
Student 

Ht 2014 

Examensarbete, 15 hp 

Dietistprogrammet, 180 hp 

 

 

 

Gravida som äter vegankost upplever 
att de bemöts annorlunda av 
barnmorskan i jämförelse med gravida 
som äter blandkost 

 
- en enkätstudie 

 
Pregnant women eating a vegan diet perceive the encounter with 
the midwife differently compared with pregnant women eating a 
mixed diet 
 
    - a questionnaire survey 
 
 

Richard Lundberg



 
 

 
 

 



 
 

SAMMANFATTNING 
Bakgrund Det finns studier som antyder att barnmorskors kunskaper inom näringslära skulle 

kunna vara otillräckliga, att barnmorskor upplever sig ha begränsade kunskaper om vegetarisk 

kost, och att de känner sig obekväma i att ge kostråd till gravida som äter en vegetarisk kost. 

Det saknas idag studier som undersöker hur gravida som äter vegankost upplever 

barnmorskans bemötande beträffande kost. 

Syfte Att undersöka hur gravida som äter vegankost upplever barnmorskans bemötande 

beträffande kost, och om de upplever det annorlunda jämfört med gravida som äter blandkost. 

Metod Webbenkätbaserad kvantitativ tvärsnittsstudie med bekvämlighetsurval. 

Resultat Gravida som åt vegankost upplevde att barnmorskans kunskap om deras 

kosthållning var lägre än vad gravida som åt blandkost gjorde (p<0,001). De kände sig också 

mer otrygga i att prata om kost med barnmorskan (p<0,001) och upplevde att barnmorskans 

inställning till deras kosthållning var mer negativ än vad gravida som åt blandkost gjorde 

(p<0,05). Det fanns ingen skillnad mellan grupperna gällande upplevelsen av om 

barnmorskan tillvaratog deltagarens kunskaper och erfarenheter gällande kost (p=0,192), 

bemötandet överlag med barnmorskan (p=0,108) och upplevelsen av om kostval påverkade 

hur deltagaren blev bemött (p=0,167).   

Slutsats De gravida som åt vegankost och de gravida som åt blandkost upplevde 

barnmorskans bemötande beträffande kost olika. En ökad kunskap om vegankost hos 

barnmorskor skulle eventuellt kunna göra att gravida som äter vegankost upplever 

barnmorskans bemötande beträffande kost som bättre.



 
 

ABSTRACT 
Background There are studies suggesting that midwives’ knowledge of nutrition could be 

insufficient, that midwives perceive having limited knowledge of vegetarian diets, and that 

they felt unprepared to offer dietary advice to pregnant vegetarians. There are today no studies 

investigating how pregnant women eating a vegan diet perceive the encounter regarding diet 

with the midwife. 

Aim To investigate how pregnant women eating a vegan diet perceive the encounter 

regarding diet with the midwife and if they perceive it differently than pregnant women eating 

a mixed diet. 

Method A web-based quantitative cross-sectional study using a convenience sample 

Results Pregnant women eating a vegan diet perceived the midwife had less knowledge of 

their diet than the women eating a mixed diet did (p<0,001). They also felt less secure talking 

about their diet with the midwife (p<0,001) and perceived the attitude toward their diet as 

more negative than the pregnant women eating a mixed diet did (p=0,011). There was no 

difference between the groups in how they perceived the midwife utilized their own 

knowledge and experiences regarding diet (p=0,192), the general satisfaction with the 

encounter with the midwife (p=0,108) and if they perceived their chosen diet influenced how 

the midwife received them (p=0,167). 

Conclusion The pregnant women eating a vegan diet and the pregnant women eating a mixed 

diet perceived the encounter regarding diet with the midwife differently. An increased 

knowledge about vegan diet among midwives might help pregnant women eating a vegan diet 

perceive the encounter regarding diet as more satisfying.  
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1. BAKGRUND 

För en bra vårdrelation krävs att mötet mellan vårdare och patient sker på ett sätt där 

vårdaren är patientens trygga bas (1, s. 161-2). Ofta betraktas vårdrelationen som en 

nödvändig utgångspunkt för att kunna bedriva god omvårdnad (2, s. 14). Okunskap om 

vårdrelationens betydelse hos vårdpersonal skulle kunna leda till negativa konsekvenser 

för den omvårdnad som ges till patienten (3).  

 

Mödrahälsovården i Sverige erbjuder gravida en frivillig och gratis förebyggande 

hälsovård (4). Genom att stödja graviditetens normala förlopp finns möjlighet till att 

tidigt åtgärda eventuella avvikelser samt förebygga komplikationer både hos den 

gravida och hos fostret. Mödravården sker på mödravårdscentraler med barnmorskan 

som främsta vårdgivare som den gravida kan vända sig till för att få svar på frågor och 

få hjälp att förbereda sig inför förlossningen. Den gravida träffar normalt samma 

barnmorska genom hela graviditeten. Samtal om hälsa är en viktig del i 

mödrahälsovården och fokus ligger på förebyggande livsstilsförändringar under 

graviditeten (5, s. 43). Ett positivt bemötande och att barnmorskan är stöttande under 

graviditeten är viktigt för hur trygg den gravida känner sig inför förlossningen, och 

därför bör den gravida bemötas utifrån de förutsättningar och behov som finns (6, 7 s. 

