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SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund Barnmorskan har en viktig roll under en kvinnas graviditet då hon har kontinuerlig 

kontakt med kvinnan under graviditeten och en unik möjlighet att informera kring betydelsen 

av en hälsosam kosthållning. Att öka förståelsen för hur barnmorskorna känner inför 

kostrådgivning kan ge verktyg för att utveckla samarbetet mellan barnmorskor och dietister, 

och därmed förbättra mötet med den gravida kvinnan.  

Syfte Syftet med studien var att utforska hur bekväma barnmorskor var i sin roll att ge kostråd 

till gravida kvinnor både inom specifika kostområden och generellt.  

Metod En webbenkät med 22 frågor rörande barnmorskornas upplevda bekvämlighet vid 

kostrådgivning, hur de upplevde sin kunskap och vad de önskade att lära sig mer om 

skickades ut till minst 360 barnmorskor, varav 139 svarade. Materialet analyserades i SPSS 

(v.20). Signifikansnivån sattes till p<0,05. 

Resultat Generellt rankade barnmorskorna sin kunskap inom kost som hög, dock svarade 

endast 35% att de var bekväm att ge kostråd inom alla områden. De kostområden 

barnmorskorna kände sig mest bekväm med var fett, kolhydrater, mineraler och övervikt 

medan de var mindre bekväm med allergier och intoleranser, vegetarisk kost och modedieter 

samt minst bekväm med vegankost. Varken ålder, yrkeserfarenhet, vårdenhet eller storlek på 

arbetsort påverkade hur bekväma de kände sig. 

Slutsats Trots att barnmorskorna ansåg att de hade goda kunskaper kring kost kände de sig 

inte helt bekväma att ge kostråd till gravida kvinnor i alla situationer. Resultatet var 

oberoende av barnmorskornas ålder, yrkeserfarenhet, storlek på arbetsort eller vid vilken 

vårdenhet de arbetade, vilket tyder på att mer fortbildning borde erbjudas till alla barnmorskor 

samt att mer kostutbildning borde finnas i barnmorskornas utbildning. Framtida studier skulle 

kunna undersöka varför barnmorskorna kände sig mindre bekväma inom vissa kostområden. 

 

 

  



 
 

ABSTRACT  
 

Background The midwife plays an important role in a woman's pregnancy due to their 

continuous contact throughout the pregnancy, thereby having a unique opportunity to provide 

information about the importance of a healthy diet. A greater understanding of how midwives 

feel about nutritional counseling could develop the collaboration between midwives and 

dieticians, thereby improve the counselling with pregnant women. 

Objective The purpose of this study was to explore if midwives were comfortable providing 

dietary advice to pregnant women, both in specific areas and diet in general.  

Method A web survey with 22 questions about how comfortable midwives were about giving 

dietary advice, their perceived knowledge about diet and what they wanted to learn more 

about. The survey was sent to over 300 midwives, of which 139 responded. The material was 

analyzed in SPSS (V.20). The level of significance was set at p<0,05. 

Results The midwives ranked their knowledge in nutrition as high, but only 35% responded 

that they were comfortable giving dietary advice in all areas. The midwives felt most 

comfortable with fat, carbohydrates, minerals and obesity while they felt less comfortable 

with allergies and intolerances, vegetarian diets and popular diets and least comfortable with 

vegan diets. Neither age, how long they had been working, where they worked nor the size of 

the town where they worked, affected how comfortable they felt. 

Conclusion The midwives did not feel completly comfortable about giving dietary advice to 

pregnant women even though they had a high precived knowledge. The result indicates that 

more nutrition should be included in midwifery education and further education could be 

offered independent of the midwives age, for how long they have been working, the size of 

the city where they work or what care facility they work at. Future studies could examine why 

the midwives felt less comfortable in some diet areas.  
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1 BAKGRUND 

Barnmorskan har en viktig roll under en kvinnas graviditet då de har kontinuerlig kontakt med 

kvinnan under graviditeten och har en unik möjlighet att informera kring betydelsen av en 

hälsosam kosthållning (1,2). Nutritionen är viktig för allas hälsa men speciellt viktig är den 

för den gravida kvinnans då kosten och dess sammansättning spelar en viktig roll för fostrets 

utveckling (3,4). Barnmorskor antas följa Livsmedelsverkets rekommendationer och i enlighet 

med dem rekommenderas den gravida kvinnan att inta en varierad kost (1). 

 

Studier visar att kvinnor under graviditeten blir mer medvetna om vad de äter och att 

hälsosamma matvanor prioriteras högre än vad de gjorde innan de blev gravida (5-9). 

Speciellt förstföderskor uttryckte att kostinformation var viktigt under graviditeten och 

förutom att undvika stress så ändrade många sitt sätt att äta för att främja hälsan (5). Intresset 

motiverades av en ökad medvetenhet och vilja att främja fostrets och sin egen hälsa (6) då 

förändringar i kosten har associerats med hälsofördelar och en minskad risk för förtidig födsel 

med 19% (7). De flesta gravida kvinnor var generellt nöjda med den kostrådgivning de fått 

från sin barnmorska men såg gärna att rådgivningen kunde individanpassas mer efter deras 

förkunskaper kring nutrition (8,9). 

 

Vid kostrådgivning är det viktigt att kombinera både muntlig information och att dela ut 

skriftligt material, exempelvis broschyrer till den gravida kvinnan (9). Broschyrer kan vara 

användbara för att informera och berätta om fördelarna med en hälsosam kost, men de är 

mindre omfattande än kostrådgivningssamtal och ger endast överskådlig fakta (5). Genom 

samtal kan man hitta kvinnans personliga motivation till att äta hälsosamt så att det känns 

viktigt just för henne och inte bara för gravida på gruppnivå. Kostrådgivning under 

graviditeten har visat sig påverka kostintaget och val av kost positivt, exempelvis ökade 

intaget av grönsaker, frukt och flytande margarin i jämförelse med de kvinnor som inte fick 

någon kostrådgivning (10). 

 

Tidigare studier har främst lagt fokus på den gravida kvinnan och hennes matvanor; om hon 

får i sig specifika näringsämnen, hennes motivation till förändring av matvanor, hur hon söker 

efter information eller hur hon upplever kostrådgivningen med barnmorskan (5,6,8,11). Andra 

studier har fokuserat på hur barnmorskorna ger ut kostinformation, hur de jobbar eller hur de 

bör bemöta gravida kvinnor med övervikt (9,12). I en studie från England visade det sig att 

många av barnmorskorna kände sig obekväma att prata om mat och kostråd med gravida 

kvinnor som åt en vegetarisk kost (n=38, 66%), kvinnor med diabetes (n=24, 41%) och 

kvinnor med en annan kulturell bakgrund än sin egen (n=21, 36%) (13). Trots att det främst 

var barnmorskor som pratade om mat och kostråd med gravida kvinnor var det många som 

hade lite kunskap i ämnet. De som utförde studien kom fram till att mer kostundervisning bör 

ingå i barnmorskornas utbildning. Enligt vår vetskap finns det få andra studier som fokuserar 

på hur barnmorskan känner i olika situationer de kan ställas inför under kostrådgivningen. 

