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Bakgrund: Nationellt ses övervikt och fetma som ett stort problem och är en 
betydande hälsorisk. Det har ända sedan 1949 varit känt att kvinnor ökar 
mycket i vikt under graviditet, men få studier har gjorts. Vid inskrivning på 
mödravårdscentralen är 10 -12 % kvinnor överviktiga eller har fetma. Kvin-
nor i postpartum perioden med övervikt eller fetma riskerar att drabbas av 
följdsjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och cancer.  
Syfte: Undersöka hur kost och motion påverkar vikten hos kvinnor med 
övervikt och fetma i postpartum perioden.  
Metod:  En systematisk litteraturöversikt ifrån Cochrane collaboration har 
använts. Artikelsökningen gjordes uteslutande med MeSH- termer. Databas-
sökningen gav fyra träffar med vetenskapliga artiklar, varav en Cochrane re-
view. Vald review bestod av 14 artiklar varav nio valdes ut med effektmåttet 
vikt i kg. Dessa artiklar har kvalitetsgranskats noggrant av författarna utifrån 
ett evidensgraderingssystem, där en rad olika objektiva ställningstaganden 
gjordes.  
Resultat: Kost för sig eller kost och motion tillsammans är mer effektfullt för 
viktnedgång hos överviktiga kvinnor i postpartum perioden. Motion enbart 
visade inte någon effekt på viktminskning hos denna grupp kvinnor. 
Diskussion: Distriktssköterskan möter dessa kvinnor i sitt arbete. Viktigt är 
att möta dem utifrån deras vilja och förmåga de har till förändring. Aktivitet 
utifrån individens förutsättningar och att personen har klara målsättningar 
vilka är realistiska men utmanande. Samt att individen ska tro på sig själv ge-
nom att fokusera på sitt självförtroende och att få återkommande ”feedback”. 
Slutsats: Vi rekommenderar att kvinnor kan börja med måttlig intensitetsmo-
tion och ändrade kostvanor tidigt i postpartum perioden. Görs detta ses signi-
fikanta hälsoeffekter. 
 

Nyckelord: kost, motion, övervikt, fetma, postpartum perioden  
 
 
 
 
 



  

   

 

 

Abstract 
Background: Nationally obesity is regarded as a major problem and it is a 
risk to our health. It has been known since 1949 that women gain weight 
during pregnancy, but few studies have been done. When typing antenatal 
care are 10-12 % of woman overweight or obese. Women in the postpartum 
period who are overweight or obese are at risk of complications such as 
cardiovascular disease, diabetes and cancer. 
Purpose:  Examine how exercise and diet affect women that are overweight 
and obese in the postpartum period. 
Methods:  Used a systematic review from the Cochrane collaboration. 
Article research was made exclusively with MeSH terms. The database 
search resulted in four hits with scientific articles, including one Cochrane 
review. Selected review consisted of 14 articles, of which nine were selected 
endpoint weight in kg. These items have been quality checked thoroughly by 
the authors based on an evidencequalitysystem, where a variety of objective 
statements was made. 
Result: Diet alone or diet and exercise together are more effective for weight 
loss in obese women in the postpartum period. Exercise alone did not show 
any effect on weight loss in this group of women.  
Discussion: District nurse meet these women within their work. It is impor-
tant to meet them based on their willingness and ability to make a change in 
their life. Activity based on the individual circumstances and that the person 
has clear objectives which are realistic but challenging. And that the individ-
ual should believe in themselves by focusing on their self confidence and to 
get frequent ”feedback”. 
Conclusion:  We recommend that women can return early in the postpartum 
period with moderate-intensity exercise and improved eating habits. It can 
give significant health benefits. 
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Definitioner av begrepp 

Body Mass Index [BMI]  

Definitionen på övervikt är BMI >25 och BMI >30 räknas som fetma. World 

Health Organisation [WHO], definierar övervikt och fetma som onormal och 

överdriven ansamling av fett, vilket kan försämra hälsan (WHO, 2013d).   

Postpartum period 

Enligt WHO (2013c) finns ingen vedertagen definitionen av postpartum peri-

oden, men det är den fas det tar för kvinnan att återhämta sig kroppsligt efter 

en graviditet och förlossning. Enligt Amorim- Adegboye och Linne (2013) 

sker det många förändringar i kvinnans kropp under graviditeten och ända 

upp till ett år efter födseln. I denna litteraturöversikt innefattar postpartum pe-

rioden tiden från förlossning och upp till tolv månader.  

Motion 

Motion syftar till att förbättra koordination, balans, muskelstyrka och kropps-

sammansättning. För att bibehålla eller förbättra syreupptagingsförmågan 

planeras den fysiska aktiviteten på ett strukturerat sätt (Statens folkhälsoinsti-

tut, 2013, ss. 12-13).  

Träning 

Vid träning är målet att maximalt öka muskelstyrkan och syreupptagnings-

förmågan för att uppnå bästa prestation. Inom idrott tillämpas träning oftast i 

tävlingssyfte (Statens folkhälsoinstitut, 2013, ss. 12-13).  

Fysisk aktivitet  

All rörelse som ökar energiförbrukningen är fysisk aktivitet, effekten av den 

beror på vilken typ av träning som tillämpas. Ålder och genetik spelar också 

roll. Energiförbrukningen styrs alltså av aktivitetens intensitet och frekvens 

(Statens folkhälsoinstitut, 2013, ss. 12-13).  

Motion för gravida 

Josefsson och Bö (2008) och Livsmedelsverket (2013) menar att målet med 

motion under graviditet bör vara att upprätthålla konditionen och inte att 

uppnå extrema resultat. Enkel vardagsmotion kan vara promenader, städning, 

handling och att välja trapporna istället för hissen när det är möjligt. En halv-

timmes motion om dagen ger fördelar för hälsan som minskad stress och för-



  

   

 

 

bättrad kondition. Dessutom stärks immunförsvaret och hjärtat och ämnes-

omsättningen ökar (Josefsson & Bö, 2008; Livsmedelsverket, 2013). 

Kost  

Det är viktigt för gravida kvinnor att äta näringsrik kost. Att äta enligt tall-

riksmodellen gör det lättare att få balans mellan näringsämnen. Regelbun-

denhet och varierad kost avseende proteiner, fett och kolhydrater är att före-

dra (Livsmedelsverket, 2013). 



  
 
 

  1 
  

 
 

 

 

Inledning 

”For us who Nurse, our Nursing is a thing, which, unless we are mak-

ing`progress`every year, every month, every week, take my word for it we 

are going back”. 

Miss Nightingale`s addresses to the Probationers at the Nightingale Schools, 

1872 (Baly, 1997, refererad I Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006, s. 61). 

 

Övervikt och fetma är idag ett högaktuellt ämne som flitigt diskuteras i både 

rapporter och media. Under våra verksamhetsförlagda studier vid barnavårds-

central [BVC] har vi mött nyblivna mödrar och uppmärksammat att de har 

haft mycket fokus på att försöka gå ned i vikt efter sin graviditet. De nyblivna 

mammorna uppmuntrade varandra och diskuterade områden som kost och 

motion. I vår kommande profession som distriktssköterskor kommer vi att 

möta denna grupp kvinnor och vill därför undersöka vilka råd/metoder vi kan 

ge dem utifrån aktuell vetenskaplig grund.  
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Bakgrund 

Internationellt om övervikt och fetma socioekonomiskt 

Enligt WHO (2013b) är övervikt och fetma idag ett av världens mest neglige-

rade hälsoproblem bland befolkningen. Tas inte krafttag mot dessa hälsopro-

blem kommer miljoner människor att drabbas av en rad allvarliga sjukdomar. 

Fetma är ett komplext tillstånd, med sociala och psykologiska dimensioner 

vilket mer eller mindre påverkar alla åldrar och socioekonomiska grupper. 

Fetman har nästan fördubblats världen över sedan år 1980 och ses som ett hot 

mot både Industri- och utvecklingsländer. År 2008 var mer än 1,4 biljoner 

vuxna >20 år överviktiga, varav 200 miljoner män och nästan 300 miljoner 

kvinnor hade fetma. Av världens befolkning bor 65 % i länder där övervikt 

och fetma orsakar död. Fler än 40 miljoner barn < 5 år var överviktiga år 

2011. Varje år dör 2,8 miljoner vuxna människor i följdsjukdomar som ett re-

sultat av övervikt eller fetma. Ett högt BMI ses som en ökad riskfaktor för 

sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och vissa cancerformer. I 

städer i låg- och medelinkomstländer där det är vanligt med infektionssjuk-

domar och svält, ses numera en ökning av övervikt och fetma vilket har blivit 

ytterligare ett problem. Till följd av dålig ekonomi exponeras barn i dessa 

länder av billig mat som innehåller hög socker-, fett- och salthaltig kost 

(energität och näringsfattig), vilket resulterar i dubbel sjukdomsbörda (WHO, 

2013b).  

