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Sammanfattning 

Övervikt eskalerar och problematiken förekommer världen över vilket påverkar 

folkhälsan negativt. Den gravida kvinnan med övervikt löper ökad risk för negativa 

hälsoeffekter på grund av sin övervikt och tendens finns till omedvetenhet hos 

kvinnan om de ökade risker som föreligger. I omvårdnaden av den gravida kvinnan 

med övervikt är kvinnans upplevelse betydande för vårdrelationen. Litteraturstudien 

genomfördes där syftet var att belysa kvinnans upplevelser av att vara överviktig i 

samband med sin graviditet. Litteraturstudiens resultat baseras på 11 vetenskapliga 

artiklar. Ur databearbetningens analys framkommer fyra teman: kvinnans upplevelse 

av sin gravida kropp, kvinnans upplevelse av riskfaktorer, kvinnans upplevelse av sin 

omgivning samt kvinnans upplevelse av hälso- och sjukvårdspersonal. Den gravida 

kvinnan med övervikt upplever en inre kamp och ständig medvetenhet om sin 

kroppsform. Det emotionella stödet efterfrågas och den gravida kvinnan med övervikt 

upplever brister hos hälso- och sjukvårdspersonalens kompetens och möjlighet till 

stöd och kommunikation kring övervikt under graviditet. Brister i samtalsmetodik och 

kunskap om rådgivning föreligger vilket påverkar kvinnan med övervikt och hennes 

upplevelser av sin graviditet. Kvalitativ forskning kring kvinnans upplevelse är att 

rekommendera i vidare studier för att uppmärksamma problematiken. På så sätt kan 

det emotionella stödet och kommunikationen hos hälso- och sjukvårdspersonal i 

hälsofrämjande arbete av den gravida kvinnan med övervikt förbättras.
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Abstract  

Obesity escalates and the problem is occurring worldwide which affects the public 

health. The pregnant woman with obesity is at increased risk of adverse health effects 

due to their obesity and the tendency is that the woman is unaware of the increased 

risks involved. In the care of the pregnant woman with obesity her experience of the 

health care relationship is significant. A literature study was conducted where the 

ambition was to highlight women's experiences of being overweight during the 

pregnancy. The literature study was based on 11 scientific articles. From the data 

analysis four themes showed up: the woman's perception of the pregnant body, the 

woman's perception of risk factors, the woman's perception of the environment and 

the woman's experience of the medical staff. The pregnant woman with obesity 

experiences an internal struggle and a constant awareness of their body shape. An 

emotional support is required and the pregnant women with obesity and her 

experiences deficiencies in the medical staff´s qualification and their opportunities to 

offer support and their communication about obesity in pregnancy. Deficiencies in 

counseling skills and knowledge of counseling and information exists which affects 

the woman with obesity and her perceptions of her pregnancy. Qualitative research on 

the woman's experience is recommended in further studies to highlight problems. 

Thus improve the emotional support and communication with health care 

professionals in the care of the pregnant woman with obesity. 
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Inledning 

Övervikt definieras som en förhöjd kroppsvikt och är ett växande problem hos 

världens befolkning. Andelen människor som lider av fetma har fördubblats sedan 

1980-talet. År 2014 är 1,9 miljarder av världens befolkning överviktiga och av dessa 

har 600 miljoner utvecklat fetma. Utvecklingen har negativa effekter på folkhälsan 

och påverkar därmed hälso- och sjukvårdens arbete (World Health Organization 

[WHO], 2015).  

År 2012 klassas 25 % av de gravida kvinnorna som överviktiga i Sverige och av dessa 

lider 13 % av fetma. Utvecklingen medför att mötet med den gravida kvinnan med 

övervikt blir vanligare i hälso- och sjukvården (Socialstyrelsen, 2014). Övervikt ger 

konsekvenser i form av ökade risker för den gravida kvinnan och hennes foster. Det 

kan ge ökade risker för till exempel graviditetsdiabetes hos kvinnan men även ökad 

risk för att förlossningen måste ske operativt (Marchi, Berg, Dencker, Olander & 

Begley, 2015). 

Heslehurst et al. (2012) pekar på att övervikt är ett emotionellt laddat ämne som 

hälso- och sjukvårdspersonal undviker att samtala om. Den gravida kvinnan med 

övervikt upplever bristen på information som ett problem då hon saknar kunskap om 

risker med övervikt under graviditeten. Enligt Smith och Lavender (2011) finns det 

faktorer som är av betydelse för den gravida kvinnan med övervikt och hennes 

upplevelser, det kan till exempel vara sjuksköterskans bemötande men även 

omgivningens reaktioner på kvinnan och hennes graviditet (ibid).  

I hälso- och sjukvårdspersonalens omvårdnadsarbete ingår att främja den gravida 

kvinnan och hennes hälsa genom en personcentrerad vårdrelation. Personcentrerad 

vård fokuserar på såväl det medicinska som det emotionella behovet hos den gravida 

kvinnan med övervikt. För att uppnå personcentrerad vård krävs att flera olika 

yrkeskategorier är involverade i vården och stödet till den gravida kvinnan med 

övervikt. Sjuksköterskor kan identifiera hälsorisker och klargöra dem för den 

överviktiga kvinnan under graviditeten och inför förlossningen. Personcentrerad vård 

är betydelsefullt för att kunna introducera åtgärder för den gravida kvinnan med 

övervikt då hälsan hotas (Socialstyrelsen, 2014). 

Bakgrund 

Övervikt 

Övervikt och fetma kan klassificeras med body-mass index (BMI). BMI är ett 

instrument som tar hänsyn till en persons kroppslängd samt kroppsvikt (WHO, 2015). 

Genom att kalkylera vikt i kilo dividerat med längd i meter kan BMI-värdet räknas ut. 

Instrumentet tar ingen hänsyn till muskel- eller fettmassa och inte heller ålder. Ett 
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BMI värde mellan 18,5 – 24,9 kg/m2 anses som normalviktig, ett värde på 25 – 29,9 

kg/m2 anses som övervikt, 30 – 34,9 kg/m2 anses som fetma grad ett, 35 – 39,9 

kg/m2 fetma grad två och ≥ 40 kg/m2 fetma grad tre (Statens beredning för medicinsk 

utvärdering [SBU], 2013). 

Övervikt är både ett nationellt och ett internationellt problem som har påverkan på 

människors hälsa (Ericsson & Ericsson, 2012; Folkhälsomyndigheten, 2014). I 

Sverige finns en ökad trend av övervikt och sedan 1980 fram till 2012 har en 

viktuppgång inträffat i samtliga åldrar både hos kvinnor och män 

(Folkhälsomyndigheten, 2014). I USA är övervikt rubricerad som epidemisk då 66 % 

av befolkningen har utvecklat övervikt och av dessa har 33 % drabbats av fetma. I 

Europa lider uppskattningsvis 23 % av fetma och människor har högst BMI i 

Kroatien, Bosnien, Grekland och Storbritannien (Ericsson & Ericsson, 2012).  

En viktuppgång kan förorsakas av valet och mängden föda en individ äter. Valet av 

kolhydrater, protein och fett kan inverka och likaså om energiintaget blir större än 

energiomsättningen. Energibalansen blir rubbad vilket resulterar i viktuppgång (SBU, 

2013). Många som drabbas av övervikt bär på ärftliga anlag och genernas förmåga att 

hantera överskottsenergi varierar hos olika människor. Även uppväxtmiljön har en 

betydande roll då föräldrarnas vanor som är svåra att bryta påverkar barnen (Ericson 

& Ericson, 2012).  

Övervikt under graviditet 

Vid inskrivning till mödrahälsovården är det allt vanligare att modern bär på övervikt. 

Av kvinnor i åldern 20-44 år är 24,5% överviktiga och 23 % lider av fetma i USA 

(Vahratian, 2009). Även i Sverige 2012 syns utvecklingen hos de gravida kvinnorna, 

25 % är överviktiga och 13 % lider av fetma. En ökad kroppsvikt medför risker dels 

för modern men även för fostret (Socialstyrelsen 2014). Överviktiga kvinnor drabbas 

av 40 % mer fosterdöd än normalviktiga kvinnor. Att minska sitt BMI före sin 

graviditet är rekommenderat för kvinnan som är överviktig eftersom fosterdöden 

minskar då kvinnan är normalviktig. Hos mödrar som tidigare varit överviktiga och 

gått ner i vikt visas en minskad förekomst av fosterdöd (Salihu, 2011). 

För att minimera riskerna för modern och fostret har riktlinjer utformats för kvinnans 

viktuppgång under sin graviditet. Riktlinjerna är utsatta efter vilket BMI kvinnan har, 

där den överviktiga kvinnan bör gå upp 6,8–11,3 kg och kvinnan med fetma 4,9-9 kg 

(Rasmussen, Catalano, & Yaktine, 2009). Salihu (2011) belyser att det är en låg 

följsamhet gällande rekommendationerna som är utformade för viktuppgång under 

graviditeten hos den överviktiga kvinnan. Acceptansen och strävan att ligga inom 

riktlinjerna var lägst bland överviktiga kvinnor och högst bland normalviktiga (Wang, 

Arroyo, Drunke, Sankey, & Rosal, 2015). Stotland och Caughey (2010) påvisar att 63 
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% av överviktiga och 46 % av kvinnor med fetma går upp mer i vikt under sin 

graviditet än vad riktlinjerna rekommenderar. 

Fysiologiska förändringar och risker 

Under graviditeten sker förändringar med kvinnans kropp oavsett kvinnans kroppsvikt 

(Statens folkhälsoinstitut, 2008). En graviditet pågår vanligtvis under 40 veckor, 

omkring vecka sex kan kvinnan känna av graviditeten genom till exempel illamående. 

I vecka 20 är fostret ungefär 25 cm långt och väger ungefär 450 gram (Kitzinger, 

1991). Hjärtfrekvens och slagvolym ökar på grund av att blodvolymen utökas med 

ungefär två liter. Syrebehovet ökar och därmed också andningsfrekvens och 

andningsdjup. Kvinnans kroppsvikt ökar vilket belastar skelett, ligament, muskler och 

leder. Tyngdpunkten förändras i och med att magen växer vilket förändrar stabiliteten 

hos kvinnan (Statens folkhälsoinstitut, 2008). 

Den överviktiga kvinnan löper ökad risk för olika komplikationer under graviditeten 

relaterat till sin övervikt som både kan påverka dem själva men även fostret. Det finns 

olika anledningar till varför övervikt kan påverka graviditeten negativt, till exempel 

hyperglykemi hos modern på grund av odiagnostiserad diabetes, näringsbrist, sänkta 

nivåer av folsyra. Även ultraljudsundersökningen kan ge missvisande resultat vid 

övervikt och inte uppfatta till exempel fosterskador eller missbildningar (Marchi et 

al., 2015). För en gravid överviktig kvinna ökar risken för havandeskapsförgiftning 

eftersom risken ökar vid högre BMI. Med ett BMI över 29,1 kg/m2 före graviditeten 

är det tre gånger så stor risk att utveckla havandeskapsförgiftning och med ett BMI 

över 40 är risken fem gånger så stor jämfört med en normalviktig kvinna (Morin & 

Reilly, 2007). Övervikt under graviditeten påverkar det kardiovaskulära systemet. 