237-41).  

 

En näringsriktig kost under graviditeten är viktig både för den gravidas hälsa samt för 

fostrets utveckling, födelsevikt och framtida hälsa (8, 9). Det är därför viktigt att den 

gravida får bra information om kost under sin graviditet. Barnmorskan har en viktig och 

betydande roll i att motivera och förmå gravida att anta en näringsriktig kosthållning 

(10). 

 

Undersökningar gjorda av Demoskop på uppdrag av Djurens Rätt visar att antalet 

personer som äter vegankost i Sverige har uppskattats öka från två procent av 

befolkningen år 2009 till fyra procent av befolkningen år 2014 (11). En välplanerad 

vegankost med tillskott av vitamin B12 tillgodoser kroppens alla näringsbehov genom 

hela livet, även under graviditet (12, 13).  Varken inom barnmorskeprogrammet eller 

sjuksköterskeprogrammet ingår det någon obligatorisk kurs med fokus på kost (14, 15). 

Det finns studier som dragit slutsatsen att barnmorskors kunskaper inom näringslära 

skulle kunna vara otillräckliga (16-18). Andra studier beskriver att barnmorskor 

upplever sig ha begränsade kunskaper om vegetarisk kost, och att de känner sig 

obekväma i att ge kostråd till gravida som äter en vegetarisk kost (19-21). Det saknas 

idag studier som undersöker hur gravida som äter vegankost upplever barnmorskans 

bemötande beträffande kosthållning. 

 

2. SYFTE 

Syftet med studien var att undersöka hur gravida som äter vegankost upplever 

barnmorskans bemötande beträffande kosthållning och om det skiljer sig från vad 

gravida som äter blandkost upplever. 
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3. METOD 

Studien genomfördes i Sverige under hösten 2014. För att kunna jämföra två grupper 

med varandra valdes en enkätbaserad kvantitativ metod. En webbaserad enkät valdes för 

att göra datainsamlingen så lättadministrerad som möjligt och för att få så stor spridning 

på enkäten som möjligt. Enkäten (Bilaga 1) utformades med hjälp av Google Formulär.  

 

Enkäten började med att efterfråga vilken typ av kost deltagaren åt vid sitt första möte 

med barnmorskan. Det var en flervalsfråga med svarsalternativen blandkost, lakto-ovo-

vegetarian, vegan och övrigt. Syftet med studien var att undersöka gruppen gravida som 

åt vegankost och jämföra den med gruppen gravida som åt blandkost. Det fanns dock 

farhågor att antalet svar från gravida som åt vegankost inte skulle bli tillräckligt många 

för att kunna göra en statistisk analys. Därför inkluderades först också gravida med 

lakto-ovo-vegetarisk kosthållning. Om antalet svar från gravida som åt vegankost hade 

blivit för få, skulle gravida som åt lakto-ovo-vegetarisk kost undersökts istället. Övrigt 

fanns med som svarsalternativ för att få med gravida som hade en kosthållning som inte 

passade in i något av de andra alternativen. Även detta för att så många svar som 

möjligt skulle kunna rapporteras, och därmed öka sannolikheten att få två grupper 

tillräckligt stora för att kunna göra en jämförande statistisk analys. 

 

Därefter följde två frågor som undersökte om deltagaren blivit tillfrågad av 

barnmorskan vilken typ av kosthållning deltagaren hade och om den berättat det. Om 

deltagaren valt att inte berätta för barnmorskan vilken kosthållning den hade, skulle 

anledningen till det beskrivas kortfattat. I de följande sex frågorna ombads deltagaren 

att med hjälp av visuella analoga skalor (VAS) gradera upplevelsen av olika aspekter av 

barnmorskans bemötande beträffande kosthållning. Enkätens sista fråga var en öppen 

fråga där deltagaren med egna ord kunde beskriva upplevelsen av bemötandet. För att 

minimera bortfall utformades enkäten så att den skulle ta så kort tid om möjlig att fylla 

i. Tiden att fylla i enkäten uppskattades till två minuter.  

 

En pilotstudie gjordes på en första version av enkäten där 15 personer fick instruktioner 

att besvara frågorna och återkoppla med förslag på förbättringar. Baserat på dessa 

förslag samt på författarens analyser av svaren från pilotstudien reviderades enkäten. 

 

3.1 Urval 

Förhoppningen var att få in tillräckligt många svar för att kunna jämföra grupperna 

gravida som åt vegankost med gravida som åt blandkost. Då det i studiens 

planeringsskede var oklart om tillräckligt många svar från gravida som åt vegankost 

skulle vara möjligt att få in inkluderades först ett antal vanligt förekommande 

kosthållningar. Om det skulle visa sig att antalet besvarade enkäter från gruppen gravida 

som åt vegankost blev för få så skulle istället en annan grupp väljas ut och jämföras 

med gravida som åt blandkost. 

 

För att inkluderas i studien skulle man antingen vara gravid eller ha varit gravid, samt 

haft kontakt med en barnmorska vid en mödravårdscentral i samband med graviditeten. 