På 1990-talet såg WHO till att mänskligheten blev medveten om att övervikt 

och fetma är sjukdomar orsakade av sociala omgivningsfaktorer. Fetma är 

möjligt att förebygga. WHO hjälpte till att utveckla strategier för människor 

för att lättare göra bättre hälsomässiga val i vardagen. Experter analyserade 

den snabba samhällsekonomiska utvecklingen genom att identifiera de vikti-

gaste politiska, socioekonomiska, kulturella och fysiska faktorer för att före-

bygga övervikt och fetma (WHO, 2013a). 

I en studie från USA (Flegal, Carroll, Ogden & Curtin, 2010) visar resultatet 

att mellan år 2007-2008 var ca 60 % av kvinnorna i åldrarna 20-39 år över-

viktiga eller hade fetma. 
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Nationellt om övervikt och fetma i Sverige 

I rapporten Folkhälsan i Sverige från 2013 beskrivs att övervikt och fetma har 

ökat bland befolkningen de senaste decennierna, främst hos dem under 50 år. 

Mellan 2004-2012 rapporteras övervikt bland kvinnor vanligast i åldrarna 

mellan 45-84 år (Socialstyrelsen & Statens folkhälsoinstitut, 2013, ss. 73-74).  

Josefsson och Bö (2008) menar att 40 % av svenska gravida kvinnor är över-

viktiga och 10-12 % har fetma vid inskrivning på mödravårdscentralen.  

Vidare menar Socialstyrelsen (2013, s. 9) att andelen kvinnor med BMI >25 

ökat från 25- 38 procent mellan åren 1992 till 2011, då de skrivs in på möd-

rahälsovården.  

Enligt Josefsson och Bö (2008) och Socialstyrelsen (2013, ss. 20-21) är det 

hög risk att drabbas av allvarliga komplikationer och ökade risker under gra-

viditet hos de med övervikt eller fetma, t.ex. blodtryckssjukdomar som preek-

lampsi (havandeskapsförgiftning) och graviditetsdiabetes. Detta påverkar 

också förlossningen som kan bli långdragen och kvinnan kan få bristningar 

och andra skador. Kvinnor med ett högt BMI förlöses oftare med kejsarsnitt 

och har en högre risk att drabbas av komplikationer i samband med operatio-

nen så som blodpropp, infektion och blödning. Dessutom ses ökad risk för in-

trauterin fosterdöd. I en fallkontrollstudie av Claesson, Sydsjö, Brynhildsen, 

Cedergren, Jeppsson, Nyström, Sydsjö och Josefson (2008) visade resultatet 

att motiverande samtal och vattengymnastik minskade viktuppgång hos kvin-

nor under graviditet, till skillnad från de kvinnor som fick sedvanlig mödra-

hälsovård. 

Historiskt om övervikt och fetma bland gravida 

Enligt Sheldon och Lond (1949, refererad i Greene, Smiciklas-Wright, Scholl 

och Karp, 1988) har det ända sedan 1949 varit känt att kvinnor ökar mycket i 

vikt under graviditeten, men få studier har gjorts. Det är fortfarande lika sant 

idag som när det först uppmärksammades. 

Greene, Smiciklas-Wright, Scholl och Karp (1988) menar att gravida kvinnor 

som hade gått upp mindre än 9,1 kg före förlossningen hade signifikant lägre 

vikt mellan första och andra barnet än de som gick upp mer än 9,1 kg. Hira-
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matsu, Masuyama, Mizutani, Kudo, Oguni och Oguni (2000) har påvisat att 

kvinnors övervikt och viktuppgång under graviditet är starkt korrelerat med 

barnets födelsevikt. Enligt Oken och Gillman (2003) har barn med hög födel-

sevikt, >4000 g, större risk att bli överviktig senare i livet, samt drabbas av 

typ 2 diabetes. Även barn med låg födelsevikt, <2500 g, har visat sig löpa 

större risk att bli överviktiga senare i livet. Detta är troligtvis för att de ska 

komma i kapp sin förlorade födelsevikt.  

Aktuellt forskningsläge om övervikt och fetma bland gravida 

I en randomiserad kontrollerad studie från USA var syftet att utvärdera effek-

ten av en livsstilsintervention hos gravida kvinnor som nyligen fått diagnosen 

graviditetsdiabetes. Slutsatserna blev att påbörja interventionen redan under 

graviditeten och sedan fortsätta under postpartum perioden. Detta skulle kun-

na förebygga viktuppgång och hjälpa överviktiga kvinnor att gå ner i vikt 

(Ferrara, Hedderson, Albright, Ehrlich, Quesenberry, Peng, Feng, Ching & 

Crites, 2011). 

Davenport, Giroux, Sopper och Mottola (2011) från Kanada har gjort en 

prospektiv randomiserad interventionsstudie med kvinnor vilka var oförmög-

na att uppnå en hälsosam vikt sex månader postpartum. Kvinnorna ökade sina 

risker att utveckla kroniska sjukdomar som metabolt syndrom, fetma och 

hjärt- och kärlsjukdomar. Slutsatsen blev att kvinnor som fick interventionen 

med målet att uppnå en hälsosam viktminskning, minskade sina risker att 

drabbas av följdsjukdomar medan kontrollgruppen ökade sina risker (Daven-

port, Giroux, Sopper & Mottola, 2011). 

En svensk studie av Winkvist, Bertz, Ellegård, Bosaeus och Brekke (2013) 

har jämfört den metaboliska profilen hos friska ammande överviktiga kvinnor 

mot kvinnor med fetma, 8- 12 veckor postpartum. Slutsatsen visar att denna 

grupp kvinnor ökar i samhället och därför är det viktigt att ha vetskap om hur 

metabola sjukdomar kan förebyggas (Winkvist, Bertz, Ellegård, Bosaeus & 

Brekke, 2013). Josefsson och Bö (2008) menar att kvinnor som motionerar 

under graviditet oftare fortsätter att motionera under postpartum perioden.  
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Fysisk aktivitets inverkan på övervikt och fetma för att för-

bättra psykisk hälsa 

Armstrong och Edwards (2003) har genomfört en randomiserad kontrollerad 

studie där kvinnor med förlossningsdepression jämfördes. Deltagarna delades 

in i två grupper, interventionsgruppen fick delta i ett program som innefattade 

motion och stöd för att uppnå välbefinnande. Kontrollgruppen fick möjlighet 

att delta i ett alternativt motionsprogram. Slutsatsen i studien visade att inter-

ventionsgruppen förbättrade både sin psykiska och fysiska hälsa. Armstrong 

och Edwards (2004) undersökte effekten av motion, socialt stöd och depres-

sion hos kvinnor i postpartum perioden med förlossningsdepression. Slutsat-

sen blev att de som deltog i interventionsgruppen som bestod av promenader 

med barnvagn två dagar i veckan förbättrade sin psykiska hälsa avsevärt mot 

kontrollgruppen. 

Omvårdnadsperspektiv  

Dorothea Orems har skapat en egenvårdsmodell, den innefattar tre delar: 

egenvård, egenvårdsbrist och omvårdnadssystem.  De bygger på hennes egna 

erfarenheter då hon var verksam sjuksköterska på 1950-talet. Idag tillämpas 

hennes teorier i omvårdnadssituationer och författningar är nära beskrivna 

hennes metoder t.ex. Hälso- och sjukvårdslagen (jfm SFS 1982:763) ”Hälso- 

och sjukvården skall arbeta för att förebygga ohälsa”. Det som görs av perso-

nen själv för att ta vara på sin hälsa kallas egenvård med syfte att egenvårds-

behoven blir tillgodosedda (Statens beredning för medicinsk utvärdering, 

1998, ss. 83-84). Utifrån Orems egenvårdsmodell har fem hjälpmetoder ut-

vecklats: i form av vägledning, stöd, individanpassad aktivitet, undervisning 

och olika former av klasser för att motivera till livsstilsförändring. Metoderna 

avser att hjälpa de med övervikt eller fetma och handlar om bl.a. kost och 

motion (Kinnunen & Mellin, 2009). Förebyggande hälsovård är ett viktigt 

uppdrag för hela hälsosektorn. För distriktssköterskan är det en stor utmaning 

att arbeta med förebyggande vård i sin verksamhet. I mötet med patienten kan 

det innebära att motiverande samtal [MI] tillämpas för att uppnå livsstilsför-
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ändring gällande kost och motion (Brobeck, Odencrants, Bergh & Hildingh, 

2013). 

Syfte 

Att tillämpa GRADE och undersöka hur motion och kost påverkar vikten hos 

kvinnor med övervikt och fetma i postpartum perioden.  

Frågeställning 

Vilket är det effektivaste sättet att gå ner i vikt (kg) på för överviktiga kvin-

nor, >18 år i postpartum perioden, är det genom kost eller motion? 

Metod 

Design  

Vald design var en litteraturöversikt vilken kan användas för att redovisa ak-

tuell forskning inom valt område, viktminskning hos kvinnor med övervikt 

eller fetma i postpartum perioden. Den kan även användas som en förstudie 

för framtida forskning (Polit & Beck, 2012, s. 95). 