Desto större övervikt desto större hjärtminutvolym, vilket kan resultera i hypertrofi 

och hypertoni. Likaså kan andningen bli påverkad då kvinnan är överviktig, eftersom 

det medför att tidalvolymen minskar. Andningen kan underlättas då kvinnan blir 

gravid eftersom hormonet progesteron har en relaxerande effekt på glatt muskulatur 

och därmed minskar luftvägsmotståndet. Kvinnan som har ett BMI över 30 kg/m2 

före graviditeten löper 15 gånger högre risk att drabbas av graviditetsdiabetes än den 

normalviktiga kvinnan (Morin & Reilly, 2007). Även psykisk ohälsa så som ångest 

eller depression är ett tillstånd som kan orsakas av den medvetenhet som kvinnan kan 

ha kring riskerna av sin övervikt i samband med graviditet och förlossning (Marchi et 

al., 2015). Det finns en ökad risk till för tidig födsel samt en ökad risk för att 

förlossningen sker operativt via kejsarsnitt. Av de överviktiga kvinnorna genomför 

52,5% kejsarsnitt och av normalviktiga kvinnorna genomför 37,3% kejsarsnitt 

(Amador, Juárez, Guízar, & Linares, 2007). Övervikt hos modern har även en 

påverkan på fostret som tenderar att bli tyngre hos den gravida kvinnan med övervikt, 

dödfödsel och missfall ökar (Marchi et al., 2015). 
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Emotionella aspekter  

Kvinnans upplevelser av att vara överviktig i samband med sin graviditet kan leda till 

olika känslor hos kvinnan. Graviditet kan ses som en lättnad då kvinnans övervikt blir 

socialt accepterad. Kvinnan upplever att omgivningens iakttar kvinnans graviditet och 

inte hennes övervikt (Smith & Lavender, 2011). Övervikt i samband med de 

screeningtester som en graviditet medför kan upplevas obehagligt för kvinnan, 

barnmorskor beskriver att den gravida kvinnan med övervikt upplever skam och 

pinsamhet och ursäktar sin övervikt (Singleton & Furber, 2013). Den gravida kvinnan 

med övervikt upplever generellt en mer stressad och orofylld graviditet än den 

normalviktiga kvinnan. Forskning har även visat att kvinnan med övervikt, även efter 

förlossning, har en mer negativ upplevelse och upplever oro i större grad än den 

normalviktiga kvinnan (Morin & Reilly, 2007). Den gravida kvinnan med övervikt 

rapporterar dubbelt så många depressioner jämfört med den normalviktiga kvinnan 

(Morin & Reilly, 2007). 

Upplevelsen av hälsa  

Antonovskys (2002) salutogena synsätt, att främja individens hälsoresurser, riktar sin 

teori till bland annat sjuksköterskan. Sjuksköterskans förmåga att känna empati och 

därmed erhålla förståelse för människans livssituation gör att sjuksköterskan kan möta 

människan. Antonovsky (2002) framhåller vikten av att se människan bakom 

sjukdomen och lyfta fram det friska och starka hos varje individ. Ur ett 

hälsofrämjande perspektiv ses människan utifrån sin hela livssituation och vad som 

kan ge upplevelsen av hälsa. Fokus läggs på det som främjar hälsa och gynnar 

människan. Att uppleva hälsa handlar om att uppleva en känsla av sammanhang 

(KASAM) som inbegriper tre grundstenar: begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Begriplighet handlar om att förstå sin situation, hanterbarhet handlar 

om att tro på sig själv, sina resurser och sin förmåga och meningsfullhet handlar om 

att vara motiverad och delaktig. Grundstenarna kan anpassas och därmed kan 

människan uppleva KASAM (Antonovsky, 2002). 

För att arbeta hälsofrämjande är det betydande att flera olika professioner samarbetar 

och tar del av varandras kompetenser. Det kan vara sjuksköterska, kurator och dietist 

som deltar för att främja hälsa (Morin & Reilly, 2007). Flera olika professioner kan 

arbeta hälsofrämjande och vägleda och stödja kvinnan med övervikt till en förbättrad 

hälsa till exempel gällande kost och motion. För den gravida kvinnan som saknat 

fysiskt aktivitet rekommenderas att träningen initialt börjas lågt med upptrappning till 

att slutligen nå 30 min/dag. Sjuksköterskan har till uppgift att informera kvinnan om 

syftet med fysisk aktivitet och vikten av att bibehålla den kondition som finns. En 

metod som används bland annat inom hälso- och sjukvården för att hjälpa kvinnan är 

Borgs skala, det är en personcentrerad subjektiv bedömning som passar in på den 

gravida kvinnan vid fysisk aktivitet. Metoden innefattar rekommendationer till den 
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gravida kvinnan, till exempel att kunna föra en konversation under ansträngning. 

Förslag på passande aktiviteter som kan hjälpa kvinnan kan till exempel vara simning 

samt rytmiska och dynamiska aktiviteter såsom dans, promenader, gymnastik och 

cykling. Även styrketräning är att rekommendera för att stärka 

bäckenbottenmuskulatur och rygg- och magmuskulatur (Statens folkhälsoinstitut, 

2008).  

Vårdsituationen 

Under graviditeten genomgår kvinnan regelbundna hälsokontroller vilka visar att allt 

fler drabbas av övervikt. Sjuksköterskan får allt oftare vårda och möta den gravida 

kvinnan med övervikt samt beakta de riskfaktorer som en graviditet kan utge vid 

övervikt hos kvinnan (Salihu, 2011). Samtal om övervikt kan vara en svårighet för 

sjuksköterskan eftersom det är ett känsloladdat ämne som tenderar att ge negativa 

känslor hos den gravida kvinnan. Inom samtalsmetodiken, som innebär strategier och 

metoder hur en dialog förs, finns brister gällande hur hälso- och sjukvårdspersonal ska 

lyfta ämnet övervikt i en omvårdnadssituation. Sjuksköterskor och barnmorskor 

konstaterar att de inte får någon relevant utbildning i samtalsmetodik (Heslehurst et 

al., 2012). Information om risker relaterade till övervikt under graviditet ges sällan till 

kvinnan. Av barnmorskor i USA ger 41 % någon form av information om risker 

relaterat till övervikt, men mer information efterfrågas då 76 % av de gravida 

kvinnorna önskar mer information om riskerna med övervikt under graviditeten. 

Kunskapen hos de gravida kvinnorna med övervikt kring riskerna är knapphändiga, 

mindre än hälften av kvinnorna är medvetna om de risker som övervikt medför under 

graviditet (Stotland & Caughey, 2010). Informationen till den gravida kvinnan med 

övervikt är av betydelse, barnmorskor pekar på att flertalet kvinnor lever i tron att 

övervikt inte är av betydelse under graviditeten. Det är av vikt att informera den 

överviktiga kvinnan om de undersökningar som görs relaterat till hennes 

kroppsstorlek och om eventuella svårigheter som uppkommer (Smith & Lavender, 

2011).  

Under en graviditet involveras olika professioner som kan tänkas bemöta den gravida 

kvinnan med övervikt, det kan till exempel vara barnmorskor, sjuksköterskor, 

undersköterskor, läkare eller psykologer. Hälso- och sjukvårdspersonal bör bemöta 

kvinnan professionellt med etiskt begrundande (Berg & Lundgren, 2010). Att bidra 

till en psykisk, fysisk och social hälsa är betydande enligt det arbete som hälso- och 

sjukvården bedriver. Inom mödrahälsovården finns mål hur omvårdnaden ska 

bedrivas varav ett mål pekar på betydelsen av att i ett tidigt skede av graviditeten 

identifiera risker som kan vara av betydelse för den gravida kvinnan och hennes 

foster. Personcentrerade åtgärder rekommenderas hos den gravida kvinnan för att 

minimera risker som övervikten medför. Efter kvinnans behov erbjuds stöd och 
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insatser för att åtgärda eventuella hälsoproblem som kan uppstå under graviditeten 

(Socialstyrelsen 2014). 

Vårdrelationen är av betydelse för den gravida kvinnan med ökade risker. Hälso- och 

sjukvårdspersonal bör värna om att varje individ är unik och bör bemötas med respekt 

och ödmjukhet vilket kan uppnås genom personcentrerad kommunikation där den 

gravida kvinnan står i centrum. Det medicinska behovet beaktas men även kvinnans 

känslomässiga tankar kring moderskapet. För att upprätthålla en vårdrelation är det 

betydande att sjuksköterskan har en kunskap kring vården av den gravida kvinnan 

med övervikt. Det är av vikt att sjuksköterskan har en humanistisk värdegrund och 

därmed ser till hela kvinnan. I vårdrelationen är det betydande att sjuksköterskan 

reflekterar över och tar hänsyn till den gravida kvinnan med övervikt och hennes 

livsvärld samt erfarenhet för att kunna tänka sig in i kvinnans situation (Berg & 

Lundgren, 2010). Genom att helheten beaktas underlättar det för sjuksköterskan att 

inleda en vårdrelation med kvinnan. Vården förespråkar att främja hälsa, genom att 

stödja kvinnan i sin graviditet kan kvinnan erhålla kraft till havandeskapsprocessen. 

Kvinnan kan på så sätt bli involverad och få en känsla av att kunna påverka sin vård. 

Hälso- och sjukvårdspersonalens agerande i ett möte med kvinnan är av betydelse, 

öppenhet och förmågan att bli berörd av kvinnan skapar en grund för en vårdrelation 

mellan hälso- och sjukvårdspersonal och kvinnan. Båda parter är betydelsefulla i 

relationen, hälso- och sjukvårdspersonal eftersom de kommer med information och 

rådgivning, men även kvinnan som behöver ha en vilja att ta emot vård. 

Grundansvaret för relationen har hälso- och sjukvårdspersonal för att kvinnan ska få 

optimal vårdtid (Berg & Lundgren, 2010). Mödrahälsovården behöver en kontinuerlig 

utveckling för att tillfredsställa det hälsotillstånd som förekommer. 

Kvalitetsgranskningar krävs för att omvårdnaden ska bedrivas så bra som möjligt för 

den gravida kvinnan. Förändringar i samhället kan ha en inverkan på folkhälsan och 

mödrahälsovården vilket påverkar graviditet och förlossning. Hälsoproblem som 

förekommer i dagens mödrahälsovård som bör beaktas är övervikt som påverkar dels 

kvinnan men även hälso- och sjukvårdspersonalens arbete (Socialstyrelsen 2014). 

Hälso- och sjukvårdpersonals påverkan 

Sjuksköterskans förmåga att identifiera hälsorisker och klargöra dem är avgörande för 

kvinnans upplevelser av graviditet och förlossning. Information till den gravida 

kvinnan och att observera hälsorisker som föreligger är betydande för att 

uppmärksamma problematiken som kan uppstå vid övervikt under graviditet 

(Socialstyrelsen 2014). Kvinnans upplevelse av förlossningen är av betydelse då det 

är en central livshändelse. Under graviditet är det olika delar som påverkar kvinnans 

upplevelse av förlossning och graviditet till exempel komplikationer, förväntningar, 

smärta samt vården och det stöd som den gravida kvinnan erhåller. Ett korrekt stöd 

har visat sig ge kvinnan en mer positiv upplevelse av sin graviditet och förlossning 
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(Berg & Lundgren, 2010). Hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande och 

kommunikation är betydande för kvinnans upplevelse i samband med sin graviditet 

(Smith & Lavender, 2011). En förlossning utan komplikationer och ett liksidigt 

omhändertagande av hälso- och sjukvårdspersonal är av betydelse för samtliga 

kvinnor oavsett kroppsstorlek. Därför är det av vikt att samtliga kvinnor får en 

liksidig behandling och bemötande. Det som kan påverka upplevelsen av 

förlossningen hos den överviktiga kvinnan är om behovet av specifik utrustning 

behöver användas. Användandet av specifik utrustning kan ha emotionell påverkan på 

modern som sjuksköterskan bör ha i sitt bejakande. Genom att samma utrustning 

används oavsett kvinnans kroppsstorlek främjas en liksidig förlossning, obehag kan 

förhindras och förolämpningar kan minskas (Singleton & Furber, 2013). 

