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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund Forskning visar att kvinnor som varit gravida och ett år efter förlossningen 
inte tappat den vikt de gick upp under graviditeten har en ökad risk för övervikt. 
Hälsosam kost och fysisk aktivitet underlättar viktnedgången och ökar chansen att nå 
den pregravida vikten. Trötthet samt brist på tid och motivation utgör hinder för 
nyblivna mödrars viktnedgång.  
Syfte Studiens syfte var att undersöka kvinnors erfarenheter och tankar kring vikt, kost 
och träning efter graviditet. 
Metod Åtta kvalitativa intervjuer genomfördes med förstföderskor som fått barn för 6-
12 månader sedan. En frågeguide utvecklades och användes som stöd vid de 
semistrukturerade intervjuerna. Materialet transkriberades ordagrant och analyserades 
enligt en kvalitativ innehållsanalys. 
Resultat Ingen av informanterna kände oro över vikten efter graviditeten men 
majoriteten ville nå den vikt de haft innan. Några kvinnor uppgav att vikten inte kändes 
så viktig då fokus flyttats från dem själva till barnet. Kvinnorna uttryckte inget behov av 
mer information om viktnedgång. En del kvinnor hade förbättrat sina matvanor vilket 
till viss del berodde på att de ville ge sina barn en hälsosam kost. Det förekom en 
osäkerhet kring om träning efter graviditet kunde vara skadligt vilket resulterade i att 
några kvinnor avstod från att träna. En del kvinnor hade önskat mer information om 
träning från vårdcentralen. 
Slutsats Att få barn är en stor livsförändring för nya mödrar som kan göra att den egna 
vikten känns mindre viktig. Viljan att ge sitt barn hälsosam mat skulle kunna motivera 
föräldrar att förbättra sina kostvanor. Studien visade att det inte fanns ett behov av mer 
information om kost eller viktnedgång efter graviditet hos deltagarna. Det går dock inte 
att utesluta att andra kvinnor har ett större behov av information men det krävs mer 
forskning inom området. Mer rådgivning om träning efter graviditet skulle kunna öka 
den fysiska aktiviteten bland nyblivna mödrar. 

  



 
 

ABSTRACT 
 
Background Current research shows that women who do not return to pre-pregnancy 
weight within the first postpartum year are at higher risk for long-term obesity. A 
healthy diet and exercise help women lose weight and avoid weight retention. Fatigue 
and lack of time and motivation are obstacles to new mother weight loss. 
Objective The purpose of this study was to examine women’s experiences and thoughts 
regarding weight, diet and exercise during the postpartum period. 
Method Eight qualitative interviews were conducted with primiparas who had given 
birth 6-12 months ago. A semi-structured interview guide was developed and used 
during the interviews. The material was transcribed verbatim and analyzed with 
qualitative content analysis. 
Results None of the informants were concerned about their postpartum weight yet the 
majority wanted to reach their pre-pregnancy weight. Some women reported that their 
own weight felt less important since their baby was put first. The women expressed no 
need for more information on weight loss. Some women had improved their eating 
habits partly to incorporate a healthy diet into their child’s life. There was an 
uncertainty regarding if exercise in the postpartum period could be harmful resulting in 
some women abstaining from exercising. Some women had wanted more information 
about exercise from their health center. 
Conclusion To have a child is a big life change for new mothers that can make their 
own weight feel less important. The desire to give their child healthy food could 
motivate parents to improve their diets. The study showed that there was no need for 
more information regarding nutrition or weight loss after pregnancy among the 
participants. It is not possible to exclude that other women have a greater need for 
information however more research is required in this field. More counseling regarding 
exercise in the postpartum period could increase the physical activity among new 
mothers. 
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1 BAKGRUND 
 
Statistiken visar att antalet överviktiga kvinnor i Sverige ökar (1). En för hög 
viktuppgång under graviditeten ökar risken för övervikt på lång sikt (2, 3). Institute of 
Medicine (IOM) har utarbetat rekommendationer för vad som är en hälsosam 
viktuppgång under graviditeten (4). Hur mycket en kvinna bör gå upp beror på hennes 
Body Mass Index (BMI) innan graviditeten. Vid högre BMI rekommenderas en lägre 
viktuppgång. En viktuppgång inom IOM:s rekommendationer ökar chansen att nå den 
pregravida vikten efter graviditeten (5). Den största faktorn för att inte nå sin pregravida 
vikt är en överdriven viktuppgång under graviditeten. Kvinnor som ett år efter 
förlossning inte nått sin pregravida vikt, löper en större risk att drabbas av övervikt än 
kvinnor som nått sin tidigare vikt (3). Livsmedelsverkets rekommendation för 
viktnedgång efter graviditet uppmanar kvinnor att nå sin ursprungsvikt inom ett år men 
att samtidigt inte ha för bråttom (6). Ett riktmärke är ungefär ett halvt kilo i veckan. 
 