 

Att öka förståelsen för hur barnmorskor känner inför kostrådgivning skulle kunna ge verktyg 

för att i framtiden utveckla samarbetet mellan barnmorskor och dietister, och därmed förbättra 

mötet med den gravida kvinnan. Därför var det av intresse att kartlägga hur bekväma svenska 

barnmorskor var inför att prata mat och kostråd med gravida kvinnor. Bekväm syftade till hur 

de kände inför att ge kostråd gällande olika kostområden. 
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2 SYFTE 

Syftet med studien var att utforska vilka kostrelaterade områden barnmorskor kände sig mer 

eller mindre bekväma med vid rådgivningssituationer med gravida kvinnor, samt om samband 

fanns med deras upplevda kunskap kring kost, ålder, yrkeserfarenhet, storlek på arbetsort eller 

vid vilken typ av vårdenhet de arbetade. 

 

3 METOD 
 

3.1 Metodval 
En kvantitativ metod användes för att kartlägga hur bekväma barnmorskor var med att prata 

mat och kostråd med gravida kvinnor, både generellt och inom utvalda kostområden. Metoden 

gjorde det möjligt att rekrytera ett större antal barnmorskor till studien och därmed få en 

översikt över ett outforskat område.  

 

3.2 Utformning av enkät 
En enkät gjordes enligt anvisningar av Bryman och Ejlertsson (14,15). Enkäten konstruerades 

i Google Documents och innehöll 22 frågor, varav 21 slutna och en öppen (Bilaga 1) (16). De 

inledande frågorna bestod av bakgrundsfrågor och resterande frågor handlade om hur 

bekväma barnmorskorna var inför att ge kostråd rörande olika kosthållningar till den gravida 

kvinnan. Den öppna frågan låg sist i enkäten och gjorde det möjligt för barnmorskorna att 

lämna övriga uppgifter, synpunkter eller kommentarer. 

En pilotstudie genomfördes där enkäten skickades ut till 20 av författarnas vänner och 

familjemedlemmar. Utifrån resultatet samt synpunkter och kommentarer korrigerades mindre 

stavfel och formuleringar innan enkäten skickades ut till barnmorskorna. 

 

3.3 Tillvägagångssätt 
Via barnmorskeförbundets kanslichef kontaktades samordnaren för Nordvästra Stockholm, 

som i sin tur delgav kontaktuppgifter till alla samordnare för barnmorskorna i Sverige. Alla 

samordnare kontaktades och ombads vidarebefordra ett informationsbrev med en 

webbenkätlänk till de barnmorskor de var samordnare för (Bilaga 2 och 3). De ombads även 

meddela hur många barnmorskor de skickade ut enkäten till.  

 

Informationsbrevet utformades enligt anvisningar av Bryman och Ejlertsson (14,15). För att 

besvara enkäten krävdes det att barnmorskorna hade tillgång till dator, smartphone eller 

liknande samt uppkoppling till Internet. Enkäten blev tillgänglig att besvara den 29 augusti 

2013 och låg ute på webben fram till 9 september 2013.  

 

3.4 Urval och bortfall  
Vid rekryteringen till studien gjordes en ansats till en totalundersökning då urvalsgruppen 

inkluderade alla barnmorskor inom mödrahälsovården i Sverige eftersom de kommer i 

kontakt med gravida kvinnor (17). Det fanns inga exklusionskriterier.  Enkäten skickades ut 

till minst 360 barnmorskor inom mödrahälsovården, varav 139 svarade.  

 

Det externa bortfallet var delvis okänt på grund av hur rekryteringen gått till. Totalt finns 21 

län i Sverige (18) och år 2010 fanns sammanslaget ca 6991 praktiserande barnmorskor (19). 

Det kända bortfallet var två län som tackade nej till att delta i studien samt ett län som 

anmälde sitt intresse när svarstiden var slut. Av de resterande 18 län enkäten skickats ut till 

valde åtta län att delta medan de andra tio länens deltagande var okänt och räknades därför 
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som tänkbara bortfall då vi inte vet om de svarade eller inte. Ytterligare externa bortfall 

tillkom i form av enskilda barnmorskor som av olika anledningar valde att inte svara på 

enkäten. Ett visst internt bortfall förekom i vissa frågor vilket framgår i resultatdelen, dock 

exkluderades ingen av de 139 besvarade enkäterna. 

 

3.5 Databearbetning och analys 
Insamlad data överfördes från Google Documents till Microsoft Excel där svaren bearbetades 

och kodades om till siffror. Frågorna om hur bekväma barnmorskorna var hade 

svarsalternativen mycket bekväm, ganska bekväm, lite bekväm, inte alls bekväm och vet ej. De 

kodades om och slogs ihop från fem olika grupper till tre för att underlätta analyseringen när 

olika grupper jämfördes. Mycket bekväm och ganska bekväm motsvarade en grupp, lite 

bekväm och inte alls bekväm motsvarade en grupp och vet ej motsvarade en egen grupp.  För 

att lättare kunna räkna ut en median för hur bekväma barnmorskorna var generellt i alla 

bekvämfrågor, gjordes en ny indelning utifrån ursprunglig data. De fyra första 

svarsalternativen som nämnts ovan kodades om till siffrorna 1-4, alternativet vet ej räknades 

som bortfall då det inte beskrev bekvämlighet.  

 

Datan analyserades i IBM SPSS Statistics 20 (SPSS) där statistiska samband prövades. 

Analysmetoder som användes var t-test, ANOVA, Pearson´s korrelationstest och Chi-2 test. 

T-test användes för att jämföra skillnader i medelvärden på normalfördelade variabler mellan 

två grupper där ålder och yrkeserfarenhet jämfördes med hur bekväma barnmorskorna var i de 

olika kostområdena (20). ANOVA användes på samma sätt som t-test men på tre eller fler 

grupper där ålder och yrkeserfarenhet jämfördes med storleken på barnmorskornas arbetsort, 

vilken vårdenhet de arbetade vid och hur förändringar i antal frågor inom vissa kostområden 

hade påverkat deras arbete som barnmorska. Pearson’s korrelationstest användes för att mäta 

samband mellan ålder och yrkeserfarenhet, samt ålder och yrkeserfarenhet med hur bekväma 

barnmorskorna var generellt. För alla övriga jämförelser användes Chi-två test. 

Signifikansnivån sattes till p<0,05. 

 

3.6 Etiska aspekter 
I både enkäten och informationsbrevet informerades barnmorskorna om att deltagandet var 

frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande. Det framgick även att svaren 

skulle behandlas anonymt då ingen enskild individ kunde spåras genom Google Documents. 

Inga obligatoriska frågor ingick i enkäten och om de ansåg att någon fråga var av känslig 

karaktär hade de därför möjlighet att inte besvara den. 

 

4 RESULTAT 

Totalt svarade 139 barnmorskor på enkäten. Medelåldern var 50 år (standardavvikelse [SD] 

9,3) och i genomsnitt hade de arbetat i 19 år (SD 10) (Tabell 1). Ett starkt samband sågs 

mellan barnmorskornas ålder och deras yrkeserfarenhet (p<0,001). Majoriteten av de som 

svarade arbetade inom primärvården (71%, n=98) medan resterande arbetade privat (14%, 

n=19), på sjukhus (10%, n=14) och övrigt (5%, n=7). Av dem som svarade övrigt på frågan 

framgick det inte vilken annan typ av arbetsplats det syftades på. Studien visade att 49% 

(n=67) av barnmorskorna pratade kost med gravida kvinnor någon eller några gånger i veckan 

medan 46% (n=64) pratade kost någon gång varje dag. Barnmorskorna ansåg att de hade goda 

kunskaper kring kostråd för gravida; på en tiogradig skala, där tio stod för stor kunskap 

rankade de sin kunskap till 8 (25 percentilen: 7,00, 75 percentilen: 8,20). Det var 65% (n=90) 

som rankade sin kunskap som en sjua eller en åtta, däremot rankade ingen sin kunskap lägre 
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än fem på skalan.  