Om en deltagare varit gravid flera gånger skulle frågorna i enkäten appliceras på den 

första graviditeten, vilket också framgick i instruktionerna till enkäten.  

Rekryteringen skedde genom ett bekvämlighetsurval. En länk till enkäten samt en kort 
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informativ text publicerades i ett antal grupper på Facebook relaterade till vegetarisk 

kost, vegansk kost, veganska föräldragrupper och allmänna föräldragrupper. Samma 

informativa text återfanns i inledningen av enkäten. Länken publicerades även på 

författarens privata Facebooksida. Länken delades vidare av 20 personer från deras egna 

Facebooksidor. Länken kopierades också av andra personer och spreds i olika grupper 

på Facebook. Enkäten fanns tillgänglig på Internet i tio dagar.  

 

3.2 Bortfall 

För att minimera internt bortfall utformades enkäten med relativt få frågor. Den 

uppskattades ta två minuter att fylla i. Enkäten var också utformad så att den inte gick 

att skicka in utan att alla obligatoriska frågor besvarats. Det totala antalet inkomna svar 

var 316. Svaren var uppdelade på grupperna vegansk kosthållning (n=48), 

blandkosthållning (n=152), lakto-ovo-vegetarisk kosthållning (n=87) samt övrig 

kosthållning (n=29). Antalet inkomna enkätsvar i gruppen vegansk kosthållning ansågs 

vara tillräckligt många för att kunna användas i statistisk analys. Därför exkluderades 

grupperna lakto-ovo-vegetarisk- samt övrig kosthållning. Samtliga kvarvarande 

enkätsvar kunde användas i analysen och det interna bortfallet blev därmed noll. Externt 

bortfall är okänt eftersom enkäten spreds på Internet. 

 

3.3 Analys 

3.3.1 Analysmetoder 
För statistisk analys användes programvaran IBM SPSS version 22.0. Deltagarna 

delades in i två grupper, gravida som åt vegankost (n=48) samt gravida som åt 

blandkost (n=152). Vegankost definieras som en kost som enbart består av vegetabilier. 

Blandkost definieras som en kost som består av både vegetabilier och animalier. Mann 

Whitney U-test användes för att undersöka om det fanns någon skillnad i hur grupperna 

svarat på de två inledande ja/nej-frågorna eftersom dessa svar var av nominaldata. 

 

Därefter räknades median samt 25e- och 75e percentilen ut för varje grupps 

svarsfördelning på de sex följande VAS-frågorna. Eftersom grupperna inte var 

matchade och då data inte var normalfördelat användes Mann Whitney U-test för att 

undersöka om eventuella skillnader mellan gruppernas medianer var signifikanta. 

 

Då svaren på de två öppna frågorna bestod av kvalitativ data analyserades dessa med en 

modifierad induktiv tematisk analys (22, s. 173-9). Svaren lästes först igenom ett flertal 

gånger för att få en övergripande uppfattning om vilka ämnen deltagarna valde att ta 

upp. Därefter identifierades ett antal huvudområden som de förekommande ämnena 

kunde grupperas in under. Huvudområdena representerade grupper av svar som beskrev 

samma typ av tankegångar hos deltagarna. Vissa svar tog upp flera olika aspekter av 

bemötandet på samma gång och kunde därför bli representerade i flera olika 

huvudområden. 
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3.3.2 Förförståelse 
Jag som författare har en förförståelse då jag har en sambo som åt vegankost under sina 

två graviditeter, samt att jag är student på dietistprogrammet. Detta kan ha påverkat 

utformningen av enkäten samt analys av kvalitativ data. Jag har dock ständigt reflekterat 

över denna förförståelse under studiens gång och försökt förhålla mig objektiv vid 

analysen. 

 

3.3.3 Etiska aspekter 
Studien är inte av etiskt känslig karaktär då deltagarna och deras efterlevande inte kan 

antas uppfatta det berörda ämnet som obehagligt eller kränkande. Samtliga deltagare 

fick i början av enkäten information om studiens syfte. Deltagandet var frivilligt och 

kunde när som helst kunde avbrytas. Som deltagare var man helt anonym och insamlad 

information behandlades konfidentiellt. Genom att besvara frågorna samt klicka 

”skicka” gavs samtycke till att delta i studien. Studien följde Vetenskapsrådets etiska 

riktlinjer om informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav 

(23).  

 

4. RESULTAT 

4.1 Deltagarnas kosthållning 

Totalt 316 enkäter besvarades. Deltagarna var uppdelade på grupperna vegansk 

kosthållning (n=48), blandkosthållning (n=152), lakto-ovo-vegetarisk kosthållning 

(n=87) samt övrig kosthållning (n=29). I analysen exkluderades alla grupper utom 

vegansk kosthållning och blandkosthållning. Antalet exkluderade enkäter var 116. 

 

I vegankostgruppen uppgav 31% (n=15) att barnmorskan frågat vilken typ av 

kosthållning de hade, 46% (n=22) uppgav att hen inte gjorde det samt 23% (n=11) att de 

inte mindes. Bland gravida som åt blandkost var motsvarande siffror 55% (n=83), 34% 

(n=52) och 11% (n=17) . Signifikansnivån på skillnaden mellan hur grupperna svarat 

uppmättes med Mann Whitney U-test till p=0,003. 

