraherats. Texten har försetts med koder som sammanförts till kategorier. Koden 

beskriver kortfattat meningsenhetens innehåll. Varje kategori utgörs av flera 

underkategorier med liknande innehåll (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Fyra 

kategorier, med tillhörande underkategorier, har växt fram under analysens gång.  

                 

Exempel på analysprocessen 

 

Meningsenhet Kondenserad  

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Jag tycker att de 

mer säger att ”jag 

vet, jag är så 

medveten, jag har 

haft detta i många 

år”. De tjocka kan 

ofta vara mer 

glada på något 

sätt, för jag tror 

kanske att de lever 

ett liv där det inte 

ställs så mycket 

krav på dem för 

de har accepterat 

sin fetma. 

 

 

 

De tjocka är mer 

glada för att de 

har lägre krav och 

har accepterat sin 

fetma. 

 

 

 

 

Accepterat sin 

fetma. 

 

 

 

 

Kvinnans 

förståelse 

 

 

 

 

Betydelsen av 

kvinnans 

självinsikt 

 

Forskningsetiska överväganden 
 

Enligt Lag (2003:460) i Svensk Författningssamling (SFS) krävs ingen etikprövning på 

arbeten som hamnar inom ramen för högskoleutbildning på avancerad nivå. Deltagarna i 

studien erhöll skriftlig information om studiens syfte, att det var frivilligt att deltaga och 

att de när som helst kunde välja att avbryta deltagandet. Före intervjustart inhämtades 

skriftligt samtycke av deltagarna. Det framkomna materialet har endast varit tillgängligt 

för författarna själva samt deras handledare och således behandlats konfidentiellt. Det 

insamlade materialet har behandlats enligt personuppgiftslagen (SFS 1998:204) med 

syfte att skydda deltagarna mot att deras personliga integritet kränks. Under arbetets 

gång har intervjuerna kodats för att avidentifiera deltagarna. 
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RESULTAT 

 

Tolv underkategorier framkom ur analysen vilka bildade fyra kategorier; ”Betydelsen av 

kvinnans självinsikt”, ”Relationens värde”, ”Motivera kvinnan till förändring” och 

”Uppgivenhet”. Resultatet redovisas utifrån dessa kategorier med underkategorier enligt 

nedan.     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Betydelsen av kvinnans självinsikt 

 

Under denna kategori framkom det att kvinnans självinsikt måste ökas. Många kvinnor 

är enligt BM redan medvetna om sin obesitas, men väljer att antingen acceptera eller att 

ignorera den. Kvinnan som ignorerar problemen kring sin obesitas bör få stöd och hjälp 

av BM att komma till insikt. Kvinnan kan känna sig skuldbelagd av samhället för att 

hon själv försatt sig i denna situation. Vad BM kan göra är att upplysa kvinnan om de 

risker som finns med obesitas men kvinnan måste själv vilja förändra sin situation. 

 

Kvinnans förståelse 

 

Vid intervjuerna framkom det att BM ansåg att kvinnan var väl medveten om sin 

obesitas och till stor del även accepterat denna. Även om kvinnan accepterat sin 

situation måste BM vara lyhörd för kvinnans upplevelser. När BM informerar kvinnan 

om att hon har en obesitas så måste hon vara beredd på kvinnans reaktion. Någon blir 

ledsen och arg medan en annan uttrycker medvetenhet. Kvinnan väljer ibland att 

förtränga sin situation, vilket resulterar i att BM måste vara taktfull i sin 

kommunikation. Om kvinnan har dåligt självförtroende måste BM ha det i åtanke i sitt 

bemötande. 

 

Jag tror att de flesta kvinnorna idag är mycket väl medvetna om vad de väger och att de 

väger för mycket. Så man får nog vara väldigt finkänslig i sin kommunikation om man 

ska komma någon vart, eller? Att jag talar om att det är farligt… jag tror de vet det 

redan. (4) 

 

UNDERKATEGORI KATEGORI 

Kvinnans förståelse Betydelsen av kvinnans 

självinsikt 
Öka kvinnans kunskap 

Rädsla att kränka kvinnan  

 

Relationens värde 
Insikt om sin egen förförståelse 

Fokus på graviditeten 

Samspel 

Stöd 

Ändra en livsstil  

Motivera kvinnan till 

förändring 
Stärka självkänslan 

Motivation 

Känsla av otillräcklighet Uppgivenhet 

Frustration och likgiltighet 
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De är medvetna om det. De vill bara inte se det. Ofta har de dessutom sämre 

självförtroende. (7) 

 

Öka kvinnans kunskap 

 

Det poängterades att en viktig arbetsuppgift var att försöka öka kvinnans insikt och 

kunskap om att hon har obesitas. BM vill göra kvinnan medveten om de risker och 

komplikationer detta skulle kunna leda till. Vidare bör kvinnan få veta att det finns olika 

professioner att få hjälp av, till exempel en dietist som kan ge kostråd, om hon själv vill. 

Att öka kvinnans kunskap innebär att det måste finnas en tvåvägskommunikation. Om 

kvinnan inte är beredd att ta emot informationen och inse sin situation så upplever BM 

att hon inte kan göra så mycket mer. 