 

 

Tabell 1. Översikt över barnmorskornas ålder, yrkeserfarenhet, hur högt de rankat sin 

kunskap samt hur bekväma de var generellt1. Sverige, september 2013. 

 
 
 

Antal 
(n) 

Medelvärde SD2 Median 
25 

percentilen 
75 

percentilen 
Min. Max. 

Ålder (år) 139 49,5 9,30 52,0 43,0 57,0 29 66 

Yrkeserfarenhet 
(år) 

139 18,7 10,2 19,0 12,0 25,0 2 42 

Kunskap (skala 
1-10)3 138 - - 8,00 7,00 8,20 5 10 

Bekväm 
generellt 

(skala 1-4)1 

139 - - 2,17 1,90 2,50 1,00 3,50 

1 Bekvämligheten har beräknats på ett sammanslaget värde från tolv av enkätfrågorna där fyra olika bekväm-

alternativ ingick och kodades om till 1 = Mycket bekväm, 2 = Ganska bekväm, 3 = Lite bekväm, 4 = Inte alls 

bekväm. 
2 Standardavvikelse 
3 1 = Låg kunskap, 10 = Stor kunskap 

 

4.1 Hur bekväma barnmorskorna var i kostrådgivningssituationer  
Barnmorskor som upplevde sig ha god kunskap kände sig mer bekväma att prata om mat och 

kostråd med gravida kvinnor än de som upplevde sig mindre kunniga (p< 0,001). Däremot 

sågs ingen signifikant effekt av vare sig ålder (p=0,906) eller yrkeserfarenhet i år (p=0,924) 

relaterat till hur bekväma barnmorskorna kände sig generellt. På samma sätt fanns ingen 

signifikant skillnad vid analysen av hur bekväma de var inom de specifika kostområdena eller 

hur bekväma de var generellt relaterat till arbetsort (p=0,509) och typ av vårdenhet de 

arbetade på (p=0,604). De kostområden barnmorskorna kände sig mest bekväm med var 

protein, fett, kolhydrater, mineraler och övervikt där 79-86% svarade att de var bekväma 

(Figur 1). På frågorna rörande vitaminer, kost från andra kulturer än sin egen och diabetes 

svarade 69-72% att de var bekväma. De områden de kände sig mindre bekväm med var 

allergier och intoleranser, samt vegetarisk kost och modedieter där 52-61% svarade att de var 

bekväma. Det enda kostområdet där fler barnmorskor var mindre bekväma än bekväma var 

frågan om vegankost; det var 92 (71%) av dem som kände sig mindre bekväm medan 37 

(29%) av dem kände sig bekväma. 
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Figur 1. Hur bekväma barnmorskor var att ge kostinformation till gravida inom olika 

kostområden (n=139). Sverige, september 2013. 

 

De barnmorskor som tyckte sig ha god generell kunskap var också mest bekväma med att ge 

kostråd kring kolhydrater (p>0,001), protein (p>0,001), vegetarian (p=0,001), fett (p=0,002), 

diabetes (p=0,002), vegan (p=0,009) och vitaminer (p=0,016). För de övriga kostområdena 

sågs ingen signifikant skillnad dock tenderade de barnmorskor som rankade sin kunskap som 

hög att också vara bekväma gällande modedieter (p=0,072) och övervikt (p=0,087). Det fanns 

en signifikant skillnad vid analysen av hur de rankat sin kunskap sett till ålder (p=0,022), 

däremot sågs ingen signifikant skillnad sett till yrkeserfarenhet i år (p=0,264), storlek på 

arbetsort (p=0,109) eller typ av vårdenhet barnmorskorna arbetade på (p=0,729). 

Yrkeserfarenhetens 25:e (< 12 år) respektive 75:e percentilen (> 25 år) jämfördes mot 

varandra gällande alla kostområden som undersöktes, inga mönster eller signifikanta effekter 

sågs mellan grupperna (Tabell 2).  
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 Tabell 2. Översikt över hur barnmorskornas yrkeserfarenhet (år) påverkade hur bekväma de 

kände sig inom respektive kostområde (n=74-79). Sverige, september 2013. 

       1 < 12 beskriver den 25 percentilen av barnmorskornas yrkeserfarenhet (n=34-38). 
       2 > 25 beskriver den 75 percentilen av barnmorskornas yrkeserfarenhet (n=38-41). 

     3 P-värde beräknades med hjälp av Chi-2-test. 

 Kostområde   Yrkeserfarenhet (år) 

  N < 121 > 252 p-värde3 

Fett Bekväm 64 31 33 0,902 

 Mindre bekväm 15 7 8 

Kolhydrater Bekväm 65 31 34 0,883 

 Mindre bekväm 12 6 6 

Protein Bekväm 58 28 30 0,800 

 Mindre bekväm 20 9 11 

Vitaminer Bekväm 59 28 31 0,844 

 Mindre bekväm 20 10 10 

Mineraler Bekväm 70 34 36 0,773 

 Mindre bekväm 7 3 4 

Övervikt Bekväm 67 29 38 0,186 

 Mindre bekväm 9 6 3 

Diabetes Bekväm 55 30 25 0,200 

 Mindre bekväm 21 8 13 

Vegetarian Bekväm 45 20 25 0,538 

 Mindre bekväm 31 16 15 

Vegan Bekväm 22 10 12 0,956 

 Mindre bekväm 52 24 28 

Allergi/intolerans Bekväm 44 20 24 0,423 

 Mindre bekväm 31 17 14 

Modediet Bekväm 43 22 21 0,721 

 Mindre bekväm 34 16 18 

Kultur Bekväm 57 29 28 0,421 

 Mindre bekväm 22 9 13 



11 
 

4.2 Förändring av kostrelaterade frågor över tid 
Fler än hälften av barnmorskorna upplevde att det skett en förändring gällande antalet frågor 

kring vegankost, vegetarisk kost, allergier, kulturella skillnader och modedieter under 

perioden de varit verksamma. Av 138 barnmorskor svarade 67 (49%) att en ökning skett, 

däremot ansåg 46 (33%) att det inte skett någon förändring och 22 (16%) svarade att det inte 

visste, de barnmorskor som svarade att det skett en förändring hade i genomsnitt varit 

verksamma tre år längre än dem som angav att det inte skett en förändring (p=0,120). De 67 

barnmorskor som uppgav att det skett en förändring i antal frågor fick svara på en 

flervalsföljdfråga där de angav hur ökningen påverkat deras kostrådgivning. Av dem svarade 

29 (43%) barnmorskor att det tog längre tid än tidigare, 22 (33%) svarade att det hade blivit 

svårare och 10 (15%) svarade att det både tog längre tid och att det blivit svårare. Resterande 

6 (9%) barnmorskor svarade att förändringen inte påverkat deras kostrådgivning. 