Problemformulering 

Litteraturgenomgången visar att övervikt under graviditet har ökat och medför risker 

för den gravida kvinnan och hennes foster. Problemet uppmärksammas inte alltid och 

bristfällig information ges gällande riskerna vid övervikt till kvinnan. Upplevelsen 

hos den gravida kvinnan med övervikt är av betydelse för hälso- och 

sjukvårdspersonalens omvårdnadsarbete och för att optimera kvinnans upplevelse 

krävs en ökad medvetenhet kring de känslor som kan föreligga.  

Syfte 

Syftet var att belysa kvinnans upplevelser av att vara överviktig i samband med sin 

graviditet. 

Metod 

Studien är genomförd som en litteraturstudie vilket bygger på systematisk 

tillvägagång i valet av forskning och granskning av vetenskapliga artiklar som 

sammanställs till ett resultat (Friberg, 2006). Litteraturstudien utformades utifrån 

Högskolan i Halmstads riktlinjer Examensarbete och skriftliga uppgifter inom 

omvårdnad (2015). Samtliga relevanta artiklar som svarade till litteraturstudiens syfte 

samt erhöll god vetenskaplig kvalité inkluderades. Databaserna som 

litteratursökningen genomfördes i var Cinahl, Pubmed och PsycINFO (Forsberg & 

Wengström, 2013).  

Datainsamling 

En inledande ostrukturerad litteratursökning genomfördes för att få överblick av 

mängden forskning inom ämnet samt tidigare forskning. Därefter valdes ett 

problemområde som utgjorde grunden för utformning av syfte (Forsberg & 

Wengström, 2013). När syftet var utformat genererades sökord som var relevanta för 
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en strukturerad litteratursökning, sökorden var pregnancy, obesity, overweight, 

experience, perception, body image och weight gain som presenteras i tabell 1 (Bilaga 

A). Sökorden kombinerades med hjälp av den booleska operatorn AND för att få 

relevanta träffar som inkluderar flera sökord. För att inkludera olika former av 

sökorden har trunkering använts i de inledande sökningarna. I de avslutande 

sökningarna användes ämnesord som utformades efter syftet. Sökningar med 

ämnesord genererade inte i nya träffar och därmed valdes att avsluta 

litteratursökningen (Henricsson, 2012). För att specificera sökningarna användes 

inklusionskriterier och exklusionskriterier i samtliga sökningar. Inklusionskriterierna 

var vetenskapliga artiklar som publicerats 2005-2015 och var skrivna på engelska. 

Artiklar då kvinnan var gravid samt hade ett BMI ≥ 25 kg/m2 före graviditeten 

inkluderades. Exklusionskriterierna var att då hälso- och sjukvårdspersonalens 

erfarenhet och upplevelser beskrevs. Artiklar där kvinnan före graviditeten var 

normalviktig och under graviditeten haft en viktuppgång över rekommendationerna 

exkluderades. De artiklar som svarade till litteraturstudiens syfte granskades 

individuellt enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för kvalitativ och 

kvantitativ forskning. I nästa steg utformades gemensam artikelöversikt som 

redovisas i tabell 3 (bilaga C). Artiklar som inte höll tillräcklig kvalité, grad III, efter 

bedömning enligt Carlsson och Eimans (2003) kvalitetsgranskning exkluderades och 

artiklar som bedömdes som grad I eller grad II inkluderades. Grad I innebar hög 

kvalité och III innebar låg kvalité (ibid). Totalt granskades 25 artiklar, artiklar som 

exkluderades erhöll kvalitetsgrad III eller inte svarade till litteraturstudiens syfte. 

Samtliga 11 resultatartiklar bedömdes som grad I. 

Cinahl 

Totalt genomfördes fem sökningar i databasen Cinahl. Fyra sökningar genomfördes 

som fritextsökning med trunkering och gav totalt 178 artiklar varav samtliga titlar 

lästes. Totalt lästes 31 abstrakt, 14 artiklar granskades och sex artiklar användes till 

resultatet. En ämnesordsökning genomfördes och gav totalt två träffar vilket inte 

genererade i resultatartiklar och därmed avslutades sökningarna i databasen Cinahl. 

Dubbletter förekom i sökningarna som redovisas i tabell 2 (bilaga b). 

Pubmed 

Totalt genomfördes fem sökningar i databasen Pubmed. Fyra sökningar genomfördes 

som fritextsökning med trunkering och gav totalt 294 artiklar varav samtliga titlar 

lästes. Totalt lästes 30 abstrakt varav sex artiklar granskades och tre artiklar användes 

till resultatet. I en av fritextsökningarna användes sökordet weight gain för att 

reducera antal träffar. En ämnesordsökning genomfördes och gav totalt 24 träffar 

varav samtliga titlar lästes, totalt lästes fyra abstrakt. Samtliga granskade artiklar i 

ämnesordsökningen var dubbletter och genererade inte i några nya resultatartiklar och 
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avslutade sökningarna i databasen Pubmed. Dubbletter förekom i sökningarna som 

redovisas i tabell 2 (bilaga b). 

PsycINFO 

Totalt genomfördes sex sökningar i databasen PsycINFO. Fyra sökningar 

genomfördes som fritextsökning med trunkering och gav totalt 185 artiklar varav 

samtliga titlar lästes. Totalt lästes 22 abstrakt varav fem artiklar granskades och två 

artiklar användes till resultatet. Två ämnesordsökningar genomfördes vilket 

genererade i totalt en träff och avslutade sökningen i databasen PsycINFO. Dubbletter 

förekom i sökningarna som redovisas i tabell 2 (bilaga b). 

Sammanfattning artikelsökningar 

Totalt genomfördes 16 sökningar som resulterade i totalt 683 artiklar varav samtliga 

titlar lästes. Totalt lästes 87 abstrakt, varav 25 artiklar granskades. Totalt genererade 

sökningarna i 11 resultatartiklar. Dubbletter förekom i sökningarna som redovisas i 

tabell 2 (bilaga b). 

Databearbetning 

Artiklarna analyserades med inspiration ifrån latent innehållsanalys som kortfattat 

innebär identifiering av meningsbärande enheter för att sedan kategorisera och bilda 

tema (Forsberg & Wengström, 2013). Samtliga 11 artiklar som användes i resultatet 

lästes igenom individuellt flertalet gånger, texter som svarade till syftet 

sammanfattades och översattes till svenska. Sammanfattningarna diskuterades 

gemensamt för att undvika att artiklarnas innehåll missförstods. Utifrån översatta 

texter kodades material som svarade till litteraturstudiens syfte, kodningen genererade 

i kategorierna, kvinnans upplevelse av kropp och kvinnans upplevelse av omgivning 

och miljö. Koderna kategoriserades därefter utifrån likheter och skillnader. 

Skiljaktigheterna och likheterna kunde vara till exempel personer, miljöer och känslor 

som förekom i artiklarna. Teman diskuterades och kategoriserades till konsensus 

uppnåddes (Forsberg & Wengström, 2013). Följande teman framkom: Kvinnans 

upplevelse av sin gravida kropp, kvinnans upplevelse av riskfaktorer, kvinnans 

upplevelse av sin omgivning och kvinnans upplevelse av hälso- och 

sjukvårdspersonal.  

Etiska övervägande 

Det etiska beaktandet är en betydande aspekt i all vetenskaplig forskning. 

Forskningen ska ta hänsyn och skydda individen vid inhämtning av ny kunskap och 

får inte på något sätt skada deltagarna. Etiskt tillstånd är ett krav för vetenskaplig 

forskning och söks i början till en ny studie (Forsberg & Wengström, 2013). För att 

skydda individer eller biologiskt material kan hänvisning ske till lagen Sveriges 
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riksdags lag om etikprövning som bland annat beskriver bestämmelser kring 

etikprövning och godkännande till forskning (SFS 2003:460).  

Vid granskning av artiklar har kritiskt förhållningsätt använts för att få fram 

resultatartiklar av hög kvalité med etiskt begrundande. Samtliga artiklar som använts i 

resultatet har etiskt godkännande och bedömdes som relevanta i litteraturstudien. Ur 

resultatet av litteraturstudien medför nytta för patientgruppen gravida kvinnor med 

övervikt då förståelse för kvinnans tankar, känslor och upplevelser kan tänkas 

begrundas av hälso- och sjukvårdspersonal då problematiken uppmärksammas.  

Resultat 

Kvinnans upplevelse av sin gravida kropp 

Den gravida kvinnan med övervikt tenderade att uppleva sig som mindre överviktig 

än vad den verkliga kroppen egentligen var. I en studie där den gravida kvinnan med 

övervikt fick uppskatta sitt eget BMI tenderade kvinnan bedöma att hon vägde mindre 

än vad hon egentligen gjorde. Hos kvinnan som hade BMI ≥ 30 kg/m2 fanns det en 

ökad tendens till underskattning av sin egen vikt än hos kvinnan som hade BMI 25 – 

29,9 (Sui, Turnbull & Dodd, 2013). Kvinnan upplevde en skuld i många situationer då 

vikten var i fokus, kvinnan ville förklara orsaken till övervikten för att minska sin 

egen skuldbeläggning och förmedla att hon hade en hälsosam livsstil trots sin 

övervikt. Orsaker till viktökningen kunde vara att hon slutat röka, stress med jobb och 

familj, tidigare graviditetsviktökning eller depression (Heslehurst et al., 2013). Sui et 

al. (2013) pekar på att den gravida kvinnan med övervikt upplevde ett missnöje med 

sin kropp och kroppsvikt. Av kvinnor med BMI 25 - 29,9 kg/m2 upplevde 29 % 

missnöje med sin kroppsvikt och 30,4% upplevde missnöjde med sin kroppsform. I 

gruppen med BMI ≥ 30 kg/m2 upplevde 70 % missnöje med sin kroppsvikt och 68,6 

% upplevde missnöjde med sin kroppsform (ibid). 

Kvinnan beskrev sig kunna uppleva att sin graviditet blev skymd av sin övervikt samt 

att graviditeten förminskades (Nyman, Prebensen & Flensner, 2010). Kvinnan 

upplevde inte sin graviditet och pekade ut övervikten som en primär orsak till att 

graviditeten hamnade i skymundan. Likaså kände kvinnan ett obehag gentemot sin 

överviktiga kropp under sin graviditet och var kritisk till sin egen kroppsvikt (Mills, 

Schmied & Dahlen, 2013). Då kvinnan pratade om sin övervikt använde hon termer 

som ”övervikt” och ”min vikt”. När kvinnan däremot talade om negativa upplevelser 

som relaterades till hennes vikt använde kvinnan istället termer som ”fetma” och 

”feta”. I de situationer den gravida kvinnan med övervikt talade om negativa 

upplevelser utmynnade det i en känsla av låg självkänsla, lågt självförtroende samt 

skuld och skam hos kvinnan (Heslehurst et al., 2013). Under graviditeten fanns det 

olika aspekter av hur den gravida kvinnan med övervikt upplevde samhällets 
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uppfattningar och hur kvinnan upplevde acceptansen av sin graviditet. En aspekt var 

att övervikt och en stor mage blev socialt accepterat vilket kunde uppfattas lättande 

för kvinnan. Samtidigt beskrev kvinnan en ökad mottaglighet för negativa 

kommentarer från omgivningen och upplevde inte alltid den sociala acceptansen 

(Nyman et al., 2010). Heslehurst et al. (2013) beskriver en annan aspekt av att den 

gravida kvinnan med övervikt inte upplevde social acceptans, istället upplevde hon 

sig som socialt utestängd och att hon placerades i olika fack på grund av sin övervikt 

och de risker som övervikten medförde. Kvinnan upplevde en medvetenhet om sin 

kropp, vilket resulterade i negativa känslor och känsla av skuld på grund av sin 

övervikt. I situationer då kvinnan gjorde någon direkt kroppsmätning, prövade kläder 

eller tittade sig i spegeln förstärkte hennes medvetenhet om sin överviktiga gravida 

kropp (ibid).  

