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Sammanfattning	
  
	
  
Bakgrund. Den blivande mammans matvanor under graviditeten är viktiga eftersom
hon har ett ökat näringsbehov och försörjer en annan individ. En del av grunden för
barnets framtida hälsa och matvanor ges redan i mammans mage. Trots det har studier
visat att mammans matintag är otillräckligt jämfört med rekommendationerna samt att
intaget av godis och fikabröd ofta ökar under graviditeten.   
Syfte Syftet med studien var att utforska inställningen till hälsosam och ohälsosam mat,
samt hur denna inställning upplevdes påverka matintaget, hos nyblivna
förstagångsmammor under graviditeten.
Metod Åtta intervjuer genomfördes med nyblivna förstagångsmammor. Intervjuerna
genomfördes med en semistrukturerad intervjuguide och spelades in med hjälp av en
inspelningsapp. Data som samlades in transkriberades och analyserades sedan med
kvalitativ innehållsanalys.
Resultat Deltagarna berättade att de ändrade inställningen till sina matvanor då de blev
gravida. Det blev allt viktigare att äta en varierad kost innehållande mycket grönsaker
och frukt (hälsosam mat), och intaget av snabbmat och produkter innehållande mycket
socker minskade (ohälsosam mat). Denna inställning följdes inte under hela
graviditeten, och intaget av snabbmat och sockerrika livsmedel ökade under den senare
delen. Kostråden från vårdpersonal upplevdes som bristfälliga på grund av att de gavs
för få råd, och att mycket information själv fick hämtas från framförallt
Livsmedelsverket.
Slutsats Deltagarna följde inte sin initiala inställning till upplevd hälsosam och
ohälsosam mat under hela graviditeten. Deltagarna efterfrågade även mer information
om mat under graviditet från vårdpersonal. Mer stöd och information från vården kan ge
den gravida kvinnan bättre förutsättningar till att hålla en hälsosam kost under hela
graviditeten.

Abstract	
  
  
Background The future mothers’ eating habits are vital during pregnancy because of
the increased nutritional need to support the baby. Part of the foundation for childrens’
future health and eating habits is obtained during pregnancy. However, it has been
shown that the intake is insufficient compared with the recommendations.
Objective The purpose of this study was to explore first-time mothers’ approach to the
intake of perceived healthy and unhealthy foods during pregnancy, and to what extent
they felt that this affected their food intake.
Method Eight interviews were conducted with first-time mothers. The interviews were
conducted with a semi-structured interview guide and recorded using a recording app.
The data was transcribed and analysed using qualitative content analysis.
Results The result show that the participants changed their eating habits when they
became pregnant. It became increasingly important to eat a varied diet consisting of
vegetables and fruits, and to decrease the intake of fast food and products containing
high levels of sugar. The approach towards unhealthy food was not followed throughout
the pregnancy, and the intake of fast food and sweetened foods increased during the
later part of the pregnancy. The dietary recommendations from healthcare professionals
felt insufficient due to the fact that there wasn’t enough information and support given,
and much of the information had to be obtained from the Swedish National Food
Administration.
Conclusion The study shows that the participants were not consistent with their
approach towards perceived healthy and unhealthy foods during pregnancy. The
participants also would have appreciated more information about food during pregnancy
from health care professionals. With more dietary information and support about how
food affects the fetus the approach towards healthy food would have been easier to
follow.
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1   	
  Bakgrund	
  
Matintaget under graviditet har visat sig ha betydelse för barnets födelsevikt (1,2).
Kvinnor vars barn hade en låg vikt vid födseln sågs exempelvis ha ett lägre intag av
vissa mikronutrienter under graviditeten jämfört med kvinnors vars barn hade en normal
födelsevikt (2). Mammorna till barnen med normal födelsevikt sågs äta mer grönsaker,
bröd, pasta, men även mer socker än kvinnorna till barnen med låg födelsevikt. En stor
viktuppgång under graviditeten är associerat med övervikt och fetma senare i livet, både
hos mamman och barnet (3,4). Övervikt och fetma hos den blivande mamman innebär
också en ökad risk för flera andra komplikationer hos mamman och barnet, både under
graviditeten och i samband med förlossningen (5,6). Bland annat ökar risken för
graviditetsdiabetes, hypertoni, blodpropp och havandeskapsförgiftning. Även risken att
förlösas med kejsarsnitt ökar.
De Nordiska näringsrekommendationerna 2012 rekommenderas även för gravida, dock
med en viss justering (7,8). Regelbundna matvanor och mellanmål är viktiga för den
gravida kvinnan då långa perioder av fasta inte är fördelaktigt för varken kvinnan eller
fostret (8). Att måltiderna överlag har en bra sammansättning av näringsämnen är extra
viktigt. Under graviditeten är behovet av energi och vissa näringsämnen förhöjda på
grund av tillväxt av foster (9). En svensk studie visade att de gravida hade ett lägre intag
av grönsaker, potatis, pasta, ris, kött och fisk än de icke-gravida kvinnorna (10). De
gravida kvinnornas intag av folat, D-vitamin och järn var även de låga och under
rekommendationerna. Några av de gravida kvinnorna var i riskzonen för att få negativa
effekter på graviditeten och förlossningen. Samma forskargrupp har också visat att
gravidas matvanor var otillräckliga jämfört med de råd som finns, och att
intagsfrekvensen av frukt och grönsaker generellt var låg (8). Intaget av godis, fikabröd
samt mejeriprodukter ökade under graviditeten (11). Gravida kvinnor har lättare att följa
rekommendationer kring alkohol och rökning än rekommendationer om att öka intaget
av frukt och grönsaker (12). Överlag verkar den gravida kvinnan vara mer medveten om
vad hon äter än den icke-gravida kvinnan, samtidigt som hon tillåter sig att äta mer än
innan graviditeten (13,14).
Graviditet är associerat med ett ökat begär av vissa specifika livsmedel, oftast söta
livsmedel eller salta livsmedel (15). Yngre, lågutbildade gravida kvinnor har mer
ohälsosamma matvanor under graviditeten än äldre, högutbildade kvinnor (16). Förutom
utbildningsnivå har även etnicitet och socioekonomiskt status betydelse för hur väl
rekommendationerna kring tillskott som till exempel folsyra följs (17–19). Mammans
folatstatus tidigt i graviditeten är viktig, och brist på folat innebär en ökad risk för
ryggmärgsbråck hos barnet (20). Som gravid erbjuds man att besöka en
barnmorskemottagning regelbundet (21). En studie som undersökt barnmorskans
kunskap kring mat under graviditet har sett att många barnmorskor känner sig osäkra på
mat under graviditet (22). Barnmorskorna kände främst att de hade bristande kunskap
inom vissa specifika kosthållningar, till exempel vegetarisk mat eller religioner där mat
och livsmedelsval påverkas.
År 2015 föddes 116 667 barn i Sverige och 44 procent av mödrarna var förstföderskor
(23). Många gravida kvinnor har dålig kunskap om vad som är osäkra och säkra
livsmedel att äta under graviditeten (24). En del av grunden för barnets framtida hälsa
och matvanor etableras redan i mammans mage. Att barnet får bra förutsättningar till ett
friskt liv är viktigt, och ett barn som föds med en redan högre risk för livsstilssjukdomar
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har sämre förutsättningar att vara fortsatt frisk senare i livet. Detta påverkar inte bara
den enskilda individen utan även folkhälsan i stort. Genom att undersöka den gravida
kvinnans inställning och tankar kring hennes matvanor, samt synen på de
rekommendationer och råd som finns kan eventuella brister i hur kostråden ges till
gravida upptäckas som kan förbättra hälsan för både mamma och barn.
  