1.1 Kost och fysisk aktivitet 
Hälsosam kost, helst i kombination med fysisk aktivitet, underlättar viktnedgång efter 
graviditet och minskar risken för övervikt senare i livet (7). Det finns få 
forskningsrapporter om träning efter förlossning och de rekommendationer som ges 
bygger främst på erfarenhet och sunt förnuft (8). Många former av fysisk aktivitet kan 
påbörjas direkt efter förlossning om förlossningen varit utan komplikationer. Andra 
aktiviteter bör inledas senare och med större försiktighet, exempelvis magövningar och 
övningar med vridmoment. All träning bör emellertid påbörjas lugnt och anpassas efter 
individens förutsättningar. Fysisk aktivitet det närmsta året efter förlossning har många 
fördelar, däribland förbättrad kardiovaskulär funktion, mer ork och ökat välbefinnande. 
Hinder för nyblivna mödrar att utföra fysisk aktivitet är främst att de behöver ta hand 
om sitt barn, tidsbrist och trötthet (9-11). En studie som undersökt viktnedgång efter 
graviditet hos överviktiga kvinnor visade att mödrarna skulle kunna behöva ett 
individanpassat stöd för att bli mer fysiskt aktiva och äta hälsosammare, och därmed få 
en större viktnedgång (12). En annan studie visar att större kunskaper om nutrition kan 
leda till ökad viktnedgång efter graviditet (13). 
 
1.2 Oro kring kroppsförändringar 
I samband med graviditet ökar många kvinnor i vikt och kroppen förändras bortom 
deras kontroll. En studie visar att kvinnors oro över kroppen ökar under det första året 
efter förlossningen (14). Den förhöjda oron berodde på att kvinnorna kände sig feta och 
fysiskt svagare än innan graviditeten samt att de upplevde en större diskrepans mellan 
sin nuvarande vikt och idealvikt. En annan studie fann att den förändrade kroppsformen 
var ett bekymmer i mödrars strävan efter att gå ned i vikt då många upplevde att de inte 
fick tillbaka muskelstyrkan trots att de tränade (10). En tredje studie kom dock fram till 
att kvinnors missnöje angående vikten ökade sex månader efter graviditeten medan 
missnöjet kring kroppsformen minskade (15). 
 
1.3 Amning och viktnedgång 
En för snabb viktnedgång under amning kan förorsaka att miljögifter frigörs från 
fettvävnaden och överförs till bröstmjölken (16). Forskning visar dock att en 
viktnedgång på 1 kg per vecka inte påverkar bröstmjölkens volym eller 
sammansättning, så länge modern ammar sitt barn fritt och inte är undernärd (17). Inte 
heller konditionsträning har visat sig ha negativ effekt på amning (8, 17). Beträffande 
amningens påverkan på viktnedgång efter graviditet går forskningen isär (18). En studie 
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visar ingen signifikant skillnad i viktnedgång hos ammande kvinnor och kvinnor som 
inte ammar (19). Andra studier har visat att amningen kan ha betydelse för 
viktnedgången (20, 21). 
 
1.4 Viktnedgång ur svenska kvinnors perspektiv 
Det finns få kvalitativa studier om kvinnors viktnedgång efter graviditet. En kvalitativ 
studie som undersökt amerikanska kvinnors upplevelser av viktnedgång efter graviditet 
visar att kvinnorna upplever många hinder för viktnedgång, däribland brist på tid att 
träna och äta bra, brist på motivation samt avsaknad av stöd (10). Då det amerikanska 
och svenska samhället ser olika ut, bland annat angående bestämmelser kring 
föräldraledighet, kan det vara värdefullt att undersöka svenska kvinnors syn på 
viktnedgång efter graviditet. 
 
 
2 SYFTE 
Studiens syfte var att undersöka kvinnors erfarenheter och tankar kring vikt, kost och 
träning efter graviditet. 
 
 
3 METOD 
 
3.1 Metod 
Då syftet med studien var att undersöka kvinnors tankar och erfarenheter valdes 
kvalitativa intervjuer som undersökningsmetod. 
 
3.2 Urval och rekrytering 
Deltagare som söktes till studien var kvinnor som fött sitt första barn för 6-12 månader 
sedan. Förstagångsföderskor valdes då viktförändringen efter förlossning är en ny 
erfarenhet för dem. Det nämnda tidsintervallet sattes för att de flesta mödrar då antas ha 
fått erfarenheter av viktnedgång efter graviditet samtidigt som det inte gått för lång tid 
sedan deras största viktförändring skett. 
  
Flera barnavårdscentraler (BVC) i Umeå kontaktades med en förfrågan om att hjälpa till 
med rekryteringen av informanter. Endast en barnavårdscentral svarade och gick med på 
att dela ut information om studien och ett informationsanslag angående studien sattes 
upp i vårdcentralens väntrum (Bilaga 1). Även sociala medier användes för rekrytering, 
dock rekryterades inga informanter genom varken BVC eller sociala medier. 
  
Åtta informanter rekryterades till studien varav sex genom besök hos Öppna förskolans 
verksamheter i Umeå, en via personliga kontakter och en genom snöbollsmetoden. 
Öppna förskolan drivs av kommunen och är en mötesplats för barn i åldrarna 0-6 år och 
deras föräldrar. Rekryteringen skedde genom att personligen tillfråga kvinnor som 
besökte verksamheten samt dela ut informationsblad (Bilaga 1). 
 
3.3 Tillvägagångssätt 
Författarnas förförståelse bestod av de kunskaper de fått under dietistutbildningen samt 
information från närstående och genom media. En intervjuguide (Bilaga 2) utformades 
utifrån fyra frågeområden som upprättades med hjälp av författarnas förförståelse samt 
litteratur i ämnet. Intervjuerna genomfördes semistrukturerade med frågeguiden som 
grund och följdfrågor ställdes för att ytterligare utforska informanternas svar. De öppna 
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frågorna minskade risken att författarnas förförståelse skulle styra intervjun. Vid 
intervjuns slut tillfrågades informanterna om de hade något att tillägga.  
 