 

4.3 Önskan om fortbildning hos barnmorskorna 
I flervalsfrågan “Vilka/vilket alternativ känner du ett behov av att lära dig mer om för att öka 

din kompetens som barnmorska?” svarade 77 % (n=107) av barnmorskorna att de ville lära 

sig mer om vegankost, 63% (n =87) svarade kost från andra kulturer, 61% (n=85) svarade 

allergier och intoleranser och 50% (n=70) svarade vegetarisk kost. Färre än 50% (n=36-60) 

hade kryssat i att de ville lära sig mer om olika näringsämnen (fett, kolhydrater, protein, 

vitaminer och mineraler) diabetes, modedieter samt övervikt. Resultatet av studien visade att 

fler än hälften av barnmorskorna skulle vilja vidareutbilda sig inom kostområdet genom 

utbildningsdagar (55%, n=75) och ungefär en femtedel genom föreläsningar (20%, n=28). 

Därefter var intresset jämnt mellan tryckt material (10%, n=14) och internetbaserad utbildning 

(9%, n=13). Under övrigt framkom det dock att några av barnmorskorna ville kombinera två 

eller fler av de alternativ som fanns. 

 

4.4 Barnmorskornas egna kommentarer i enkäten 
I den öppna frågan i slutet av enkäten där barnmorskorna fick skriva sina synpunkter och 

eventuella tillägg lämnade 30 barnmorskor kommentarer. Några av barnmorskorna tyckte att 

gravida kvinnor som har en allergi, äter vegetarisk kost, vegankost eller kommer från en 

annan kultur ofta kan mycket själva kring respektive kostområde. Däremot menade en av 

barnmorskorna att ovanstående kostområden var svåra att informera kring när de gravida 

kvinnorna själv inte hade goda kunskaper inom ämnet. 

 

“Kost är svårt att informera om. Vegetarianer o allergiker vet ju ofta väl själva vad de 

kan äta.” 

 

“De som har en känd allergi eller diabetes är ofta själva väldigt duktig. Det som kan 

vara svårt är en del av vegetarianerna/veganerna som inte alltid själva har så goda 

kunskaper, även de med annan kulturell bakgrund.” 

 

De barnmorskor som arbetade i team med dietister eller hade möjlighet att rådfråga eller 

remittera till en dietist, fann detta positivt och något de värderade högt. De barnmorskor som 

inte hade en dietist i sin verksamhet uttryckte att det var önskvärt. 

 

“Att arbeta i team med dietist är det bästa sättet. Vår dietist tar emot patienter 

individuellt men är också med på våra föräldragrupper vilket vi tycker är bra.” 
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“Skulle önska att dietist var knuten till verksamheten.” 

 

Förslag på förändringar som framkom i enkäten var bland annat en önskan om webbaserad 

information kring kost för gravida kvinnor på olika språk. Även utbildning efterfrågades och 

då främst gällande gastric bypass, övervikt, bristtillstånd samt kost efter graviditet. En av 

barnmorskorna önskade tydligare direktiv att förmedla till den gravida kvinnan eftersom de 

kostföreläsningar de haft känts diffusa vilket gör det svårare att ge tydliga kostråd. MI-

utbildning (motivational interviewing) togs upp som ett positivt hjälpmedel, då det inte bara 

var själva kostkunskaperna de skulle vilja utveckla utan även hur de ska genomföra ett 

kostrådgivningssamtal för att motivera sina patienter utan att det blir för mycket pekpinnar. 

 

“Många pat. som genomgått gastric bypass. Svårt med rådgivning till dom under 

graviditet gällande kost och kosttillskott.” 

 

“Vi har haft föreläsningar i kost men på något sätt är de så generella och diffusa i sitt 

innehåll att de ändå inte givit så mycket. När man sitter med en patient vill man gärna 

kunna ge tydliga direktiv annars förstår kanske inte patienten heller.” 

 

 

5 DISKUSSION  

 
5.1 Metoddiskussion 

5.1.1 Metodval och enkätutformning 

En kvantitativ metod i form av en webbenkät användes då det var av intresse att jämföra 

förhållanden och attityder mellan barnmorskor i gruppen som undersöktes (20). Tanken var 

att få ett stort underlag till studien för att få en indikation på problemområden och då lämpade 

sig en kvantitativ metod bäst. Med en kvantitativ metod kan det vara lättare att hålla en 

distans till sina deltagare i jämförelse med kvalitativa intervjuer där ett mer personligt 

förhållande kan etableras, därmed kan det vara lättare för forskarna att vid en kvantitativ 

metod vara neutrala när de analyserar sitt resultat (14). Det som kan vara en nackdel med att 

använda sig av en kvantitativ metod är att man riskerar ett större bortfall i jämförelse med 

kvalitativa intervjuer där man har färre deltagare men svaren fås direkt. Under en intervju kan 

deltagaren även ställa frågor om något är oklart, det kan också medföra en intervjuareffekt om 

det är olika forskare som håller i intervjuerna eftersom frågorna då kan formuleras olika gång 

till gång. Vid en kvantitativ metod där enkäten ser likadan ut för alla undviks detta, men man 

bör ha i åtanke att frågorna inte behöver uppfattas lika bara för att de är formulerade lika. 

 

En kvantitativ metod i form av en webbenkät valdes eftersom det var både tids- och 

kostnadseffektivt jämfört med både kvalitativa intervjuer samt andra kvantitativa metoder 

såsom post- eller pappersenkäter (14,20). Vid användandet av postenkäter skickas det ofta 

med ett frankerat kuvert för att öka svarsfrekvensen, likaså behövs det nästan alltid skickas ett 

eller två påminnelsebrev vilket medför ökade kostnader som däremot kan undvikas vid 

användandet av webbenkäter. Både post- och pappersenkäter delas ut för hand och därmed 

tillkommer en kostnad för pappersutskrifter samt att det tar längre tid att få ut dem till 

deltagarna eftersom de ska postas eller delas ut för hand vid en bestämd tid, till skillnad från 

webbenkäter som kan skickas via mejl. Webbenkäter har visat sig ge både en högre 

svarsfrekvens samt ett snabbare svar i jämförelse med postenkäter (14). Det som är positivt 

med att dela ut pappersenkäter i jämförelse med webbenkäter är att forskarna kan finnas 
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tillgängliga och svara på frågor om enkäten och därmed minska risken för tolkningsfel av 

frågor. Webbenkäter kan också orsaka systematiska bias i och med att det krävs tillgång till 

dator och internet. 

 

I studiens webbenkät användes inga obligatoriska frågor eftersom det skulle kunna ha bidragit 

till att ett färre antal barnmorskor svarade. Webbenkäten bestod av övervägande slutna frågor 

då de kan kännas lättare samt gå fortare att besvara i jämförelse med öppna frågor vilka oftast 

kräver längre och mer utvecklade svar. Generellt tenderar respondenter att inte vilja skriva 

alltför långa svar, mestadels slutna frågor kan därför öka chansen till att enkäten blir besvarad 

(14). I många av frågorna uppmanades barnmorskorna att ange hur bekväma de var, vilket 

kan vara svårbedömt då bekväm är ett tolkningsbegrepp och kan uppfattas olika av olika 

individer. Det kan vara svårt att sätta ord på hur bekväm man är då det främst är en känsla, 

detta har tagits i beaktning när resultatet sammanställts. Begreppet bekväm valdes dock att 

användas eftersom syftet var att undersöka barnmorskornas känsla inför kostrådgivning 

snarare än deras kunskaper i ämnet. Svarsalternativen i enkäten begränsades till fyra 

ställningstaganden samt alternativet vet ej, om det funnits fem ställningstaganden hade det 

varit möjligt att lägga sig i mitten och på så sätt undvika att ta ställning. (15) Svarsalternativet 

vet ej användes för att inte tvinga fram en åsikt som inte fanns gällande attitydfrågorna, men 

samtidigt måste det tas i beaktning att det finns en risk att respondenterna svarar vet ej på 

grund av att de var ointresserade eller inte ville ta ställning i de olika frågorna. De fyra 

svarsalternativen hade också en positiv övervikt; om alternativen mycket bekväm, ganska 

bekväm, ganska obekväm och mycket obekväm hade använts istället hade det funnits en bättre 

balans mellan alternativen. 