 

Men att man gör dem medvetna om att detta är något de själva måste vilja och att det 

här är något som de kan göra själva, men med mitt stöd och med hjälp av andra 

professionella. (6) 

 

Relationens värde 
 

Relationen mellan BM och kvinnan är mycket betydelsefull för att BM på bästa sätt ska 

kunna bemöta kvinnan i hennes livssituation. BM måste vara lyhörd och bemöta 

kvinnan med respekt och reflektera över sin egen attityd och förutfattade meningar. 

Kvinnan i sin tur måste vara villig att öppna sig för BM. Om en god professionell 

relation utvecklas kan BM stödja kvinnan. Ett gott samspel främjar relationen och BM 

kan fokusera på graviditeten samtidigt som medvetenheten om risker är närvarande. 

 

Rädsla att kränka kvinnan 

 

Det uppenbarades att det fanns en stor svårighet att diskutera kvinnans vikt med henne 

på grund av en rädsla att kränka integriteten. BM är rädd att kvinnan upplever det som 

att hon kritiserar kvinnans livsstil genom att komma med anmärkningar. En livsstil är 

ofta väl etablerad sedan en lång tid tillbaka och inte förändringsbar under en kort tid. 

Kvinnan har en självbestämmanderätt som är viktig att respektera, men BM har också 

en skyldighet att informera kvinnan om risker som förknippas med obesitas. Detta 

måste dock göras ur ett individuellt perspektiv. Att sätta upp individuella mål för 

kvinnan, som är rimliga att uppnå, framkom som betydelsefullt i studien.  

 

Man känner sig lite som om man kommer och klampar på med påpekningar. Man ska ju 

berätta för dem hur de ska leva.(3) 

 

Det är en av de svåraste bitarna. Jag vet att det är väldigt känsligt för kvinnorna och 

det är att klampa in på deras integritet.(2) 

 

Insikt om sin egen förförståelse 

 

Barnmorskan måste försöka lägga egna åsikter och värderingar åt sidan. För att 

minimera risken att kvinnan upplever att BM ser ner på henne behöver BM rannsaka sig 

själv. Alla kvinnor ska bemötas på samma sätt, utan värderingar, och informationen ges 
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likvärdigt. När kvinnan kommer på besök hos BM så måste BM först försöka förstå hur 

kvinnan själv uppfattar sin situation. BM måste låta kvinnans egen uppfattning vara 

grunden för relationen och informationen. Det framkom i vår studie att kvinnan 

uppfattades som glad eftersom det var legitimt att vara tjock under sin graviditet. För att 

kunna informera kvinnan om vilka kontroller hennes obesitas medför under 

graviditeten, kan det hjälpa att visa den framtagna handlingsplanen som finns på varje 

MHV. Kvinnan erhåller rutinmässig information av BM, som då kan motivera syftet 

med informationen och konkretisera den, men ändå skapa en relation med kvinnan. 

Detta kan hjälpa BM att informera om något som känns svårt. Ett sätt för BM att prata 

om kvinnans obesitas, utan att de egna värderingarna lyste igenom, var att prata utifrån 

BMI-skalan. 

 

Det gäller att hålla sig till handlingsplanen och lägga sina egna åsikter åt sidan för 

annars upplever nog kvinnan det som ett personangrepp.(3) 

 

Fokus på graviditeten 

 

På MHV har BM idag en skyldighet att prata om hälsa, kost och motion med alla sina 

patienter. Det framkom i vår studie att BM upplevde osäkerhet gällande hur mycket 

information kvinnan skulle erhålla angående sin obesitas och den normala graviditeten. 

Om BM ej lyckas skapa en god relation med kvinnan kommer det att bli svårt att få 

henne att förstå sin situation och vidta åtgärder. Relationen blir lidande om BM hela 

tiden återkommer till att diskutera något som kvinnan inte är intresserad av. Det gäller 

för BM att hitta en balans mellan information kring hälsa, obesitas och graviditet. 

Kvinnan kommer till BM på MHV med samma förhoppningar och glädje som de 

normalviktiga. Hon har en önskan om att bara få vara gravid och inte ständigt påminnas 

om sin övervikt. Det är graviditeten som ska vara BM:s största fokus.  

 

Och försöker med mitt förnuftiga jag, säga att de är ju faktiskt här för att de är gravida, 

och att det är det som är den stora saken i deras liv just nu och att det är det vi ska 

fokusera på.(4) 

 

Samspel 

 

BM har en skyldighet att informera vad det innebär att ha en övervikt utan att anklaga. 

När BM skapat en relation med kvinnan kan det vara svårt för BM att påpeka kvinnans 

obesitas och förändringar som inte genomförts. Det framkom att BM ansåg att kvinnan 

alltid ska bemötas med förståelse och respekt. Förtroendet som byggs upp är något som 

behöver underhållas. Kvinnan har inte samma kunskap som BM kring riskerna vid en 

graviditet med obesitas. Därför måste BM och kvinnan interagera och delge varandra 

sina åsikter och upplevelser. Graviditeten påverkas negativt om BM ideligen diskuterar 

riskerna med obesitas vid varje besök. I studien framkom det att BM försöker att fördela 

informationen kring riskerna med obesitas under besöken. Detta för att kvinnan ska ha 

en önskan att fortfarande vilja komma till sin BM. 