Evidensgraderingssystemet GRADE 

Roback och Carlsson (2009, s. 8) menar att när nya metoder eller rekommen-

dationer ska tillämpas i sjukvården baseras dessa ofta på kliniska studier. 

Dessa studier kan ha olika kvalitet och tillförlitligheten i evidensmaterialet 

måste granskas systematiskt, för att minska risken för feltolkningar och sned-

vridning av resultatet. Evidensgraderingen, grading of recommendation as-

sessment development and evaluation [GRADE] ska resultera i en samman-

ställning av metodens nackdelar samt fördelar. Därefter ska det bedömas om 

evidensmaterialet är nog tillförlitligt för att kunna ge ut en rekommendation 

eller inte. Khan, Borowiack, Roos, Kowalska, Zapalska, Mol, Mignini, Me-

ads och Walczak (2011) och Statens folkhälsoinstitut (2012b) menar att när 

studier görs kan ibland resultatet vara på 100-tals sidor och då riskerar resul-

tatet att misstolkas eller inte användas alls. Därför använder fler aktörer nu 

GRADE- Summary of findings-table, för att på ett effektivare sätt presentera 
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resultaten mer lättöverskådligt. Enligt Roback och Carlsson (2009) granskar 

en panel av experter det sammanställda materialet. Om en metod ska använ-

das måste resultatet av granskningen ge ”en övertygelse om att önskade ef-

fekter överväger över oönskade effekter” (s.18).  

För att komma fram till det slutgiltiga beslutet om en rekommendation kan 

tillämpas måste panelen väga risk mot nytta, samt ta ställning till etiska och 

sociala aspekter. GRADE är ett internationellt evidensgraderings- system vil-

ket bedömer styrkan i ett samlat vetenskapligt underlag. Det används främst 

inom kvantitativ forskning men avsikten är att det ska tillämpas även inom 

kvalitativ forskning. GRADE working group bildades i början av 2000-talet 

mot bakgrund av att det fanns flera olika konkurrerande system för evidens-

bedömning särskilt inom medicinområdet, vilket var förvirrade. Gruppen 

hade som mål att skapa ett system med enkelhet, systematik och transparens. 

Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU] ingår i denna grupp och 

även aktörer som WHO, National Institute for Health and Clinical Excellence 

[NICE], Cochrane collaboration och British Medical Journal, m.fl. (Roback 

& Carlsson, 2009, ss. 1,7, 18; Statens beredning för medicinsk utvärdering, 

2013, s. 125; Statens folkhälsoinstitut, 2012b, s. 11). 
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Figur 1. Översikt av arbetsgången i GRADE. 

 

Formulera PICO 

Arbetsgången i GRADE, se figur 1, startar med att utforma en ”PICO fråga”. 

Där P står för population, vem ska behandlas t.ex. patientgrupp, ålder och 

kön. I avser intervention, vad forskaren vill ta reda på effekten av och den 

jämförs med C och innefattar Comparison/kontrollgruppen som får sedvanlig 

vård. O utgör Outcome/effektmått, vad forskaren vill uppnå med behandling-

en. I denna litteraturöversikt valdes vikt i Kilogram. PICO frågan har utfor-

mats av forskaren utifrån intresseområdet och vad som ansetts viktigt att ta 
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skapliga 
stödet 

Kvalitets-
bedömning 

Skapa 
evidensprofil 

I GRADE 
pro 

 

Urval av 
studier med 
valt effekt-

mått 

Skatta ef-
fektmåttens 

betydelse 

START 
Formulera-

PICO 

Inklusions -
och exklu-
sionskriterier 

Littera-
tursökning 
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reda på (jmf Statens folkhälsoinstitut, 2012b, ss. 13-14). Utformningen i den-

na litteraturöversikt: 

P- 18 år och uppåt, överviktiga kvinnor BMI >25, postpartum period 

I- Kost och motion 

C- Sedvanlig vård 

O- Viktnedgång i kilo gram 

 

Skatta effektmåttens betydelse  

Betydelsefulla effektmått väljs, se figur 1, utefter vilka som har betydelse för 

beslutsfattandet. Det är upp till forskarna att själva gradera utifrån en skala 

där 1-3 (not important) anses ha liten betydelse för beslutsfattandet, 4-6 (im-

portant) anses viktigt men inte kritiskt och 7-9 (critical) ses som nödvändigt 

för beslutsfattandet. De effektmåtten som fått högst poäng i skalan väljs ut 

och tas med i evidensprofilen. Det valda effektmåttet i denna litteraturöver-

sikt bedömdes som kritiskt, nivå 9 (jmf. Billhult & Gunnarsson, 2012a, ss. 

121-122; Roback & Carlsson, 2009, s. 10).  

Litteratursökning  

Litteratursökningen ur vetenskapliga databaser påbörjades, se figur 1. Initialt 

gjordes en första databassökning inom ämnet för att få en överblick av det 

aktuella forskningsläget. Syftet tydliggjordes och inklusion/exklusionskri-

terier utformades för att avgränsa databassökningen. I litteratursökningen an-

vändes databasen Cochrane där systematiska översiktsartiklar finns tillgäng-

liga, vilka anses mest lämpliga att använda i GRADE. För att få korrekta 

sökord har Svenska MeSH- termer från Karolinska institutet använts. MeSH 

termerna var: Exercise AND Randomized controlled trails as Topic AND diet 

AND Post partum period.  

Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier var Cochrane review, i åldrar 18 år och uppåt, övervikt 

BMI över 25 och postpartum period, se figur 1. Valda exklusionskriterier var 

GRADE, tvillingfödslar, normalt BMI, underviktiga och diagnos på kronisk 
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sjukdom. Inga språkavgränsningar gjordes. Sökningen gav fyra träffar, varav 

en Cochrane review (Amorim, Adegboye & Linne, 2013) vilken innehöll me-

taanalys.  

Urval av studier med valt effektmått 

Vald litteraturstudie bestod av 14 randomiserade kontrollerade studier varav 

nio artiklar mätte viktnedgång i kg. Studier med valt effektmått granskades 

vidare, se figur 1. Artiklarna bedömdes inledningsvis av oss var för sig, där-

efter jämförde vi vårt material, diskuterade likheter och olikheter. Sedan 

gjordes en gemensam analys av artiklarna. Våra bedömningar skilde sig inte 

nämnvärt åt. Studiernas resultat och kvalitet tydliggörs i bilaga 1.  

Skapa evidensprofil i GRADE pro  

Programmet GRADE pro (2013) laddades för att kunna sammanställa mate-

rialet, se figur 1. Programmet är utformat endast på engelska därför har eng-

elska termer använts i detta arbete.  

Kvalitetsbedömning 

Studiens design är det första som bedöms. Randomiserade kontrollerade stu-

dier har till en början alltid högsta bevisvärde, men kan efterhand graderas 

ned. Faktorer som sänker bevisvärdet, GRADE down, innefattas av: risk of 

bias- dvs, snedvridning av resultatet, där studier med negativa resultat kan 

sorteras bort till forskarens fördel (Roback & Carlsson, 2009, ss. 15-17). 

Billhult och Gunnarsson (2012b, s. 323) beskriver bias som alla icke slump-

mässiga fel som gör att fel slutsats dras. Både forskare och studiedeltagare 

kan utgöra bias. Om forskaren vet om vilken grupp som valts så kan det leda 

till att denne handlar annorlunda och likaså för deltagarna. Det bästa är att 

varken forskare eller studiedeltagare känner till informationen. I de studier 

som ingick i vald Cochrane review med tillhörande metaanalys var detta inte 

möjligt då deltagarna visste om de skulle träna eller förändra kosten eller 

både och. Roback och Carlsson (2009, ss. 15-17), Statens beredning för me-

dicinsk utvärdering (2013, s. 130) och Statens folkhälsoinstitut (2012b, ss. 

48-51) beskriver indirectness som handlar om överförbarhet/relevans, är det 



  
 
 

  11 
  

 
 

 

 

vetenskapliga underlaget generaliserbart till andra länder. Stämmer studiepo-

pulationen överens med den avsedda gruppen, eller saknar populationen rele-

vans för sammanhanget. Imprecision, handlar om precisionen i datan, bevis-

värdet på resultaten anses högre ju snävare konfidensintervallets bredd är. 