Efter den första intervjun lades en följdfråga till angående information om viktnedgång 
efter graviditet. Om informanten inte fått någon information om ämnet frågades mer 
specifikt om information kring kost respektive träning efter graviditeten. Under den 
andra intervjun framkom det att vikten inte diskuterades mycket mellan nyblivna 
mödrar, en fråga kring om informanterna diskuterat vikten med andra i samma situation 
lades då till i intervjuguiden. 
  
Studien pågick i Umeå under en vecka i september och åtta intervjuer genomfördes 
totalt. Samtliga intervjuer spelades in på mp3-spelare och varade mellan 19-38 minuter. 
Den sista intervjun genomfördes på en öppen förskola och var betydligt kortare än de 
sju tidigare intervjuerna som ägde rum i informanternas hem. Författarna turades om att 
leda intervjuerna och ställa frågor, dock närvarade båda vid samtliga intervjuer för att få 
en klar bild av samtalet och inte gå miste om några intryck. 
 
3.4 Analys 
Materialet transkriberades ordagrant i anslutning till intervjutillfället. Innan 
transkriberingen bestämdes att eventuella skratt, barnläten och pauser skulle innefattas 
för att underlätta tolkningen av materialet i analysen. Författarna transkriberade fyra 
intervjuer var och läste därefter igenom samtliga upprepade gånger för att få en större 
förståelse för innehållet. I analysen användes kvalitativ innehållsanalys enligt 
Graneheim och Lundman (22). Författarna delade upp materialet på hälften och 
plockade enskilt ut meningsbärande enheter som kondenserades och därefter kodades. 
Koderna reviderades sedan gemensamt. Koderna klipptes ut för hand och de som hade 
gemensamma drag placerades i grupper som sedan omarbetades till kategorier (Bilaga 
3). De koder som inte passade in någonstans plockades bort. Resultatet färdigställdes 
utifrån kategorierna och citat från det transkriberade materialet användes för att stärka 
trovärdigheten. 
 
3.5 Etiska aspekter 
Innan intervjuerna informerades informanterna om syftet med studien, att det inte fanns 
några givna svar på frågorna och att ingen värdering skulle läggas i deras berättelse. 
Informanterna informerades om att medverkan i studien var frivilligt, att de kunde 
avbryta deltagandet när som helst och de tillfrågades även om det gick bra att intervjun 
spelades in. Då vikt kan vara ett känsligt ämne ställdes frågor kring vikten på ett 
finkänsligt sätt. Materialet behandlades konfidentiellt och kvinnorna gavs och deras 
barn gavs fiktiva namn. Ljudfilerna raderades efter transkribering och analysering. 
 
 
4 RESULTAT 
 
 
Samtliga deltagare var förstföderskor i åldrarna 24-36 år och hade barn som var mellan 
6-12 månader (Tabell 1). Alla deltagare var normalviktiga innan graviditeten, vid 
intervjutillfället hade en av kvinnorna BMI över 25, vilket klassas som övervikt. Alla 
levde i samboförhållanden samt hade arbetat eller studerat innan graviditeten. 
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Tabell 1. Detaljerad information om deltagarna. 
 
Fiktivt 
namn 

Ålder 
i år 

Längd 
i cm 

Pregravid vikt 
i kg (BMI) 

Viktökning 
under 
graviditeten i 
kg 

Nuvarande vikt 
i kg (BMI) 

Barnets 
ålder i 
månader 

Eva 28  167 56 (20) 12 54 (19,5) 6 
Miranda 25  178 75 (23,5) 26 86 (27) 6 
Moa 30  165 57 (21) 18 63 (23) 7 
Therese 28  156 52 (21,5) 6 52 (21,5) 8 
Sofia 26  182 79 (24) 5 82 (24,5) 8 
Johanna 30  170 58 (20) 14 60 (21) 11 
Cecilia 33  172 62 (21) 18 60 (20) 12 
Pernilla 29  170 71 (24,5) 12 71 (24,5) 12 
 
 
4.1 Vikten var viktig för hälften av kvinnorna 
Ingen av kvinnorna kände någon större oro över vikten efter graviditeten men 
majoriteten hoppades att de skulle nå sin ursprungsvikt. 
 
Cecilia: “Asså jag har som tänkt innan jag blev gravid att jag ville inte att det skulle bli 
som, eeeh, att ja men man går upp massa kilos och sen så kommer barnet och så sen 
blir man som aldrig av med dom här överskottskilona [...] Asså jag ville komma tillbaka 
till hur jag såg ut innan.” 
 
Hälften av informanterna hade nått sin ursprungsvikt medan resterande vägde mellan 
två och elva kilo mer än innan graviditeten. Tre av dessa kvinnor hade inga problem 
med att de vägde några kilo mer. De uttryckte att vikten inte kändes lika viktig nu efter 
graviditeten då fokus flyttats från dem själva till barnet. Dock uttryckte två av dem att 
de skulle vilja gå ner mer i vikt framöver. 
 
Johanna: “Men… om man ser till allt som jag har få… alltså att jag fått ett barn som 
jag tycker så himla mycket om så spelar det liksom haha, ingen roll att jag väger 2 kg 
mer.” 
 
Två kvinnor, varav en hade nått sin pregravida vikt, kände sig mer nöjda med sina 
kroppar efter graviditeten än innan. Orsaken var även i dessa fall att barnen ändrat deras 
tankar kring vad som är viktigt. En uttryckte att hon tyckte om sin kropp mer efter hon 
fått barn eftersom att hon åstadkommit något med den. 
 