Kvinnans upplevelse av riskfaktorer 

Det fanns tendens till att den gravida kvinnan med övervikt inte var medveten om 

riskerna som övervikt medförde under graviditet. Kvinnan önskade att hon fått ta del 

av den specifika kunskapen tidigare. Det fanns även tendens till att kvinnan blundade 

för riskerna och inte såg sambandet mellan sina problem och övervikten. Den gravida 

kvinnan med övervikt upplevde att hälso- och sjukvårdspersonal gav otillräcklig 

information angående riskerna och kvinnan blev därför orolig när komplikationer 

uppstod eller när hälso- och sjukvårdspersonal förberedde beredskap för eventuella 

komplikationer (Keely, Gunning & Denison, 2011). Fostrets hälsa var något som den 

gravida kvinnan med övervikt prioriterade. Kvinnan som var medveten om vilka 

risker övervikt i samband med graviditet kunde medföra upplevde att det var ett 

känsligt ämne att samtala kring. En del av de gravida kvinnorna med övervikt 

upplevde en rädsla för att utveckla till exempel graviditets diabetes (Heslehurst et al., 

2013). Komplikationerna som övervikt i samband med graviditet kunde medföra 

skrämde kvinnan (Mills et al., 2013). På grund av sin övervikt upplevde den gravida 

kvinnan med övervikt en skuld och en oro för sin och fostrets hälsa (Nyman et al., 

2010). Av kvinnor med BMI ≥ 30 kg/m2 upplevde 52.6% en mindre positiv känsla 

inför förlossningen. Generellt upplevde den gravida kvinnan med övervikt en större 

förlossningsrädsla än den normalviktiga kvinnan (Hildingsson & Thomas, 2012). 

Vetskapen om att den gravida kvinnan med övervikt tenderade att föda tunga barn 

resulterade i kvinnans begäran om kejsarsnitt. För den gravida kvinnan med övervikt 

var risken att föda tunga barn en stresspåverkan och kvinnan upplevde en skräck inför 

förlossningen (Furber & McGowen, 2010). 

Kvinnans upplevelse av sin omgivning 

Den gravida kvinnan med övervikt tenderade att mötas av stigmatiserande attityder 

från omgivningen samt av oförståelse kring övervikt i samband med graviditet. Vid 

vissa tillfällen hade kvinnan blivit bemött som om kvinnans intellekt varit lågt 
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(Heslehurst et al., 2013). Mills et al. (2013) menar att den gravida kvinnan med 

övervikt upplevde frustration av omgivningens kommentarer och förutfattade 

meningar kring kvinnans kroppsvikt. Kommentarer kring att kvinnan var lat och att 

och hon åt ett överskott av mat var frekventa uttalanden (ibid). Den gravida kvinnan 

med övervikt upplevde det genant då familj och vänner fick veta kvinnans kroppsvikt 

(Furber & McGowen, 2010). Kvinnan upplevde en besvikelse över att omgivningen 

inte noterat graviditeten förrän i slutet, utan enbart antagit att kvinnan haft en 

viktuppgång (Furber & McGowen, 2010). 

Personer i omgivningen som den gravida kvinnan med övervikt upplevde som stöd 

var anhöriga och vänner men det var inte alltid stödet gynnade det hälsosamma 

beteendet utan det kunde vara tvärtom. Kvinnan ansåg sig vara beroende av andra 

eftersom de lagade maten som kvinnan skulle äta. Av anhöriga och vänner fick 

kvinnan uppmuntran att äta för två på grund av sin graviditet. Kvinnan fick även höra 

att eftersom hon var gravid kunde hon inte göra olika träningsövningar som till 

exempel situps eller liknande (Kominiarek, Gay & Peacock, 2015). Heslehurst et al. 

(2013) menar att en del gravida kvinnor med övervikt upplevde stöd av sin familj 

genom att de tog del av viktminskningsinformationen eller att familjen ville äta 

hälsosam mat. Vissa familjer gjorde hälsoförändringar tillsammans med kvinnan. En 

gravid överviktig kvinna beskrev emellertid sig uppleva ett överdrivet stöd av 

omgivningen som uppfattades som överbeskyddande. En annan kvinna saknade 

stödet, deras familjer ville fortsätta i beteendet som inte gynnade kvinnan (ibid).  

Kvinnans upplevelse av hälso- och sjukvårdspersonal 

Övervikt under graviditeten kunde beskrivas som en inre kamp för kvinnan och en 

ständig medvetenhet om sin övervikt vilket resulterade i negativa upplevelser för 

kvinnan. Negativa känslor blev mer påtagliga i situationer då kvinnan blev påmind 

om sin övervikt som kunde uppstå i mötet med hälso- och sjukvårdspersonal. Kvinnan 

upplevde brister i hälso- och sjukvårdspersonalens förmåga att kommunicera och ge 

det stöd som den gravida kvinnan med övervikt efterfrågade. Fokus låg på fostrets 

hälsa och på de screeningtester som skulle genomföras på kvinnan vilket medförde att 

helhetssynen på kvinnan och fostret glömdes bort. Det emotionella stödet var av vikt 

för kvinnans upplevelse av sin graviditet och av att bli moder (Furber & McGowen, 

2010). Hildingsson och Thomas (2012) belyser den gravida kvinnan med övervikt och 

hennes upplevelse av hälso- och sjukvårdens stöd under graviditeten. Av kvinnor med 

BMI < 30 kg/m2 var 21,1 % missnöjda med det emotionella stöd som de erhållit från 

sjukvården och gruppen med BMI ≥ 30 kg/m2 var 25,2 % av kvinnorna missnöjda 

(ibid). Mills et al. (2013) pekar på att den gravida kvinnan med övervikt tenderade att 

vara missnöjd med den vård som bedrevs och upplevde att den personcentrerade 

vården hindrades på grund av riktlinjer. Kvinnan delades in i olika grupper på grund 

av sin vikt och definierades av hälso- och sjukvårdspersonal som kvinna med 
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högriskgraviditet. Den gravida kvinnan med övervikt pekade på att det inte var hälso- 

och sjukvårdspersonal som behandlade dem orättvist, utan snarare de riktlinjer, 

system och utpekande av det avvikandet som delade in kvinnorna (ibid). Upplevelser 

av orättvisor förstärktes under graviditeten och den överviktiga kvinnan kände sig 

särskilt utsatt. Kvinnan beskrev att hon upplevde en ökad negativ inställning gentemot 

henne i mötet med hälso- och sjukvårdspersonal under sin graviditet jämfört med före 

graviditeten. Kvinnan upplevde sig utsatt och hade svårigheter i att samtala om 

problematiken kring sin övervikt med de olika professionerna inom hälso- och 

sjukvården vilket medförde ökad oro för kvinnan (Lindhardt, Rubak, Mogensen, 

Lamont & Joergensen, 2013). Medvetenheten hos kvinnan om att hon kunde uppleva 

kränkande behandling på grund av sin övervikt var ett orosmoment hos den gravida 

kvinnan med övervikt. För att undvika kränkande behandling valde kvinnan att inte 

säga sin åsikt och inte heller konfrontera hälso- och sjukvårdspersonal på grund av 

rädsla för att få sämre vård (Nyman et al., 2010). 

Obehag i mötet med hälso- och sjukvårdspersonal kunde uppkomma i samband med 

att en undersökning skulle genomföras. Det kunde till exempel vara då fostrets 

hjärtslag skulle undersökas, vilken var en undersökning som kunde försvåras på grund 

av kvinnans övervikt. Upplevelse av skuld och självanklagelser kunde uppstå när 

kvinnan anklagade sig själv för att undersökningen blev svårgenomförd. Kvinnan 

kunde även uppleva liknande känslor då ultraljud skulle genomföras eftersom 

övervikt kunde resultera i att undersökningen försvårades (Furber & McGowen, 

2010). Lindhardt et al. (2013) menar att den gravida kvinnan med övervikt upplevde 

obehag i mötet med hälso- och sjukvårdspersonal i de situationer då kvinnan upplevde 

sig som avvikande och annorlunda. Andra situationer som kunde upplevas obehagliga 

var då patientkläder skulle provas, en blodtrycksmanschett skulle tas på eller då 

vårdsängen behövde bytas ut på grund av kvinnans kroppsstorlek. Furber och 

McGowen (2010) beskriver att den gravida kvinnan med övervikt upplevt att hälso- 

och sjukvårdspersonal haft förutfattade meningar om hennes fysiska förmåga och 

därmed vidtagit åtgärder så som hjälpmedel utan diskussion med henne. Förutfattade 

meningar om kvinnans förmåga resulterade i att kvinnan upplevde att hon inte blev 

involverad i sin vård och inte hade möjligheten att säga sin åsikt (ibid).  

Diskussionen kring kvinnans övervikt var ett känsligt ämne som kvinnan upplevde att 

hälso- och sjukvårdspersonal undvek att samtala om. Den gravida kvinnan med 

övervikt upplevde att i de fall då vikten diskuterades var då kvinnan själv tog upp 

ämnet. Brister i information kring övervikt och viktuppgång under graviditet 

resulterade i att den gravida kvinnan med övervikt levde utan kännedom om de ökade 

risker som övervikten medförde. Kvinnan upplevde okunskap om rekommendationer 

för viktuppgång under graviditeten och därav trodde en del kvinnor att de genomgick 

en hälsosam graviditet (Lavender & Smith, 2015). Hälso- och sjukvårdspersonal 
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diskuterade inte alltid övervikt och graviditet med kvinnan. Hälso- och 

sjukvårdspersonal kunde vara kritiserande i samtalet med kvinnan angående hennes 

övervikt, vilket upplevdes som dömande av kvinnan. Kvinnan fick ingen förklaring 

eller vidare åtgärd vilket upplevdes som oförskämt enligt den gravida kvinnan med 

övervikt (Mills et al., 2013). Stengel, Kraschnewski, Hwang, Kjerulff och Chuang 

(2012) pekar på att bristfällig information resulterade i en otrygghet hos den gravida 

kvinnan med övervikt. Kvinnan som överskridit rekommendationerna för 

viktuppgång under graviditet upplevde sig inte fått någon diskussion eller rådgivning 

från hälso- och sjukvårdspersonal. Kvinnan hade inte upplevt att hälso- och 

sjukvårdspersonal handlat oroande eller agerat på grund av hennes kroppsvikt. 