 

Jag tror att vårt sätt att bemöta dessa blivande mammor, är jätteviktigt. Att de 

fortfarande vill komma hit och att man kan lägga upp det i lite lagom portioner varje 

gång de är här.(5) 
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Stöd 

 

Barnmorskan är en nyckelperson under graviditeten gällande stöd och hjälp till kvinnan 

för att optimera hennes välbefinnande. Kvinnans självkänsla är låg, vilket kan resultera i 

en känsla av misslyckande. En kvinna gråter medan en annan visar ilska och det gäller 

för BM att inte ta på sig skulden och ta kvinnans känsloyttringar personligt. Kvinnan 

kan reagera på olika sätt vid skilda tillfällen och BM får försöka förstå kvinnans 

reaktion och utgå därifrån. BM måste försöka få kvinnan att ta emot den hjälp som 

erbjuds och öka tilltron till hennes egen förmåga till förändring. BM beskriver att 

kvinnan i många fall inte prioriterar sig själv i sitt liv utan istället främjas familjen, 

hemmet och vännerna. I dessa situationer kan BM försöka ge kvinnan det stöd som 

krävs för att hon ska börja prioritera sig själv.  

 

Egentligen skulle vi väl på något sätt kunna hjälpa dem med att stärka självkänslan, sin 

tilltro till sig själv, att de har förmågan att förändra sitt levnadssätt med hjälp och 

stöd.(6) 

 

Motivera kvinnan till förändring 
 

För att få till stånd en förändring under graviditeten krävs en hel del arbete både från 

BM:s och kvinnans håll. Om de båda samarbetar så kan individuella mål uppnås. BM 

uppgift är att försöka få kvinnan mer motiverad till att ändra sin livsstil så att hennes 

självkänsla stärks.  

 

Ändra en livsstil 

 

Ett tydligt faktum som framkom ur intervjumaterialet var svårigheten att förändra en 

livsstil under graviditeten. Kvinnan bär med sig sin livsstil sedan långt innan 

graviditeten. Men livsstilen är väl rotad och BM kan inte ändra denna under den tid som 

graviditeten varar. Rörande obesitas gäller det att kvinnan är motiverad att förändra 

kost- och motionsvanor, eftersom det ställs stora krav på detta. Dock upplevs 

graviditeten vara förändringens tid. En del kvinnor upplever att graviditeten är början på 

något nytt, en naturlig förändring i livet. Detta kan motivera kvinnan att göra 

förändringar till förmån för sitt ofödda barn. BM beskriver en känsla av att hon tror att 

många kvinnor vill gå ner i vikt och se ut som alla andra. BM kan bidra med att ge bra 

information till kvinnan, men i slutändan är det upp till kvinnan att ta besluten rörande 

hennes egen livsstil.  

 

Men samtidigt måste man på något sätt ha realistiska förväntningar på hur mycket en 

människa kan ändra sin livsstil när man är gravid.(4) 

 

 

Stärka självkänslan 

 

Att poängtera och framhäva det positiva hos kvinnan, visade sig vara ett sätt som BM 

använde sig av för att försöka stärka kvinnans självkänsla. BM ansåg att det positiva hos 

kvinnan ska poängteras. Kan BM ge positiv feedback, förhoppning och glädje, istället 

för att betona det negativa, medför det att kvinnan upplever trygghet. Felsökeri 
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resulterar i att kvinnan känner sig orolig, nervös och skuldtyngd. Istället bör BM 

fokusera på att bekräfta och berömma kvinnan för de små framsteg hon faktiskt gjort 

och på så vis stärka självkänslan. 

 

Man kan också göra något åt folks självkänsla som barnmorska, till exempel ”vad 

snygg du är idag!”, att man som barnmorska märker det.(1) 

 

Motivation 

 

Barnmorskan använde även andra taktiker för att motivera kvinnan, som inte enbart 

stärkte hennes självkänsla. Det ofödda barnet användes som en viktig del i diskussionen 

för att försöka öka kvinnans vilja till förändring. BM upplevde att kvinnan blev mer 

motiverad då. De förändringar kvinnan genomför kommer att återspeglas i det ofödda 

barnets hälsa. Kvinnan måste berömmas fortlöpande, samtidigt som BM poängterar de 

hälsofrämjande förändringar som behöver göras. Kvinnans attityder kan vara svåra att 

ändra på, men BM måste försöka arbeta med motivationen utifrån sin förmåga. 

 

Jag tjatar om detta med nästa generation. Jag tror att det är där vi måste lägga in 

krutet, att de ska tänka på det lilla barnet.(5) 

 

De blir lite mer motiverade när man lägger in det kommande barnet i diskussionen.(7) 

 

Uppgivenhet 
 

Att BM upplevde maktlöshet samt uppgivenhet framkom tydligt i studien. 

Uppgivenheten var en följd av att hon inte når fram till kvinnan med sin information. 

BM har en önskan att alla kvinnor och ofödda barn ska uppnå välbefinnande under en 

graviditet. När kvinnan är obenägen att göra de hälsofrämjande åtgärder som krävs kan 

BM känna sig otillräcklig, frustrerad och likgiltig. 