Hälften av kvinnorna tyckte att det kändes viktigt att nå sin tidigare vikt. Två av dessa 
hade nått sin ursprungsvikt och uttryckte en glädje och lättnad över att ha gått ned sina 
gravidkilon. En annan informant som också tyckte att det kändes viktigt att nå sin 
tidigare vikt hade ännu inte nått sin ursprungsvikt och hade för tillfället ett BMI över 
25. Hon berättade att hon gått upp mycket i vikt under graviditeten, att hela hennes liv 
kretsade runt viktnedgången för tillfället och att hon behövde gå ner i vikt för att må 
bra. Dock kände hon ingen oro över vikten då hon ansåg sig ha tillräckliga kunskaper 
för att gå ner i vikt. 
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Miranda: “... det är väl lite grann som att titta sig i spegeln och så tänker man såhära 
bara att det här är nånting temporärt, hehe, det här är inte min kropp. Asså lite så blir 
det ändå, så man, lite dom tankarna har man ju.” 
 
4.2 Nio månader upp, nio månader ned 
På grund av den stress som många kände direkt efter förlossningen började de flesta 
fokusera på viktnedgång först efter några månader. 
 
Miranda: “... sen när man väl fått ett barn [...]det är ju som att hela ens liv kastas in i 
en torktumlare lite grann var det en kompis som sa. Det var en ganska bra liknelse för 
det är verkligen så. Så att då blev det väl som lite lagt på hyllan, det där just med 
fokusen på vikten och allt det. Jag tänkte inte på det så himla mycket så från början. 
[...] det är som mera nu det är som i full gång.” 
 
Tre kvinnor, vars barn var sex, åtta och tolv månader gamla, hade arbetat aktivt med gå 
ner i vikt varav två hade nått sin ursprungsvikt. En tränade mycket och en annan tänkte 
på att äta hälsosamt, röra på sig samt fika mindre och dricka mindre vin. Den tredje 
kvinnan hade testat att äta en lågkolhydratkost under en period och upplevde det som en 
bra metod att följa en intensiv diet för att bli av med vikten fort. Resterande kvinnor 
hade inte gjort några ansträngningar för att påverka vikten då de inte upplevde någon 
stress över att gå ned i vikt. 
 
Moa: “Men det känns ju som att det är som en lång eh, alltså process. Det känns som 
att jag är som inte, typ färdig än [...] men jag var ju ändå gravid 9 månader, jag gick 
upp i vikt under 9 månaders tid, så att lite känns det som att, men det kommer ju säkert 
ta den tiden åtminstone.” 
 
Ingen av informanterna hade fått någon specifik information angående viktnedgång 
efter graviditet och majoriteten upplevde inget behov av det. De flesta ansåg sig ha 
tillräckliga kunskaper i ämnet samt att de kunde söka information själva om de undrade 
över något. 
 
4.3 Amningens påverkan på vikten var mindre än väntat 
Samtliga kvinnor hade ammat helt eller delvis, varav fem kände sig hungrigare och åt 
mycket mer under amningsperioden. Fem informanter upplevde att amningen 
underlättade viktnedgången medan resterande inte tyckte att amningen hade någon 
påverkan på deras vikt. 
 
Miranda: “Ja, asså som jag tycker det var att det kändes som att det var mycket lättare 
att gå ner i vikt när man ammar. Jag vet inte om det är så verkligen men det kändes så, 
verkligen. För att det var som att då rullade det på även fast jag inte var så noga med 
vad jag åt eller sådära...” 
 
Pernilla: “Nej, inte alls, hehe! Men jag hade, nej det rann ingenstans, hehe. Det 
försvann inte på grund av amningen i alla fall.” 
 
De flesta av mödrarna hade hört om andra som gått ner mycket i vikt vid amning och 
trodde därför att amningen skulle ha stor inverkan på viktnedgången. Även de som 
tyckte att amningen påverkat vikten hade förväntat sig att amningens effekt skulle vara 
större än den var. 
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Moa: “... det är många som säger det att ’ja men gud när jag ammade så då typ, ja, 
rasade jag i vikt’ och man har sett andra som har kunnat gå från ganska… från att 
varit, alltså haft ganska, kanske många kilon över till och ha [...] typ rasat jättemycket 
så att det, jag trodde kanske att det skulle påverka mer.” 
 
4.4 Graviditeten medförde förbättrade matvanor hos några 
Majoriteten av informanterna uppgav att de varken gjort några stora kostförändringar 
under eller efter graviditeten och alla uppgav att de i huvudsak var nöjda med hur de åt. 
De flesta ansåg sig äta hälsosamt och ha kunskap om nyttig mat.  
 
Fyra kvinnor hävdade att de hade fikat mer sedan förlossningen då mammaledigheten 
medfört många fikaträffar med bekanta. En förklarade att hon ville unna sig att fika 
medan tre ville dra ned på sötsakerna.  
 
Eva: “Sen har, sen är det väl typ lite mer så där mammafika på dagen hehe. Nå, lite 
mer så kanske det har blivit men ah. Det är som en, jag tror det är lite som en sån här 
mammagrej, hehe, man träffas typ och ofta blir det kring fikatid och så måste man ha 
någonting hemma ungefär.” 
 
Graviditeten medförde bättre matrutiner hos en del kvinnor. Några hade börjat äta mer 
hemlagad mat och andra som tidigare inte ätit frukost hade nu gjort det till en vana. Hos 
de som börjat ge sina barn vanlig mat berodde de förbättrade matvanorna delvis på att 
mödrarna ville ge sina barn en hälsosam kost. 
 
Sofia: “... vi försöker äta och liksom få i Klara mycket grönsaker och mycket sånt också 
så att det ska vara en del av hennes, del av hennes uppväxt.” 
 