  

2   Syfte	
  
Syftet med studien var att utforska inställningen till hälsosam och ohälsosam mat, och
tankarna kring kostråd för gravida, samt hur inställning och tankar upplevdes påverka
matintaget hos nyblivna förstagångsmammor under graviditeten.

3   Metod	
  	
  
3.1   Metodval	
  
Då en djupare förståelse inom ämnet ville uppnås var en kvalitativ metod genom
semistrukturerade intervjuer den metod som var mest lämpad för att uppnå studiens
syfte (25, s 97-98, 26, s 32).
  

3.2   Urval	
  och	
  rekrytering	
  
För att delta i studien krävdes att deltagaren var förstagångsmamma, inte har eller hade
någon sjukdom som påverkade matintaget under graviditeten, samt att barnet var max
två år gammalt. Mellan noll till två år efter graviditeten bedömdes vara ett tidsspann då
tiden från graviditeten går att minnas tydligt. Deltagarna rekryterades via vänner,
vänners bekanta och kurskamrater. Deltagarna kontaktades via telefon eller via
Facebook, fick en förfrågan om att medverka i studien och informerades om studiens
syfte. Samtliga tillfrågade personer tackade ja till att medverka.

3.3   Datainsamling	
  
Intervjuerna genomfördes med en semistrukturerad intervjuguide (Bilaga 1) som
utformats utifrån studiens syfte. Intervjuguiden var strukturerad efter tre huvudämnen;
vad som anses vara hälsosam och ohälsosam mat, tankar kring mat och matvanor under
graviditeten samt kostråd under graviditeten. En pilotintervju via videosamtal gjordes
för att upptäcka eventuella brister i intervjuguiden. Under pilotintervjun upptäcktes det
att huvudfrågan Hur gick dina tankar kring mat och dina matvanor under graviditeten?
Börja med att berätta om dina tankar kring detta från det att du fick reda på att du blev
gravid var något lång och svårtolkad, vilket gjorde att denna fråga omformulerades och
kortades ned. Frågan Upplevde du det jobbigt att tänka på vad man får och inte får äta?
lades även till i intervjuguiden då deltagaren i pilotstudien spontant pratade mycket om
detta, och därför kändes den viktig att inkludera. Vid pilotstudien närvarade båda
författarna, den ena skötte intervjun och den andra utvärderade guidens innehåll och
eventuella brister. Efter pilotstudien bestämdes att båda författarna skulle sitta med
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under alla intervjuer, detta för att få ut så mycket som möjligt av intervjun samt för att
inga frågor skulle missas.
Datainsamlingen skedde under två veckor i september 2017 i Umeå, Västerbotten.
Platsen för intervjuerna bestämdes i samråd med varje deltagare, dock i en avskild
miljö. Sex av intervjuerna skedde i ett grupprum på Umeå universitet och två intervjuer
genomfördes i en av författarnas hem. Vid två av intervjuerna närvarade deltagarens
barn. Alla intervjuer skedde i form av ett fysiskt möte. Intervjuerna varade mellan 24-32
minuter, och spelades in med hjälp av en inspelningsapp på en telefon. I början av
intervjun delades ett informationsblad (Bilaga 2) ut till deltagaren med bland annat
information om att medverkan i studien var frivillig och att materialet kommer att
behandlas konfidentiellt. Författarna ledde varannan intervju. En författare ledde
intervjun och den andra följde med i intervjuguiden för att se att alla ämnen och frågor
täcktes, men var även välkommen att ställa frågor under intervjuns gång.

3.4   Databearbetning	
  och	
  analys	
  
Intervjuerna analyserades med innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (27).
Författarna transkriberade fyra intervjuer var ordagrant (Bilaga 3), båda författarna läste
sedan igenom varandras intervjuer. Meningsbärande enheter som beskrev tankar,
upplevelser och information som svarar mot studiens syfte plockades ut tillsammans av
författarna. De meningsbärande enheterna gjordes om till kondenserade
meningsenheter, och därefter kodades materialet till ord eller korta meningar (Bilaga 4).
Koderna skrevs upp i ett dokument på en dator, skrevs ut och klipptes sedan isär, och
lades ut på ett bord för att få en bättre överblick. Därefter skapades subkategorier med
koder som bedömdes ha samma innebörd. Utifrån dessa subkategorier skapades sedan
fyra kategorier (Bilaga 5). Analysprocessen genomfördes tillsammans av författarna.

3.5   Etik	
  
Deltagarna fick i samband med intervjun ett informationsblad innehållande information
om studiens syfte, att medverkan var frivillig och kunde dras tillbaka under studiens
gång utan att motivera varför, och att alla personuppgifter behandlades konfidentiellt
(Bilaga 2). Även muntlig information gavs i början av intervjun där informationsbladet
förklarades mer ingående. Deltagarnas eller deras barns namn skrevs inte ut i varken
transkriberingen eller uppsatsen, och intervjuerna numrerades för att avidentifiera
deltagarna. De inspelade intervjuerna lagrades på respektive författares mobiltelefon
otillgängligt för utomstående. Det inspelade materialet raderades efter avslutad studie.
Studien ansågs inte vara av etiskt känslig karaktär.
  

3.6   Förförståelse	
  
Författarnas bakgrund som dietiststudenter med stort intresse för mat och hälsa kan ha
påverkat studiens resultat. En medvetenhet om förförståelsen fanns och ansträngningar
gjordes för att gå in med en öppen inställning under studien. Frågeguiden utformades
efter vad som ansågs vara intressant att lägga fokus på utifrån vad de lärt sig på
dietistprogrammet. Detta behöver nödvändigtvis inte vara det som deltagarna upplever
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som viktigt eller intressant, därav kan svaren på frågorna blivit kortare och inte lika
utförliga som författarna önskade. Författarna till studien har själva inte några
personliga erfarenheter av ämnet.

4   Resultat	
  
Åtta deltagare medverkade i studien. Deltagarna var förstagångsmammor i åldrarna 2632 år. Det yngsta barnet var fyra månader och det äldsta ett år och tio månader.
Samtliga deltagare hade studerat på universitetsnivå. En del hade läst fristående kurser,
några var mitt i sin utbildning och några hade en kandidatexamen. Samtliga deltagare
var sambo och hade överlag haft en lätt graviditet.