 

I gruppen gravida som åt vegankost uppgav 98% (n=47) att de berättade för 

barnmorskan vilken typ av kosthållning de hade, 2% (n=1) uppgav att de inte gjorde det 

samt 0% (n=0) att de inte mindes om de berättat om sin kosthållning eller ej. I 

blandkostgruppen var motsvarande siffror 63% (n=96), 28% (n=42) och 9% (n=14).  

Signifikansnivån på skillnaden mellan hur grupperna svarat uppmättes med Mann 

Whitney U-test till p<0,001. 

 

 

I kommentarsfältet i enkätens tredje fråga var det totalt 38 deltagare som rapporterade 

motiveringar till anledningar för att inte berätta om sin kosthållning till barnmorskan. 

En gravid som åt vegankost valde att inte berätta för barnmorskan vad hen hade för 

kosthållning, med motiveringen För att inte riskera bråk.  Motiveringar från gravida 

som åt blandkost (n=37) kunde delas in i tre huvudområden, Ämnet kom aldrig upp, Jag 

tyckte inte att det behövdes och Jag tänkte inte på det.  
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4.2 Upplevelsen av kostsamtal med barnmorskan 

4.2.1 Kvantitativa resultat 
Gravida som åt vegankost angav på VAS-skalan att de upplevde att barnmorskans 

kunskap om deras kosthållning var lägre i jämförelse med gravida som åt blandkost 

(median: 4, 25e-75e percentilen: 2-5 kontra 6, 4-8, p<0,001) (Figur 1). Gravida som åt 

vegankost kände sig mer otrygga i att prata om kost med barnmorskan (median: 6, 25e-

75e percentilen: 3-8 kontra 8, 5-10, p<0,001) och upplevde barnmorskans inställning till 

deras kosthållning som mer negativ i jämförelse med gravida som åt blandkost (median: 

6, 25e-75e percentilen: 4-8 kontra 7, 5-9, p=0,011). Det var ingen skillnad mellan 

grupperna på frågorna ”Upplevde du att barnmorskan tillvaratog dina kunskaper och 

erfarenheter gällande kost?” (median: 5, 25e-75e percentilen: 4-7 kontra 6, 4-8, 

p=0,192), ”Hur nöjd är du överlag med bemötandet du fick av barnmorskan?” (median: 

7, 25e-75e percentilen: 4-9 kontra 8, 6-10, p=0,108) och ”Upplevde du att ditt kostval 

påverkade hur du blev bemött?” (median: 2, 25e-75e percentilen: 1-3 kontra 1, 1-4, 

p=0,167).  

 

 

  

Figur 1. Distribution av svar på VAS*-skalor om upplevt bemötande gällande 

kosthållning från barnmorskan till gravida som åt vegankost (n=48) och gravida som åt 

blandkost (n=152.) Webbaserad enkät, hösten 2014. 

* VAS = Visuell analog skala 
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4.2.2 Kvalitativa resultat 
Bland de öppna svaren i gruppen personer som åt vegankost identifierades tre 

huvudområden som presenteras nedan. 

 

Uteblivna och/eller felaktiga råd på grund av okunskap hos barnmorska   

I 54% (n=26) av svaren fanns beskrivet någon form av felaktiga råd eller okunskap hos 

barnmorskan. Felaktiga råd som gravida som åt vegankost uppgav att de fått handlade 

ofta om att intag av animalier som till exempel komjölk, kött och fisk skulle vara det 

enda sättet att förebygga näringsbrist. Vid konstaterad brist som till exempel lågt 

järnvärde var det också ett antal av gravida som åt vegankost som uppgav att de då fått 

höra att det enda sättet att återställa järnnivån var att börja äta kött. Det fanns också fall 

där barnmorskan inte alls vetat vad vegansk kosthållning innebar, utan till exempel trott 

att det innebar att man avstår från socker, bröd och alkohol.  

 

Förväntat ifrågasättande uteblev 

I 25% (n=12) av svaren i vegankostgruppen fanns beskrivningar av att deltagaren 

förväntat sig att få sitt kostval ifrågasatt av barnmorskan, men att detta ifrågasättande 

uteblivit och att deltagaren då känt en stor lättnad. 

 

Barnmorskan antog att de gravida hade högre kunskap om kost än de i själva verket hade 

Detta huvudområde återfanns i 23% (n=11) av svaren i vegankostgruppen. Ett 

återkommande tema som uppgavs från gravida som åt vegankost var att barnmorskan 

felaktigt antagit att deras kunskap om kost var omfattande och att ingen rådgivning 

därför behövdes. Exempel på svar där felaktigt antagen hög kunskap upplevts var ”Jag 

berättade lite om vad jag åt och då tyckte hon att jag nog själv har bäst koll på det jag 

behövde få i mig. Hon hade inga tips eller råd.” och ”Min barnmorskas första 

kommentar när hon fick veta att jag var vegan var -Åh vad bra, då har du ju redan full 

koll på kosten!”.  