4.5 Osäkerhet kring träning efter graviditet 
Tiden närmast efter förlossningen var den fysiska aktiviteten låg hos alla kvinnor men 
många började tidigt gå promenader. Amning, sömnbrist, trötthet, tidsbrist samt råd om 
att inte träna de närmsta månaderna, var anledningar till den låga aktiviteten. Den stora 
omställningen att få barn resulterade i att många inte tänkte så mycket på träning. 
Johanna förklarar hur hon upplevde tiden efter förlossning och hur hon så småningom 
började träna: 
 
“Alltså just första månaden, efter sitt första barn, det är så mycket, det är så fullt upp 
som är så svårt att begripa...” 
 
“... på IKSU så har de mamma, mamma-barngympa där man kan ta med sig [...] sin 
bebis och gå på gympa. Det var ju ändå väldigt bra, mm, att kunna göra det.” 
 
Många tyckte att de var fysiskt aktiva i vardagen, bland annat genom att gå promenader, 
även om de inte tänkte på det som träning. Hälften av kvinnorna ansåg sig vara 
regelbundet fysisk aktiva genom att gå på gym, cykla, eller gå på träningspass. Två av 
dessa tyckte att de hade mer tid och ork för träning när de var mammalediga än när de 
jobbade.  
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Cecilia: “... jag kunde vara ute och promenera mycket, kunde röra mycket på sig. För 
att jag sitter ju vid datorn, jag har ett väldigt stillasittande jobb och jag känner det nu 
med ryggen och sådär att min kropp mådde bättre när jag var föräldraledig för då 
rörde jag mer på mig.” 
 
De kvinnor som inte återupptagit träningen efter graviditeten förklarade att de inte var 
motiverade, inte hade tid, var för trötta eller prioriterade sitt barn framför att träna. 
Några var också osäkra på om man kunde träna under amningen, vilken slags träning de 
kunde utföra, hur snart efter förlossning de kunde börja träna och vilken intensitet 
träningen kunde ha utan att vara skadlig. Samtliga informanter uppgav att de fått ingen 
eller lite information angående träning efter graviditet från sin vårdcentral. Tre av 
mödrarna hade önskat mer information från vårdcentralen och två av dessa hade själva 
sökt upp information på annat håll.  
 
Eva: “Det är som ändå så här vissa saker som är lite ”no-no”, typ och det informerar 
de inte om, på vårdcentralen. Det är mer bara ’du får ta det lugnt i början, gå lite 
promenader typ, och känn efter vad du kan göra och inte’, det är lite så att, så det är ju 
inte nå, inte på den nivå jag ville ha information i alla fall, så jag fick som söka den 
själv. [...] ja speciellt den biten hade jag velat ha.” 
 
 
5 DISKUSSION 
 
5.1 Metoddiskussion 
För att säkerställa intervjuguidens relevans för studiens syfte hade en pilotstudie kunnat 
genomföras, en sådan utfördes dock inte. De genomförda intervjuerna diskuterades 
däremot efter varje intervjutillfälle och ett par ändringar gjordes, på så sätt kunde 
intervjuguiden utvecklas under arbetets gång. Författarna utförde hälften av intervjuerna 
var men det insamlade materialet hade möjligtvis blivit mer konsekvent om endast en 
utfört samtliga intervjuer. Då författarna aldrig tidigare genomfört en intervjustudie kan 
eventuella brister i intervjutekniken gjort att relevanta följdfrågor förbisetts. Att båda 
författarna närvarade vid intervjutillfället minskade dock risken för detta då den andre 
kunde inflika med frågor om intervjuaren glömt något. Förståelsen för det 
transkriberade materialet ökade genom att båda författarna närvarade vid alla intervjuer. 
 
Sju intervjuer genomfördes i informanternas hem vilket kan ha bidragit till att 
kvinnorna kände sig trygga. En intervju ägde rum i den stökiga miljön på en öppen 
förskola vilket kan ha påverkat både intervjuaren och informanten till att intervjun blev 
kortare och mindre omfattande än de övriga. Vid de flesta intervjuer var kvinnornas 
barn närvarande vilket kan ha påverkat svaren då fokus ibland flyttades från samtalet till 
barnet. Även medvetenheten om att intervjun utfördes av dietiststudenter kan ha haft 
inverkan på informanternas berättelser. Dessutom kan vetskapen om att intervjuerna 
spelades in ha påverkat informanternas svar då stämningen tycktes bli något mer 
avslappnad när mp3-spelaren stängdes av. 
 
Vid analysen kodade författarna hälften av materialet var. Om både författarna kodat 
allt material enskilt och sedan jämfört koderna hade risken för feltolkning minskat. 
Meningsbärande enheter och tillhörande koder lästes dock igenom av båda författarna 
och då oklarheter kring tolkningen framkom omarbetades koderna. Kategorierna 
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konstruerades gemensamt för att försäkra att ingen relevant information föll bort samt 
att de viktigaste upptäckterna belystes i resultatet. 
 
Författarna har under hela processen varit medvetna om att deras förförståelse kunnat 
påverka intervjufrågor, analys och resultat. Detta har till viss del undvikits genom öppna 
frågor vid intervjuerna samt genom att läsa igenom transkriberingarna och omarbeta 
koderna och kategorierna flertalet gånger. 
 
Urvalet bestod av en relativt homogen grupp med tanke på ålder, sysselsättning och 
civilstatus. Om variationen varit större hade en bredare bild av ämnet kunnat urskiljas. 
När alla intervjuer genomförts kändes materialet inte teoretiskt mättat men på grund av 
studiens tidsbegränsning kunde inga fler intervjuer hållas. Om intervjuantalet varit 
större hade fler tankar och åsikter utforskats vilket hade gett ett mer fullständigt resultat 
och ökat överförbarheten. 
 