4.1   Tankarna	
  om	
  olika	
  livsmedel	
  och	
  förändringar	
  som	
  gjordes	
  
4.1.1   Hälsosam	
  och	
  ohälsosam	
  mat	
  
Deltagarna var överlag eniga när de beskrev vad som representerade hälsosam
respektive ohälsosam mat. Hälsosam mat var varierad och hemlagad mat, samt innehöll
mycket frukt och grönsaker. Ekologiskt, närproducerade och nyckelhålsmärkta
livsmedel var även det viktigt men inte i samma utsträckning som att maten skulle vara
varierad. Att byta ut en del köttprodukter mot vegetariska alternativ ansågs av några
deltagare som hälsosamt och som en del av en varierad kost. Samtliga deltagare ansåg
snabbmat, halv- och helfabrikat samt produkter då de är osäkra på innehållet vara dåligt.
Produkter med mycket socker, till exempel godis, men även snacks och chips ansågs
också vara osunt.
”Jag anser hälsosam mat vara, en varierad kost... med ganska mycket, om
man säger grönsaker och sånt. Och ja men att man äter varierat, kanske
inte lika mycket kött och försöker äta lite mer vegetariskt”. – Deltagare 2
Deltagarnas resonemang kring vad som ansågs vara hälsosamt och ohälsosamt skiljde
sig inte åt sedan innan de blev gravida eller under graviditeten. Det som skiljde sig åt
sedan innan graviditeten var deras syn på att inta dessa livsmedel under graviditeten.
Känslan av att försörja en annan människa gjorde att det blev viktigare, men också
enklare, att äta det som ansågs vara nyttigt. Att fostret skulle få i sig alla näringsämnen
var viktigt, och deltagarna berättade att något som de kände att de kunde bidra med var
att äta näringsrik mat för att ge barnet de bästa förutsättningarna. De uttryckte att de
kände ett stort ansvar över någon annan, och resonerade att om de vill äta onyttigt kan
de göra det när de inte är gravida, då det inte påverkar barnet. Flertalet deltagare
uttryckte att de kände oro över att barnet inte skulle få den näring som det behövde.
”Jo det var ju för att jag visste att jag hade ett barn i magen, som jag kände
att jag var måste försöka ge dom bästa förutsättningarna… och det jag
kunde bidra var väl att äta, försöka äta hälsosam kost så att den skulle få
den näring den behövde”. – Deltagare 2
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4.1.2   Tankar	
  om	
  matintag	
  
Alla deltagare berättade att de hade en klar tanke om hur de ville att deras matintag
skulle se ut under graviditeten, bland annat mer regelbundna matvanor, mer ur kategorin
hälsosamt och mindre ur kategorin som ansågs ohälsosam. Några deltagare var mycket
strikta med att de inte ville äta något som de tyckte var onyttigt. I början av graviditeten
var deltagarna mer medvetna om sina matvanor och följde strikt sin inställning till att
äta mer av de som ansågs vara nyttigt, för fostrets skull men även för sin egen skull då
de var rädda för en stor viktuppgång. Under första delen av graviditeten uppgav
samtliga att de känt sig illamående. Illamåendet gjorde det svårt att äta som de hade
önskat, och det var också svårt att äta regelbundet, men deltagarna berättade att tankarna
om mat fanns där ofta. Allt eftersom graviditeten fortskred minskade tankarna på
matintaget. Medvetenheten om hur de borde äta fanns fortfarande där men samtidigt
blev graviditeten till en vardag, vilket gjorde att de frångick sin strikta inställning som
de hade i början av graviditeten.
”Såhär tänkte jag när jag blev gravid, jag kommer inte äta ett enda chips,
inte godis... Jag var väldigt såhär extrem, jag tänkte såhär jag kommer inte
äta ett enda onyttigt för jag vill inte att han ska få i sig det”. – Deltagare 5
Deltagarna berättade att de dock valde hälsosamma livsmedel i största möjliga mån och
gjorde aktiva val för att undvika att äta ohälsosamma livsmedel. En förändring av
matvanorna och matintaget skedde, och ansträngningar för att äta mer av det som
ansågs vara hälsosamt gjordes. Intaget av grönsaker och frukt ökade under graviditeten
och större vikt lades vid planering av måltider för ökad regelbundenhet och en mer
varierad mat. Frukost och mellanmål lades till om det inte varit en del av matvanorna
innan graviditeten, dels för att få mer regelbundenhet men också för att hungern ökade.
”Jag åt alltid frukost och det gör jag alltid inte i vanliga fall”. – Deltagare 5
Det var viktigt att under hela graviditeten äta varierad och näringsrik mat, både för sin
egen och för barnets skull. Detta hölls fast vid under hela graviditeten, det som skiljde
sig från början och slutet av graviditeten var att ohälsosamma livsmedel, såsom godis,
kakor och chips lades till utöver den vanliga maten. Detta endast för sin egen skull och
på grund av det ökade suget. Mängden av dessa livsmedel skiljde sig åt beroende på
deltagare och inställningen de hade innan graviditeten. En del försökte fortfarande
begränsa intaget av ohälsosamma livsmedel trots att intaget ändå ökade i slutet av
graviditeten, medan andra tillät sig att äta obegränsat när intaget redan hade ökat. De
som tidigare varit rädda för en stor viktuppgång resonerade att de i slutet av graviditeten
redan hade gått upp så pass mycket i vikt att några ytterligare kilo viktökning inte skulle
spela någon roll.
”Jag vet inte varför men jag tänker såhär, viktmässigt... Jag är ju ändå stor,
såhär helt fel inställning jag vet. Alltså förstår ni hur jag menar, att ja men
då, jag kommer ju ändå gå ned kilona sen”. – Deltagare 1
Alla deltagare nämnde att de kände att de släppte kontrollen kring maten under senare
delen av graviditeten och att intaget av upplevt ohälsosamma livsmedel då hade ökat.
Trots detta tror de sig inte ha ätit ”jätteonyttigt”.
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Den upplevda risken för att fostret skulle bli skadat när de åt något livsmedel de ansåg
vara ohälsosamt var mindre än om de skulle äta ett osäkert livsmedel. Det var därför
enklare att gå emot sin inställning om ohälsosam mat under graviditeten och inta dessa
livsmedel ändå, eftersom de nödvändigtvis inte måste uteslutas.
”Jag resonerar ju så att om jag får toxoplasma så kan ju mitt barn bli
missbildat eller typ dö, jag utsätter ju mitt barn för en risk, en onödig risk.
Men att käka lite extra kakor så tänkte jag ”äsch dom riskerna går ju som
inte att jämföra med varandra”. Risken var inte tillräckligt stor jämfört med
hur gött det var att äta onyttig mat”. – Deltagare 7
”Jag tog alltid det säkra före det osäkra. Alltså det var något som jag följde
i princip slaviskt, jag var väl inne på Livsmedelsverkets hemsida typ tusen
gånger och kollade vad jag fick äta och inte äta”. –Deltagare 2