Hög precision i data är svårt att få när studiepopulationen är liten. Vid små 

studiepopulationer kan utfallet vara statistiskt signifikant. Men baslinjedata 

(ingångsvärden) bör uppmärksammas för att se hur likvärdiga grupperna var 

från början, dvs. trots statistisk signifikans kan nedgradering göras då baslin-

jedata skiljer sig åt mellan grupperna. Khan et al (2011) menar att publication 

bias betyder att forskaren är mer benägen att fullfölja studier som har ett po-

sitivt resultat än studier som visar avsaknad av effekt (Khan et al., 2011). In-

consistency avser samstämmigheten mellan studiernas resultat. Resultaten 

kan vara spridda och dålig samstämmighet föreligger. När det råder en statis-

tisk heterogenitet har studierna en låg samstämmighet. Ett mått på heteroge-

nitet kan benämnas I², där den totala skillnaden är lika med skillnaden mellan 

varje studies resultat (Rosén & Anttila, 2012, s. 451). Det finns också fakto-

rer som kan höja bevisvärdet, GRADE up. Exempel på sådana faktorer är när 

resultaten har hög relevans, hög samstämmighet och inga andra störande fak-

torer. Varje ställningstagande motiveras med en fotnot. Det är granskarens 

egna åsikter som räknas här utifrån GRADE arbetsgång (Roback & Carlsson, 

2009, ss. 15-17; Statens folkhälsoinstitut, 2012b, ss. 48-51). I GRADE pro 

användes de olika termerna vilka beskrivits ovan för att ta ställning till de ut-

valda studiernas kvalitet. Subjektiva ställningstaganden gjordes genomgåen-

de avseende alla steg; bias, indirectness, imprecision, inconsistency och pub-

lication bias.  

Bedömning av det vetenskapliga stödet 

Styrkan av studiens evidens graderas till en början preliminärt, beroende på 

vilken design de har, se figur 1. En studie med randomiserad design har alltid 

högsta bevisvärde eftersom risken för systematiska fel är liten. Evidensgrade-

ringen i GRADE bedöms efter en fyra- gradig skala, Stark vetenskapligt un-

derlag - liten risk att ny forskning kommer fram till nya slutsatser, Måttligt 

vetenskapligt underlag - slutsatsen blir att ny forskning kan komma att ändra 
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resultatet. Begränsat underlag - ytterligare forskning skulle kunna ändra till-

förlitligheten och mest troligt ändra slutsatserna. Otillräckligt underlag - mer 

forskning krävs för att kunna använda metoden. I arbetet med GRADE kan 

studierna efterhand graderas ner beroende på brister i studiekvaliteten (Ro-

back & Carlsson, 2009, s. 14; Statens beredning för medicinsk utvärdering, 

2013, s. 127). Var god se Summary of findings table för granskningsresultat, 

där alla data placeras och sammanställs. Det som visas i Summary of findings 

table är: Kvalitetsbedömning, antal deltagare, effekter och bevisvärde. Evi-

densprofilen som växt fram i GRADE är en av slutsatserna för hur tillförlitlig 

det sammanvägda resultatet är för att användas i klinisk verksamhet (Statens 

folkhälsoinstitut, 2012b, ss. 14-15). 

Etiska aspekter 

Enligt Polit och Beck (2012, ss. 151-152) måste forskare förebygga och pla-

nera sina studier väl för att undvika obehag och/eller skada hos dem som 

medverkar i studierna. Det är forskarnas skyldighet att minimera risker för 

deltagarna. Forskarna måste också vara beredda på att avsluta studien om de 

misstänker att en fortsättning på studien kan orsaka stress, lidande, skada el-

ler död. I denna litteraturöversikt var alla artiklar etiskt granskade och/eller 

hade tagit etiska ställningstaganden när det gället rekrytering och om hur stu-

dien skulle genomföras. Deltagandet var frivilligt och alla skulle ges skriftlig 

information om studien, samt ge skriftligt samtycke innan studien påbörjades. 

I granskningen av artiklarna har vi varit noggranna med översättningen från 

engelska till svenska för att minimera risken för missförstånd. Alla resultat 

redovisas objektivt och kortfattat för att få fram rätt budskap.  

Resultat 
I Bilaga 1, presenteras de nio artiklar som ingår i resultatet. Utifrån den valda 

litteraturstudien var det sju artiklar som jämförde kost och motion med sed-

vanlig behandling. En studie jämförde kost mot sedvanlig behandling, och 

två studier jämförde motion med sedvanlig behandling. En studie McCrory, 

Nommsen-Rivers, Molé, Lönnerdal och Dewey (1999), har använts i två jäm-

förelser. Det finns många sätt att gå ner i vikt på och tre olika jämförelser har 
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gjorts i denna litteraturöversikt. Resultaten presenteras nedan i GRADE 

Summary of findings table med tillhörande fotnoter vilka förklarar de olika 

ställningstaganden som gjorts. Interventionens längd skilde sig åt mellan de 

olika studierna, vilka var indelat i tre perioder. Kort: < 3 månader, två studier 

(Lovelady, 2000; McCrory, 1999). Medel: >3 månader - 6 månader, fyra stu-

dier (Craigie, 2011; Dewey, 1994; Leermakers, 1998; Lovelady 2009). Lång: 

> 6 månader, tre studier (Krummel, 2010; O´Toole, 2003; Östbye, 2009). 

Viktnedgång i kg med hjälp av kost och motion. 

I tabell 1, presenteras sju randomiserade studier vilka jämförde kost och mo-

tion mot sedvanlig vård, med ett resultat av måttligt vetenskapligt underlag. 

Deltagarna i studierna var lika avseende BMI från start. BMI särskiljdes inte 

avseende övervikt och fetma. Alla hade BMI över 25-29,9, i en av studierna 

Östbye (2009) sträckte sig BMI upp till 40+. Interventionernas längd skiljde 

sig åt, där kort, medium och lång intervention ingick (11 dagar till 12 måna-

der). De olika interventionerna tillämpades både på individnivå och i grupp 

och bestod av t.ex. kostråd, promenader, jogging och träningsprogram. Det 

var hög andel bortfall av deltagare under studiernas gång, utom i två, närmare 

bestämt Lovelady (2000) 16,7 % och McCrory (1999) 3 %, se bilaga 1. Totalt 

antal deltagare som fullföljde studierna var i interventionsgrupperna n= 301 

och i kontrollgrupperna n= 272. Antal deltagare i de enskilda grupperna var 

relativt små, n= 10- n= 164. Det har varit svårt att tillämpa blind design i stu-

dierna eftersom deltagarna har varit tvungna att veta vilken intervention de 

tilldelats. Heterogeniteten visade I² = 71 %, men grupperna är relativt små 

och metaanalysen visar ändå att resultatet pekar åt samma håll, dvs. att kost 

och motion tillsammans har bättre effekt på viktnedgång än sedvanlig vård. 

Alla utom en studie är utförda i USA och går att implementera i Sverige, 

dock måste hänsyn tas till kulturella skillnader och socioekonomiska förut-

sättningar. Det fanns ingen risk för publikations bias eftersom noggrann data-

insamling genomförts och både publicerade och opublicerade studier efter-

frågats av författarna.  

Kost och motion tillsammans visade signifikant skillnad när det gällde att gå 

ner i vikt hos kvinnor i postpartum perioden. Sju artiklar; n= 573 MD -1,93 
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kg; 95 % CI -2,96 till -0,89. Dessa kvinnor var mer benägna att gå ner till sin 

normalvikt (vikt före graviditet) och att uppnå en mer varaktig hälsosam vikt 

(Craigie, Macleod, Barton, Treweek & Anderson, 2011; Krummel, Semmens, 

MacBride & Fisher, 2010; Leermakers, Anglin & Wing, 1998; Lovelady, 

Garner, Moreno & Williams, 2000; McCrory, Nommsen-Rivers, Molè, Lön-

nerdal & Dewey, 1999; O`Toole, Sawicki & Artal, 2003; Östbye, Krause, 

Lovelady, Morey, Bastian, Peterson, Swamy, Brouwer & McBride, 2009). 

Tabell 1, GRADE summary of findings table 

Question: Should Diet plus exercise vs. usual care be used for weight loss?1,2 

Settings: England and USA3 

Quality assessment No. of patients Effect 

Quality Impor-
tance No of 

studies Design Risk of 
bias Inconsistency Indirect-

ness Imprecision 
Other 
considera-
tions 

Diet 
plus 
exerci-
se 

Usaual 
care 

Relative 
(95% CI) Absolute 

Weight loss (follow-up median 0-52 weeks4; measured with: Kilogram; Better indicated by lower values) 
7 rando-

mised 
trials 

serious5 no serious 
inconsistency6 

no serious 
indirectness7 

no serious 
imprecision8 

none9 301 272 - MD 1.93 
lower 
(2.96 to 
0.89 
lower) 

⊕⊕⊕Ο 
 
MODE-
RATE 

CRITI
CAL 

 

1 Interventions included in the studies were: involving exercise or diet or both in the postpartum period. 

Exercise- all exercise that encouraged women to maintain to promote weight loss, for example jogging 

and walking. It could be structured and individualised programmes. Diet- individualised dietary advice 

or group meetings and calorie-restricted diet prescription. Intervention n=301. 
2 Control group n=272, usual care. 
3 England x 1, 2011 and USA x 6, 1998, 1999, 2000, 2003, 2009, 2010.  
4 Three trails had non follow up, one had 4 weeks, one had 10 weeks and two trails had a 52 weeks fol-

low up.  
5 Randomized trials. Participants were not significantly different between groups at baseline. It is im-

possible for the participants to be blinded in the groups, because they have to know the group they are 

in. There were relatively small groups in the studies except one, Östbye 2009. Duration among trials 

was between 11 days and one year. Loss to follow up: Craigie 2011, 31%, Krummel 2010, 62%, Leer-

makers 1998, 31%, Lovelady 2000, 16,7%, McCrory 1999, 3%, O´Toole 2003, 42% and Östbye 2009, 

30%. We decide to GRADE down 1 step.  
6 Heterogeneity is 71% (medium degree of explanation).  
7 We decide not to GRADE down. We think that the intervention idea is transferable to Sweden, but we 

are unsure of their eating habits and there might be other culture differences. 
8 n= 573; MD - 1,93 kg; 95% Cl -2,96 to -0,89. The intervention group lost significantly more weight 

than the control group. There are no extreme differences between values and the confidence interval is 

not unexpectedly wide. 
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9 There is no risk of publication bias for the studies. The authors have in the start included studies that 

are ongoing trials and detailed description are available. 