Stengel et al. (2012) belyser att de råd och information som den gravida kvinnan med 

övervikt fick från hälso- och sjukvårdspersonal bedömde kvinnan som mer dyrbar än 

råd från vänner och familj. När råd och informationen uteblev sökte kvinnan 

information på andra sätt till exempel familjemedlemmar, vänner och internet 

(Stengel et al., 2012) Kominiarek et al. (2015) beskriver en annan aspekt av kvinnans 

upplevelser av rådgivning då den gravida kvinnan med övervikt upplevde en 

frustration över vem hon skulle lyssna på, rekommendationer från hälso- och 

sjukvårdspersonal eller från omgivning. Lindhardt et al. (2013) pekar på att de råd 

som kvinnan fick från hälso- och sjukvårdspersonal upplevdes inte alltid betryggande 

av kvinnan. Information och råd som kvinnan erhållit kunde vara motsägelsefullt då 

olika hälso- och sjukvårdspersonal gav olika råd angående övervikt vid graviditet 

vilket skapade förvirring hos den gravida kvinnan med övervikt (ibid). Hälso- och 

sjukvårdspersonalen kunde ge rådgivning om fysisk aktivitet och kost. När hälso- och 

sjukvårdpersonalen gav råd om till exempel vattengymnastik upplevde kvinnan med 

övervikt en negativ känsla och en motvilja då hon inte ville exponera sin kropp för 

andra normalviktiga kvinnor (Furber & McGowen, 2010). Även andra former av 

fysisk aktivitet kunde upplevas som förödmjukande för den gravida kvinnan med 

övervikt då det tenderade till att kvinnan upplevde känslan av skuld. Likaså 

resulterade det i känsla av otillräcklighet vilket tenderade att bidra till ytterligare 

viktökning (Nyman et al., 2010). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

I vetenskaplig forskning med kvalitativ data är begreppen trovärdighet, pålitlighet, 

bekräftelsebarhet och överförbarhet användbara för att påvisa god kvalité 

(Henricsson, 2012). I litteraturstudien har kvalitativ data använts och därför har dessa 

begrepp valts att användas för att påvisa styrkor och svagheter. I vetenskaplig 

forskning med kvantitativ data är begreppen validitet och reliabilitet användbara för 

att påvisa god kvalité (Henricsson, 2012). I litteraturstudien har även kvantitativ data 

använts och därför har dessa begrepp valts att användas för att påvisa styrkor och 

svagheter i studien.  
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Inför litteratursökningens genomförande diskuterades ämnets förförståelse vilket 

ökade litteraturstudiens pålitlighet. Databaserna Cinahl, Pubmed och PsycINFO 

användes vid litteratursökningen. Samtliga databaser innehöll forskning om 

omvårdnad samt ansågs relevanta till syftet vilket stärkte litteraturstudiens 

trovärdighet (Henricsson, 2012). Sökord utformades efter syftet, både fritext, fritext 

med trunkering och ämnesord användes för att få ett brett utbud av sökresultat. Den 

booleska operatorn AND användes för att kombinera flera sökord och begränsa 

sökningarna. Den booleska operatorn OR valdes inte att användas på grund av att det 

genererade i ohanterligt många träffar. Inte heller den booleska operatorn NOT valdes 

att användas på grund av att de riskerade att väsentliga träffar exkluderades (Forsberg 

& Wengström, 2013). Samtliga sökordskombinationer eftersträvades att utföras i alla 

databaser för att behålla systematiken i sökningarna och utforska samma 

informationsområde i samtliga databaser, vilket är en metod som stärker en 

litteraturstudies trovärdighet (Henricsson, 2012). I tre sökningar var samma 

sökordskombinationer inte möjliga. I en sökning med fritext med trunkering 

inkluderades sökordet ”Weight gain” som fritext på grund av för många antalet 

träffar. I en ämnesordssökning användes ämnesordet ”Obesity”, på grund av att 

databasen saknade ”Overweight” som ämnesord. Likaså skiljde sig sökorden i en 

ämnesordsökning i PsycINFO där inledande ämnesord inte gav några träffar, därför 

valdes ett sökord som fritext för att utforska om antalet träffar utökades. Det kan vara 

en svaghet och sänker trovärdigheten att inte samtliga sökordskombinationer 

användes i samtliga databaser då det begränsade systematiken i sökningarna och 

samma informationsområde undersöktes inte (Henricsson, 2012). I flertalet sökningar 

framkom dubbletter från tidigare sökningar vilket kan tolkas som en styrka för valda 

sökord som syftar till ämnet. Samtliga sökningar och dubbletter redovisades i tabell 

två (bilaga b) som underlättade sökhistorikens förståelse för läsaren och påvisade hur 

många resultatartiklar varje sökning genererade i vilket var en styrka för 

litteraturstudiens reliabilitet (Henricsson, 2012). Dubbletter redovisades inte i lästa 

abstrakt i tabell två (bilaga B) på grund av att flertalet abstrakt inte valdes att 

granskas. Istället redovisades dubbletter i granskade artiklar och i resultatartiklar för 

att påvisa vilka resultatartiklar som var dubbletter. 

Artikelns titel lästes igenom på samtliga sökningar som genererade i träffar, artikeln 

inkluderades om titeln svarade till litteraturstudiens syfte, vilket var en svaghet då 

relevanta artiklar kunde exkluderats på grund av titeln. Abstrakt som inte svarade till 

syftet exkluderades, artiklar som inkluderades granskades individuellt utifrån 

Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. Individuell bedömning av artiklar 

diskuterades därefter gemensamt angående artikelns relevans för litteraturstudien 

samt gemensam bedömningsmall genomfördes vilket var en styrka för 

litteraturstudiens reliabilitet (Henricsson, 2012). Artiklar som bedömdes som grad I 

eller II och svarade till litteraturstudiens syfte inkluderades, vilket stärkte 
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litteraturstudiens kvalité. De artiklar som bedömdes relevanta för resultatet 

sammanfattades och översattes till svenska vilket var en svaghet då språkliga 

förbistringar kunde påverka förståelsen för artikeln. Därefter diskuterades 

sammanfattningarna gemensamt och jämfördes för att få en korrekt uppfattning om 

artikelns innehåll vilket var en styrka och stärker litteraturstudiens reliabilitet 

(Henricsson, 2012). 

Artiklarna som använts till resultatet kom från sex olika länder, varav en artikel hade 

sitt ursprung i Irland och Storbritannien. Artiklarna kom från Danmark (1), Sverige 

(2), Storbritannien (4), Irland (1), Australien (2) och USA (2). En styrka med 

litteraturstudien var att artiklarna kom från olika länder och därmed innehöll 

litteraturstudien resultat med olika aspekter och kulturell inriktning.  

Inklusionskriterier för artiklarna var att de skulle vara publicerade 2005-2015 för att 

få aktuell forskning, en svaghet med tidsbegränsning var att tidigare genomförd 

forskning av god kvalité exkluderades och därmed diskussion kring hur resultatet 

utvecklats över tid var inte möjlig. Av de artiklar som använts i resultatet var nio 

artiklar kvalitativa och två var kvantitativa, av artiklarna erhöll samtliga 11 

kvalitetsgranskning grad I (Carlsson & Eiman, 2003). De två artiklarna som var 

kvantitativa kunde påvisa samband och statistik för att förtydliga resultatet, 

återstående nio kvalitativa artiklar användes för att belysa kvinnans upplevelser. Av 

de kvalitativa artiklarna innehöll flertalet citat från informanter som förstärker 

kvinnans upplevelser. Att litteraturstudiens resultat bygger på både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar sågs som en styrka då det resulterar i komplementär data vilket 

ökade litteraturstudiens trovärdighet (Henricson, 2012). Samtliga artiklar prövades av 

etisk nämnd vilket var en styrka för litteraturstudien. I 10 av 11 resultatartiklar 

beskrev författarna styrkor och svagheter med studien. I fem av artiklarna diskuterade 

författarna att resultatet inte kunde överföras till andra populationer. Litteraturstudiens 

resultat kunde inte överföras till andra populationer på grund av att urvalet inte var 

representativt, då litteraturstudien syftar till att belysa och klarlägga eventuella tankar 

och känslor som kan uppstå då kvinnan är gravid och överviktig (Forsberg & 

Wengström, 2013).  

Resultatdiskussion 

Under litteraturstudien framkom fyra olika teman som belyste kvinnans upplevelse av 

sin graviditet i samband med övervikt: kvinnans upplevelse av sin gravida kropp, 

kvinnans upplevelse av riskfaktorer, kvinnans upplevelse av sin omgivning och 

kvinnans upplevelse av hälso- och sjukvårdspersonal.  

I det första temat belystes att den gravida kvinnan med övervikt tenderade att uppleva 

sig mindre än vad hon egentligen var och att hon ville förklara orsaken till sin 
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övervikt. Kvinnan upplevde missnöje med sin kropp och hon upplevde att 

graviditeten blev skymd av sin övervikt samt att negativa känslor uppkom vid samtal 

kring övervikten (Heslehurst et al., 2013; Mills et al., 2013; Nyman et al., 2010; Sui et 

al., 2013). I det andra temat beskrevs att en del gravida kvinnor med övervikt inte var 

medvetna om de risker som förelåg och att de upplevde att hälso- och 

sjukvårdspersonal var bristfälliga i informationen kring ämnet som upplevdes som 

känsligt för kvinnan. Kvinnan kunde även blunda för de risker som fanns och beskrev 

sig uppleva en skuld på grund av de risker som övervikten medförde (Heslehurst et 

al., 2013; Keely et al., 2011; Nyman et al., 2010). Det tredje temat belyste kvinnans 

upplevelse av stigmatiserande attityder från omgivningen som uttryckte kommentarer 

och förutfattade meningar kring kvinnans övervikt. Likaså beskrevs kvinnans 

besvikelse på omgivningen då de inte uppmärksammade kvinnans graviditet samt hur 

kvinnan upplevde stöd från familj och vänner (Furber & McGowen, 2010; Heslehurst 

et al., 2013; Kominiarek et al., 2015; Mills et al., 2013). I det avslutande temat 

beskrevs kvinnans upplevelse av hälso- och sjukvårdspersonalen då det framkom att 

mötet kan förstärka kvinnans medvetenhet om sin överviktiga kropp. Kvinnan 

upplevde sig avvikande och utpekad och uttrycker att helhetssynen på kvinnan och 

fostret åsidosattes. Kvinnan beskrev bristande rådgivning och information och likaså 

olika aspekter av hur hälso- och sjukvårdspersonalens rådgivning uppfattades (Furber 

& McGowen, 2010; Hildingsson & Thomas, 2012; Kominiarek et al., 2015; Lavender 

& Smith, 2015; Lindhardt et al., 2013; Mills et al., 2013; Nyman et al., 2010; Stengel 

et al., 2012). 

I litteraturstudiens resultat framgick vikten av kommunikation, stöd och att bli sedd 

som individ vilket är i linje med tidigare forskning och med Antonovskys (2002) teori 

om betydelsen av att uppleva hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet för att 

uppleva hälsa. Sjuksköterskan har en viktig roll i att se den gravida kvinnan bakom 

övervikten för att få förståelse för hennes egna tankar och känslor kring sin nuvarande 

situation. Detta bekräftas av litteraturstudiens resultat då det framkom att kvinnan 

upplevde att graviditeten blev förminskad och skymd på grund av hennes övervikt 

(Mills et al., 2013). Att sjuksköterskan ser hela den gravida kvinnan och fokuserar på 

det starka och friska hos kvinnan är betydande för att leda till en känsla av 

sammanhang. Kommunikation och information kring graviditeten och kvinnans 

möjlighet till acceptans är av betydelse och kan främja kvinnans upplevelse av 

begriplighet. Samtal kring hur kvinnan hanterar sin situation och den information hon 

erhåller kan främja kvinnans upplevelse av hanterbarhet. Kvinnans möjlighet att 

bemästra och förstå informationen kan skapa upplevelse av meningsfullhet 

(Antonovsky, 2002). Det är betydande att sjuksköterskan i sin omvårdnad inneha 

vetskap om den gravida kvinnan med övervikt och hennes upplevelser beträffande sin 

medvetenhet om sin överviktiga kropp som beskrevs som en inre kamp för kvinnan 

(Furber & McGowen, 2010). 
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I resultatet framkom att den gravida kvinnan med övervikt upplevde otillräckligt stöd 

samt brister i information och rådgivning från hälso- och sjukvårdspersonal. Utifrån 

resultatet kunde hälso- och sjukvårdspersonalens betydelse för kvinnans upplevelse av 

sin graviditet diskuteras (Lavender & Smith, 2015). Tidigare forskning tyder på att 

otillräckligt stöd och kommunikation förekommer. Hälso- och sjukvårdspersonal ger 

sin aspekt angående problematiken av övervikt under graviditet, de upplever brister 

inom samtalsmetodiken och anser sig inte erhålla någon relevant utbildning om hur 

problematiken med övervikt under graviditet ska diskuteras (Heslehurst et al., 2012). 