Att enbart kvinnliga informanter deltog i studien var en naturlig följd av att endast 
kvinnor kan bli gravida och föda barn, och syftet var att undersöka deras egna tankar om 
sin vikt. 
 
5.2 Resultatdiskussion 
Livsförändringen som sker när man får ett barn samt lång föräldraledighet kan delvis 
förklara avsaknaden av stress för att gå ned i vikt hos normalviktiga kvinnor. Vid våra 
intervjuer uppgav två kvinnor att de var mer nöjda med sina kroppar efter graviditeten 
jämfört med innan vilket är ett intressant fynd då tidigare forskning visar det motsatta 
(14,15). Kvinnornas positiva attityd kan bero på att fokus flyttats från dem själva till 
barnet och att de därför slutat bekymra sig över sina kroppar. Känslan av att ha 
åstadkommit något med sin kropp kan också ha bidragit till att de kände sig mer nöjda. 
Att fokus flyttats till barnet kan även vara en av anledningarna till att ingen av 
kvinnorna i vår studie hade varit särskilt oroliga över sina kroppar efter graviditeten, 
vilket skiljer sig från resultatet i en tidigare studie som visat att oron kring kroppen ökar 
det närmsta året efter förlossning (14). Till skillnad från många andra länder har Sverige 
relativt lång föräldraledighet vilket också kan vara en förklaring till varför kvinnorna i 
vår studie inte varit oroade för sin vikt efter graviditeten. Ett antagande är att stressen 
över att komma tillbaka till ursprungsvikten minskar då det dröjer lång tid innan 
kvinnorna går tillbaka till arbete eller studier. Att samtliga kvinnor i vår studie var 
normalviktiga innan graviditeten och att hälften av dem redan nått sin pregravida vikt 
kan också vara förklaringar till att oron var låg. 
 
Att bry sig om sin vikt kan minska risken för övervikt. I en tidigare studie som 
undersökt viktutvecklingen hos kvinnor som fött barn visade det sig att kvinnor som 15 
år efter studiens början blivit överviktiga, hade vägt i genomsnitt 3,1 kg mer än 
ursprungsvikten ett år efter graviditeten (3). Tre av kvinnorna i vår studie som inte nått 
sin ursprungsvikt tyckte att det inte kändes viktigt att gå ned alla gravidkilon då de 
ansåg att några kilo inte spelar stor roll. Om kvinnorna inte når sin ursprungsvikt innan 
en eventuell andra graviditet, ökar risken att de går upp ytterligare i vikt efter den andra 
graviditeten, vilket ökar risken för övervikt på lång sikt. 
 
Intresset för viktnedgång uppstod först efter några månader. Samtliga deltagare i studien 
uppgav att de låtit viktnedgången ta tid. Deras inställning till att gå ned i vikt långsamt 
överensstämmer med de svenska rekommendationer som finns angående viktnedgång 
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efter graviditet (6). Endast tre av deltagarna hade arbetat aktivt med att gå ner i vikt, 
dock uttryckte två kvinnor att de skulle vilja gå ner mer i vikt framöver men att de 
hittills inte gjort något åt det. Tiden som gått efter förlossningen skiljde sig mellan 
kvinnorna i vår studie vilket gjorde att de befann sig i olika steg av viktnedgången. Fler 
hade möjligtvis hunnit göra aktiva försök att gå ner i vikt om alla hade fått frågan 12 
månader efter förlossningen. 
 
Amningens upplevda viktpåverkan skiljde sig mellan olika kvinnor. Forskning som 
undersökt amningens påverkan på viktnedgång efter graviditet har visat olika resultat 
(18-20). Det delade resultatet påvisas även i vår studie där fem kvinnor upplevde att 
amningen underlättade deras viktnedgång medan resterande kvinnor inte upplevde 
någon viktpåverkan av amningen. Majoriteten av mödrarna hade hört om andra kvinnor 
som gått ner mycket i vikt under amningen, kanske påverkade det deras egen upplevelse 
till att tro att även deras viktnedgång underlättades av amningen. Fem informanter i vår 
studie upplevde en ökad aptit och hunger under amningsperioden, vilket skulle kunna 
förklaras av att energiförbrukningen ökar till förmån för mjölkproduktionen (23). Enligt 
informanterna ledde den ökade hungern till ett större matintag vilket överensstämmer 
med en tidigare studie som visat att ammande kvinnor har ett högre energiintag än 
kvinnor som inte ammar (21). Under amningsperioden rekommenderas också ett högre 
energiintag (23). 
 
Att få barn behöver inte påverka kostvanorna men det kan öka motivationen till att äta 
sundare. En studie som undersökt kvinnors matvanor efter graviditet kom fram till att 
kvinnorna inte börjat äta hälsosammare ett år efter förlossningen (24). Majoriteten av 
informanterna i vår studie uppgav även de att de inte gjort några stora ändringar i sin 
kost i samband med graviditeten. Det kan ha berott på att mödrarna var nöjda med hur 
de åt och att de flesta tyckte att de åt hälsosamt samt var tillfreds med sin vikt. Trots att 
deltagarna inte tyckte att de hade ändrat sin kost framkom det att en del kvinnor hade 
förbättrat sina matvanor efter graviditeten genom att börja äta frukost och mer hemlagad 
mat. Hos några berodde det på att de ville införa hälsosamma matvanor hos sina barn. 
Viljan att ge sitt barn bra matvanor skulle kunna vara en drivkraft för kvinnor som är 
överviktiga, eller som behöver förbättra sin kost, att införa hälsosammare kostvanor. 
 