 

Det fanns en fråga där barnmorskorna utifrån en skala mellan 1-10 skulle ranka sin kunskap 

kring kost. Utifrån resultatet beräknades medianen för deras upplevda kunskap och jämfördes 

sedan med hur barnmorskorna svarat på bekvämfrågorna för att kunna ställa deras upplevda 

kunskap mot känslan av bekvämlighet vid kostrådgivning. Det var svårt att veta om de som 

rankat sig på den övre halvan av kunskapsskalan påverkats av att det var dietiststudenter som 

var ansvariga för studien och därför inte svarat sanningsenligt. Genom den öppna frågan i 

slutet av enkäten fanns det möjlighet för barnmorskorna att uttrycka sig i egna ord, något som 

annars inte är möjligt vid slutna frågor och oförutsedda svar och tankar som inte förutsågs då 

enkäten skapades kan missas (14). Frågan gav barnmorskorna möjlighet att tänka fritt kring 

ämnet utan att påverkas av de slutna frågornas svarsalternativ. Att ha flera öppna frågor hade 

varit tidskrävande att analysera men det hade varit intressant att låta barnmorskorna fördjupa 

sina svar och motivera varför de svarat på ett visst sätt. Programmet Google Documents som 

användes i studien hade ingen funktion där respondenterna bara tilläts besvara enkäten en 

gång utan de hade i teorin möjlighet att svara flera gånger, vilket skulle kunna ha givit ett 

missvisande resultat. Likaså fanns ingen garanti för att de personer som var ämnade att svara 

på enkäten faktiskt var de som svarade, detta anses dock vara osannolikt. Det fanns även risk 

för fel under datainsamlingen då frågeformuleringar kan ha missförståtts eller att det blivit fel 

när enkäten delades ut (14). 

 

Pilotstudien skickades ut till familjemedlemmar, vänner och studenter eftersom det var svårt 

att på kort tid hitta en grupp individer som var jämförbara med barnmorskorna som skulle 

undersökas. Nackdelen med att använda sig av dem var att de inte var insatta i ämnet samt att 

de kanske inte ville kritisera det som gjorts, men fördelarna övervägde då 20 personer 

korrekturläste frågorna och kom med synpunkter på stavfel, formuleringar och frågornas 

ordningsföljd så mindre ändringar kunde göras innan enkäten skickades ut till barnmorskorna.  
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5.1.2 Urval och rekrytering  
Ambitionen var att rekrytera alla barnmorskor inom mödrahälsovården, det vill säga en ansats 

till en totalundersökning, då det är de som har den främsta kontakten med gravida kvinnor 

(17).  Totalundersökningen var dock svår att genomföra då tiden för studien var begränsad 

och att ett fullständigt register över alla barnmorskor inom mödrahälsovården inte fanns att 

tillgå. Under arbetets gång blev ansatsen till totalundersökningen snarare ett 

bekvämlighetsurval eftersom det var de barnmorskor som för tillfället var tillgängliga som 

svarade på enkäten.  

 

Rekryteringen var svår att styra över eftersom enkäterna skickades till flera olika samordnare 

och inte direkt till respektive barnmorska, därmed är det svårt att veta vilka individer i 

gruppen som fick tillgång till enkäten. Hade det funnits kontaktuppgifter till varje enskild 

barnmorska hade vi själva tagit kontakt med barnmorskorna och gjort ett obundet 

slumpmässigt urval för att kunna generalisera våra resultat. Svarsfrekvens visade dock att 

barnmorskorna som deltog i studien hade en tät eller regelbunden kontakt med gravida 

kvinnor vilket gav en ökad reliabilitet till gruppen som undersöktes. Mer än 90% (n=131) av 

de barnmorskor som svarade på enkäten hade kostrådgivningssamtal med gravida kvinnor 

varje dag (46% n=64) eller någon eller några gånger varje vecka (49% n=67).  

 

5.1.3 Bortfall 
Om vårt resultat hade varit generaliserbart, det vill säga om använt oss av ett 

sannolikhetsurval till fullo hade vi ändå behövt ställa oss kritiska till bortfallet och hur det 

påverkat resultatets utfall. Enligt studien av Mangione bör svarsprocenten på andelen 

besvarade enkäter ligga på över 50%, helst över 75% för att det förväntade resultatet från 

bortfallen inte ska påverka gruppens totala resultat (21). I vår studie har svarsprocenten endast 

kommit upp till maximalt 39% då 139 av de minst 360 barnmorskor enkäten nådde ut till 

deltog. Detta skulle kunna bero på en kort svarstid samt att många av barnmorskorna fick 

tillgång till enkäten i ett sent skede. Det låga deltagandet skulle i sig ha gjort att resultaten inte 

var generaliserbara även om vi hade använt obundet slumpmässigt urval. Det är dessutom 

sannolikt att det fanns vissa skillnader mellan de som valde att besvara enkäten och de som 

valde att inte göra det, i och med detta blir det svårt att generalisera resultatet på 

barnmorskorna som grupp (14). Kanske valde de som har ett ökat intresse och en större 

kunskap kring kost att svara på enkäten i en annan utsträckning jämfört med de som inte är 

intresserade eller har samma förkunskap i ämnet. På samma sätt kan det vara de som har en 

högre motivation till att utveckla barnmorskeyrket som väljer att svara på enkäten. Studien 

kan dock ge en grundförståelse för vilka kostområden barnmorskorna i denna studie är mindre 

bekväma med samt att resultatet kan ligga till grund för framtida kvalitativa studier. Trots ett 

visst internt bortfall i enstaka frågor var det ingen av de besvarade enkäterna som 

exkluderades ur studien då det ansågs vara av marginell betydelse för resultatet. 