 

 (Craigie, Macleod, Barton, Treweek & Anderson, 2011; Krummel, Sem-

mens, MacBride & Fisher, 2010; Leermakers, Anglin & Wing, 1998; Love-

lady, Garner, Moreno & Williams, 2000; McCrory, Nommsen-Rivers, Molè, 

Lönnerdal & Dewey, 1999; O`Toole, Sawicki & Artal, 2003; Östbye, Krause, 

Lovelady, Morey, Bastian, Peterson, Swamy, Brouwer & McBride, 2009). 

 

Viktnedgång i kg med hjälp av kost 

I tabell 2, presenteras endast en randomiserad studie som jämfört kost mot 

sedvanlig vård, vilken visar ett resultat med måttligt vetenskapligt underlag. 

Deltagarna i studien hade BMI 25,2 ± 4,2. Interventionen påbörjades 12 ± 4 

veckor postpartum och pågick i elva dagar, klassificerad som kort. Interven-

tionen bestod av 35 % minskat kaloriintag. Bortfallet av deltagare under stu-

dien var 3 %, se bilaga 1. Antalet deltagare som fullföljde studien var inter-

ventionen n= 22 och kontroll n= 23. Grupperna i studien var relativt små, se 

bilaga 1. Blind design har inte använts. Studiens intervention är överförbar 

till Sverige, kulturella skillnader och socioekonomiska förutsättningar bör 

beaktas. Studierna ger inte forskaren några särskilda fördelar med att uteläm-

na negativa resultat och ingen risk för publikations bias förefaller eftersom 

noggrann datainsamling genomförts och både publicerade och opublicerade 

studier efterfrågats av författarna. Interventionsgruppen i denna studie som 

reducerade sitt kostintag uppnådde ett resultat som visade en signifikant 

viktminskning till skillnad från kontrollgruppen (n= 45; MD -1,70 kg; 95 % 

CI -2,08 till -1,32) (McCrory, Nommsen-Rivers, Molé, Lönnerdal & Dewey, 

1999). 



  
 
 

  16 
  

 
 

 

 

 

 

Tabell 2, GRADE summary of findings table 
Question: Should diet vs. usual care be used for overweight in postpartum pe-
riod?1,2,3 
Settings: USA4,5 

Quality assessment No of patients Effect 

Quali-
ty 

Impor-
tance 

No 
of 
stu-
dies 

Design Risk of 
bias 

Inconsistency Indirectness Imprecision 
Other 
conside-
rations 

Diet Usual care Relative 
(95% CI) 

Absolute 

weightloss (measured with: kg; Better indicated by lower values) 

1 randomi-
sed trials6 

serious7 no serious 
inconsistency8 

no serious 
indirectness9 

no serious 
imprecision10 

none11,12 22 23 - MD 1.7 
lower 
(2.08 to 
1.32 
lower) 

⊕⊕⊕Ο 

MODE
RATE 

CRI-
TICAL 

1 35 % of energy deficit, (n=22). 11 days of intervention. 
2 No energy restriction and exercise, (n=23). 11 days study. 
3 Participants were randomised in 8-16 weeks postpartum. 
4 The participants were recruited from local physicians offices, childbirth classes and by letters to new 

parents in California, USA.  
5 California. 
6 Random assignment of participants was computer based using the Moses-Oakford algorithm with 

variable block size. 
7 Serious (-1): Itt is impossible for the participants to be blinded in the groups, because they have to 

know the group they are in. Small population. Short term duration trial, 11 days. We decide not to 

GRADE down more than 1 step because there was no difference between groups at baseline and just 3 

% of loss to follow up.  
8 There is one study that shows the result. 
9 We decide not to GRADE down. We think that the intervention idea are transferable to Sweden, but 

we are unsure of their eating habits and there might be other culture differences. 
10 There are no extreme differences between values, the confidence intervals is not unexpectedly wide. 
11 No risk for the researcher to get benefits of the result and no one takes advantage of the result more 

than the women who lose weight.  
12 Mean Difference 

(McCrory, Nommsen-Rivers, Molé, Lönnerdal & Dewey, 1999). 

Viktnedgång i kg med hjälp av motion 

I tabell 3, presenteras två randomiserade studier vilka jämförde motion mot 

sedvanlig vård, vilka visar ett resultat med måttligt vetenskapligt underlag. 

Deltagarna i ena studien, Dewey (1994) benämner inte utgångsvikten i BMI, 

men beskriver att deltagarnas vikt var lika vid start. I Lovelady (2009) var 
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deltagarna överviktiga men hade inte fetma. Interventionernas längd var 12 

och 16 veckor, vilket klassificeras som medellängd. Interventionen bestod av 

olika motionsprogram med olika intensitet. Kontrollgruppen fick endast mo-

tionera 1 gång/v under samma period. Bortfallet hos grupperna under studi-

ernas gång var i Dewey (1994) 13 % och i Lovelady (2009) 16,7 %. Deltaga-

re vilka fullföljde studierna var n=28 i interventions och n= 25 kontrollgrup-

perna. Grupperna i de enskilda studierna var relativt små, se bilaga 1. Blind 

design har i studierna varit svårt eftersom deltagarna måste veta vilken inter-

vention de tilldelats. I² = 0,0 % vilket visar att det inte är någon skillnad i re-

sultatet mellan studierna, utan hög samstämmighet. Studierna är gjorda i 

USA och interventionerna är möjliga att använda i Sverige, så länge hänsyn 

tas till kulturella skillnader och socioekonomiska förutsättningar. Medelvär-

det av den totala viktnedgången hos interventions- och kontrollgrupperna n= 

53, var -0,10 kg. Avseende publikationsbias, föreligger det ingen risk. Data 

visade att det inte var någon skillnad mellan interventionsgrupp och kontroll-

grupp avseende viktnedgång (Dewey, Lovelady, Nommsen-Rivers, McCrory 

& Lönnerdal, 1994; Lovelady, Bopp, Colleran, Mackie & Wideman, 2009). 

Tabell 3, GRADE summary of findings table 
Question: Should Exercise vs. usual care be used for overweight? 1,2 
Settings: USA3 

Quality assessment No of patients Effect 
Quali-
ty 

Impor-
tance No of 

studies Design 
Risk of 
bias Inconsistency Indirectness Imprecision 

Other 
conside-
rations 

Exerci-
se 

Usual 
care 

Relative 
(95% CI) Absolute 

weightloss (measured with: Kilogram; Better indicated by lower values) 

2 ran-
domi-
sed 
trials 

serious4 no serious 
inconsistency5 

no serious 
indirectness6 

no serious 
imprecision7 

none8 28 25 - MD 0.10 
lower (1.9 
lower to 
1.7 
higher) 

⊕⊕⊕Ο 
 
MODE
RATE 

CRI-
TICAL 

 

1 Dewey 1994, Exercise: Supervised aerobic exercise session in 12 weeks, postpartum. Intervention n = 

18, Lovelady 2009, Exercise: Home based exercise program. Intervention n= 10. 
2 Dewey 1994, n=15 Control group: usual care. Lovelady, 2009, n=10 Control group: usual care. 
3 USA. 
4 Randomized trails. Participants were not significantly different between groups at baseline. It is im-

possible for the participants to be blinded in the groups. Dewey 1994, during allocation they used 

sealed envelopes but further information is not published. There are small groups in the studies. Dura-
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tion among trials Dewey 1994, 12 weeks, Lovelady 2009, 16 weeks. Loss to follow up: Dewey 1994, 

13%, Lovelady 2009, 16,7%.  
5 Heterogeneity is 0,0 % (low degree of explanation).  
6 We decide not to GRADE down. We think that the intervention idea is transferable to Sweden, but we 

are unsure of their eating habits and there might be other culture differences. 
7 n= 53; MD - 0,10 kg; 95% Cl -1,90 to 1,71: Exercise was not significantly associated with weight loss 

among postpartum women. There are obviously no differences between values.  
8 The authors have included all available studies. They have searched the whole field for trails pub-

lished, unpublished or ongoing studies which are about postpartum weight loss. 

 

(Dewey, Lovelady, Nommsen-Rivers, McCrory & Lönnerdal, 1994; Love-

lady, Bopp, Colleran, Mackie & Wideman, 2009). 