 

Känsla av otillräcklighet 

 

Ett tydligt resultat som framkom var känslan av att inte kunna göra tillräckligt; en 

känsla av maktlöshet. Trots all energi som läggs ner på förändringsarbetet så kan BM 

inte göra så mycket som hon önskar. Kvinnan har information om vad som är bäst för 

henne själv och det ofödda barnet, men det är kvinnans beslut att fatta. Om BM inte får 

gehör för informationen så upplever hon att det inte är någon idé att diskutera ämnet 

ytterligare. BM har inte möjligheten att genomföra förändringar under graviditeten. Hon 

kan inte hjälpa alla trots sin välvilja. Detta kan skapa känslor av otillräcklighet hos BM, 

hon känner sig misslyckad med den delen av arbetet. Hon uttrycker att detta är ett 

globalt problem som hon ej kan lösa. Hon accepterar istället detta faktum och arbetar 

utifrån de resurser hon har. BM hoppas att hennes engagemang påverkat kvinnan i 

någon mån, trots brist på bevis att kvinnan tagit till sig informationen. 

 

Fast det är ju väldigt sällan man gör något revolutionerande i det man gör, man får ju 

liksom tänka… (suck) man drar sitt lilla strå till stacken på något sätt.(4) 
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Alltså jag börjar ge upp på detta. Jag gör allt som man ska göra, jag försöker 

allting.(1) 

 

Frustration och likgiltighet 

 

Det faktum att kvinnan trots sin medvetenhet om sin obesitas inte lyssnade på BM, 

väckte känslor såsom frustration och likgiltighet. Det är uttröttande för BM när kvinnan 

inte vill lyssna till rådgivning trots en ohälsosam livsstil. BM kände sig provocerad av 

att kvinnan saknade viljan till förändring. BM ser sig själv som den som kan erbjuda 

stöd och hjälp samt besitter den kunskap som krävs. Hon står för det som är rätt men 

begär inte alltid av kvinnan att hon ska förändra sin livsstil. När kvinnan är ointresserad 

och omotiverad av att ta emot hjälp så upplever BM frustration och att hon inte kan 

erbjuda mer. BM är rädd att kvinnans ovillighet att ta emot hjälp kan bidra till en sämre 

självkänsla. BM uttrycker dessutom en förtvivlan inför det faktum att kvinnan troligen 

kommer överföra sin livsstil på sitt ofödda barn. Kvinnan är en vuxen individ som får ta 

ansvar för sin egen kropp. 

 

Man blir sån med varje patient att man lägger ner all sin energi, hela sitt hjärta på 

något sätt. Det är som att springa ett maratonlopp, och så gör det absolut ingen nytta 

till. (1) 

 

 Det är frustrerande för då vet vi ju att hon har ett BMI på 32, men nej, hon vill inte ha 

någon hjälp och jag kan inte göra mycket mer med henne då. (2) 

 

DISKUSSION 
 

Metoddiskussion 
 

För att besvara studiens syfte valdes en kvalitativ ansats. Med kvalitativ forskning 

menas att klargöra företeelser och söka efter innebörd eller mening (Widerber, 2002), i 

detta fall BM upplevelser. För att studera BM upplevelser av att möta den gravida 

kvinnan med obesitas, så utfördes intervjuer. Öppenheten står för att vara känslig för det 

oförutsägbara samt att författaren reflekterar över och försöker förstå sin egen 

förförståelse. Det gäller att bortse från denna och ha en öppenhet inför den som 

intervjuas (Dahlberg et al., 2003) men då alla har tidigare erfarenheter så kan ej alla 

bemötas totalt förutsättningslöst. Fokus vid en kvalitativ innehållsanalys är att beskriva 

variationer genom att identifiera likheter och skillnader i ett textinnehåll (Dahlberg et 

al., 2003). Vi anser att vald metod passade bra för vår studie, då vi kom fram till 

kategorier med tillhörande subkategorier som svarar på studiens syfte. 

 

Trovärdigheten av studien kan bedömas med begreppen giltighet, tillförlitlighet och 

överförbarhet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Trovärdigheten måste bevisas 

och handlar bland annat om hur författarnas förförståelse satt sin prägel på analysen. Då 

det var vår första intervjustudie var det svårt att vara totalt förutsättningslös inför 

informanterna. Studiens resultat anses vara giltigt om det lyfter fram de drag som är 

typiska för det som avsågs att beskrivas (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). I 

genomförd studie har författarna valt att styrka giltigheten, det vill säga i relevans till 

studiens syfte, genom att intervjua BM från tre olika MHV för att få en variation vilket 
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dessutom är syftet med en kvalitativ studie. Informanterna har fått uttrycka sig helt fritt 

vilket även det är en styrka. Giltigheten styrks vidare genom att författarna kan 

presentera hur analysen gjorts och hur koder och kategorier tagits fram ur 

intervjutexterna. Tillförlitligheten kan bedömas om en noggrann beskrivning av 

analysarbetet är gjort (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Tillförlitligheten 

förstärks genom att författarna i denna studie läst alla intervjuer och gjort huvuddelen av 

analysarbetet tillsammans och diskuterat och analyserat olika tolkningsmöjligheter. 

Överförbarhet innebär att resultatet kan överföras till andra grupper eller situationer 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Författarna kan skapa förutsättningar för 

överförbarhet, men det är läsaren som avgör. Vi anser dock att det framkomna resultatet 

är något som bör tas i åtanke när vi som BM möter en gravid kvinna med obesitas, både 

på MHV, förlossningen och så vidare.  

 

En svaghet i studien kan gälla urvalet av informanter. Vår intension var att intervjua 

minst åtta BM men på grund av organisatoriska problem var detta ej genomförbart. 