Bristande utbildning kunde i sin tur resultera i bristande rådgivning vilket Stotland 

och Caughey (2010) belyser, då tidigare forskning understryker att 41 % av 

barnmorskor i USA ger någon form av information gällande riskerna relaterat till 

övervikt (ibid). Tidigare forskning belyser problematiken kring bristande 

kommunikation och stöd, Heslehurst et al. (2011) klarlägger att barnmorskan är 

medveten om de brister som föreligger och de besitter otillräcklig kunskap för att 

kunna informera och vara rådgivande till den gravida kvinnan med övervikt (ibid). 

Problematiken med bristerna i rådgivning och information från hälso- och 

sjukvårdspersonal speglades i litteraturstudiens resultat då kvinnan beskrev brister i 

hälso- och sjukvårdspersonalens förmåga att kommunicera och ge det stöd som 

kvinnan efterfrågade. Kvinnan menade att helhetssynen förbisågs och de emotionella 

aspekterna inte bejakades (Furber & McGowen, 2010). Av kvinnor med ett BMI ≥ 30 

upplevde 25,2 % missnöje med det emotionella stödet (Hildingsson & Thomas, 

2012). I resultatet framkom att den gravida kvinnan med övervikt ansåg att den 

personcentrerade vården blev lidande då hon inte upplevde sig som unik, hon blev 

placerad i fack beroende på kroppsvikt och blev belyst som kvinna med högrisk 

graviditet (Mills et al., 2013). Att hela kvinnan bejakas och erhåller en känsla av 

KASAM beskrivs i tidigare forskning enligt Antonovsky (2002) då det är av vikt att 

kvinnan känner sig delaktig i sin omvårdnad och att hälso- och sjukvårdspersonalen 

engagerar kvinnan (ibid). En reflektion är att hälso- och sjukvårdspersonal bör i sitt 

möte med kvinnan samtala kring känslor och upplevelser. Det är av betydelse att 

hälso- och sjukvårdspersonal har möjlighet och tid samt kan vara lyhörd för den 

gravida kvinnan med övervikt och hennes behov. Ett begrundande är att samtliga 

kvinnor kan utgå från Antonovskys salutogena tankesätt där gravida kvinnor utgår 

från olika förutsättningar och hälso- och sjukvårdspersonal bejakar varje enskild 

kvinna och utgår från hennes känslor och upplevelser. 

Hur bristande stöd och kommunikation ska förbättras beskrivs i litteraturstudiens 

resultat och bekräftas i tidigare forskning. Det bristfälliga stöd och information som 

framgick ur litteraturstudiens resultat påverkade hur den gravida kvinnan med 

övervikt upplevde sin graviditet. En del gravida kvinnor med övervikt upplevde 

negativa känslor i mötet med hälso- och sjukvårdspersonal, deras övervikt hamnade i 

fokus och deras medvetenhet om sin kroppsstorlek förstärktes (Furber & McGowen, 
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2010). Tidigare forskning visar att det i omvårdnadsarbetet är av betydelse att 

fokusera på kvinnans hälsa och en del av detta är att prioritera modern och fostrets 

säkerhet under graviditeten (Heslehurst et al., 2011). Det finns ett ansvar hos hälso- 

och sjukvårdspersonalen att samtala och informera om de risker som kvinnans 

övervikt kan medföra, men för att utföra ett betryggande och öppet samtal med den 

gravida kvinnan med övervikt är det viktigt att inneha kunskap i samtalsmetodik. 

Barnmorskor anser att utbildningen kring samtalsmetodiken bör utvecklas samt att ett 

samarbete med andra yrkeskategorier kan underlätta för att ge pedagogisk och 

lättillgänglig information (Heslehurst et al., 2011). Det är av betydelse att samtalet 

sker öppet och utan skuldbeläggning samt att barnmorskan är ärlig i samtalet och inte 

undanhåller information (ibid). I litteraturstudiens resultat framkom också att det 

fanns ett behov hos hälso- och sjukvårdspersonalen att öka sin egen kunskap om 

gravida kvinnors övervikt. Den gravida kvinnan med övervikt ansåg att hälso- och 

sjukvårdspersonal behövde förbättra sin förmåga i att ge stöd och ha en dialog med 

kvinnan under graviditeten. Det var av betydelse att helhetssynen beaktades och att 

hela kvinnan och hennes foster stod i fokus (Furber & McGowen, 2010).  

I resultatets tema ”hälso- och sjukvårdspersonalens stöd och kommunikation” 

framkom upplevelser av brister inom kommunikation och stöd vilket kan ha tendens 

till hur den gravida kvinnan med övervikt upplever övriga teman och aspekter som 

litteraturstudien undersökte. Utebliven information och samtal kring övervikt under 

graviditet resulterade i en tendens till okunskap hos kvinnan och omedvetenhet om de 

risker som var relaterade till övervikt (Keely et al., 2011). Brist på information och 

kunskap hos den gravida kvinnan med övervikt belyser även Stotland och Caughey 

(2010) då de kunskaper som finns om risker relaterat till övervikt är knapphändiga 

och mindre än hälften av kvinnorna är medvetna om de risker som föreligger (ibid). 

Bristen på information och stöd från hälso- och sjukvårdspersonal inverkade på hur 

den gravida kvinnan med övervikt sökte information genom familj och vänner vilket i 

sin tur kunde resultera i ohälsosamma beteenden (Kominiarek et al., 2015). 

Kroppsuppfattningen som den gravida kvinnan med övervikt upplevde påverkades av 

bristfälligt stöd och information. Kvinnan kunde på grund av sin övervikt 

skuldbelägga sig själv om hon erhållit otillräckligt stöd från hälso- och 

sjukvårdspersonal (Heslehurst et al., 2013).  

Ur litteraturstudiens resultat framkom kvinnans upplevelse av skuld i tre av fyra 

teman och kan diskuteras som en frekvent upplevelse hos den gravida kvinnan med 

övervikt. Kvinnan upplevde en skuld vid till exempel rådgivning och information 

angående hennes vikt (Nyman et al., 2010). I tidigare forskning framhäver Singleton 

och Furber (2013) kvinnans negativa känslor av att genomgå en undersökning där 

kvinnan blir påmind om sin övervikt. Barnmorskan upplever att kvinnan ber om 

ursäkt för sin övervikt och upplever en skam och pinsamhet (ibid). I litteraturstudiens 
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resultat framkom att kvinnan förklarade orsaker till sin övervikt för att lätta 

skuldkänslan. I de fall då kvinnans kropp objektifierades blev hon medveten om sin 

kropp och skuldkänslan uppstod (Heslehurst et al., 2013). Den gravida kvinnan med 

övervikt upplevde även skuldkänsla när undersökningar blev svårgenomförda (Furber 

& McGowen, 2010). Kvinnans upplevelse av skuld kunde träda fram i olika 

situationer och miljöer och bidrog till negativa känslor. En reflektion kring kvinnans 

upplevelse av skuld är att det kan konstateras att kvinnan ofta bär på en skuldkänsla 

som hälso- och sjukvårdspersonal bör ta i beaktande och reflektera kring för att 

minska kvinnans upplevelse av skuld och förhindra negativa känslor. 

Konklusion och implikation 

Litteraturstudiens resultat belyser den gravida kvinnan med övervikt och hennes 

upplevelse av hälso- och sjukvårdspersonalens agerande, bemötande samt stöd och 

kommunikation i samband med graviditet. Kvinnan upplever en skam över sin 

övervikt och en ständig medvetenhet om sin kroppsstorlek. Kvinnan efterfrågar stöd 

och samtal om sin övervikt under graviditeten från hälso- och sjukvårdspersonal. Den 

gravida kvinnan med övervikt pekar på att bristande kunskap och otillräcklig 

kännedom i samtalsmetodik förelåg hos hälso- och sjukvårdspersonal vilket 

genererade i negativa känslor för den gravida kvinnan med övervikt. Det bristfälliga 

stödet har inverkan på kvinnans upplevelser om sin kropp, kvinnans kunskap om 

risker under graviditet och förlossning samt att kvinnan efterfrågade kunskap från sin 

omgivning istället för av hälso- och sjukvårdspersonalen under graviditeten.  

Brister i kunskap och samtalsmetodik blev en central del i litteraturstudiens resultat 

och tyder på att det finns behov av utökad utbildning till hälso- och sjukvårdspersonal 

för att samtala kring övervikt med den gravida kvinnan. Kvalitativ forskning 

underlättar kunskapsutvecklingen gällande förståelsen av den gravida kvinnan med 

övervikt. Forskningen är begränsad och fler studier angående kvinnans upplevelser 

behövs för att uppmärksamma problematiken. Att forskningen fokuserar på den 

gravida kvinnan med övervikt i relation till generell omvårdnad kan öka förståelsen 

hos samtliga professioner och därmed ge hälso- och sjukvårdspersonal möjlighet att i 

hela vårdkedjan erhålla möjlighet till att optimera omvårdnaden av kvinnan. Det är av 

betydelse att framtida forskning belyser de gynnsamma faktorer som stöd och 

kommunikation kan resultera i under samtalet med den gravida kvinnan med övervikt 

för att främja utvecklingen kring samtalsmetodik om övervikt under graviditeten.  
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BILAGA A  

I 

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

Sökord Cinahl (fritext) PsycINFO (fritext) Pubmed (fritext) 

Graviditet 
Pregnan*  

Pregnancy (Subject heading) 

Pregnan*  

Pregnancy (Thesaurus) 

Pregnan*  

Pregnancy (MeSH-term) 

Fetma 
Obes*  

Obesity (Subject heading) 
Obes*  Obes*  

Kroppsuppfattning Body image Body image Body image 

Övervikt Overweight  
Overweight  

Overweight (Thesaurus) 

Overweight  

Overweight (MeSH-term) 

Upplevelse 

Experienc*  

Perception*  

Perception (Subject heading) 

Experienc*  

Perception*  

Perception (Thesaurus) 

Experienc*  

Perception*  

Perception (MeSH-term ) 

Viktuppgång   Weight gain  



BILAGA B  

I 

 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granska

de 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

2015-11-04 Cinahl 

Pregnan* AND Obes* AND Experienc* 

(Fritextsökning) 

Limits: 2005-01-01-2015-11-04, Language 

English, Academic Journals 111 17 11 4 

2015-11-04 Cinahl 

Pregnan* AND Obes* AND Perception* 

(Fritextsökning) 

Limits: 2005-01-01-2015-11-04, Language 

English, Academic Journals 30 5 4(2*) 2(1*) 

2015-11-04 Cinahl 

Pregnan* AND Perception* AND Overweight 

(Fritextsökning) 

Limits: 2005-01-01-2015-11-04, Language 

English, Academic Journals 14 3 2(2*) 1(1*) 

2015-11-04 Cinahl 

Pregnan* AND Obes* AND Body image 

(Fritextesökning) 

Limits: 2005-01-01-2015-11-04, Language 

English, Academic Journals 23 6 2(1*) 2(1*) 

2015-11-04 Pubmed 

Pregnan* AND Obes* AND Body image 

(Fritextsökning) 

Limits: 2005-01-01-2015-11-04, Language 

English 52 7 3(1*) 2(1*) 

2015-11-04 Pubmed 

Pregnan* AND Perception* AND Overweight 

(Fritextsökning) 

Limits: 2005-01-01-2015-11-04, Language 

English 66 6 3(1*) 2(1*) 

2015-11-05 Pubmed 

Pregnan* AND Obes* AND Experienc* AND 

Weight gain (Fritextsökning) 

 Limits: 2005-01-01-2015-11-05, Language 

English 95 8 5(3*) 2(1*) 

2015-11-05 Pubmed 

Pregnan* AND Obes* AND Perception* 

(Fritextsökning) 

Limits: 2005-01-01-2015-11-05, Language 

English 81 9 4(4*) 3(3*) 

2015-11-05 PsycINFO 

Pregnan* AND Obes* AND Experienc* 

(Fritextsökning) 

Limits: 2005-01-01- 2015-11-05, Language 

English 108 12 8(5*) 4(2*) 

2015-11-05 PsycINFO 

Pregnan* AND Obes* AND Perception* 

(Fritextsökning) 

Limits: 2005-01-01-2015-11-05, Language 

English 36 4 2(2*) 1(1*) 

2015-11-05 PsycINFO 

Pregnan* AND Perception* AND Overweight 

(Fritextsökning) 

Limits: 2005-01-01-2015-11-05 21 2 1(1*) 0 

2015-11-05 PsycINFO 

Pregnan* AND Obes* AND Body image 

(Fritextsökning) 

Limits: 2005-01-01-2015-11-05, Language 19 4 4(2*) 1(1*) 

Tabell 2: Sökhistorik 
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*Dubblett 

English 

2015-11-05 Pubmed 

Pregnancy[Mesh] AND Overweight[Mesh]) 

AND Perception[Mesh] (Ämnesordssökning) 

Limits: 2005-01-01-2015-11-05, Language 

English 24 4 3(3*) 2(2*) 

2015-11-05 PsycINFO 

MJSUB.EXACT (“Pregnancy”) AND MJSUB. 