 

Diskussion  

Metoddiskussion  

Till en början fick vi höra talas om GRADE genom Nils Stenström som arbe-

tar på Folkhälsoinstitutet. Han förklarade kort om förfarandet och vi blev in-

tresserade. All forskning är inte bra forskning utan det är många faktorer som 

spelar in. Ibland kan resultaten vinklas till forskarens fördel, då han/hon kan 

ha ett eget ekonomiskt vinstintresse i sammanhanget.  

 

Råd från Stenström (personlig kommunikation, 10 september, 2013) var att 

använda en systematisk litteraturöversikt från Cochrane Collaboration där 

tillgängliga studier anses mest lämpad att använda i GRADE pro. Studierna 

där har ofta designen av randomiserad kvalitet med metaanalys. Vår bedöm-

ning var att endast en systematisk litteraturstudie skulle räcka för att kunna 

utföra arbetet.  

 

Arbetsgången i GRADE börjar med att utforma en PICO: fråga vilket är en 

omfattande process. Det tar mycket tid och utgör hela grunden. När PICO 

slutligen tagit form och litteratursökningen gjorts bedöms hur viktigt utfalls-

måttet är.  
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Kriterier för en lämplig litteraturöversikt var: randomiserad kontrollerad stu-

die, Cochrane Review, inte GRADE bedömd och den skulle helst innehålla 

metaanalys, detta för att inte behöva utföra egna statistikiska beräkningar. 

Till slut valdes en studie ut vilken fångade intresset. Den utvalda metaanaly-

sen inkluderade fjorton artiklar vilka redan granskats av forskarna till studien. 

Eftersom valt effektmått var vikt i kg exkluderades de studier vilka ansågs 

sakna relevans i sammanhanget. De nio artiklar som valdes ut har granskats 

av oss igen för att få en djupare inblick i dess design och kvalitet. Vi har haft 

stor hjälp av de metaanalyser som författarna tagit fram i huvudartikeln. Väl 

inne i programmet GRADE pro placeras data in på rätt plats och därefter bör-

jar den subjektiva bedömningen.  

 

En rad omfattande ställningstaganden görs om bl.a. bias- som innefattar flera 

olika aspekter, så som studiekvaliteten, relevant urvalsmetod, skillnader mel-

lan interventions- och kontrollgrupp vid studiestarten, avseende ålder, kön 

och vikt etc. Inconsistency- samstämmighet/överensstämmelse, indirectness- 

överförbarhet/relevans, imprecision- precision i data och publicationbias- 

studier som talar emot interventionseffekten publiceras inte. Avseende blind 

design har det i dessa studier varit omöjligt att blinda studiegrupperna för vil-

ken intervention de blivit tilldelad. Det är pga. att deltagarna måste veta om 

de ska träna eller inte och vad de ska äta. Bortfall har beskrivits väl i de ve-

tenskapliga studier vi använt oss av. Bortfall kan bero på en rad olika saker 

som t.ex. att deltagare inte vill lottas till kontrollgruppen för de inte vill gå 

miste om träning. I alla studier som ingick i resultatet var deltagarna i grup-

perna jämlika avseende ålder, kön, vikt. Därför har vi bedömt att vid bortfall 

under studiens gång att det inte skulle ha påverkat resultatet.  

 

Risk för publikationsbias ökar då det föreligger små studier och samma fors-

kare som utfört dem. Under arbetets gång har det uppmärksammats att sam-

ma forskare återkommer i flera olika studier, vilket kan innebära att forskarna 

styr resultatet till sin fördel och får svårigheter med att se granskningen och 

resultatet objektivt (jmf Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2013, 

ss. 125, 172-176). 
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Fler och långsiktiga studier behövs göras för att kunna se hållbara effekter. 

Risken med korta interventioner kan vara att deltagarna lätt faller tillbaka i 

gamla levnadsvanor och förblir överviktiga eller feta. Istället bör fokus i stu-

dierna vara på att ge hållbara beteendeförändringar avseende livsstil. De fles-

ta studier som använts är gjorda i USA. Frågan är då om detta är överförbart 

till Sverige. Vilka möjligheter befolkningen får socioekonomiskt avgörs av 

politiska beslut och hur ekonomin ser ut i ett land. USA och Sverige skiljer 

sig åt där och därför borde studier göras med samma interventioner för att se 

effekten av kost och motion i vårt land.  

Styrkan i litteraturöversikten var att ha genomfört GRADE, som för oss var 

helt nytt. Det var viktigt att göra egna bedömningar vilket var ovant. En 

aspekt i litteraturöversikten är att vi inte inkluderat sidoeffekter. Att väga ris-

ken mot nyttan av oönskade och önskade effekter (Roback & Carlsson, 2009, 

ss. 18-19). Fler effektmått hade varit av vikt att ta med i arbetet t.ex. social 

aspekter som att vara arbetslös, sakna umgänge, ensamstående och inte ha 

möjlighet eller råd att delta i olika träningscenter. En av studierna erbjöd 

barnvakt under interventionstiden samt en ersättningspeng för att kvinnorna 

skulle ha möjlighet att delta (O`Toole et al., 2003). 

Förståelsen för arbetsgången och tillämningen av GRADE har nått sitt mål, 

dock kommer inte arbetet att leda fram till expertpanelen för beslut om publi-

kation. Utifrån resultatet kan ändå egna slutsatser dras om rekommendationer 

som kan ges i vårt framtida arbete som distriktssköterskor t.ex. att övervikti-

ga kvinnor i postpartum perioden kan utföra enklare motion och tänka utifrån 

perspektiv att äta en väl sammansatt kost. Viktigt är att även distriktssköters-

kor får en ökad kunskap om trovärdigheten i vetenskapen och hur den kan 

granskas på ett bättre sätt. Inom området GRADE var vi som studenter ny-

börjare, vilket ibland kändes både svårt och hopplöst men vi var ändå fast be-

slutna att fortsätta försöka. D-uppsatsen blev inte traditionell i sitt utförande. 

Målet med arbetet var inte bara resultatet av hur kvinnor bäst går ner i vikt ef-

ter barnafödande utan också att genomföra och visa att vi förstått och kan till-

lämpa GRADE.  
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GRADE används i dagsläget inom kvantitativ forskning och har slagit ige-

nom stort internationellt. Ett strukturerat tillvägagångssätt tillämpas utifrån 

lagar, värderingar och etiska principer gällande i respektive land. Öppenheten 

och strukturen i systemet är en förutsättning för bra bedömningar. Samma 

material kan få olika rekommendationer beroende på värderingar och normer 

hos olika grupper av människor och från vilka länder de kommer från. Därför 

bör GRADE- bedömningen utföras lokalt där intresserade aktörer ingår, detta 

för att befästa god hälsa och bra sjukvård hos den aktuella befolkningen (Ro-

back & Carlsson, 2009, ss. 1, 22). 

En brist i GRADE kan vara att inte kostnadseffektivitet bearbetas i evidens-

profilen. Detta är en viktig del då vi lever i ett samhälle där ekonomin i sjuk-

vården är begränsad (Roback & Carlsson, 2009, ss. 3, 21). Eftersom arbets-

sättet med GRADE var helt nytt för oss var vi osäkra på hur det skulle gå till. 

Därför var vi lite försiktiga och valde endast ett effektmått, andra effektmått 

kan ha haft betydelse för vårt slutgiltiga resultat. Enligt Roback och Carlsson 

(2009, ss. 21-22) görs det i GRADE en gradering av effektmått där det vikti-

gaste väljs ut för beslutsfattandet. Ett resultat kan sakna betydelse i samman-

hanget men ändå vara signifikant, eftersom det ibland kan saknas tillgängliga 

studier vilka innehåller viktiga effektmått. Slutsatsen i en evidensprofil grun-

das på fakta från olika sorters studier t.ex. observationsstudier, fallstudier och 

expertutlåtande. Redovisningssättet i evidensprofilen är endast uppbyggt för 

att inkludera randomiserade kontrollerade studier och det finns inte utrymme 

för expertutlåtanden. GRADE systemet är ifrågasatt då rekommendationsde-

len anses vara mindre bearbetad, vilket kan resultera i svårigheter av besluts-

fattandet av en rekommendation om användandet. En kommitté av experter 

avslutar det sista steget i GRADE avseende rekommendationen om använ-

dandet (Roback & Carlsson, 2009, ss. 21-22).  