Kunskaper om kost är viktigt för viktnedgång efter graviditet men ökad information 
från vårdcentralen kunde inte motiveras. En tidigare studie visar att kvinnor med mer 
kunskap om nutrition hade en större viktnedgång efter graviditeten än kvinnor med 
mindre kunskaper (13). Majoriteten av informanterna i vår studie ansåg sig ha 
tillräckliga kunskaper för att gå ned i vikt efter graviditeten utan hjälp från 
vårdcentralen, dessutom uttryckte de att de kunde söka information om kost och 
viktnedgång efter graviditet själva om de skulle vilja veta mer. Av detta drar vi 
slutsatsen att det inte förekom något stort behov av stöd till viktnedgång från 
vårdcentralen hos dessa kvinnor. Dock kan det finnas ett behov av stöd till kvinnor som 
innan graviditeten varit överviktiga då studier visat att överviktiga har svårare att nå sin 
pregravida vikt än normalviktiga (3, 18). 
 
Tid och motivation tycks vara två väsentliga faktorer som påverkar den fysiska 
aktiviteten efter graviditet. Orsaker till att några informanter i vår studie inte börjat träna 
igen efter förlossningen var trötthet samt sömn- och tidsbrist, vilket även annan 
forskning har visat (9-11). Ytterligare ett skäl som framkom i vår studie var brist på 
motivation som skulle kunna härledas till att flera av de kvinnor som inte tränade var 



14 
 

nöjda med vikten. Avsaknaden av motivation kan också bero på att mödrarna 
prioriterade att umgås med sina barn framför träning. 
 
En informant hade gått på mamma-barngympa vilket kan vara ett bra sätt att kombinera 
träning och tid med barnet. Träning där barnet är involverat kan även stärka bandet 
mellan mamma och barn (8). En annan fysisk aktivitet där modern kan ta med barnet är 
promenader. Studier visar att promenader verkar vara den form av fysisk aktivitet som 
är vanligast och passar kvinnor efter förlossning bäst (9,11). Promenader var även en 
vanlig fysisk aktivitet hos informanterna i vår studie. Detta kan bero på att modern kan 
gå med barnvagn och sköta om barnet under tiden samtidigt som det är en skonsam 
träningsform som många kan utföra. 
 
En annan anledning till att en del kvinnor i studien inte börjat träna efter graviditeten 
var att de var osäkra på vilken sorts fysisk aktivitet som var säker att utföra. Detta visar 
på att vårdcentralen borde informera nyblivna mödrar om fysisk aktivitet efter 
graviditeten i större utsträckning så att de som vill träna vågar göra det och att träningen 
som utförs inte är skadlig. Möjligen kan det vara så att kvinnor som hör om en 
träningsform som skulle kunna vara skadlig avstår från alla typer av träning för att inte 
riskera att skada sig. En större medvetenhet om vilken träning som är lämplig efter 
graviditet skulle kunna öka antalet aktiva mödrar och därmed öka antalet mödrar som 
når sin pregravida vikt. 
 
 
6 SLUTSATS 
Att få barn är en stor livsförändring för nya mödrar som kan göra att den egna vikten 
känns mindre viktig. Viljan att ge sitt barn hälsosam mat skulle kunna motivera 
föräldrar att förbättra sina kostvanor. Studien visade att det inte fanns ett behov av mer 
information om kost eller viktnedgång efter graviditet hos deltagarna. Det går dock inte 
att utesluta att andra kvinnor har ett större behov av information men det krävs mer 
forskning inom området. Osäkerheten kring träning efter graviditet skulle kunna 
minskas genom mer rådgivning från vårdcentralen. Ökad kunskap skulle kunna få fler 
att känna sig trygga i att börja träna och därigenom höja den fysiska aktiviteten bland 
nyblivna mödrar. 
 
 
7 YRKELRELEVANS 
Att inte nå sin pregravida vikt efter graviditet kan som tidigare nämnts leda till övervikt. 
Att inom vården fånga upp mödrar som har problem med viktnedgången, och låta en 
dietist hjälpa dem att införa hälsosammare kostvanor, skulle kunna förhindra en 
framtida övervikt hos dessa kvinnor. Kvinnor som redan innan graviditet är överviktiga 
skulle också kunna ha kontakt med en dietist för att inte gå upp för mycket i vikt under 
graviditeten. 
 
Utifrån kvinnornas berättelser upplevde vi att både modern och vården främst fokuserar 
på barnets hälsa efter förlossningen vilket gör att moderns välmående kan hamna i 
skymundan. Det skulle kunna vara värdefullt för modern att vid behov få träffa en 
dietist där moderns tankar kring vikt och kost kan behandlas. En ökad medvetenhet 
kring kost och hälsa kan även hjälpa modern att införa hälsosamma kostvanor hos sitt 
barn. 
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Hej! 
 
Fick du ditt första barn för 6-12 månader sedan och har haft tankar kring din 
viktförändring efter graviditeten? 
 
Vi är två dietiststudenter vid Umeå universitet som ska göra en studie angående 
kvinnors upplevelser och erfarenheter av viktnedgång efter graviditet. Vi söker nu 
informanter som vill delta i vår studie. Kriterierna för att delta är att du är kvinna och 
fött ditt första barn för 6-12 månader sedan. 
 
Intervjun kommer att ta ca en timme och kan äga rum på den plats som du önskar, 
förslagsvis i ditt hem. Samtalet kommer att spelas in för att kunna återge informationen 
korrekt.  Alla uppgifter behandlas konfidentiellt och alla informanter ges fiktiva namn 
vid citering i uppsatsen. 
 