EXACT (”Overweight”) AND MJSUB:EXACT 

(”Perception”) (Ämnesordssökning) 

Limits: 2005-01-01-2015-11-05, Language 

English 0    

2015-11-05 PsycINFO 

MJSUB.EXACT (“Pregnancy”) AND MJSUB. 

EXACT (”Overweight”) AND Perception 

(Ämnesordsökning + Fritext) 

Limits: 2005-01-01-2015-11-05, Language 

English 1 0   

 Cinahl 

MH (“Pregnancy”) AND MH (“Obesity”) AND 

MH (“Perception”) (Ämnesordssökning) 

Limits: 2005-01-01-2015-11-06, Language 

English, Academic Journals 2 0   

   683 87 52(27*) 26(15*) 



BILAGA C  

III 

 

Tabell 2: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

 

 

Referens Furber, C. M., & McGowen, L. (2010). A qualitative study of the experiences of women who are 

obese and pregnant in the UK. Midwifery, 27(4), 437-444. doi:10.1016/j.midw.2010.04.001 

Land  

Databas 

England 

Cinahl, Pubmed 

Syfte Syftet var att utforska erfarenheter relaterade till fetma hos kvinnor med ett BMI ≥ 35 kg/m2 

under graviditeten. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Inte beskrivet 

Urval 19 gravida kvinnor i åldern 20-44 år med BMI > 35 kg/m2. 

Exklusionskriterier: BMI < 34,9 kg/m2, kvinnan hade oförmåga att läsa och skriva och ge sitt 

samtycke till studien, inlärningssvårigheter och psykisk sjukdom. 

Datainsamling Två intervjuer genomfördes. Första intervjun mellan graviditetsvecka 29-38 och andra ägde rum 

tre till nio veckor efter förlossning. Under perioden november 2007 till augusti 2008 pågick 

intervjuerna. Insamlingen skedde med hjälp av inspelade intervjuer tillsammans med fält 

anteckningar. 17 intervjuades två gånger, en kvinna hörde inte av sig efter förlossningen och en 

kvinna hade tidig förlossning innan första intervjun men ville ändå delta. Öppna frågor, 

graviditetsfrågorna handlade om vikt, upplevelse hittills, kommunikation med vårdgivare. Efter 

förlossningsfrågor, förlossning, kommunikation med vårdgivare, förväntningar angående vikt, råd 

och stöd angående viktminskningen. Kompletterade frågor till prenatala intervjun. Innan intervjun 

fick kvinnorna fylla i svar såsom vikt, ursprung mm. Prenatala intervju längd: 21 minuter – 1 

timme och 26 minuter. postnatala intervju längd: 17 minuter – 1 timme och 17 minuter. 

Dataanalys Varje intervjutillfälle analyserades separat och data jämfördes och grupperades samt jämfördes 

med fältanteckningar för att sedan bilda teman. 

Bortfall Ungefär 150 kvinnor uppfyllde inklusionskriterierna under studieperioden. 26 stycken valde att 

delta. 19 stycken slutförde studien. 

Slutsats Resultatet gav en överblick av de känslor och erfarenheter en gravid överviktig kvinna kunde 

uppleva. Det beskrevs som en inre kamp som var förknippad med negativa känslor. Det var av 

betydelse att hälso- och sjukvårdspersonalen såg till den psykologiska aspekten av övervikten 

under kvinnans graviditet och kunde möta kvinnan och ge sitt stöd. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 85 % 
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Artikel 2 

 

 

Referens Heslehurst, N., Russell, S., Brandon, H., Johnston, C., Summerbell, C., & Rankin, J. (2013). 

Women's perspectives are required to inform the development of maternal obesity services: a 

qualitative study of obese pregnant women's experiences. Health Expectations, 18(5), 969-981. 

Doi: 10.1111/hex.12070 

Land  

Databas 

Storbritannien, Irland 

PsycINFO 

Syfte Syftet var att belysa kvinnors erfarenhet av att vara överviktig i samband med sin graviditet och 

undersöka kvinnas behov för att kunna utveckla utbudet av tjänster 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Inte beskriven 

Urval 15 kvinnor ingick i studien. 

Inklusionskriterier: BMI >30 kg/m2 

Datainsamling Lågstrukturerade djupintervjuer användes där kvinnan fick frågor om sina erfarenheter kring 

ämnet och fick sedan prata fritt kring det. Intervjuerna bandinspelades och transkriberades. 

Dataanalys Tematisk innehållsanalys användes då två analytiker oberoende kodade materialet för att sedan 

kombinera och bilda teman av koderna. Bildade teman diskuterades tills konsensus uppnåddes. 

Rekrytering av informanter genomfördes tills mättnad uppnåtts. 

Bortfall Inget beskrivet 

Slutsats Fyra teman framkom ur resultatet: kvinnans vikt, kvinnans familjer, kvinnans negativa upplevelser 

samt kvinnans prioriteringar och förväntningar av sin graviditet. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 83 %  
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Artikel 3 

 

 

Referens Hildingsson, I., & Thomas, J. (2012). Perinatal Outcomes and Satisfaction with Care in Women 

with High Body Mass Index. Journal of midwifery & Women´s Health, 57(4), 336-344. 

Doi:10.1111/j.1542-2011.2011.00141.x 

Land  

Databas 

Sverige 

Cinahl, PsycINFO 

Syfte Syftet med studien var att identifiera andelen gravida kvinnor med BMI ≥30 kg/m2, jämföra 

moderliga egenskaper, graviditet och födslar, och jämföra vård före, under och efter födseln för 

kvinnor med högre än 30 kg/m2 i BMI och lägre än 30 kg/m2 i BMI.  

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Prospektiv longitudinell design 

Urval Totalt deltog 919 kvinnor i studien 

Inklusiononskriterier: Svenskspråkig och genomgått ett ultraljud utan anmärkning. 

Datainsamling Datan samlades in med hjälp av frågeformulär, de första delades ut vid ultraljudet, de andra 

skickades hem vid v 32-34, den tredje skickades ut två månader efter förlossning och den fjärde 

efter ett år efter förlossning. Frågor angående kvinnans hälsa, förväntningar, erfarenheter av 

graviditeten, förlossningen och första året efter förlossning även frågor angående vården under 

hela perioden. Varje formulär hade 68-100 frågor. 

Dataanalys I dataanalysen användes beskrivande statistik där gruppen med högre BMI jämfördes med 

gruppen med lägre BMI. 

Bortfall Totalt tillfrågades 2347 kvinnor om deltagande i studien, 1506 valde att delta. Totalt fullföljde 919 

kvinnor studien. 

Slutsats Överviktig under graviditet var förknippat med olika risker för modern men även fostret. Kvinnor 

med högt BMI hade allt oftare negativa attityder till sin graviditet och upplevde mer 

förlossningsrädsla än kvinnor med lägre BMI. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 88 % 
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Artikel 4 

 

 

 

Referens Keely, A., Gunning, M., & Denison, F. (2011). Maternal obesity in pregnancy: Women´s 

understanding of risks. British Journal of Midwifery, 19(6), 364-369. 

Land  

Databas 

Storbritannien 

Cinahl 

Syfte Syftet var att undersöka kvinnors upplevelser av fetma som en riskfaktor under graviditeten och 

deras upplevelse av mödrahälsovården 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Inget beskrivet 

Urval Åtta kvinnor ingick i studien. 

Inklusionskriterierna: BMI > 40 kg/m2 samt vara i graviditetsvecka 34 eller senare då intervjuen 

ägde rum. 

Exklusionkriterierna: < 18 år och oförmåga att ge informerat samtycke. 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer genomfördes varav öppna frågor användes för att informanterna 

skulle få prata fritt om ämnet. Intervjuerna varade i 40 - 80 minuter.  

Dataanalys Intervjuerna analyserades och transkriberades, kodades och tematiserades. 

Bortfall 14 kvinnor tillfrågades, varav åtta ingick i studien, bortfall var sex stycken kvinnor. 

Slutsats Medvetenheten kring riskerna med övervikt i samband med graviditet fanns hos vissa kvinnor. 

Kvinnorna hade velat ta del av den informationen innan graviditeten. Kvinnorna blundade nu för 

riskerna och såg inte sambandet med sina problem och övervikt. Hälso- och sjukvårdspersonalen 

höll inne med att informera om riskerna och kvinnorna blev därför oroliga när komplikationer 

uppstod eller när hälso- och sjukvårdspersonalen förberedde beredskap för komplikationer. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 89 % 
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Artikel 5 

 

 

Referens Kominiarek, M., Gay, F., & Peacock, N. (2015). Obesity in Pregnancy: A Qualitative Approach to 

Inform an Intervention for Patients and Providers. Maternal and Child Health Journal, 19(8), 

1698-1712. Doi:10.1007/s10995-015-1684-3 

Land  

Databas 

USA 

Cinahl, Pubmed, PsycINFO 

Syfte Syftet var att undersöka och beskriva överviktiga kvinnor utifrån etniska minoriteters kunskaper, 

föreställningar och attityder om kost, motion och hälsosam livsstil under graviditeten samt deras 

uppfattningar om hälso- och sjukvårdspersonal och hinder för att förbättra hälsobeteenden under 

graviditeten, samt deras tankar om en mödravårdsmodell som kan hjälpa kvinnorna uppfylla sitt 

mål med viktökning i samband med graviditeten. 

 

Syftet var även att belysa hälso- och sjukvårdspersonals strategier och lyfta de hinder i 

mödrahälsovård som finns i omvårdnaden av överviktiga kvinnor från etniska minoriteter, 

inklusive hantering av fetma under graviditet samt åtgärder vid överdriven viktuppgång under 

graviditet. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Ingen beskriven 

Urval 16 kvinnor mellan 21-39 år ingick i studien. 

Inklusionskriterier: engelsktalande och BMI ≥ 30 kg/m2. 

19 hälso- och sjukvårdspersonal mellan 31-56 år ingick i studien 

Datainsamling Fyra fokusgrupper med tre till sex kvinnor med ett BMI ≥ 30 kg/m2 genomfördes. Varje 

fokusgrupp varade i 90 minuter. Frågorna i fokusgrupperna grundade sig på befintlig litteratur och 

öppnade möjlighet för diskussion bland informanterna. Totalt diskuterades fem olika teman. 

Fokusgrupperna genomfördes under en fyramånadersperiod år 2012. Informanterna fick även 

svara på en enkät.  

Tre fokusgrupper genomfördes med fyra till nio deltagare som var hälso- och sjukvårdspersonal. 

Fokusgrupperna genomfördes under en tremånadersperiod år 2013. 