 

5.1.4 Genusperspektiv 
Enkätundersökningen tog inte hänsyn till kön eftersom det ansågs att det inte hade någon 

betydelse då det var barnmorskor som grupp som skulle undersökas. Dessutom kan resultatet 

bli missvisande om män och kvinnor grupperas och analyseras var för sig då yrket är väldigt 

kvinnodominerat. År 2010 fanns det 6991 verksamma barnmorskor inom hälso- och 

sjukvården i Sverige varav 53 var män och resterande 6938 var kvinnor (19). Enligt 

Socialstyrelsen har barnmorskor ofta två legitimationer (sjuksköterske- och 

barnmorskelegitimation) och det finns ingen metod som kan urskilja inom vilket område 

barnmorskorna är verksamma, därför är det svårt att avgöra hur många som arbetar inom 

mödrahälsovården.  
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5.2 Resultatdiskussion 
Majoriteten av barnmorskorna rankade sig som en sjua eller en åtta på kunskapsskalan och 

ingen rankade sig lägre än fem, resultatet är positivt om det skulle vara generaliserbart på alla 

barnmorskor i Sverige. Barnmorskornas genomsnittligt höga rankning på kunskapsskalan 

stämmer alltså inte helt överens med hur bekväma de faktiskt kände sig kring de olika 

kostområdena. Det vi ska komma ihåg är att vi inte vet hur kunniga barnmorskorna faktiskt 

var, utan endast hur kunniga de upplevde sig att vara. Det finns även andra faktorer än deras 

kunskap som kan påverka hur bekväma de var att ge kostråd inom olika kostområden, 

exempelvis personkemi och samtalsteknik. En annan tanke skulle kunna vara om kunskapen 

har något med barnmorskeutbildningen att göra? Enligt vår vetskap finns det ingen kurs inom 

barnmorskeutbildningen vid något Universitet i Sverige som enbart handlar om kost för en 

gravid kvinna, däremot finns dock andra kurser om allmän hälsa beskrivna. Det finns endast 

en kurs att läsa på avancerad nivå om man skulle vilja lära sig mer om kost för gravida, 

kursen heter Kost vid graviditet och amning och ges vid Umeå Universitet (22). Då kvinnor 

visar ett ökat intresse för kost under sin graviditet (6) samt uttrycker en önskan för mer 

individanpassade råd (9) bör möjligtvis mer kostutbildning inom barnmorskeutbildningen 

finnas. 

 

Varför barnmorskorna var mindre bekväma med vegetarisk kost, vegankost, allergier och 

intoleranser kan bero på att de inte speciellt ofta kommer i kontakt med gravida kvinnor som 

har de kosthållningarna. De gravida kvinnorna kan även ha mycket egen kunskap om sin 

kosthållning och känner kanske inte samma behov av att ställa frågor eller prata om detta 

under kostrådgivningen med barnmorskan. Det kan också vara så att de tror att 

barnmorskorna inte besitter den kunskap de efterfrågar, kanske är därför de inte tar upp deras 

specifika problem angående kosten med dem.  

 

Denna studie visade att barnmorskorna upplevde en ökning i antalet frågor sett till 

allergier/intoleranser, vegetarisk kost, vegankost, modedieter och kost från andra kulturer än 

sin egen. Detta anses dock inte vara så konstigt då 75% av barnmorskorna arbetat mer än 12 

år. Främst menade barnmorskorna att samtalen tog längre tid och att de hade blivit svårare, 

dock kunde det inte utläsas inom vilka specifika kostområden barnmorskorna upplevde de 

främsta skillnaderna eftersom alla områden var sammanslagna i en fråga. Om en stor del av 

förändringen antas avse kost från andra kulturer är det viktigt att barnmorskorna utökar sina 

kunskaper då Sverige får allt fler invånare med rötter ifrån andra länder. År 2012 bodde 1,5 

miljoner människor som var födda utomlands i Sverige, vilket betyder en ökning med 

närmare 500 000 personer sedan början av 2000-talet (23). Genom att följa med i 

utvecklingen och anpassa sig efter samhällets förändringar finns det möjlighet för 

barnmorskor och övrig vårdpersonal att kunna komma närmare sina patienter och ge en 

säkrare och tryggare vård. Vårt antagande styrks av att Socialstyrelsen belyser att det finns ett 

behov av att utvidga program för vissa patientgrupper, där de bland annat nämner gravida 

kvinnor med ett utomnordiskt ursprung (24). 

 

Hypotesen innan studien genomfördes var att yrkeserfarenheten till stor del skulle påverka hur 

bekväma barnmorskorna kände sig inför att prata mat och kostråd med gravida kvinnor, det 

antogs att ju längre barnmorskorna arbetat desto mer bekväma skulle de vara inom de flesta 

kostområdena med undantag för vegankost samt kost från andra kulturer. Resultatet visade 

dock ingen signifikant skillnad vid jämförelsen mellan varken bekvämlighet och 

yrkeserfarenhet eller barnmorskornas upplevda kunskap och deras yrkeserfarenhet. Det sågs 

däremot en signifikant effekt när barnmorskornas upplevda kunskap jämfördes med deras 

ålder, någonting som möjligtvis skulle kunna tänkas bero på att de som är äldre upplever sin 
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kunskap som högre då de flesta av dem har jobbat som barnmorska under en längre tid. Det vi 

dock ställer oss frågande till är att det finns en signifikant effekt mellan deras upplevda 

kunskap och ålder men inte när det kommer till deras yrkeserfarenhet, trots att det finns ett 

starkt samband mellan deras ålder och yrkeserfarenhet. En signifikant skillnad sågs bland 

annat vid frågan hur bekväma barnmorskorna var gällande fett jämfört med hur högt de rankat 

sin kunskap. Är barnmorskor mer benägna att ranka sig högt på bekvämskalan gällande fett på 

grund av den rådande fettdebatten under 2000-talet och det ökade medieintresset för dieter 

som exempelvis LCHF (25)?  

 

Både i denna studie och utifrån vad som kunde utläsas ur resultatet från Mulliners studie (13) 

rådfrågade eller hänvisade barnmorskorna vidare till en dietist om det var något område som 

de kände att de inte var bekväma att prata om, samt efterfrågade mer klara direktiv till vad de 

ska säga till den gravida kvinnan under kostrådgivningen. En av barnmorskorna i denna studie 

skrev en kommentar i enkätens öppna fråga och beskrev att det kändes lättare att prata kost 

med en gravid kvinna efter att de hade haft en MI-utbildning. Utbildning inom MI är 

någonting alla yrkesgrupper som bemöter människor skulle ha nytta av att få göra, då 

metoden handlar om att främja motivation och beteendeförändringar kring olika 

livsstilsfrågor, exempelvis kost (26-28). Kost kan vara ett känsligt ämne och något som 

många upplever som privat, eftersom det upptar en stor del av alla människors vardagliga liv 

på ett eller annat sätt. Vad man äter och hur man tänker kring kost är någonting som påverkas 

av ens sociala omgivning (29). När den gravida kvinnan får kostrådgivning av barnmorskan 

kan det finnas en risk att hon känner sig bedömd på grund av hur hennes kostvanor ser ut och 

därför inte är mottaglig att diskutera sådant som barnmorskan anser är av betydelse. Det är då 

viktigt att barnmorskan känner sig bekväm med att leda samtalet och inte ger informationen 

på ett sätt som kommer att kännas som pekpinnar för den gravida kvinnan (28).  