Om du vill delta i studien, kontakta oss gärna så fort du har möjlighet! 
 
 
Britta Lundborg:  
Tel: 0704030375 
Mail: brlu0006@student.umu.se 
 
Sanna Stawing: 
Tel: 0730596633 
Mail: sast0053@student.umu.se 
 
Med vänliga hälsningar, Britta och Sanna
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Frågeguide 

 
Vi är två dietiststudenter från Umeå universitet som ska göra en studie angående vikt i 
samband med graviditet. Syftet med studien är att undersöka kvinnors tankar, 
upplevelser och erfarenheter av viktnedgång efter graviditet.  Vi är ute efter att få en 
nyanserad bild av ämnet och det finns alltså inga givna svar på frågorna vi ställer. Vi 
lägger ingen värdering i er berättelse. 
 
Är det okej att vi spelar in intervjun? 
 
Ljudfilen kommer att raderas när vi analyserat den och alla uppgifter ni lämnar 
behandlas konfidentiellt. Vid citering i uppsatsen tilldelas ni fiktiva namn och 
informationen kommer inte att kunna ledas tillbaka till er. 
 
Du kan avbryta intervjun när du vill. 
 
Har du några frågor innan vi börjar? 
 
Introduktionsfrågor 
Hur gammalt är ditt barn? Ålder? Vilken vårdcentral har du kontakt med? Vad hade du 
för sysselsättning innan du blev gravid? Hur lång mammaledighet har du planerat att 
ha? Civilstatus? Om ensamstående, hur ser vårdnadsfördelningen ut? Längd? 
Nuvarande vikt?  
 
Innan/under graviditeten  
Vad vägde du innan graviditeten? 
Hur såg din viktuppgång under graviditeten ut? 

- Vad hade du för tankar/känslor kring detta? 
Vad hade du för tankar kring hur det skulle bli med vikten efter förlossningen? 

- Blev det som du tänkte? 
 
Efter förlossning 
Berätta om hur din vikt har förändrats efter förlossningen. 

- Hur har du upplevt viktförändringen?  
- Har du upplevt några svårigheter? 
- Vad har varit lätt?  

 
Hur viktigt känns det för dig att nå din tidigare vikt?  
Hur har din omgivning påverkat dina tankar kring det här (samhälle /media /vänner 
/partner)? 

- Har du diskuterat vikten med andra mammor i samma situation? 
- Har du känt någon press att gå ned till din tidigare vikt?
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- Ammade du ditt barn?  
- Om ja, hur länge? 
- Hur tror du att amningen påverkat din vikt? 
- Om nej, på vilket sätt tror du att det faktum att du inte ammade har påverkat din 

vikt? 
 
Kost och fysisk aktivitet 
Vilka tankar har du kring fysiskt aktivitet? 

- Hur fysiskt aktiv var du innan graviditeten? 
- På vilket sätt ändrades det under graviditeten? 
- Hur har det sett ut sedan förlossningen? 
- Om ej fysiskt aktiv, vad hade behövts för att du skulle vara fysiskt aktiv efter 

graviditeten? 
 

Berätta om hur dina kostvanor såg ut under graviditeten jämfört med innan. 
- Hur har det sett ut sedan förlossningen? 
- Har du ändrat din kost för att gå ned i vikt efter graviditeten? 
- Är du nöjd med hur du äter idag? 

 
Stöd och information 
Berätta om vad du fått för information om viktnedgång efter graviditet från din 
vårdcentral. 

- Fick du någon information om kost? 
- Fick du någon information om träning? 
- Vad tycker du om den information du fått? 
- Var den tillräckligt omfattande? 
- Om inte, hur hade du velat att det skulle ha sett ut? 

 
Är det något mer du vill tillägga? 
 
Tack för att du ville medverka i vår studie
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Exempel på analysprocessen 

 

 
Meningsbärande enhet 
 

 
Kod 

 
Kategori 

 
“… man kan som inte eh, 
anstränga sig för mycket, 
för att jag har läst till 
exempel att belasta kroppen 
så där med löpning det är ju 
inte så, så bra, typ efter 
förlossning och man ska 
gärna vänta tills man ammat 
färdigt till och med, för att 
man lätt kan bli typ sne och 
sånt där.” 
 

 
 
 
 
Är rädd att träningen kan 
vara skadlig. 

 
 
 
 
Osäkerhet kring träning 
efter graviditet 

 
“Jag började ju träna, sen 
började jag ju läsa på om 
det där med träning. Och då 
var det ju så att ‘du ska inte 
använda några maskiner’, 
‘du ska helst ha övningar 
som är fristående’ och det 
vart som lite avancerat 
alltihopa [...] Sen så insåg 
jag att ja men man kan inte 
träna hur som helst och så 
vart det som att, ah då vart 
det inte av helt enkelt.” 
 

 
 
 
 
 
Tränar inte för att råd om 
träning är för komplicerade. 

 
 
 
 
 
Osäkerhet kring träning 
efter graviditet 

 
“Sen har man väl funderat, 
alltså det, det finns ju 
mycket såhära, kanske mer 
kopplat till, ja men typ 
träning och fysisk aktivitet, 
hur mycket kan man eh, kan 
ta i efter att man har eh fött 
barn. Och det är väl kanske 
mer sånt som man har 
funderat på.” 
 

 
 
 
Undrar hur hårt man kan 
pressa kroppen. 

 
 
 
Osäkerhet kring träning 
efter graviditet 
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