 

 

Bland de öppna svaren från personer som åt blandkost identifierades tre huvudområden 

som presenteras nedan. 

 

Icke-problematiserande, korta positiva svar 

En typ av svar som utgjorde 34% (n=52) av fritextsvaren i blandkostgruppen var de 

korta, icke-problematiserande och positiva. Exempel är ”Bra bemött!”, ”Bra och 

professionellt”, ” Blev bemött bra. Inga problem.” och ”Trevligt”. 

 

Fokus på vikt  

De svar i blandkostgruppen som på något sätt tog upp vikt utgjorde 20% (n=31) av alla 

svar i denna grupp. I detta huvudområde återfinns både negativa och mer neutrala 

upplevelser med den gemensamma nämnaren vikt. Exempel på negativa upplevelser var 

”Väldigt fokuserat på att jag inte skulle gå upp så mycket i vikt vilket blev ett 

ångestmoment inför varje besök”, ”På grund av min vikt var hon negativ mot min kost 

och sa många halvt otrevliga saker fast jag åt mest grönsaker och protein inget socker 

och onyttigheter” och ”Som överviktig så blir man bemött på ett speciellt sätt. 

Barnmorskan antog på ett dåligt sätt att jag inte skötte min kost enligt hennes normer.”. 

Exempel på mer neutrala upplevelser är ”Upplevde inte att vi pratade så mkt kost men 

jag tror att det berodde på att jag har bra kostvanor och är normalviktig” och ”Hon 
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var nöjd med min kost och viktuppgång. Bara positivt.”. Inget svar i vegankostgruppen 

tog upp någonting kring vikt eller viktuppgång på något sätt. 

 

Vi pratade inte så mycket om kost 

En relativt stor andel (28%, n=43) av gravida som åt blandkost uppgav i sina fritextsvar 

att kost inte tagits upp som ämne speciellt mycket på träffarna med barnmorskan. 

Exempel som visade att det inte pratades så mycket om kost var ”Jag minns inte att vi 

pratade speciellt mycket om kost, men om jag hade frågor så ställde jag dem”, ”Vi 

pratade ingenting om kosthållningen annat än vilka livsmedel jag skulle undvika” och 

”Vi diskuterade aldrig kosthållning. Jag kände dock inte något behov av detta så jag 

kan inte säga att jag saknade den biten”. 

 

5. DISKUSSION 

De viktigaste resultaten i denna studie var att gravida som åt vegankost och gravida som 

åt blandkost upplevde samtal om kost på mödravårdscentralen olika. Både grupperna 

var överlag mycket nöjda med bemötandet de fick av barnmorskan, men det fanns 

skillnader i hur de upplevde några olika aspekter av samtalet kring kost. Skillnaderna 

bestod i att gravida som åt vegankost upplevde barnmorskans kunskap om vald 

kosthållning som lägre än gravida som åt blandkost, att gravida som åt vegankost kände 

sig mindre trygga i att prata om kost med barnmorskan än gravida som åt blandkost, 

samt att gravida som åt vegankost upplevde barnmorskans inställning till vald 

kosthållning som mer negativ än vad gravida som åt blandkost gjorde.  

 

Huvudområdena i svaren på de öppna frågorna var också helt olika. Många i 

blandkostgruppen uppgav att samtalet om kost och hur mycket det pratades om kost var 

beroende på den gravidas kroppsvikt och att samtal om kost till stor del var frånvarande. 

Den tredje stora gruppen av svar i blandkostgruppen var de fåordiga korta icke-

problematiserande svaren. Gravida som åt vegankost uppgav däremot att de upplevde 

att de på grund av okunskap hos barnmorskan ibland fick felaktiga kostråd, att 

barnmorskan antog att de gravida hade högre kunskap om kost än de i själva verket 

hade, och att de generellt upplevde bemötandet som bra fast med tillägget att det delvis 

berodde på att förväntat ifrågasättande av kostval uteblev. 

 

5.1 Metoddiskussion 

VAS-baserade enkäter har med framgång använts för att skatta patienters 

tillfredställelse med vården och metoden har hög reliabilitet och validitet (24, 25). En 

traditionell VAS-skala utgörs av en 100 millimeter lång kontinuerlig linje där 

respondenten självuppskattar en upplevelse genom att markera valfritt ställe på linjen. 

Den VAS-skala som användes i denna studie bestod av tio stycken horisontellt 

placerade klickbara knappar markerade 1-10. Skalan är därmed inte kontinuerlig och 

den saknar även mittpunkt. Denna metod har dock visat sig vara lika tillförlitlig som en 

traditionell VAS-skala (26). 

 

Då all data insamlades med hjälp av en webbaserad enkät på Facebook och med ett 

bekvämlighetsurval så kan resultaten inte generaliseras. Personer utan användare på 

Facebook och personer utan tillgång till Internet är exempel på grupper som hade en låg 
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sannolikhet att svara på enkäten. Storleken på det externa bortfallet är okänt då det är 

okänt hur många personer som såg länken till enkäten men valde att inte svara på den. 