Fokusgrupperna bandinspelades och transkriberades. 

Dataanalys En konventionell kvalitativ dataanalys användes för att identifiera likheter och bilda teman. 

Bortfall 60 kvinnor tillfrågades, varav 44 inte fullföljde studien. 16 kvinnor ingick i studien. 

Inget bortfall beskrivet i hälso- och sjukvårdspersonalgruppen. 

Slutsats Resultatet redovisades separat ur kvinnans perspektiv och ur hälso- och sjukvårdspersonalens 

perspektiv. Övervikt och fetma under graviditeten gjorde vårdförloppet mer komplicerat för båda 

parter. Kulturella faktorer hade betydelse för kvinnans upplevelse och kunde begränsa hennes val 

av hälsosam livsstil under graviditet. Hälso- och sjukvårdspersonal upplevde en svårighet i samtal 

kring övervikt under graviditet med kvinnan. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 81 % 
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Artikel 6 

 

 

Referens Lavender, T., & Smith, D. M. (2015). Seeing it through their eyes: a qualitative study of the 

pregnancy experiences of women with a body mass index of 30 or more. Health Expectations. doi: 

10.1111/hex.12339 

Land  

Databas 

Storbritannien  

PsycINFO 

Syfte Syftet var att belysa erfarenheten hos gravida kvinnor med ett BMI ≥ 30 kg/m2 i deras möte med 

sjukvård och livsstilsprogram. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Ingen beskriven 

Urval 34 kvinnor ingick i studien som rekryterades från en förstudie.  

Inklusionskriterier: BMI ≥ 30 kg/m2 och vara i graviditetsvecka ≤ 30. 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer användes då 10 fokusgrupper med två till fem deltagare och nio 

individuella intervjuer genomfördes. Tre forskare deltog vid samtliga intervjuer. Frågorna rörde 

ämnet livsstilsprogram och var konstruerade så att kvinnorna fick berätta fritt o ämnet. 

Intervjuerna bandinspelades och transkriberades. Intervjuerna varade 14,17-80,45 minuter.  

Dataanalys Data analyserades med hjälp av tematisk analys. Först lästes det transkriberade materialet igenom 

flertaliga gånger för att sedan genomföra en kodning av materialet. Därefter kunde teman bilda 

som forskarna sedan tillsammans diskuterade och fastställde. 

Bortfall 80 kvinnor tillfrågade till att ingå i studien, varav 34 deltog. Bortfall 46. 

Slutsats Den gravida kvinnan med övervikt och hennes upplevelser var av vikt i utformandet av ett 

livsstilsprogram. Kvinnan beskrev sitt missnöje med hur information samt rådgivning gällande 

viktuppgång hanterades inom hälso- och sjukvården 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 92 % 



BILAGA C  

IX 

 

Artikel 7 

 

 

Referens Lindhardt, C. L., Rubak, S., Mogensen, O., Lamont, R. F., & Joergensen, J. S. (2013). The 

experience of pregnant women with a body mass index >30 kg/m2 of their encounters with 

healthcare professionals. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 92(9), 1101-1107. DOI: 

10.1111/aogs.12186 

Land  

Databas 

Danmark 

Pubmed 

Syfte Syftet var att undersöka upplevelsen av kvinnor som hade ett BMI > 30 kg/m2 före sin graviditet, i 

mötet med hälso- och sjukvårdspersonal under sin graviditet 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Fenomenologisk design 

Urval 16 kvinnor med BMI > 30 kg/m2 intervjuades 

Inklusionskriterierna: förstå och tala danska. 

Strategiskt urval 

Datainsamling Intervjuer genomfördes med en halvstrukturerad intervjuguide med den inledande frågan: “What 

was your experience when you encountered your GP, midwife or other healthcare professional 

during your pregnancy?”. Intervjuerna bandinspelades och varade i 45-90 minuter. 

Dataanalys Dataanalysen gjordes enligt giogi metodik som omfattar fem steg. Analytikerna ska först få en 

känsla för de material som finns utan att närmre granska och bedöma det. Därefter görs en 

noggrann granskning av materialet samt transformation av meningar. Det görs även en 

beskrivning av det fenomen analytikerna kommer fram till som sedan uppdelas i olika teman. 

Bortfall 29 kvinnor kontrollerades och kriterierna stämde in på 20. Fyra kvinnor fullföljde inte studien, 16 

kvinnor deltog i studien. 

Slutsats Den överviktiga kvinnans upplevelser av sin graviditet påverkades av omgivningens reaktioner 

men även av den bemötande hälso- och sjukvårdspersonalen. Hälso- och sjukvårdspersonalens 

förmåga att se till det emotionella behovet var av vikt för kvinnans upplevelse. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 81 % 
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X 

 

Artikel 8 

 

 

 

 

 

 

Referens Mills, A., Schmied, V. A., & Dahlen, H. G. (2013). `Get alongside us´, women´s experiences of 

being overweight and pregnant in Sydney, Australia. Maternal & Child Nutrition, 9(3), 309-321. 

DOI: 10.1111/j.1740-8709.2011.00386.x 

Land  

Databas 

Australien 

Pubmed 

Syfte Syftet var att utforska erfarenheter och uppfattningar hos gravida kvinnor med övervikt. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Inget beskrivet 

Urval 14 kvinnor ingick i studien. 

Inklusionskriterierna: BMI ≤ 30 kg/m2 vid sitt första besök på mödravårdcentral och att kvinnan 

skulle vara i graviditetsvecka ≤ 28 eller nyligen fött barn. 

Datainsamling Intervjuer genomfördes som varade i 15-60 minuter med förformulerade frågor. Frågorna var 

utformade av författarna efter diskussion med hälso- sjukvårdspersonalen. Intervjuerna 

bandinspelades och transkriberades. 

Dataanalys Tematisk analys användes då analytikerna oberoende kodade materialet för att identifiera teman. 

Pseudonymer användes på informanterna. 

Bortfall Inte beskrivet 

Slutsats Fyra teman framkom ur resultatet: övervikt och graviditet, viljan att förändra sin kropp, hälso- och 

sjukvårdspersonalens stöd/kommunikation och möjligheten till samma behandling. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 89 % 
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XI 

 

Artikel 9 

Referens Nyman, V. M. K., Prebensen, Å. K., & Flensner, G. E. M. (2010). Obese women´s experiences of 

encounters with midwives and physicians during pregnancy and childbirth. Midwifery, 26(4), 424-

429. Doi:10.1016/j.midw.2008.10.008 

Land  

Databas 

Sverige 

Cinahl 

Syfte Syftet var att beskriva överviktiga kvinnors erfarenheter av möten med barnmorskor och läkare 

under graviditet och förlossning. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Fenomenologisk design 

Urval 10 kvinnor mellan 24-37 år intervjuades. 

Inklusionskriterierna: BMI > 30 kg/m2, vara svensktalande och skulle föda på ett sjukhus i 

Västsverige.  

Datainsamling Intervjuer genomfördes och informanterna fick de inledande frågorna: ”Could you start to tell me 

from the point when you got to know you were pregnant?” och ”Could you tell me about your 

experience of encounters with and treatment by the caregivers during the pregnancy and 

childbirth?” Det var en öppen diskussion där kvinnan fritt fick berätta om sina erfarenheter. 

Intervjuerna spelades in. Intervjuerna pågick i 35-90 minuter. Intervjuerna genomfördes mellan 

oktober 2006 till september 2007. 

Dataanalys Dataanalysen genomfördes med en fenomenologisk metod som bestod av fem steg där 

analytikerna först lyssnade och undersökte intervjuerna som hade bandinspelats. Därefter kunde 

de identifiera enheter i texten som de därefter kunde omvandla från talspråk till skiftspråk. 

Enheterna som identifierades beskrevs sedan subjektivt och kunde därefter struktureras upp i olika 

teman. 

Bortfall Totalt tillfrågades 16 kvinnor, 10 kvinnor deltog. Bortfall var sex kvinnor. 

Slutsats Kvinnor som var överviktiga under sin graviditet riskerade att uppleva diskriminering vilket gav 

upphov till negativa känslor och obehag. Kvinnans upplevelse kunde påverkas av den bemötande 

hälso- och sjukvårdspersonalen, dels då de såg till det medicinska men även det emotionella 

behovet. Hälso- och sjukvårdspersonalen behövde mer kunskap kring omvårdnaden av den 

gravida kvinnan med övervikt för att kunna ge en personcentrerad vård med rätt stöd. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 85 % 
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XII 

 

Artikel 10 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Stengel, M. R., Kraschnewski, J. L., Hwang, S. W., Kjerulff, K H., & Chuang, C. H. (2012). 

"What my doctor didn't tell me": Examining health care provider advice to overweight and obese 

pregnant women on gestational weight gain and physical activity. Women´s Health Issues, 22(6), 

535-540. doi:10.1016/j.whi.2012.09.004 

Land  

Databas 

USA 

PsycINFO, Pubmed 

Syfte Syftet var att belysa vilka hälso- och motions råd gravida kvinnor med övervikt får av hälso- och 

sjukvårdspersonal samt hur kvinnan upplever rådgivningen. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Grounded theory 

Urval Ur en pågående forsknings grupp har 24 gravida kvinnor med BMI ≥ 25 kg/m2 innan graviditet 

valts ut.  

Inklusionkriterierna: förstföderskor, ett foster, engelsktalande.  

Exlusionkriterierna: viktminskning < 5 punds 

Bekvämlighetsurval  

Datainsamling Data samlades in via semistrukturerade intervjuer som gjordes via telefon. Det användes öppna 

frågor så att kvinnorna fritt fick prata om ämnet. Intervjuerna varade i ungefär 30 minuter och 

bandinspelades. 

Dataanalys Grounded theory användes som är en systematisk metod för att analysera data. Tre analytiker 

undersökte oberoende materialet för att komma fram till teman. Därefter fattade de gemensamma 

beslut om vad som skulle bilda huvudteman.  

Bortfall Inget beskrivet. 

Slutsats Kvinnor upplevde brister i stödet från den professionella hälso- och sjukvårdspersonal, dels i 

informationen gällande viktuppgång under graviditet men även fysisk aktivitet.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 85 %  
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XIII 

 

Artikel 11 

 

 

 

 

 

 

Referens Sui, Z., Turnbull, D., & Dodd, J. (2013). Effect of body image on gestational weight gain in 

overweight and obese women. Women and Birth, 26(4), 267-272. 

doi:10.1016/j.wombi.2013.07.001 

Land  

Databas 

Autralien  

Pubmed, Cinahl 

Syfte Syftet var att utvärdera kvinnors möjlighet som lider av övervikt eller fetma att identifiera sitt 

BMI samt kroppsuppfattning. Även att utvärdera deras möjligheter till att göra hälsosamma 

förändringar tidigt i graviditeten samt utvärdera effekten av negativa kroppsuppfattningar på 

graviditetens viktökning. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Prospektiv RCT- studie design 

Urval 442 kvinnor ingick i en kohortstudie. 

Inklusionskriterier: BMI ≥ 25 kg/m2 samt vara gravid i vecka 10-20 med ett foster vid studiens 

start. 

Datainsamling Data samlades in dels via ett frågeformulär där kvinnorna besvarade frågor gällande 

kroppsuppfattning, kost och livsstilsförändringar. Mätningar gjordes på kvinnorna då kroppsvikten 

kontrollerades vid inträde i studien samt i graviditetsvecka 36. 

Dataanalys Data analyserades med hjälp av statistiskpaket för samhällsvetenskap. Då användes t-test, då p-

värde på mindre än 0,05 ansågs som signifikant 

Bortfall Inget beskrivet 

Slutsats Studien presenterade sitt resultat i tabeller som visade hur överviktiga kvinnor upplevde sin egen 

kropp och BMI. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 85 % 
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