Verksamhetschefen vid respektive MHV valde de BM vi fick möjlighet att intervjua, 

vilket kan ha påverkat utfallet. Däremot valde ingen av informanterna att avbryta 

deltagandet i studien, så därmed finns inget bortfall. En svaghet kan också vara att 

intervjuerna var korta. Vid ett tillfälle hade BM blivit dubbelbokad och fick genomföra 

intervjun mellan två patientbesök, vilket inte blev optimalt av den anledningen att både 

författare och BM kände sig stressade. Ett annat skäl till att flera intervjuer blev korta 

kan vara att vi författare är ovana att intervjua. Möjligen kunde vi ställt ytterligare 

följdfrågor som kunnat ge mer djup i studien. Vid pilotintervjun var båda författarna 

närvarande. Detta då vi dels är ovana intervjuare, dels för att vi skulle bli mer samkörda 

om hur vi skulle ställa våra frågor. Under de resterande intervjuerna arbetade författarna 

enskilt på grund av organisatoriska skäl på MHV. Kanske hade materialet blivit mer 

omfattande om vi båda varit närvarande under alla intervjuer. Om studien utförts ånyo 

hade troligtvis fler BM intervjuats och båda författarna närvarat, detta för att få ett större 

och djupare material. Intervjuerna utfördes på arbetsplatsen under avskilda 

förhållanden. 

 

Vår bakgrund beskriver att BMI är ett allmänt accepterat mått på vikt, övervikt och så 

vidare. Mätinstrumentet valdes då det är det mått som används i den vetenskapliga 

litteratur som studerats. Dessutom används BMI ute i verksamheten. Ett annat sätt att 

mäta övervikt och obesitas, som används bland annat på vårdcentraler, är bukomfånget. 

Vi har valt att inte använda detta mått eftersom det skulle bli missvisande, då alla 

gravida får ett ökat bukomfång under graviditeten.  

 

Resultatdiskussion 
 

Barnmorskan i föreliggande studie ansåg att kvinnan var medveten om sin obesitas och 

till stor del även accepterade den. Kvinnan som accepterat sin obesitas hade en bättre 

självinsikt, men var nödvändigtvis ej förändringsbenägen. Berg (2005a) skriver att 

grundläggande för att en kvinna ska komma till självinsikt och klara av graviditeten är 

att hon har försonats med sina livsvillkor. Personliga värderingar och känslor står till 

grund för kvinnans identitet. Thompson (2003) skriver att en person endast kan se sig 

själv som en hel individ genom att acceptera hur hon själv och andra ser henne. BM i 

studien ville inte kränka kvinnan, göra henne upprörd, ledsen eller äventyra relationen 



 15 

dem emellan. BM måste dock vara lyhörd för hur kvinnan upplever sin obesitas 

eftersom hon nu befinner sig i en ny situation, graviditeten. Svårigheter i 

kommunikationen föreligger då kvinnans reaktioner vid samtal kring ämnet kan variera 

oerhört oavsett grad av självinsikt.  

 

Vår studie visade att BM har en önskan att öka kvinnans självinsikt om hennes obesitas 

genom att informera om risker och komplikationer som kan förekomma under 

graviditeten. För att BM ska kunna öka kvinnans självinsikt måste BM först förstå var 

kvinnan befinner sig, hur hennes livsstil ser ut och agera utifrån den. Berg (2005a) 

menar att BM bör sträva efter att agera på ett sätt som främjar kvinnans insikt. Kvinnans 

självförtroende och kroppsuppfattning är av stor betydelse beträffande rådgivning kring 

obesitas under graviditeten (Herring et al., 2010). BM:s rådgivning ska förebygga 

ohälsa, detta ska dock göras respektfullt och sakligt (Nyman et al., 2008). Även om 

initiativet och ansvaret för rådgivningen är BM:s kan inte en vårdande relation bli 

möjlig utan att kvinnan samarbetar (Berg, 2005b). 

 

I vår studie ansåg BM att hon måste kunna informera om riskerna utan att uppleva att 

hon underminerar kvinnans integritet och självbestämmande. Det är av största vikt att 

kvinnan blir bemött på samma nivå som BM samt med respekt. Berg, Lundgren, 

Hermansson & Wahlberg (1996)  menar att ingen ska vara över- respektive underlägsen 

den andra. BM i vår studie anser att hon kommer med kritik mot kvinnans livsstil och 

sätt att leva. Kvinnan kan tappa förtroendet för BM om hon inte kvinnan respekteras. 

Idag åligger det alla BM att prata hälsa, kost, motion och livsstil med alla patienter som 

kommer till MHV. Under detta hälsosamtal tar BM upp anamnes och utifrån eventuella 

framkomna risker, såsom obesitas, framtas adekvata åtgärdsförslag.  