 

Vår studie skulle kunna ligga till grund för andra mer djupgående undersökningar kring 

barnmorskor och kostrådgivning. Det skulle vara intressant att följa upp studien med 

intervjuer av barnmorskor för att undersöka varför barnmorskorna inte kände sig bekväma 

inom de olika kostområdena. Det skulle även vara intressant att göra en undersökning på hur 

den gravida kvinnan ser på den kostrådgivning hon får från barnmorskan och vad de anser att 

de saknar. På så sätt skulle man kunna få en klarare bild över vad båda parterna anser om 

kostrådgivningen under en graviditet och se om fler dietister skulle behövas eller önskas inom 

mödrahälsovården för att avlasta en del av det arbetet som barnmorskan gör. Efter att ha läst 

barnmorskornas kommentarer och jämfört vilka kostområden de kände sig mest bekväma med 

skulle det vara positivt om det fanns mer specifika kostföreläsningar eller material om 

vegetarisk kost, vegankost, allergier och intoleranser, gastric bypass, kost från andra kulturer 

samt olika bristtillstånd som kan uppkomma vid olika sjukdomar eller kosthållningar. Trots 

att resultatet visade att barnmorskorna i studien var bekväma att ge kostråd till överviktiga 

kvinnor finns det en rapport från Socialstyrelsen där de anser att barnmorskornas kunskaper 

bör kartläggas beträffande förebyggande metoder vid övervikt och fetma (24). De borde även 

få vägledning i hur de bör göra när de möter gravida kvinnor som redan är överviktiga och 

feta då det är ett ökande problem i dagens samhälle (30-32) och då övervikt och fetma kan 

leda till stor ökad risk för olika komplikationer under graviditeten som t.ex. diabetes, högt 

blodtryck, havandeskapsförgiftning och komplikationer under förlossningen (33). Baserat på 

denna studies resultat skulle det vara positivt för alla barnmorskor inom mödrahälsovården att 

ha en dietist knuten till sin verksamhet för att ha någon att rådfråga och diskutera olika 

kostaspekter med. Fler studier bör göras i ämnet för att få en ökad förståelse och en klarare 

helhetsbild av hur bekväma barnmorskorna känner sig vid kostsamtal, vad det var som gjorde 
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att barnmorskorna kände sig mindre bekväma inom vissa kostområden samt hur efterfrågan 

ser ut från de gravida kvinnorna.  

 

6 SLUTSATS 

Trots att barnmorskorna ansåg att de hade goda kunskaper kring kost kände de sig inte helt 

bekväma med att ge kostråd till gravida kvinnor i alla situationer, framförallt gällande 

vegankost, vegetarisk kost samt allergier och intoleranser. Studien visade att det skett en 

ökning i antalet frågor kring de kostområden som nämnts ovan samt kring modedieter och 

kost från andra kulturer. Likaså visade det sig att många ansåg att samtalen numera tog längre 

tid och att frågorna var svårare att besvara, ett resultat som var oberoende av barnmorskornas 

ålder, yrkeserfarenhet, storlek på arbetsort eller vid vilken vårdenhet de arbetade, vilket tyder 

på att mer fortbildning borde erbjudas till alla barnmorskor samt att mer kostutbildning borde 

finnas i barnmorskornas utbildning. Utbildningsdagar eller kostföreläsningar rörande 

vegetarisk kost, vegankost, kost vid allergier och intoleranser, gastric bypass samt kost från 

andra kulturer är av speciellt intresse då det troligtvis kommer vara fler gravida kvinnor med 

dessa kosthållningar i framtiden.   

 

7 YRKESRELEVANS 

Studien syftar till att dietister och barnmorskor i framtiden ska kunna öka sitt samarbete 

ytterligare och därmed även öka förståelsen för varandras yrkesroller. Dietister skulle kunna 

hålla i utbildningsdagar för barnmorskor samt tillsammans med dem kunna ta fram material 

både rörande kosten generellt och de kostområden som de uttryckte att de var mindre 

bekväma inom, ett underlag som skulle kunna användas vid kostsamtal med den gravida 

kvinnan. Det skulle även vara önskvärt om dietister och barnmorskor tillsammans höll i 

gruppträffar rörande kostinformation till gravida kvinnor för att öka kunskapen om kostens 

viktiga roll under graviditeten och förebygga kostrelaterade sjukdomar och tillstånd. 

 

8 FÖRFATTARNAS BIDRAG TILL ARBETET 

Emma Erlandsson och Linda Johansson har tillsammans utfört denna undersökning genom att 

gemensamt planerat undersökningen, utformat enkäten, samlat in och bearbetat data samt 

författat arbetet. 

 

9 TACK 

Vi vill rikta ett stort tack till alla barnmorskor som svarade på enkäten samt 

barnmorskeförbundet, samordnarna för barnmorskorna för respektive län samt de 

verksamhetschefer som skickade vidare enkäterna till barnmorskorna. Vi vill också tacka 

familj och vänner som kommit med värdefulla råd och hjälpt till med korrekturläsningen av 

vår uppsats. 
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Bilaga 1. Enkät 

Barnmorskors tankar kring mat och kostråd till gravida 

kvinnor 

Ifyllandet av enkäten är frivilligt och Du kan när som helst avbryta Ditt deltagande. Dina svar kommer 

att behandlas konfidentiellt. 

1. Ålder 

Ange i siffror (ex, 45) 

 

2. Hur länge har Du arbetat som barnmorska? 

Ange antal år i siffror (ex, 10) 

 

3. Kryssa i det alternativ som stämmer bäst in på var Du jobbar.  

Markera endast en oval. 

 Storstad (Stockholm, Göteborg, Malmö) 

 Större stad ( ≥ 90 000 invånare) 

 Mellanbygd ( ≥ 27 000 men ≤ 90 000 invånare) 

Glesbygd ( ≤ 27 000 invånare) 

4. Inom vilken vårdenhet har Du din huvudsakliga tjänst?  

Markera endast en oval. 

 Sjukhus 

 Primärvård 

 Privat 

Övrigt  

 

5. Hur skulle Du ranka din egen kunskap om kost och dess betydelse för hälsan? 

Markera endast en oval. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

Låg 
kunskap 

Stor 
kunskap 
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6. Hur bekväm känner Du dig vid frågor kring:  

Markera endast en oval per rad. 

 

7. Känner Du dig bekväm med att prata om mat och kostråd med en gravid kvinna som har övervikt 

eller som ökar mycket i vikt under graviditeten?  

Övervikt avser pregravid BMI > 25. Markera endast en oval. 

 Mycket bekväm 

 Ganska bekväm 

 Lite bekväm  

 Inte alls bekväm 

 Vet ej 

8. Känner Du dig bekväm med att prata om mat och kostråd med en gravid kvinna som har diabetes? 

Inkluderar Diabetes typ I, typ II, graviditetsdiabetes.  

Markera endast en oval. 

 Mycket bekväm 

 Ganska bekväm 

 Lite bekväm 

 Inte alls bekväm  

Vet ej 

  

Mycket 
bekväm 

Ganska 
bekväm 

Lite 
bekväm 

Inte alls 
bekväm 

Vet 
ej 

Fett  

Kolhydrater 

Protein 

Vitaminer (ex. A- och D- 
vitamin) 

Mineraler (ex. folsyra, järn) 
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9. Känner Du dig bekväm med att prata om mat och kostråd med en gravid kvinna som är vegetarian? 

Vegetarisk kost utesluter rött kött samt ofta även fisk och fågel men innehåller vanligen ägg och 

mejeriprodukter.  

Markera endast en oval. 

 Mycket bekväm 

 Ganska bekväm 

 Lite bekväm 

 Inte alls bekväm 

 Vet ej 

10. Känner Du dig bekväm med att prata om mat och kostråd med en gravid kvinna som är vegan? 

Vegankosten utesluter alla animaliska produkter så som kött, kyckling, fisk, skaldjur, ägg och 

mejeriprodukter.  

Markera endast en oval. 

 Mycket bekväm 

 Ganska bekväm 

 Lite bekväm  

 Inte alls bekväm 

 Vet ej 

11. Hur känner Du generellt inför att prata om mat och kostråd med en gravid kvinna som har en 

allergi eller en intolerans mot ett visst livsmedel?  

Markera endast en oval. 

 Mycket bekväm 

 Ganska bekväm 

 Lite bekväm 

 Inte alls bekväm 

Vet ej 
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12. Vilken/vilka allergi eller intolerans känner Du dig bekväm att ge kostråd kring? 