4.2   Suget	
  var	
  svårt	
  att	
  motstå	
  	
  
I samband med att striktheten om hur de hade föreställt sig äta under graviditet släppte
beskrev deltagarna att de även fick ett större sug för vissa specifika livsmedel, främst
söta produkter såsom godis och fikabröd, men också för mat från
snabbmatsrestauranger. Det ökade suget försökte deltagarna till en början stå emot på
grund av inställningen till att vilja ge fostret så bra förutsättningar som möjligt.
Deltagarna beskrev det som att suget tillslut var för stort för att stå emot och att
kontrollen släpptes, samtidigt som skuldkänslor uppkom när detta hände.
”Ja alltså, varje dag jag gick förbi Max [hamburgerrestaurang] så ville jag
bara gå in och sätta mig och köpa en hamburgare, och trycka den. Det var
helt sjukt”. – Deltagare 2
För att få äta livsmedel som är upplevt ohälsosamma började bortförklaringar göras.
Några deltagare uttryckte att de kände sig duktiga för att ha följt sin inställning till hur
de ville äta under större delen av graviditeten och kände att de borde få unna sig nu när
suget blev allt större. Andra deltagare kände att graviditeten var påfrestande och jobbig,
och ansåg sig därför förtjänta av att unna sig vad de var sugna på, oavsett om det var
hälsosamt eller ohälsosamt.
”När man är gravid det är ju också ansträngande och påfrestande, och då
kände man väl att nu ska jag få unna mig en chokladkaka”. – Deltagare 6

4.3   Kostråd	
  –	
  en	
  djungel	
  av	
  information	
  
Förkunskapen kring kostråd för gravida var generellt dålig bland deltagarna, endast en
person upplevde sig haft bra kunskap kring detta sedan innan graviditeten. Däremot var
råden kring alkohol och rökning mer kända. Generella kostråd hade deltagarna fått
under första besöket hos barnmorskan. Råden från barnmorskorna skiljde sig åt och
verkar ha haft olika huvudfokus. Från barnmorskorna fick majoriteten av deltagarna ett
informationshäfte om mat vid graviditet, och blev hänvisade till Livsmedelsverkets
hemsida för mer information. Kostråden från Livsmedelsverket upplevdes som för
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många då det var mycket att undvika, vilket gjorde det jobbigt att följa. Deltagarna
berättade att råden från vårdpersonal kändes bristfälliga på grund av att de var för få,
och samtliga deltagare uppgav att de aktivt letade mer information på egen hand.
”Jag tycker inte att jag fick så jättebra kostråd från barnmorskan, från
sjukvården tyckte jag att det var ganska bristfälligt, de hänvisar bara till
Livsmedelsverket”. – Deltagare 4
”Jag känner att jag fick fråga för att få svar, om man säger så. Det var inte
så att dom tog upp det med mig eller hur mina matvanor ser ut eller är det
något du funderar på, vad du stoppar i dig eller sådär. Det har fått komma
från mig faktiskt”. – Deltagare 1
Informationen hittades på hemsidor på internet, till exempel Familjeliv,
Livsmedelsverket och 1177. Livsmedelsverket och 1177 var de källorna som upplevdes
mest tillförlitliga och överlag var de även här deltagarna fick majoriteten av sin
kostinformation under graviditeten. Deltagarna ansåg sig ha fått tillräckligt med
information om mat under graviditet eftersom de själva sökt ytterligare information
utöver råden de fick från vårdpersonal. Flera deltagare uttryckte önskemål om mer
kostråd från vården och att de utöver det första samtalet hade velat att det togs upp mer
kring mat. Många sa att de kände sig tvungna att själv ta upp frågan för mer
information.
Deltagarna berättade att de förstod innebörden av kostråden och det faktum att en del
livsmedel måste uteslutas under graviditeten för fostrets säkerhet. De hade dock inte fått
någon information från vården om hur eller på vilken sätt matintaget påverkar fostret,
varken positivt eller negativt.
”Men jag visste inte exakt vad som hände om jag äter det här, vad kan
hända då… det var ju mer att de varnade, du ska inte äta det här för då kan
det hända något med fostret, det kan bli skadat liksom. Så det var väl det
man fick, men jag visste ju aldrig hur det liksom, kunde bli skadat, på vilket
sätt så”. – Deltagare 2
Råden om vilka livsmedel som ska uteslutas var enkla att följa i och med att
konsekvenserna vid intag av ett osäkert livsmedel var stora för fostret. Det var däremot
jobbigt att under hela graviditeten ha dessa råd i åtanke och ständigt vara tvungen att
tänka efter. Några deltagare uttryckte att de kände en osäkerhet kring vissa livsmedel
och var upprepade gånger tvungna att kolla upp om ett livsmedel var säkert att äta,
vilket gjorde att matglädjen ibland förstördes.
”Min sambo var såhär ”får du äta det där? Är du säker? Nä jag tror inte du
får äta det, nu måste vi sitta och googla det här i en timma”, och då vart det
som lite grann förstört, alltså maten”. – Deltagare 8
Råden om osäkra livsmedel följdes alltid. Om osäkerhet kring ett livsmedel uppstod
valde samtliga deltagare att ta det säkra före det osäkra och utesluta livsmedlet. Trots att
tillräckligt med information hade fåtts kände deltagarna fortfarande en osäkerhet kring
några livsmedel, och över var gränsen går för att ett livsmedel ska vara osäkert. Ingen
av deltagarna uppgav att de åt något livsmedel de var osäkra på då de upplevde det
dumt att chansa och ta en risk som skulle kunna leda till fosterskador. Riskerna av att
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inte följa rekommendationerna om socker och mättat fett, som till stor del fanns i det
som deltagarna upplevde som ohälsosam mat, var det inte lika stor kännedom om hos
deltagarna.

4.4   Omgivningens	
  påverkan	
  
Deltagarna beskrev att omgivningen påverkade, både till ett mer hälsosamt och
ohälsosamt ätande. Sambon var den personen som påverkade mest, och bidrog till att
maten blev mer varierad samt att förhållningssättet till matvanorna blev mer avslappnat.
Ibland drogs deltagarna också med att äta något ohälsosamt även fast de inte initierade
det själv. Om vänner eller bekanta som var eller nyligen hade varit gravida åt mer
ohälsosam mat under sin graviditet var det enkelt att påverkas till att också äta detta. Att
ha kontroll över vad maten innehåller och hur den hade hanterats var mycket viktigt för
deltagarna. Detta ledde till att restaurangbesök och middagar hos andra undveks då en
osäkerhet kring hur maten hade hanterats och var råvarorna kom ifrån fanns. Det var
svårt att lita på andra.
”Jag gick inte ut lika mycket och åt som på, alltså jag åt mer hemma för då
visste jag vad jag fick i mig, jag visste vad jag fick för råvaror och sådär”. –
Deltagare 2