 

Respekt och ömsesidighet är avgörande för relationens värde. Ömsesidighet är en 

nödvändig del av en tillfredsställande vårdrelation (Berg, 2005b). För att en ömsesidig 

relation ska kunna byggas upp krävs det att BM lägger sina egna åsikter och värderingar 

åt sidan och fokuserar på föreliggande fakta. Förutfattade meningar kan försvåra 

förståelsen för kvinnans livssituation och erfarenheter. För att undvika fördömande 

attityder samt ökat lidande för kvinnan måste BM vara medveten om, reflektera kring 

och sätta ord på sina egna attityder (Nyman et al., 2008). Thompson (2003) uppger att 

det är viktigt för en BM att vara medveten om hur hon ser på sig själv och på den 

gravida kvinnan. I studien framkom det att risken är stor att relationens värde förstörs 

om BM har en förförståelse – positiv eller negativ - i mötet med kvinnan. Information 

ska ges likvärdigt till alla. Ett exempel på detta är att alla kvinnor vägs vid inskrivning 

på MHV och därefter räknas BMI ut. Här har BM ett sakligt instrument att utgå från, 

utan att egna värderingar läggs in. Samtidigt bör inte BM gömma sig bakom BMI-

skalan utan våga möta kvinnan och de eventuella svårigheter som uppkommer.  

 

Ambivalens råder kring hur mycket information som ska läggas på kvinnans obesitas 

vid besöken. BM i studien ansåg att fokus bör ligga på graviditeten, precis som för 

normalviktiga kvinnor. Berg (2005b) anser att kvinnan inte ska ses som en lidande 

patient, utan som en individ med autonomi. I studien framkom det att det är viktigt att 

hitta en balans mellan rådgivning kring obesitas och den normala graviditeten. BM 

tenderar att fokusera på kroppen och riskerna och inte på kvinnan som helhet (Nyman et 

al., 2008).  Kvinnan som kommer till MHV gläds lika mycket åt sin graviditet som en 
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normalviktig kvinna. Berg (2005b) anser att BM:s mål är att hjälpa kvinnan att få 

uppleva graviditeten med så lite sjukdom, komplikationer och ingrepp som möjligt. 

Stöd för en normalitet av graviditet och förlossning är också betydelsefullt för BM. I 

intervjuerna framkom det att om kvinnan ständigt påminns om sin obesitas kan hennes 

självkänsla försämras vilket har en negativ inverkan på relationens värde. Kvinnans 

önskan är att endast ses som gravid, vilket BM kan främja genom att stärka kvinnans tro 

på rätten att vara mor och att föda på ett naturligt sätt.  

 

Mötet mellan kvinnan och BM är betydelsefullt och för att utöva en god vård är 

etablerandet av en bra relation en nödvändig förutsättning (Berg et al., 1996). Det gäller 

att relationen hålls på ett professionellt plan för att samspelet och vården ska bli 

optimalt. I vår studie framkom det att när relationen etablerats blir det svårare för BM 

att på ett professionellt sätt samtala med kvinnan kring hennes obesitas. Detta på grund 

av rädsla för att förstöra relationens värde. Thompson (2003) beskriver att BM snarare 

ser sig själv som en professionell vän än en expert. Öppenheten mellan BM och kvinnan 

är grunden för ömsesidighet, som för dem närmare varandra och där ingen dominerar. 

Detta möjliggör ett nära samspel, vilket är nödvändigt i den vårdande relationen (Berg, 

2005b). Det borde vara varje BM:s mål att erbjuda individuell vård och att utveckla en 

nära relation med varje kvinna (Berg et al., 1996). Förtroendet som etablerats är något 

som behöver underhållas. I studien berättade BM att när kvinnan genom stöd känner sig 

bekräftad, sedd och tagen på allvar, kan obehag och negativa upplevelser lindras. 

 

Barnmorskan ska försöka stödja kvinnan att vilja ta hjälp för att prioritera sig själv. I 

studien såg BM sig själv som nyckelperson för att ge stöd och optimera kvinnans 

välbefinnande. För att kunna stödja måste BM vara närvarande, vilket är nödvändigt för 

att ett positivt samspel ska äga rum mellan kvinnan och BM (Berg et al., 1996). Närvaro 

har visat sig vara centralt i BM omsorg och innebär fysisk, psykologisk och 

känslomässig (Berg, 2005b) (Kerrigan & Kingdon, 2010). Informanterna ansåg att 

stödet i den vårdande relationen fokuserar på kvinnans värde i egenskap av blivande 

mor. Förutom BM så är familjens stöd betydelsefullt för att motivera henne att ändra sin 

livsstil. I dagens mödravård är inte familje/partnervård obligatoriskt. Om partnern ej 

närvarar på besöken på MHV finns det risk att BM:s information och stöd går om intet. 

Om kvinnan är omotiverad till förändring eller ej mottaglig för BM:s stöd, så kan 

partnern och familjen vara de som stöttar kvinnan.  

 

Svårighet att förändra en livsstil under graviditeten framkom tydligt i studien. En 

frågeställning var om kraven på BM är rimliga, att det ska ligga på henne att förändra en 

livsstil under kort tid. BM träffar kvinnan under graviditeten och i intervjuerna betonade 

BM att det tar längre tid än så att förändra en livsstil. Kvinnans obesitas medför risker 

för mor och barn, därför måste rådgivningen vara en del av vården på MHV. 

Livsstilsförändringar gällande kost och motion är grundläggande i rådgivningen 

(ACOG, 2005). Om insatser, såsom kost- och motionsrekommendationer, sätts in i ett 

tidigare skede kan eventuellt fler kvinnor bli hjälpta. BM på ungdomsmottagningen 

(UM) eller skolsköterskan träffar kvinnan redan i tonåren vilket enligt Moos et al. 