Du kan kryssa i fler än ett alternativ. 

Markera alla som gäller. 

 Mjölkproteinallergi 

 Laktosintolerans 

 Sojaallergi 

 Celiaki 

 Känner mig inte bekväm med någon 

 Övrigt 

13. LCHF, Atkins, 5-2-metoden är modedieter som har varit populära de senaste åren. Om det 

kommer en gravid kvinna till dig som följer någon av dessa dieter eller andra, känner Du dig bekväm 

med att prata om mat och kostråd med henne?  

Markera endast en oval. 

 Mycket bekväm 

 Ganska bekväm 

 Lite bekväm 

 Inte alls bekväm 

 Vet ej 

14. Känner Du dig bekväm med att prata om mat och kostråd med en gravid kvinna som har en 

annan kulturell bakgrund än din egen?  

Markera endast en oval. 

 

 Mycket bekväm 

 Ganska bekväm 

 Lite bekväm 

 Inte alls bekväm 

 Vet ej 

15. Upplever Du som barnmorska att det skett förändringar i antalet frågor sett till 

allergier/intoleranser, vegetarisk kost, vegankost, modedieter och/eller kost från en annan 

kultur än din egen?  

Markera endast en oval. 

 Ja, det har ökat 

 Ja, det har minskat 

 Nej 

 Vet ej 
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16. Om du svarade Ja på föregående fråga, upplever Du som barnmorska att det har påverkat din 

kostrådgivning till gravida kvinnor?  

Du kan kryssa i fler än ett alternativ. Markera alla som gäller. 

 Ja, det har blivit svårare 

 Ja, kostrådgivningen tar mer tid 

 Nej 

 Övrigt:  

17. Vart vänder Du dig för att utöka din kunskap kring kost och dess betydelse för hälsan? 

Du kan kryssa i fler än ett alternativ. Markera alla som gäller. 

 Livsmedelsverket (hemsida eller broschyr) 

 Böcker 

 Internet 

 Dietist 

 Kollegor 

 Vänner och bekanta 

 Övrigt:  

18. Hur bemöter Du frågor kring kosten från gravida kvinnor? Du kan 

kryssa i fler än ett alternativ. Markera alla som gäller. 

 Jag har kunskap att besvara majoriteten av de frågor jag får 

 Om jag inte kan besvara frågan skickar jag vidare frågan till någon av mina kollegor 

 Om jag inte kan besvara frågan hänvisar jag till Internet 

Om jag inte kan besvara frågan ger jag dem en broschyr 

Övrigt:  

19. Hur ofta pratar Du om kost med gravida kvinnor? Markera endast 

en oval. 

 Någon gång varje dag 

 Någon/några gånger varje vecka 

 Någon/några gånger varje månad 

 Mycket sällan/Aldrig 
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20. Vilka/vilket alternativ känner Du ett behov av att lära dig mer om för att öka din kompetens som 

barnmorska? 

Du kan kryssa i fler än ett alternativ. 

Markera alla som gäller. 

 Fett, kolhydrater och protein 

 Vitaminer och mineraler 

 Allergier och intoleranser 

 Vegetarisk kost 

 Vegankost 

 Övervikt 

 Diabetes 

 Kost från andra kulturer än din egen 

Modedieter (ex. LCHF, Atkins, 5-2 

metoden) Övrigt: 

 

21. På vilket sätt skulle Du föredra att vidareutbilda dig inom kost för att underlätta din 

kostrådgivning som barnmorska? Markera endast en oval. 

 Tryckt material (ex. broschyr, bok) 

 Utbildningsdag 

 Föreläsningar 

 Internetbaserad utbildning 

Övrigt:  

 22. Har Du synpunkter, kommentarer eller någonting du skulle vilja tillägga får du gärna skriva här. 
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Bilaga 2. Rekryteringsförfrågan 
 

 

Hej! 

 

Vi är två dietiststudenter som läser vid institutionen för kostvetenskap vid Umeå universitet. 

Just nu skriver vi vårt examensarbete och syftet med vår studie är att undersöka hur bekväma 

barnmorskor är att ge kostråd till gravida kvinnor. Undersökningen är tänkt att utföras med 

hjälp av en webbenkät och kommer att ta ca 5-10 min. 

 

Vi har fått era kontaktuppgifter av samordnaren för Nordvästra Stockholm. Därför undrar vi 

nu om det finns möjlighet att få hjälp av er att rekrytera barnmorskor i Sverige?  

 

Nedan följer ett informationsbrev med en bifogad länk till webbenkäten. 

Vi vore tacksamma om ni kunde vidarebefordra detta mejl till de barnmorskor ni är 

samordnare för.  

 

Vi vore även tacksamma om ni kunde mejla oss hur många ni vidarebefordrar mejlet till för 

att vi ska kunna ta hänsyn till hur stort bortfallet blir i vår studie. 

 

Vår förhoppning är att kunna delge resultatet i er tidskrift Jordemodern, annars kommer ni 

kunna hitta studien från och med januari 2014 via länken: 

http://www.kost.umu.se/utbildning/examensarbeten/ 

Stort tack på förhand! 

 

Vänliga hälsningar 

Linda Johansson, lijo0110@student.umu.se 

Emma Erlandsson, emer0041@student.umu.se  
 

 

 

http://www.kost.umu.se/utbildning/examensarbeten/
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Bilaga 3. Informationsbrev  

 

Hej Barnmorskor! 

 

 

Vi är två dietiststudenter vid Umeå universitet som just nu skriver vårt examensarbete. Syftet 

med vår studie är att utforska barnmorskors upplevelser kring att ge kostråd till gravida 

kvinnor. Undersökning görs via en webbenkät och vi skulle uppskatta om Du tog Dig tid att 

delta i vår studie. 

 

Du är utvald att delta i vår studie eftersom du arbetar som barnmorska inom 

mödrahälsovården i Sverige. Vi har kommit i kontakt med dig via Svenska 

Barnmorskeförbundet och samordnarna för mödrahälsovården eller liknande befattningar.  

Enkäten innehåller 22 frågor och tar cirka 5-10 minuter att fylla i. 

Du hittar den här: https://docs.google.com/forms/d/10MSUOXTo-

dZnJdxIjCtaDAj9U4KY5oTraZWnZ5kAMwE/viewform  

Om länken inte fungerar kan Du kopiera och klistra in den i adressfältet i din webbläsare. 

 

Vi önskar att få Ditt svar så snart som möjligt, dock senast fredag 6 september. 

Ditt deltagande är frivilligt och kan avbrytas när som helst. De besvarade enkäterna är helt 

anonyma då vi inte registrerar uppgifter som kan spåras tillbaka till dig.  

Vid eventuella frågor eller funderingar är ni välkomna att höra av er. 

 

Tack på förhand för Din medverkan! 

 

Med vänliga hälsningar 

Emma Erlandsson, 073-082 81 24, emer0041@student.umu.se 

Linda Johansson, 070-276 75 05, lijo0110@student.umu.se  

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/10MSUOXTo-dZnJdxIjCtaDAj9U4KY5oTraZWnZ5kAMwE/viewform
https://docs.google.com/forms/d/10MSUOXTo-dZnJdxIjCtaDAj9U4KY5oTraZWnZ5kAMwE/viewform
mailto:emer0041@student.umu.se
mailto:lijo0110@student.umu.se