5   Diskussion	
  
5.1   Metoddiskussion	
  
Kvalitativ metod möjliggjorde att utforska deltagarnas egna upplevelser och tankar
kring ämnet (25, s 97-98). En semistrukturerad intervjuguide med öppna frågor kring
huvudämnena gav deltagarna möjlighet till utförliga svar utifrån deras personliga
upplevelser. Den semistrukturerade intervjuguiden gav även intervjuarna möjlighet att
ställa eventuella följdfrågor som uppkom under intervjuns gång om behov fanns för
detta. Pilotintervjun var ett tillfälle att se hur frågorna uppfattades av någon som inte var
insatt i ämnet, och gjorde att eventuella brister i intervjuguiden kunde upptäckas och
åtgärdas.
Det är både en styrka och en svaghet för studiens trovärdighet att båda författarna deltog
vid intervjuerna. En maktsituation kan uppstå i och med att det var två intervjuare och
endast en deltagare, deltagaren kan ha känt sig i underläge (26, s 67). Styrkan med att
vara två under intervjuerna var att om de två som intervjuar är samspelta utför de
vanligtvis en bättre intervju med större informationsmängd och förståelse än om de
hade varit ensamma. Att sitta två under intervjun gjorde också att den ena kunde
fokusera mer på deltagaren och att ställa frågor medan den andra kunde bocka av att alla
områden och frågor täckts samt anteckna övriga iakttagelser. Vi som personer är mycket
olika, vilket gjorde att den ena intervjuaren ställde följdfrågor som den andra
intervjuaren inte hade tänkt på. Detta ledde till ytterligare en dimension på intervjun,
vilket upplevdes ha gett mer utförliga svar och intressanta utfall på intervjuerna än om
vi hade suttit ensamma som intervjuare. Detta styrker trovärdigheten. Ingen erfarenhet
av denna typ av kvalitativa intervjuer fanns hos någon av intervjuarna, men en stor
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skillnad märktes från första och sista intervjun. Under de senare intervjuerna upplevdes
det enklare och mer naturligt att ställa följdfrågor som gav mer utvecklande svar, och
vilka senare bidrog till nya vinklar i resultatet. Hur utförliga svar som gavs berodde
främst på deltagarnas personligheter, men kan till viss del också ha berott på
intervjuarnas utvecklade intervjutekniker och att de kände sig mer bekväma i sina roller
som intervjuare. Intervjuerna blev kortare än förväntat, detta tros bero på att deltagarnas
intresse för kost och hälsa inte överensstämmer med författarnas intresse. Deltagarnas
svar var utförliga även om författarna, med sina bakgrundskunskaper och åsikter om
kost och hälsa, hade hoppats på att svaren skulle blivit längre. Under intervjuns gång
och i slutet av varje intervju gjordes sammanfattningar för att ge deltagaren möjlighet
att korrigera eventuella missförstånd samt lägga till ytterligare information. Detta
styrker resultatets trovärdighet.
Alla intervjuer skedde i form av fysiska möten och inte via videosamtal eller via telefon.
Detta för att alla intervjuer skulle ha samma förutsättningar och bidra till att stärka
studiens resultat och öka dess tillförlitlighet. En av deltagarna var bekant till en av
författarna, vilket minskar studiens pålitlighet. Under intervjun med denna deltagare
valdes dock att intervjuaren som inte var bekant med denna deltagare skulle vara den
som ledde intervjun. Samtliga deltagare rekryterades via vänner, bekantas vänner och
kurskamrater. Detta kan ha gjort att deltagarna kände en press att prestera för att göra
sina vänner nöjda. Två av intervjuerna skedde i en av författarnas hem. Medvetenhet om
att det kan göra att deltagaren känner sig i underläge fanns (25, s 65-66), men då det var
den plats som passade bäst enligt deltagarna beslöts ändå att intervjuerna skulle ske där.
Analysprocessen genomfördes i största möjliga mån tillsammans. Transkriberingen av
intervjuerna delades upp på grund av tidsbrist och för att mer tid ville avsättas till att
gemensamt analysera, koda och kategorisera intervjuerna. Det transkriberade materialet
lästes igenom ett flertal gånger innan meningsbärande enheter togs ut och uttrycktes till
koder. Att meningsbärande enheter, koder, subkategorier och kategorier författades
tillsammans ger studien ett tillförlitligare resultat eftersom materialet har diskuterats i
varje steg av analysprocessen. För att få studiens resultat mer trovärdigt hade en
respondentvalidering kunnat genomföras för att få en bekräftelse på att resultaten
författarna har förmedlat och de erfarenheter och uppfattningar som deltagarna hade
överensstämmer (28, s 353). Detta gjordes dock inte då tiden var knapp.
Respondentvalidering är en omstridd metod och rekommenderas exempelvis inte av
Graneheim och Lundman (27). Frågan om vad som ansågs vara hälsosam och
ohälsosam mat kan tolkas på olika sätt, och på grund av författarnas bakgrund som
dietiststudenter kan deltagarnas svar ha påverkats i den riktningen som de trodde
förväntades av dem.
Huruvida studiens resultat är överförbart på andra gravida kvinnor är svårt att säga då
personliga upplevelser är något individuellt. I de frågor deltagarna har haft liknande
upplevelser skulle det kunna antas att även andra gravida har haft liknande erfarenheter.
Studiens resultat skulle därför kunna vara överförbart på gravida kvinnor med samma
förutsättningar som studiens deltagare. Inga slutsatser kan dock dras kring detta då
studiens omfattning var för liten.
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5.2   Resultatdiskussion	
  