En person kan också ha svarat på enkäten flera gånger. De som efter att ha sett inbjudan 

till studien sedan också valde att delta kan ha gjort det valet eftersom de hade en 

starkare upplevelse av mötet med barnmorskan och som de gärna ville dela med sig av, 

än de personer som valde att inte delta. Detta kan ha gett en selektionsbias med en 

polariserande effekt där starkt negativa och starkt positiva upplevelser blivit 

överrepresenterade jämfört med neutrala upplevelser. 

 

Den valda metoden mätte också enbart deltagarnas subjektiva upplevelser av 

bemötandet och inte hur bemötandet objektivt var. En av en gravid upplevd liten 

kunskap om kost hos barnmorskan behöver till exempel inte betyda att barnmorskan 

faktiskt hade en liten kunskap, utan bara att den gravida upplevde den som liten. En 

upplevd otrygghet däremot kan sägas vara en faktisk otrygghet. 

 

En ytterligare svaghet med en denna studies enkät var att deltagaren inte hade någon 

möjlighet att kontakta forskaren. Deltagaren kunde därmed inte vid behov ställa frågor 

och missförstånd kan ha uppstått. Detta hade kunnat avhjälpas genom att ha med 

kontaktinformation till forskaren i enkätens informationsavsnitt. Efter att enkätsvaren 

analyserats så uppstod det också ett antal nya frågeställningar som det hade varit bra att 

ha med i enkäten. Dessa är barnmorskans kön, den gravidas ålder då träffarna med 

barnmorskan ägde rum, hur många gånger kost diskuterades under graviditeten, hur 

många träffar med barnmorskan som ägde rum, vilket år träffarna med barnmorskan 

ägde rum, om dietistkontakt erbjöds och om dietistkontakt togs. Studiens validitet kan 

också ha påverkats av att det i enkäten inte fanns någon definition av de olika 

kosthållningarna. Det är alltså möjligt att olika deltagare som uppgett sig ha en viss 

kosthållning kan ha haft olika definitioner på den och därmed i praktiken haft olika 

kosthållningar. 

 

5.3 Resultatdiskussion 

På frågan ”Frågade barnmorskan vilken typ av kosthållning du hade?” så svarade 

gravida som åt vegankost i mindre utsträckning än gravida som åt blandkost ja 

(p=0,003), vilket kan antas ha samband med att 98% (n=47) av gravida som åt 

vegankost och 63% (n=96) av gravida som åt blandkost svarade ja på frågan på frågan 

”Berättade du för barnmorskan vilken typ av kosthållning du hade?” Det kan tolkas som 

att gravida som åt vegankost var mer angelägna än blandkostarna om att få prata om sin 

kosthållning, och att de tog upp ämnet innan barnmorskan hann ställa frågan. Detta 

påstående stärktes också av att ingen person som åt vegankost svarat ”Minns inte” på 

frågan om de berättade för barnmorskan vilken typ av kosthållning de hade, vilket kan 

jämföras med 9% (n=14) av de som åt blandkost (p<0,001). 

 

Att upplevelsen av barnmorskans kunskap om vald kosthållning rankades som lägre av 

gravida som åt vegankost än av gravida som åt blandkost korrelerar med tidigare 

forskning som visat att en majoritet av barnmorskor inte upplever sig ha tillräcklig 

kunskap om vegetarisk kost vid graviditet och att de inte känner sig bekväma i att ge råd 

om vegankost (19-21). Det kan kanske inte förväntas av barnmorskor att ha kunskap om 

samtliga i samhället förekommande kosthållningar. Personer som äter vegankost utgör 



13 
 

dock en växande andel av befolkningen (11) och en näringsriktig kost under 

graviditeten är viktig både för den gravidas hälsa samt för fostrets utveckling, 

födelsevikt och framtida hälsa (8, 9). Då barnmorskan har en viktig och betydande roll i 

att motivera och förmå gravida att anta en hälsosam livsstil och en näringsriktig kost 

(10), skulle det kunna vara önskvärt med en kunskapshöjning om vegankost hos 

barnmorskor, eller att viktig kostinformation på annat sätt kunde förmedlas till den 

gravida. 

 

Gravida som åt vegankost kände sig också mindre trygga i att prata om kost med 

barnmorskan än vad gravida som åt blandkost gjorde. Eftersom känsla av trygghet är 

viktigt för en bra vårdrelation (1), skulle det kunna vara en anledning att öka kunskapen 

om vegansk kost hos barnmorskor. En studie gjord i Finland år 2002 visade också att 

kunskap är en viktig förutsättning för en känsla av trygghet under graviditeten (27). 

Känslan av otrygghet hos gravida som åt vegankost kan delvis ha orsakats av att 

barnmorskan antagit att de gravida hade högre kunskap om kost på grund av sitt kostval 

än vad de i själva verket hade. De kanske hade förväntat sig att få svar på frågor 

gällande kost som de känt sig oroliga över men som nu förblev obesvarade. 