Resultatdiskussion 

Syftet med arbetet var att tillämpa GRADE och undersöka hur motion och 

kost påverkar vikten hos kvinnor med övervikt eller fetma i postpartum peri-

oden.  
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Kvalitetsgranskningen av artiklarna har bedömts som ett moderat resultat 

⊕⊕⊕Ο. Resultatet i vår litteraturöversikt visar att kosten är den avgörande fak-

torn i sammanhangen. Motion enbart hjälper inte i samma utsträckning för 

viktminskning. En kombination av dessa två faktorer bör anses som den bästa 

metoden för en hälsosam livsstil. Kvinnor som deltog i interventionsgrupper-

na med kost eller kost och motion minskade mer i vikt jämfört med kontroll-

grupperna (Craigie et al., 2011; Krummel et al., 2010; Leermakers et al., 

1998; Lovelady et al., 2000; McCrory et al., 1999; O`Toole et al., 2003; Öst-

bye et al., 2009). Deltagarna i interventionsgruppen med endast motion gick 

inte ner mer i vikt än kontrollgruppen (McCrory et al., 1999). Liknande resul-

tat förs fram av Bertz, Brekke, Ellegård, Rasmussen, Wennergren och Wink-

vist (2012) som har utfört en studie på svenska överviktiga ammande kvinnor 

i postpartum perioden. Fyra grupper har jämförts, kontrollgruppen med sed-

vanlig behandling, kostgruppen, motionsgruppen och kost och motionsgrup-

pen, där resultaten visar att motion och kost tillsammans inte är mer effektivt 

än kostreducering enbart för viktminskning.  

 

Egenvårdskapaciteten kan variera hos individen utifrån livserfarenhet, hälsa 

och ålder mm. Detta utgör förutsättningarna för vilken förmåga personen har 

att upprätthålla hälsa och välbefinnande. Distriktssköterskan kan utifrån Do-

rothea Orems egenvårdmodell arbeta med hälsofrämjande åtgärder för att i 

tidig ålder förebygga övervikt och fetma. Distriktssköterskan kan upprätthålla 

individens egenvårdskapacitet och undvika egenvårdsbrist som resulterar i ett 

behov av omvårdnad t.ex. genom att bistå med de delar som individen inte 

har förmåga och motivation till (Statens beredning för medicinsk utvärdering, 

1998, ss. 83-84). Att arbeta hälsofrämjande kan innebära att försöka hjälpa en 

individ att förändra sin livsstil. Motiverade samtal [MI] är en samtalsmetod 

som används vid livsstilsförändringar (Rollnick, Miller & Butler, 2009, ss. 

29-30). Enligt Statens folkhälsoinstitut (2012a) är förändring en process som 

kan påverkas genom samtal. Förändring kan enligt Prochaska och Di Cle-

mento (refererad i Statens folkhälsoinstitut, 2012a) liknas vid ett hjul som be-

skriver olika faser i förändringsprocessen. Det första steget är att inte känna 

sig redo för förändring, då bör fokus läggas på att väcka intresse. Nästa steg 



  
 
 

  23 
  

 
 

 

 

är ambivalens, där för och nackdelar bearbetas. Individen är nu beredd för 

förändring men behöver strategier för att våga. Handling kommer sedan och 

förändringen görs, här behöver individen verktyg för att inte återgå till gamla 

vanor. För att vidmakthålla så krävs bekräftelse och stöttning. Återfall är van-

ligt vid livsstilsförändringar och bör inte ses som ett nederlag utan användas 

som en lärdom (Statens folkhälsoinstitut, 2012a). Många småbarnsföräldrar 

har ett stressigt liv och har kanske svårt att prioritera motion i vardagen. Idag 

präglas vi i Sverige av en rad hälsoråd avseende viktnedgång. Reklam som 

innefattar snabba bantningskurer och olika träningsredskap som lovar en 

snygg kropp på kort tid. Det kan inte vara en hållbar lösning för ett långsik-

tigt hälsosamt liv. Den enskilde måste bestämma sig för att förändra sin livs-

stil och inte återgå till samma levnadsvanor t.ex. efter en bantningskur. Det 

budskap reklamen ger kan endast tolkas som en kortsiktig lösning.  

Kinnunen och Mellin (2009) har i en studie beskrivit hur de fem hjälpmeto-

der som utvecklats av Orem konkret kan användas av distriktssköterskan i ett 

beteendeinriktat omvårdnadsarbete för patienter med övervikt och/eller fet-

ma. Med vägledning menas individanpassade kostråd, rådgivning under akti-

vitetspasset, information om riskfaktorer i samband med övervikt eller fetma. 

Stöd ges i form av uppmuntran till livsstilsförändring för att uppnå motiva-

tion hos individen. Samt att individen ska tro på sig själv genom att fokusera 

på sitt självförtroende och få återkommande ”feedback”. Aktivitet utifrån in-

dividens förutsättningar och att personen har klara målsättningar vilka är rea-

listiska men utmanande. Undervisningen fokuserar främst på näringslära, re-

gelbundenhet vid måltider och att individen själv ansvarar för hunger och 

mättnadskänsla. Dessutom betonas nyttan av vardagliga promenader, att an-

vända stegräknare kan vara ett bra komplement och föra dagbok kan under-

lätta för att utvärdera resultatet. Verktyg till att självförtroendet ska stärkas 

och tränga bort negativa beteenden och tankar. Ett sätt kan vara att varje dag 

affirmera i tal och skrift för att stärka sin självkänsla. Skapa grupper där hela 

familjen bjuds in för gemensam beteendeförändring. Eller att individen själv 

informerar sin familj avseende komponenterna ovan (Kinnunen och Mellin, 

2009). 
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För att bevara och ha god hälsa genom livet måste vi som distriktssköterskor 

hitta vägar för att nå kvinnor i postpartum perioden och en möjlighet skulle 

kunna vara redan under graviditeten. Ett samarbete mellan barnmorska och 

distriktssköterska skulle kanske gynna kvinnorna. Inriktade gruppträffar som 

avser livsstilsförändring kan vara av betydelse för alla kvinnor, inte bara de 

med övervikt eller fetma. En strategi för distriktssköterskan som arbetar på 

BVC är att tillämpa MI hos de kvinnor som önskar individuell rådgivning. 

Under första besöket hos barnmorskan kunde kvinnorna få fylla i ett formulär 

där de får skatta sin fysiska och psykiska hälsa. De blir tillfrågade om de är 

intresserade av en mer individuellt, riktad rådgivning avseende viktiga kom-

ponenter som kost och motion vilka har med livsstil att göra. 

I verkligheten kan verksamheten vara en annan, enligt Brobeck, Odencrants, 

Bergh och Hildingh (2013) så kan det vara svårt att få tiden att räcka till även 

om distriktssköterskorna har höga ambitioner. I verksamheten på hälsocentra-

len prioriteras patienter som är sjuka och därför får förebyggande hälsovård 

stå åt sidan. 

 

Det kan vara svårt att nå friska individer och där har vi som distriktssköters-

kor på BVC en fördel eftersom unga friska kvinnor själva uppsöker verksam-

heten. En annan hypotes för folkhälsan är att alla med BMI >25 får kost och 

motions schema på hälsocentralen. Alla kanske inte vill, men de som ändå tar 

chansen bör få bättre hälsa och därmed minska risken att drabbas av följd-

sjukdomar och detta kan på sikt minska kostnaderna för samhället.  

Slutsatser 

Effektivaste sättet för viktminskning hos kvinnor under postpartum perioden 

har i denna litteraturöversikt visat sig vara med hjälp av kost och kost till-

sammans med motion. Enbart motion visade ingen större effekt på vikt-

minskning hos dessa kvinnor.  

Vi håller med forskarna som rekommenderar att kvinnorna kan återgå tidigt 

efter partum till låg-måttlig intensiv motion och förbättrade kostvanor tidigt 

post partum och ges då signifikanta hälsofördelar. 
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Det verkar vara ett stort intresse bland forskarna kring ämnet övervikt och 

fetma hos postpartum kvinnor eftersom det finns en hel del forskning inom 

området och flera forskare utför efterföljande studier. Vi håller med forskarna 

i vår valda litteraturstudie om att fler och längre studier behövs för att se hur 

amningen påverkas hos dessa kvinnor och hur barnet följer sin viktkurva. 
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Bilaga 1, översikt av artiklar i resultatet,. 
Förfat-
tare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Design/Intervention Deltagare/Inklu-
sion 
Bortfall 

Ana-
lysme-
tod 

Resultat Kvalitet 

Craigie  
2011 
UK 

Var att utvärdera 
viktminsknings 
programmet 
(WeighWell) hos 
kvinnor i PP. 

Randomiserad. Interven-
tionen- 12 veckor, 3 info 
träffar och 3 tel samtal 
mellan träffarna, MI an-
vändes. Personlig kost-
rådgivning. Fysisk aktivi-
tet, minst 150 min/vecka, 
stegräknare. Kontroll-
grupp- en träff med livs-
stils coach. 

Intervention n=29 
Kontroll n=23. Kvin-
nor 6-18 mån PP, 
BMI >25, boende i 
förorter. 
Bortfall 31 %, varav 
Intervention n= 22 
Kontroll n=14. 

Chi- 
square.  

Interventionen 
gick ner-1,6±- 
2,0 kg. Kon-
trollgruppen 
+0,2±-2,2 kg. 
Signifikant 
resultat. Studi-
en påvisar att 
programmet är 
användbart.  

Medelhög 
 

Dewey 
1994 
USA 

Undersökte om 
bröstmjölkens 
sammansättning 
eller volym på-
verkas av motion 
under PP. 