Deltagarnas målsättning att äta hälsosamt under graviditeten blev allt svårare att leva
upp till ju längre graviditeten fortgick, och ett ökat intag av ohälsosamma livsmedel
sågs i slutet av graviditeten. Detta stämmer överens med en engelsk studie som även de
har sett att intaget av godis och fikabröd ökade under graviditeten (11). Deltagarna
berättade att de hade en klar tanke om hur de ville att deras matintag skulle se ut under
graviditeten och att de hade som avsikt att minimera livsmedel ur kategorin ohälsosam
mat. Motivationen till detta försvann dock under graviditetens gång och intaget ökade
istället. Vilket skulle kunna tyda på att ytterligare en påminnelse om matintagets
betydelse för fostret, förutom informationen som ges under första barnmorskebesöket,
hade behövts under graviditetens gång för att stötta den gravida kvinnan till att bibehålla
inställningen. Alternativt att kostinformationen som fås under första samtalet med
vården hade givits större uppmärksamhet och att betydelsen av dessa hade poängterats
mer noggrant än de gör i dagsläget.
Kostråden från vårdpersonalen, som oftast var barnmorskor, ansågs bristfälliga på grund
av att de var för få. Detta kan förklaras av att barnmorskornas kunskaper om mat under
graviditet är otillräckliga, vilket har visats i en svensk studie om kvinnors upplevelser
om kostråd under graviditeten (29). Även fast råden från vården ansågs vara för få
uppger deltagarna i studien att de kände att de hade fått tillräckligt med information om
mat vid graviditet, då tack vare att de själva aktivt hade sökt mer information om ämnet.
Samtidigt uttryckte de också att en osäkerhet kring några osäkra livsmedel fanns på
grund av otydligheter i råden som gör att det vissa gånger är svårt att veta om ett
livsmedel är säkert eller inte. Att en otrygghet kring osäkra livsmedel, som måste
uteslutas för att säkerställa fostrets hälsotillstånd, finns trots kostinformation från både
vården och Livsmedelsverket är inte bra. Det kan leda till att de gravida kvinnorna
riskerar både sin egen och fostrets hälsa om de fortsätter äta osäkra livsmedel under
graviditeten (24). Råden kring osäkra livsmedel följdes trots den bristande kunskapen
om detta innan, och otryggheten under graviditeten, vilket tyder på att den information
som finns kring detta är tillräckligt informativ för förstå att något allvarligt kan hända
med fostret om osäkra livsmedel inte utesluts. Barnmorskornas kunskaper om mat under
graviditet behöver utökas, alternativt att kostinformationen till gravida kompletteras
eller ges av en annan yrkesgrupp inom vården, till exempel av en dietist, som har större
kunskaper om detta. Det behöver säkerställas att den gravida kvinnan får den
information som behövs och önskas för att hon ska känna sig trygg under sin graviditet
samt för att säkerställa att barnet inte råkar ut för fosterskador på grund av brister i
informationen från vården. Deltagarna beskrev att de hade en förståelse för att osäkra
livsmedel måste uteslutas för att undvika fosterskador samt att det var viktigt att äta
näringsrikt för att barnets skull. Innan graviditeten verkade inte kunskapen om osäkra
livsmedel, eller hur matintaget under graviditet skulle se ut, vara stor hos deltagarna,
vilket är i enlighet med en australiensk studie som visar att kvinnors vetskap om osäkra
livsmedel är låg (24). Vad som däremot var mer allmänt känt innan graviditeten var
råden kring alkohol och rökning, vilka även har setts vara lättare att följa än råden kring
mat (12).
Råden kring ohälsosam mat följdes inte genom hela graviditeten likt råden om osäkra
livsmedel fastän inställningen till att inta dessa livsmedel uppfattades som uppenbart
negativ av deltagarna. Att följa kostråd kan vara svårt, speciellt när det går emot de
personliga preferenserna, vilket framgår av en studie om hanteringsstrategier för att
följa kostråd (30). Detta kan tolkas som att betydelsen av de allmänna kostråden inte ges
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lika mycket uppmärksamhet som osäkra livsmedel, och att vikten av konsekvenserna
långsiktigt för fostret vid ett stort intag av ohälsosamma livsmedel inte framhålls
tillräckligt för att risken att inta dessa livsmedel ska överväga viljan att konsumera
dessa. Hade detta varit lika uppmärksammat som råden kring osäkra livsmedel hade
kanske den gravida kvinnan förstått allvaret i att följa sin inställning till ohälsosam mat
såsom hon följt råden kring osäkra livsmedel, alkohol och rökning.
Det ökade suget för godis, fikabröd och snabbmat var oemotståndligt i slutet av
graviditeten, vilket gjorde att intaget av ohälsosamma livsmedel var större i slutet av
graviditeten än i början. Att få ett ökat sug för ett eller flera specifika livsmedel under
graviditeten är vanligt (31). En studie som jämfört gravida som hade ett ökat sug med
gravida som inte hade det under graviditeten visade att kvinnorna med det ökade suget
hade ett högre energiintag per dag och ökade mer i vikt under graviditeten (32). En stor
viktuppgång och övervikt under graviditeten kan medföra komplikationer under
graviditeten och förlossningen, samt senare i livet (3–6). En studie som undersökt om
nutritionsinterventioner hos vuxna kan fungera och vara till hjälp för att ändra
matvanorna och beteendet kring mat visade att en intervention som fokuserar på
matbeteenden kan bryta och förbättra matvanorna kortsiktigt (33). En sådan intervention
hade kunnat testas hos gravida kvinnor för att försöka få det ökade suget under kontroll
och förhindra att viktuppgången blir för stor på grund av energiöverskottet relaterat till
det ökade suget. Samtidigt är en graviditet redan fysiskt och psykiskt påfrestande och
det kan möjligtvis kännas som att en intervention kan göra lika mycket skada som nytta
då det kräver ytterligare fokus och aktivt arbete av den gravida kvinnan. Ur ett
hälsoperspektiv hade det däremot varit fördelaktigt att försöka kontrollera det ökade
suget för godis, fikabröd och snabbmat. Intaget bör begränsas i den mån att de inte
överstiger rekommendationerna för intaget av mättade fettsyror och tillsatt socker enligt
Nordiska näringsrekommendationerna 2012 (7).
Deltagarna beskrev att deras sambo var den personen som påverkade deras matintag
mest under graviditeten. Relationen till mat blev mer avslappnad och maten blev mer
varierad med stöd från sambon, samtidigt som det var också vara lättare att påverkas till
att göra ohälsosammare val tillsammans med sambon. Viktiga personer i ens närhet har
betydelse för motivationen (34). I en studie om viktkontroll har det visats att om viktiga
personer i ens närhet är stöttande har motivationen till bland annat bibehållande av
hälsosamma matvanor ökat. Eftersom sambon oftast är den personen som står den
gravida kvinnan närmast och har störst inflytande är det viktigt att även hen tar del av
kostråden för gravida och förstår innebörden av dessa. Vid en graviditet bör paret i sig
ses som gravida, och inte enbart den som bär barnet. Därför bör vikten av att kostråden
ges ut till båda föräldrarna belysas.

5.3   Samhällsrelevans	
  
Matintaget under graviditeten har stor betydelse för barnets hälsa, både kortsiktigt och
långsiktigt (35). Det kan bland annat påverka att barnet utvecklar kroniska
livsstilssjukdomar senare i livet. Följdsjukdomar som bland annat skulle kunna
utvecklas på grund av sämre matvanor under graviditeten kan påverka folkhälsan i stort
och kräver i sin tur vård, vilket kostar samhället pengar. Kan detta undvikas redan från
början genom att den gravida kvinnan äter enligt de råd som finns för att ge både sig
själv och barnet de bästa förutsättningarna kan det spara både tid och ekonomiska medel
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för samhället. Det är därför av stor vikt att gravida stöds till att äta hälsosamt under hela
graviditeten samt få en förståelse för matens betydelse under graviditet.
Det finns studier som visar att socioekonomisk status, ålder och etnicitet har betydelse
för matintaget under graviditeten (16–19). Yngre, lågutbildade kvinnor har visat sig ha
sämre matvanor under graviditeten än äldre, högutbildade kvinnor (16), vilket
överensstämmer med att personer med lägre socioekonomisk status har sämre matvanor
i allmänhet (36). Migranter är också en särskilt utsatt grupp då flytt till ett nytt land kan
innebära en social degradering (37) (Sweden, 1995, refererad i (37)), och vissa etniska
grupper har visat sig ha svårare att följa kostråd om kosttillskott som till exempel
folsyra (17–19). Eftersom Sveriges befolkning växer, bland annat genom ökad
migration, är det av stor betydelse att uppmärksamma skillnader i socioekonomisk
status, ålder och etnicitet då exempelvis språkbarriärer, nya livsmedel och kännedomen
om mödravården ger ökade svårigheter kring kostråden.
Att få en förståelse för matens påverkan på fostret under graviditeten är betydelsefullt
då ohälsosamma matvanor kan påverka mamman och fostret negativt under och efter
graviditeten, och ge sämre förutsättningar till ett friskt liv senare i livet, vilket i sin tur
kan ge effekter på samhällsnivå. Då ojämlikheter i den allmänna hälsan och matvanorna
finns redan innan graviditeten i och med skillnaden i socioekonomisk status kan det
innebära att barn till föräldrar med låg socioekonomiskt status redan i fosterstadiet ges
sämre förutsättningar till god hälsa. Deltagarna i nuvarande studie upplevde bristande
kostinformation under graviditeten. Informationen till gravida måste förbättras och
utökas för att samma förståelse kring matintagets betydelse under graviditeten ska fås
oavsett tidigare kunskaper i ämnet, och oavsett socioekonomisk status, ålder eller
etnicitet. Då en priviligierad grupp i samhället, som deltagarna i den här studien kan
representera, har problem att följa råden kan antas att icke-priviligierade grupper i
samhället har ännu sämre förutsättningar att följa råden.