 

Jämfört med gravida som åt blandkost upplevde gravida som åt vegankost att 

barnmorskan hade en mer negativ inställning till vald kosthållning. Detta skulle kunna 

bero på att barnmorskan på grund av okunskap antagit att vegansk kost oundvikligen 

har negativa konsekvenser för den gravida och för fostret. Samtidigt uppgav vissa av 

gravida som åt vegankost att de upplevde att barnmorskan hade en övertro till deras 

kunskap om kost. De två vanligaste anledningarna att välja en vegansk kosthållning är 

hälsoskäl och djuretik (28-30). Om barnmorskan antar att personen hen har framför sig 

valt vegansk kosthållning av hälsoskäl kanske det skulle kunna innebära att 

barnmorskan därför drar slutsatsen att personen har tillräcklig kunskap inom näringslära 

för att täcka sina och fostrets behov. Om barnmorskan däremot antar att anledningen till 

vegansk kosthållning är djuretik kanske det skulle kunna innebära att barnmorskan drar 

slutsatsen att den gravida omedvetet prioriterar djurens välbefinnande högre än sin och 

fostrets hälsa. En av den gravida upplevd negativ inställning skulle också kunna bero på 

en hos barnmorskan genuin oro över den gravidas och fostrets hälsa. Detta antagande av 

barnmorskan skulle kunna manifestera sig i att den gravida upplever barnmorskans 

inställning om vald kosthållning som negativ. Det verkar dock inte finnas någon 

skillnad i kunskaper inom näringslära mellan personer som valt vegansk kosthållning av 

hälsoskäl och personer som valt vegansk kosthållning av etiska skäl (31). 

 

Ett vanligt förekommande tema i blandkostgruppens frisvar var att kost inte hade 

diskuterats alls eller mycket lite eftersom varken barnmorskan eller den gravida tyckt att 

det varit nödvändigt. Bland svaren från gravida som åt blandkost fanns också svar som 

tydde på att deltagarna känt sig orättvist kritiserade för att de var överviktiga, och att de 

på grund av sin övervikt antogs ha dåliga kostvanor. Detta stämmer överens med annan 

forskning som kommit fram till att överviktiga känner sig stigmatiserade inom 

mödravården (32). Det förekom också enstaka fall där den gravida efter ett antal träffar 

med barnmorskan valt att inte gå dit mer eftersom de tyckt det var så jobbigt att 

samtalen bara verkade handla om viktminskning. I blandkostgruppen visade många svar 

på en förförståelse om att vikt skulle vara det främsta eller kanske enda skälet till att 

beröra ämnet kost på mödravårdscentralen. Om vikten var normal så antogs kosten vara 

bra och inget som behövdes tas upp. Ingen av de gravida som åt vegankost uttryckte att 
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dialogen med barnmorskan kring kost skulle ha varit kopplad till vikt.  

 

I svaren på den öppna frågan där deltagarna ombads att med egna ord kort beskriva hur 

de upplevt bemötandet, gick det också att utläsa en frustration hos de gravida som åt 

vegankost över att de fått felaktiga kostråd av barnmorskan. Barnmorskan har en viktig 

och betydande roll i att motivera och förmå gravida att anta en hälsosam livsstil (10). 

För att detta ska fungera krävs dock att barnmorskan har tillräcklig kunskap om kost.  

Det är även viktigt att kostråd är baserade på en individuell förståelse och att hänsyn tas 

till patientens preferenser och livssituation (33), vilket inte alltid verkar ha varit fallet 

för deltagarna i denna studie.  Gravida som åt vegankost hade på den öppna frågan 

också ofta beskrivit en upplevd okunskap om vegankost hos barnmorskan. Bland svaren 

fanns exempel där den gravida upplevt sig ha större kunskaper inom kost än 

barnmorskan, och därför fått upplysa denna om fakta i ämnet. I ett flertal fall hade 

barnmorskan även uttryckligen antagit att de gravida som åt vegankost tack vare sitt 

kostval redan hade en stor kunskap inom kost, och därför helt avstått från att ge råd. Det 

har i dessa fall gått att utläsa en besvikelse i att den gravida känt ett behov av att få 

kostråd men inte fått det därför att barnmorskan antagit att det inte behövdes. I de fall då 

gravida som åt vegankost upplevt bemötandet som bra har det ofta varit sammankopplat 

med en viss känsla av positiv överraskning då de förväntat sig att bli ifrågasatta för sin 

kosthållning men inte blivit det.  

 

Trots att de gravida som åt vegankost i denna studie förefaller ha haft en mer negativ 

upplevelse av bemötandet gällande kost på mödravårdcentralen, så verkar det inte ha 

påverkat upplevelsen av bemötandet överlag då det inte fanns någon skillnad mellan 

vegan- och blandkostgrupperna i svarsfördelningen på denna VAS-fråga.  

 

I båda grupperna fanns det de som inte lade så mycket vikt vid kosten eller reflekterade 

speciellt mycket över ämnet vid sina besök på mödravårdscentralen. Av svaren på den 

öppna frågan att döma tycktes en större andel hos båda grupperna önska att det hade 

funnits mer kunskap och mer stöd att få hos mödravården gällande kost under 

graviditeten.  