(2008) troligen främjar en individualiserad rådgivning. Detta stärker kvinnans 

självkänsla samt ökar viljan till förändring.  
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Att ge beröm och belysa det som är bra hos kvinnan var en strategi som många BM 

använde sig av för att försöka stärka kvinnans självkänsla. Det är viktigt att ge kvinnan 

stark uppmuntran för att minimera en viktuppgång under graviditeten samt för att återgå 

till sin normala vikt så fort som möjligt post partum (Linne & Neovius, 2006). I studien 

framkom det att BM använder positiv feedback för att stärka kvinnans självkänsla samt 

få kvinnan att känna trygghet. Om BM fokuserar på kvinnans obesitas, riskerar hon att 

relationen med kvinnan går om intet. En förtroendefull relation kan uppnås genom god 

kommunikation och professionellt bemötande. Genom att förmedla en känsla av att 

kvinnan har kontroll får hon stöd och vägledning på sina egna villkor. Om kvinnan 

upplever att hon ej har kontroll kommer hon att känna sig stressad. Detta kan leda till 

känslor av hjälplöshet, maktlöshet och beroende. Dåligt självförtroende beror på 

bristande bekräftelse, misstro och objektifiering (Berg, 2005b). Amador et al. (2008) 

beskriver att kvinnan har en lägre livskvalité under graviditeten, eftersom maternell 

obesitas kan påverka graviditetsutfallet negativt. Kvinnans negativa känslor är 

relaterade till BM sätt att agera, inte känna sig förstådd och inte tas på allvar. I studien 

framkom det att felsökeri kan leda till att kvinnan istället upplever nervositet, orolighet 

och skuldkänslor. BM bör fundera på om hon skyddar kvinnans värdighet eller bidrar 

till ökat lidande (Berg, 2005b). Kvinnan är främst tänkt att bli mor. En kvinna med en 

riskgraviditet känner sig ofta otillräcklig inför moderskapet. BM bör dock upplysa sin 

patient kring de ökade riskerna som obesitas innebär, utan att kränka patienten eller 

inverka negativt på självkänslan. Berg (2005b) menar därför BM:s uppgift är att bidra 

till att stärka kvinnan genom att bekräfta hennes behov och ge henne sin identitet som 

mamma. 

 

För att få kvinnan att vilja förändra sin vikt användes det ofödda barnet som en 

motivation. De förändringar som kvinnan gör, eller inte gör, kommer att återspeglas i 

det ofödda barnets hälsa. Kvinnan måste lita på BM och lita på hennes professionella 

kompetens. Om BM kan motivera kvinnan, men ändå diskutera de risker som 

föreligger, så har en god relation utvecklats. Thompson (2003) skriver att BM främsta 

part i vårdrelationen är kvinnan, medan kvinnans främsta part är hennes ofödda barn.  

Detta är viktigt att vara medveten om, för trots att fokus tenderar att skilja sig åt, kan de 

ändå stötta varandra i relationen.  

 

Känsla av maktlöshet och att inte kunna göra tillräckligt väcktes då BM ej fick gehör för 

den information hon gav. När BM känner sig uppgiven påverkar detta relationen till 

kvinnan. I studien berättar BM att det ibland inte går att nå kvinnan med sin trygghet 

och kunskap, oavsett om hon accepterat sin obesitas eller inte. Trots att det påpekas att 

graviditeten är förändringens tid (Björklund, 2008) är det inte alltid BM upplever detta. 

Risken är att om BM inte får bekräftelse för sin information och välvilja, kan hennes 

engagemang försvinna. Kvinnans brist på vilja till förändring trots sin ohälsosamma 

livsstil skapade frustration och likgiltighet hos BM. Om kvinnan var ointresserad av att 

delge BM sin livssituation och ta emot BM:s hjälp, upplever BM uppgivenhet. BM 

poängterade att kvinnan är en vuxen individ och om hon är ovillig till förändring så är 

hon själv ansvarig. Det mest frustrerande för BM uppgavs vara att kvinnan troligtvis 

kommer överföra sin ohälsosamma livsstil till sitt ofödda barn. Trots att BM känner sig 

frustrerad måste hon vara fortsatt professionell i sitt bemötande för att relationen med 

kvinnan inte ska bli lidande. Professionaliteten är något som bör prägla en relation 

mellan BM och kvinnan, oavsett om hon har obesitas eller inte. 
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Olika livsstilsfrågor, såsom obesitas, bör medvetandegöras tidigare i livet. Samhället i 

form av skola, folkhälsoinstitut samt medier har ett stort ansvar för att öka kvinnors 

insikt om sin livsstil samt riskerna kring denna. Ett allt för stort ansvar vilar på MHV 

och BM, att under kort tid förändra kvinnans livsstil, oavsett om hon är motiverad eller 

ej. 

 

KONKLUSION 
 

Som en följd av den ökande förekomsten av obesitas globalt och nationellt, möter BM 

inom MHV oftare gravida kvinnor med obesitas än tidigare. Kvinnan är medveten om 

sin situation men inte alltid motiverad till en förändring av sin livsstil. Kvinnans ovilja 

till förändring medför att BM kan känna sig otillräcklig, frustrerad och uppgiven. BM 

måste bemöta kvinnan förutsättningslöst för att skapa en bra professionell relation. 

Genom denna relation kan ett samspel mellan BM och kvinna äga rum och BM kan 

stödja kvinnan i graviditeten. Det åligger BM att informera kvinnan om de risker som 

föreligger vid obesitas under en graviditet men fokus bör inte ligga på obesitas utan på 

graviditeten. Kvinnan är ansvarig för sin egen och sitt ofödda barns hälsa. BM kan dock 

stärka kvinnans självkänsla och härigenom motivera till förändring. 