Randomiserad. Interven-
tion- motionsprogram, 
intensitet 60-70% av 
maxpuls, 45 min/dag, 5 
tillfällen/v under 12 v. 
Kontrollgruppen-
motionerade 1 gång/v 
under samma period. 

Intervention n=19 
Kontroll n=19. Med 
början 6-8 v PP.  Icke 
rökare, inga sjukdo-
mar, vars barn uteslu-
tande ammade. 
Bortfall 13 %, varav 
Intervention n= 18 
Kontroll n=15.  

T-test 
och chi-
square 
test. 

Deltagarna 
gick ner i vikt 
men det var 
inget signifi-
kant resultat 
mellan grup-
perna, inter-
vention: base-
line 67,3±10,2 
kg, end point 
65,7±10,7 kg. 
Kontroll: 
67,0±7,6kg, 
end point 
65,4±8,3kg. 
Varken prolak-
tin nivåerna 
eller barnets 
viktuppgång 
påverkades. 

Hög  

Krum
mel 
2010 
USA 

De ville jämföra 
effektiviteten av 
metoden mellan 
2 grupper avse-
ende livsstil hos 
kvinnor i PP. 

Randomiserad. Interven-
tion- Träffades i grupp 10 
gånger och de följdes upp 
varje månad och fick 
individuell feedback på 
sina resultat på förändrade 
kost och motions rutiner 
under 12 mån.  
Kontroll- träff med dietist 
och nyhetsbrev varje 
månad. 

Intervention n=78 
Kontroll n=73. Kvin-
nor PP (upp till 2 år) 
>18 år, inte undervik-
tig, (women, infants 
and children) WIC- 
Nutritions program. 
Bortfall 62 %, varav 
Intervention n= 24  
Kontroll n= 33. 

T-test 
och chi-
square.  

Ingen signifi-
cant skillnad 
mellan grup-
perna efter 1 
år. Deltagarna 
hade gått ner 
0,2 kg- 14,2 
kg, medel var 
1,6 kg vikt-
nedgång på 1 
år.  

Låg 
 

Leer-
makers 
1998 
USA 
 

Undersöka om 
ett 6 månaders 
program hjälper 
kvinnorna i PP 
till normalvikt. 
 

Randomiserad. Interven-
tion- viktminskningspro-
gram under 6 mån. Lågt 
fett och kaloriintag 1000- 
1500 kcal/dag. Initialt 
2 gruppträffar, telefon-
samtal varje vecka. Steg-
vis upptrappad motion. 
Kontrollgrupp- endast 
informations material om 
kost och motion. Alla 
deltagares resultat mättes 
efter 6 månader 

Intervention n= 47 
Kontroll n=43 
Start 3-12 mån PP, 
6,8 kg tyngre än före 
grav, >18 år, BMI  
>22. 
Bortfall 31 %, varav 
Intervention n= 36 
Kontroll n= 26. 

ANO-
VA, 
chi-
square 
test. 
 

Intervention -
6,3 ± 5,0 kg. 
Kontroll – 3,1  
±4,9kg 
Resultatet 
visade signifi-
kant skillnad 
mellan grup-
perna. 
 

Låg 
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Förfat-
tare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Design/Intervention Deltagare/Inklu-
sion 
Bortfall 

Ana-
lysme-
tod 

Resultat Kvalitet 

 
Love-
lady 
2000 
USA 

Undersöka om 
vikt minskning 
under PP påver-
kar tillväxten hos 
barnet. 

Randomiserad. Interven-
tion- 10 v. program, kost 
och fysisk aktivitet, utgick 
från att gå ner 0,5-1 kg/v.  
Kontroll- inte tillåtet att 
banta, minska ner på mat. 
Träna >1gång/v. 

Intervention n=27, 
kontroll n=21.  Start i 
slutet av 4:e PP veck-
an. BMI 25-30. Fris-
ka, stillasittande, icke 
rökare, ammande 
kvinnor. Fullgångna 
barn >2500g, inte 
kejsarsnitt. 
Bortfall 16,7%, varav 
Intervention n= 21  
Kontroll n= 19. 

T-test 
och chi-
square. 

Intervention 
4,8± 1,7 kg. 
Kontroll 0,8 ± 
2,3 kg.  
Resultatet 
visar att vikt-
minskning hos 
överviktiga 
fullt ammande 
kvinnor i PP 
(0,5 kg/v mel-
lan v. 4-14)  
inte påverkar 
tillväxten hos 
barnet. 

Hög 
 

Love-
lady 
2009 
USA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

För att undersöka 
om fysisk aktivi-
tet kan motver-
ka/bromsa ben-
skörhet från 4- 
20 veckor PP. 
Sekundärt ef-
fektmått var vikt 
i kg. 
 

Randomiserad. Interven-
tion- Fysisk aktivitet 45 
min, 3 dagar/vecka i 16 
veckor. 
Kontroll- Sedvanlig vård.  
 

Intervention n= 13, 
kontroll n=11. Start 3 
v. PP. Friska, inga 
sjukdomar, icke röka-
re, stillasittande, 
uteslutande ammande 
kvinnor med BMI 25-
30.  
Bortfall 16,7 %, var-
av 
Intervention n= 10  
Kontroll n= 10. 

T-test, 
x2-test 
och 
ANO-
VA 

Intervention- 
baseline 
68,7±3,2 kg, 
end point 
65,1± 3,5, (-
3,6±0,8%).  
Kontroll- base-
line 
68,7±3,9kg, 
end point 
65,2±4,1kg, (-
3,5±0,5%). 
Resultatet 
visar att fysisk 
aktivitet mins-
kar benskörhet 
under amning. 

Medelhög 

McCro
ry 
1999 
USA 

Har diet vs diet + 
fysisk aktivitet 
någon effekt på 
amningen. 

Randomiserad. 
I;1=dietgruppen. 
I;2=diet + fys aktivitet. 
3=kontroll. 
Interventions start 12± 4 
veckor PP. 
I;1- 35% kostredicering 
under 11 dagar. 
I;2- träna 9/11 dagar, med 
50-70% maxpuls samt 
35% kostreducering. 
K- ingen kost restriktion 
eller fysiska aktivitet. 

I;1 n=22 
I;2 n= 23 
K n=23. 
Icke rökare, uteslu-
tande ammande fris-
ka, ingen medicine-
ring samt inga tvil-
lingfödslar. 
Bortfall 3 %, varav 
I;1 n=22 
I;2 n= 21 
K n=23. 
 

ANO-
VA, 
Chi-
square. 

I;1 -2,2, -1,6 
kg 
I;2 -1,9, -1,4 
kg 
K -0,5, 0,1 kg.  
Ingen signifi-
kant skillnad 
mellan grup-
perna gällande 
viktminskning. 
Mjölvolym, 
mjölksamman-
sättning, och 
barnets tillväxt 
påverkades. 

Hög 
 

O`Tool
e 
2003 
USA 
 
 
 

Hur ett individu-
ellt program 
avseende diet 
och fysisk aktivi-
tet påverkar 
vikten hos över-
viktiga kvinnor 

Randomiserad. Interven-
tion- 6 v- 6 mån PP med 
strukturerad diet och 
fysisk aktivitet i grupp, 
samt individuell dietist 
rådgivning. 1ggr/v i 12 v. 
Kontroll- 1 träff under 1 

Intervention n= 21. 
Kontroll n= 19. 
BMI 25- 29,9, vikt-
ökning under gravidi-
tet <15 kg samt 5 kg 
tyngre än före gravi-
ditet. Bortfall 42 %, 

T-test. Intervention -
5,6 kg på 12 v 
och -7,3 kg 
efter 12 mån. 
Kontroll 0 kg. 
Signifikant 
resultat. 

Medelhög 
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tare 
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Studiens syfte Design/Intervention Deltagare/Inklu-
sion 
Bortfall 

Ana-
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tod 

Resultat Kvalitet 

 
 
 
 
 
 

under första året 
PP.   

timme med dietist och 
tränare. 

varav 
Intervention n= 13. 
Kontroll n= 10. 
 

Östbye 
2009 
USA 
 

Främja viktned-
gång hos över-
viktiga PP kvin-
nor och ge en 
hållbar livsstil-
förändring, upp 
till 24 mån PP. 

Randomiserad. 
Intervention- 8 träffar 
med info om hälsosam 
kost, 10 träffar om fysisk 
aktivitet och 6 telefon-
samtal under 9 mån. 
Kontroll- sedvanlig upp-
följning, med info via 
post. 

Intervention  n=225 
Kontroll n=225 
Start 6 v. PP. 
BMI >25, >18 år, 
engelsktalande, fris-
ka.  
Bortfall 30 %, varav 
Intervention  n=164 
Kontroll n=147. 
 
 

t-test. Intervention -
0,90 kg ± 5,1 
kg, Kontroll -
0,36 kg ± 4,9 
kg. Ingen 
signifikant 
skillnad mel-
lan grupperna 
gällande vikt-
minskning. 

Hög 
 

 