6   Slutsats	
  
Gravida kvinnors inställning till sitt matintag under graviditeten var att försöka inta mer
av de livsmedel som de upplevde hälsosamma och i större utsträckning undvika det som
de ansåg vara ohälsosamma livsmedel. Inställningen följdes dock inte under hela
graviditeten, intaget av ohälsosamma livsmedel ökade under senare delen. Detta tros
bero på att kunskapen om fosterpåverkan av ohälsosamma matvanor inte är lika känd
som fosterpåverkan av osäkra livsmedel. Studien visade även att deltagarna upplevde
kostinformationen från vården som bristfällig under graviditeten. Rutinerna kring hur
och vilka kostråd som ges från vården till blivande mammor bör ses över och utvecklas.
Mer information om hur matintaget påverkar fostret och stöd från vården kan ge den
gravida kvinnan bättre förutsättningar till att hålla en hälsosam kost under hela
graviditeten.

7   Författarnas	
  bidrag	
  till	
  arbetet	
  
Författarna har bidragit lika mycket till studien. Arbetets samtliga delar har genomförts
gemensamt, bortsett från transkriberingen av intervjuerna vilka delades upp.
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8   Tack	
  
Vi vill skänka ett stort tack till alla deltagare i studien som generöst delat med sig av
sina tankar och upplevelser. Vi vill också rikta ett stort tack till korrekturläsare som läst
igenom arbetet och kommit med återkoppling som hjälpt under arbetets gång.
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Intervjuguide  
  
Information    
•  
•  
•  
•  
•  
•  

Informera  om  studien  och  dess  syfte.    
Medverkan  är  frivillig,  okej  att  avbryta.  
Informera  om  att  intervjun  kommer  att  spelas  in.    
Förtydliga  att  det  kommer  att  behandlas  konfidentiellt.  
Ger  ut  informationsblad.  
Informera  om  var  och  hur  de  senare  kan  ta  del  av  studiens  resultat.  

Bakgrundsfakta    
•  
•  
•  
•  
•  

Ålder  
Ålder  på  barnet.    
Familjesituation,  sambo?    
Utbildning  
Hur  upplever  du  att  din  graviditet  har  varit?  Har  den  varit  lätt  eller  svår?  

Kan  du  berätta  om  vad  du  anser  vara  hälsosam  och  ohälsosam  mat.  Börja  
med  att  berätta  om  vad  du  anser  vara  hälsosam  mat.  
•  
•  

Skiljde  sig  dina  tankar  kring  detta  innan  och  under  graviditeten?  
Hur  var  din  inställning  till  att  inta  dessa  livsmedel/livsmedelsgrupper  etc  
under  graviditeten?  

Hur  gick  dina  tankar  kring  mat  och  dina  matvanor  under  graviditeten?  
Börja  med  att  berätta  om  dina  tankar  kring  detta  från  det  att  du  fick  reda  
på  att  du  var  gravid.  
Hur  påverkade  inställningen  dina  matvanor  under  graviditeten?  
Förändrades  inställningen  under  graviditeten?    
Levde  du  efter  din  inställning  under  graviditeten?  Motivera  varför/varför  
inte.  
•   Kände  du  att  du  hade  ett  ökat  sug  på  vissa  livsmedel  under  graviditeten?  
•   Känner  du  att  omgivningen  påverkat  dig?  Om  ja,  hur  har  den  påverkat?’  
•  
•  
•  

Hur  tänker  du  kring  de  kostråd  som  gavs  till  dig  under  din  graviditet?  
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•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

(2/2)

Vilka  kostråd  har  du  fått?  
Hur  kände  du  då?
När  under  graviditeten  har  du  fått  kostinformation?    
Hur  upplevdes  det?
Var  fick  du  kostråd/information?  
Kan  du  ge  ett  
Hur  fick  du  kostråd/information?  
exempel?
Aktivt  letat  efter  ytterligare  information  om  kost  under  
På  vilket  sätt?
graviditet?  
Hur  menar  du?
Hur  har  din  kunskap  om  kost  vid  graviditet  sett  ut  
Kan  du  berätta  mer  
sedan  innan  du  blev  gravid?  
om?
Upplever  du  att  du  har  fått  rätt  information?  
Kan  du  förklara..?
Vilka  tankar  har  du  kring  råden?  
Hur  ser  du  på..?  
Känner  du  att  du  fått  tillräcklig  information?  
Hur  tänker  du?
Information  om  hur  ditt  matintag  påverkar  fostret?  
Förstår  du  innebörden/betydelsen  av  varför  en  del  livsmedel  måste  eller  
bör  uteslutas?  

Sammanfattning  
Korta  sammanfattningar  under  intervjuns  gång  samt  i  slutet  av  intervjun.  
Fråga  om  deltagaren  vill  lägga  till  något  mer  utöver  det  vi  pratat  om.  
Fråga  om  OK  att  vi  återkommer  vi  telefon  om  det  i  uppkommit  
frågor/funderingar  kring  intervjun  i  efterhand.  
•   Välkomna  att  höra  av  sig  till  oss  om  de  vill  ångra  sin  medverkan  eller  
annat  som  rör  deras  insats.    
•  
•  
•  
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Informationsblad
Tack  för  att  du  valt  att  medverka  i  vår  studie!
Syftet  med  studien  är  att  undersöka  nyblivna  förstagångsmammors  inställning  
till  hälsosam  och  ohälsosam  kost  under  graviditeten,  samt  hur  inställningen  
påverkar  kostintaget  och  om  detta  har  förändrats  sedan  innan  och  under  
graviditeten.  
All  medverkan  i  studien  är  frivillig.  
Det  är  ok  att  avbryta  medverkan  under  studiens  gång.  
Intervjun  kommer  att  spelas  in  för  att  underlätta  analysering  av  
intervjuerna.  
•   Alla  personuppgifter  och  insamlad  data  kommer  att  behandlas  
konfidentiellt.    
•  
•  
•  

Har  ni  frågor  eller  funderingar  är  ni  välkomna  att  höra  av  er  till  oss:
Johanna  Andersson  
Tel:  073-831  80  00
Mail:  joan0269@student.umu.se  
Sanna  Ernstsson  
Tel:  070-364  73  47  
Mail:  saer0080@student.umu.se  
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Exempel	
  transkriberad	
  intervju	
  
Intervjuare: Så förutom illamåendet
upplever du den som relativt lätt.