 

FÖRSLAG TILL FRAMTIDA FORSKNING 
 

Denna studie belyser BM upplevelser av att möta kvinnan med obesitas. Antalet 

informanter var begränsat, därför vore det intressant att studier utförs med fler deltagare. 

Det vore även intressant att intervjua kvinnorna för att få en inblick i hur de upplever 

bemötandet på MHV. Ett annat perspektiv att belysa kan vara att jämföra hur det ser ut i 

andra länder i Europa. 
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 Bilaga 1 

 

Barnmorskans upplevelse av bemötande och vård av gravida kvinnor 

med obesitas. 

 
Hur kan vi inom Mödrahälsovården (MVC) bemöta de kvinnor med Body Mass Index 

(BMI) >30, dvs obesitas, för att graviditeten ska bli så bra som möjligt för både mor och 

barn? Vilka problem ställs vi inför när en obes kvinna kommer till MVC för 

inskrivning? 

 

Vi har under vår verksamhetsförlagda utbildning kommit i kontakt med ett flertal 

kvinnor som har obesitas redan vid tiden för inskrivning på MVC. I litteratur och 

forskning framkommer det att ett BMI >30 före en graviditet blir vanligare och 

vanligare och med detta följer risken för ett flertal komplikationer för både mor och 

barn. Dessutom visar studier att kvinnor är mindre benägna att återgå till sin normala 

vikt mellan två graviditeter och väger således mer vid inskrivningen för sin andra 

graviditet än för sin första. Däremot finns det lite dokumenterat om Barnmorskans 

upplevelser av bemötande av kvinnor med obesitas. Detta vill vi därför undersöka 

vidare. 

Vi skulle därför vilja göra en intervju med Dig för att undersöka hur vi på bästa sätt kan 

bemöta dessa kvinnor. Vi kommer att besöka Dig på arbetet och genomföra en intervju 

som beräknas ta ca 30 minuter. Intervjun kommer att spelas in. 

Du är helt anonym och i sammanställningen kommer namn och det som kan vara 

personligt identifierande ändras för att ingen ska kunna identifieras. 

Deltagandet är frivilligt och ditt godkännande av deltagande är även skriftligt, där också 

information ges om att kunna avbryta när som helst man själv önskar. 

 

Vid frågor, kontakta 

Eva xxx 

 

Helen xxx 

 

Vänliga hälsningar 

Eva och Helen, Barnmorskestudenter vid Borås Högskola 
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               Bilaga 1 

 

Överenskommelse i samband med intervju 
Information har givits muntligen om studien och att deltagandet är fullt frivilligt och 

kan när som helst avbrytas utan någon närmare förklaring. 

 

Intervjuare: 

 

Intervjuperson: 

 

Datum för intervju: 

 

Allmänna villkor: 

Intervjuerna avidentifieras vid utskriften. Inspelat material förvaras inlåsta utom när de 

används för utskrift eller kontroll samt under transport. Enbart forskningsgruppen har 

tillgång till det inspelade materialet och ”rådatan”. Referenser till vad som framkommit 

i intervjun görs avidentifierat. Eventuella citat och referat som går att hänföra till en 

enskild intervju kommer att underställas intervjupersonen för kommentar. 

Om kontroll av ”rådata” behövs, får endast en eller flera i forskningsprojektets 

referensgrupp lyssna på materialet för att kontrollera överensstämmelse med referat 

eller citat. 

 

 

Underskrift                 den:____________________ 

____________________________________________________________________ 
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                   Bilaga 2 

 

     Varberg 2011-08-22 

 

Till verksamhetschef 

xxx 

Mödrahälsovården i xxx. 

 

Vi heter Eva Karlsson och Helen Andersson och är sjuksköterskor. Vi studerar 

omvårdnadsvetenskap/magisterutbildningen på Barnmorskeutbildningen vid Borås 

Högskola. I vårt examensarbete, omfattande 10 poäng, har vi valt att studera obesitas 

vid graviditet (var god se nästa sida för sammanfattning av studiens innehåll och 

uppläggning). Vi är därför mycket intresserade av att genomföra studien vid er 

Mödrahälsovårdscentral. 

 

Om du godkänner att studien genomförs hos Er, är vi tacksamma för Din underskrift av 

denna bilaga som därefter returneras i bifogat svarskuvert. Om Du känner Dig tveksam 

till att studien genomförs hos Er är vi tacksamma för besked. Har Du frågor rörande 

undersökningen är Du välkommen att kontakta oss eller vår handledare. 

 

Vänlig hälsning 

_____________________________________ 

Studenter: Eva xxx och Helen xxx 

 

Tel.nummer: Eva: 

 Helen:  

 

e-post:    Eva:  

 Helen:  

 

Handledare: xxx 

 

Jag godkänner härmed att Eva Karlsson och Helen Andersson får utföra studien 

”Barnmorskans upplevelse av bemötande och vård av gravida kvinnor med obesitas” på 

kliniken under följande tidsperiod: augusti – september 2011. 

 

_____________________________ 

Ort, datum 

 

_____________________________ 

Namnteckning Verksamhetschef 

 

_____________________________ 

Namnförtydligande 

 

 