 
5.4 Genus 

I denna studies enkät fanns ingen fråga om barnmorskans kön, varför barnmorskornas 

könsfördelning i denna studie är okänd. Dock är mindre än en procent av 

yrkesverksamma barnmorskor i Sverige män (34), vilket gör att kontakten mellan 

deltagarna i denna studie och barnmorskan troligtvis oftast skedde mellan två kvinnor. I 

en översiktsstudie från 2008 av Lagro-Janssen drogs slutsatsen att patienter generellt är 

mer nöjda med kvinnliga vårdare än med manliga (35). Anledningen till detta skulle 

kunna vara att omvårdnad och socialt engagemang är egenskaper som traditionellt 

tilldelas kvinnor i högre utsträckning än män (36, s. 82-3). Denna studies deltagares 

upplevelse av bemötandet med barnmorskan kan alltså ha blivit påverkat av att 

barnmorskan i de flesta fall antagligen varit en kvinna. Samtidigt drabbas, enligt en stor 

kunskapsöversikt gjord år 2007 av Sveriges kommuner och landsting, kvinnliga 

patienter mycket oftare av kvalitetsbrister och problem i vården än manliga patienter 

(37).  Detta är relevant för denna studie då samtliga deltagare kan antas ha varit kvinnor. 

Om deltagarna istället varit män skulle man med stöd av ovanstående kunskapsöversikt 
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kanske kunnat anta att kvaliteten på vården de fått då varit högre och de upplevda 

bristerna i bemötandet gällande kost kanske varit mindre uttalade. 

 

6. SLUTSATS 

De gravida som åt vegankost i denna studie upplevde att det fanns brister i 

barnmorskans bemötandet gällande kost på ett sätt som de gravida som åt blandkost inte 

gjorde. Olikheten skulle kunna bero på en okunskap om vegankost hos barnmorskor. 

För att öka sannolikheten för en mödravård som ges på lika villkor till både gravida som 

äter vegankost och gravida som äter blandkost och som tillgodoser båda gruppernas 

behov likvärdigt skulle en ökad kunskap gällande vegankost hos barnmorskor kunna 

vara en tänkbar lösning. Då det fortfarande finns många oklarheter kring varför gravida 

som äter vegankost och gravida som äter blandkost kan uppleva bemötandet på 

mödravårdscentralen gällande kost olika skulle ytterligare forskning inom ämnet vara 

önskvärt. 

 

7. YRKESRELEVANS 

Kosten har en stor roll både för den gravidas hälsa samt för fostrets utveckling och 

framtida hälsa. I praktiken verkar dock inte samtal kring kost vara speciellt högt 

prioriterat på träffarna den gravida har med barnmorskan. Ett sätt att ändra på detta 

skulle kunna vara att en dietist ingår som konstant teamarbetare i föräldrautbildningen.  

 

8. TACK 

Tack till alla deltagare i studien och till alla som hjälpte till att sprida enkäten. Tack till 

Ritva Lundberg, Albin Thörn och Richard Ström för korrekturläsning. 
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Gravidas upplevelse av bemötandet vid 

mödravårdcentralen ur ett kostperspektiv 
Jag är dietiststudent vid Umeå Universitet och skriver denna termin mitt examensarbete. Syftet med arbetet 

är att ur ett kostperspektiv undersöka hur gravida upplever det bemötande de får vid mödravårdcentralen. 

Du som haft kontakt med mödravårdcentralen under din graviditet inbjuds nu till att vara med i denna 

enkätundersökning. Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas. Du som deltagare är anonym. 

Resultatet av undersökningen kommer ingå i mitt examensarbete och behandlas konfidentiellt. Efter att ha 

läst detta informationsavsnitt, ger du ditt samtycke till att delta i studien genom att besvara frågorna och 

klicka “skicka”. 

Mvh 

Richard Lundberg 

 

Om du har varit gravid flera gånger så applicera nedanstående frågor på din första graviditet. 

*Obligatorisk 
 
 

Vilken typ av kosthållning hade du vid ditt första möte med barnmorskan? * 

o Blandkost 

o  Lakto-ovo-vegetarian 

o  Vegan 

o  Övrigt:  

 

 
Frågade barnmorskan vilken typ av kosthållning du hade? * 

o  Ja 

o  Nej 

o  Minns inte 

 

 
Berättade du vilken kosthållning du hade för barnmorskan? * 

o  Ja 

o  Nej 

o  Minns inte 

 

Om svar nej på ovanstående, beskriv här kortfattat varför inte. 
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Hur tycker du barnmorskans kunskap om din kosthållning var? * 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Obefintlig           Mycket stor 

 

 
Upplevde du att barnmorskan tillvaratog dina kunskaper och erfarenheter gällande kost? * 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Nej, inte alls           Ja, mycket 

 

 

Kände du dig trygg i att prata om kost med barnmorskan? * 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Nej, inte alls           Ja, mycket 

 

 

Hur nöjd är du överlag med bemötandet du fick av barnmorskan? * 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Mycket missnöjd           Mycket nöjd 

 

 

Vilken inställning upplevde du att barnmorskan hade till din kosthållning? * 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Mycket negativ           Mycket positiv 

 

 

Upplevde du att ditt kostval påverkade hur du blev bemött? * 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Nej, inte alls           Ja, mycket 

 

 

 

Beskriv kort med egna ord hur du upplevde bemötandet * 

 

 

 

 

 

 

 

Skicka 

 

 