Deltagare: Ja men det har den varit, mm..

Intervjuare: Då skulle vi vilja att du
berättar lite om vad du anser vara
hälsosam och ohälsosam mat. Du kan
börja med vad du anser vara
hälsosam mat.

Deltagare: Ja.. Då tänker jag på mat som..
alltså först tänker jag sallad och grönsaker
och sånt, för det är sånt jag tycker som
ska vara basen i en måltid.. Öm, och sen
tänker jag väl att det inte ska vara färdig
mat, färdig lagat, alltså helfabrikat eller..
och så. Utan ja, nej men.. lagom del av
alla olika delar i kosten eller vad man ska
säga tycker jag är hälsosamt. Inte för
mycket av något och inte för lite heller,
utan väldigt jämnt.. fördelat.

Intervjuare: Mm.. Är det några
speciella livsmedel du tänker, eller är
det mer.. ?

Deltagare: Ja men som jag sa, typ sallad
och.. ja grönsaker, typ rotfrukter och öm,
ja vad tänker ja.. Nej men mer vegetariskt
tänker jag i alla fall. Inte så mycket kött,
utan ja men, bönor och linser och sån mat.

Intervjuare: Mm, och ohälsosam mat,
hur skulle du definiera det? Eller vad
skulle du definiera som det?

Deltagare: Ja hm, ohälsosam mat.. Ja det
är sånt som mycket av grädde och fett
tänker jag på direkt, att det ohälsosamt att
äta mycket sånt. Ja vad kan det mer vara..
Ja men äta ute, på snabbmats, alltså
snabbmatsrestauranger, tänker jag också
att det är ohälsosamt.. Mycket vitt bröd
tänker jag också.. Ja..

Intervjuare: Hur ser dina matvanor ut
jämfört med vad du anser vara
hälsosamt och ohälsosamt? Eller äter
du mycket av det som du anser vara
hälsosamt?

Deltagare: Ja men det gör jag, även om
jag äter sämre ibland och så, men jag
försöker.. att äta hälsosamt, eller i alla fall
det jag anser vara hälsosamt.

Intervjuare: Mm, skiljde sig dina
tankar kring det här från innan du
blev gravid och när du blev gravid?

Deltagare: Hm, bra fråga.. ”suck” Lite..
tror jag.. men det är väl också för att jag
vet mer nu, då var jag inte.. Jo alltså jag
tänkte ju på vad jag åt och sådär men inte
i samma utsträckning som nu, när man,
ja.. har en annan och föda.. ”skratt”..eller
vad man ska säga. Jag tänker inte bara på
mig själv liksom utan vad man vill skicka
för signaler till barnet och sådär.
Uppfostra och så..
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Exempel	
  kodning	
  av	
  intervju	
  
Meningsbärande enhet

Kondenserad
meningsenhet
Jo det var ju för att jag
Mer medveten om
visste att jag hade ett barn i matintaget på grund av
magen, som jag kände att
barnet i magen. Försökte
jag var måste försöka ge
ge barnet de bästa
dom bästa
förutsättningarna. Det var
förutsättningarna.. och det det jag kunde bidra med.
jag kunde bidra var väl att Försökte äta hälsosamt för
äta, försöka äta hälsosam
att fostret skulle få all
kost så att den skulle få
näring den behövde.
den näring den behövde, så Försökte laga mat från
det var väl det jag mest
grunden istället för färdig
kände, att när jag åt att jag mat, för att den skulle
åt inte alls, jag år inte så
vara mer näringsrik,
mycket snabbmat utan
främst för barnets skull.
försökte alltid laga den
Hade ett annat liv att ta
mesta maten från grunden hand om.
och sådär. Så att det skulle
vara näringsrik kost. Så det
var ju främst för honom,
jag tänkte honom, det var
ju som att jag hade en
annan, ett annat liv i mig
som jag måste liksom ta
hand om.. så då åt jag mer
hälsosamt, mm..

Koder

Mm ja, jag tyckte att det
var.. eller först så ville jag
ju att han skulle få i sig
den näring, alltså som han
behövde så att jag försökte
ju äta så hälsosamt som
möjligt men sen så tyckte
jag det var jättejobbigt det
här med.. allt det här man
inte får äta, så det hade jag
väldigt, det tyckte jag var
jättejobbigt att sitta och
läsa ”kan jag äta det här,
kan jag äta den här osten,
kan jag äta..”, typ allt ska
vara pastöriserat, hur länge
har det här legat framme,
vågar jag äta det här.
Alltså mycket såhär när

Först - ville att bebis skulle
få i sig alla näringsämnen
och åt därför
hälsosammare

Ville att barnet skulle få i
sig alla näringsämnen,
därför äta näringsrikt.
Jobbigt att undvika osäkra
livsmedel. Jobbigt att det
var många livsmedel som
skulle uteslutas. Krångligt
i affären att kolla upp och
vissa livsmedel var säkra.
Jobbigt på restaurang, vad
man kunde lita på. Jag var
extremt nojig.

Mer medveten om
matintaget för hon hade ett
barn i magen
Kända att hon måste
försöka ge bästa
förutsättningar för barnet
Kände att det hon kunde
bidra med för att ge barnet
bra förutsättningar var
genom bra mat
Försökte att laga mat från
grunden för att den skulle
vara mer näringsrik
Åt mer hälsosamt för
bebisen skull, för att hon
måste ta hand om hen

Sedan – jättejobbigt att
tänka på vad man inte får
äta
Jobbigt att upprepande
kolla upp det om ett
livsmedel är säkert att äta
På restaurang – svårt att
veta om man kan lita på att
det är säkert att äta
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man gick på restaurang,
vad man kunde lita på,
dom som gjorde maten och
sådär, så att det tyckte jag
var jättejobbigt. Det var
något som jag hade, jag
var väldigt nojig, jag var
nog extremt nojig ska jag
säga, mm..

Var extremt nojig med om
ett livsmedel var säkert att
äta
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Subkategorier	
  och	
  kategorier	
  
Kategori

Tankarna om
olika livsmedel
påverkade
matvanorna
Subkategori Mer medveten
om matintaget
Hälsosamt för
barnets skull

Suget var svårt
att motstå

Omgivningens
påverkan

Kostråd – en
djungel av
information

Sötsug

Omgivningen
påverkade

Olika kostråd

Måste få unna
sig

Kontrollbehov
över maten

Överlag
tillräckligt med
kostinformation

Nyttigt och
onyttig mat

Ingen information
om fosterpåverkan

Illamående
påverkade

Livsmedelsverkets
hemsida

Inte ätit
”jätteonyttigt” åt överlag
nyttigt

Hänvisad från
barnmorska till
Livsmedelsverket

Mellanmål
ökade

Blandad
förkunskap

Mer planering
av måltider

Råd om osäkra
livsmedel följdes
– säkra före det
osäkra

Aktiva val
gjordes
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