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Abstract  

 

The purpose of the study is to investigate midwife's work towards pregnant women. 

 

The method of the study had a qualitative approach and the data collection was done 

using semistructured interviews. Three phoneinterviewes and an interview face to face.  

 

 

The method used had a qualitative approach and semi structured telephone interviews 

as well an interview with a personal meeting was the results implementation. The 

participants in the survey were four midwives recruited by telephone. The interviews 

were recorded, transcribed and analyzed with a manifest thematic content analysis, with 

a phenomenological element.  

 

The Result gave four different themes: The health call - a good foundation for maternity 

health care, trust and trust, diet and exercise, insufficient knowledge and midwives 

experience of support. The result showed that midwives work on the same guidelines, 

that is the BAS program. They felt short of time and wished that the visits with the 

women could be a bit more flexible.  

 

The conclusion is that more time for each visit would be necessary and that cooperation 

with other actors would make the work more efficient and fair.  
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Sammanfattning  
 

 

Syftet med studien är att undersöka barnmorskors arbetsuppgifter mot gravida kvinnor.  

 

Metoden som användes hade en kvalitativ ansats och semistrukturerade intervjuer var 

tillvägagångssättet. De som var med i undersökningen var fyra barnmorskor som 

rekryterades via telefonkontakt via Mödravårdscentraler. Samtliga intervjuer spelades in 

för att sedan transkriberas och till sist gjordes en tematisk analys, med en 

fenomenologisk design.  

 

Resultatet gav fyra olika teman; Hälsosamtalet, en bra grund på Mödrahälsovården, 

Förtroende och tillit, Kost och motion, otillräcklig kunskap samt Barnmorskors 

upplevelse av stöd. Resultatet visade att barnmorskorna arbetar utifrån samma riktlinjer, 

det vill säga BAS-programmet. De kände en tidsbrist och önskade att besöken med 

kvinnorna kunde vara lite mer flexibla.  

 

Slutsatsen är att mer tid för varje besök skulle vara nödvändig samt att samarbete med 

andra aktörer skulle göra arbetet mer effektivt och rättvist.  

 

 

 

 

Nyckelord: Mödrahälsovård, barnmorska, graviditet, livsstilsrådgivning, folkhälsa      
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1.Bakgrund  

 

1.1 Barnmorskeutbildning  
 

I Sverige finns barnmorskeutbildning på tolv platser, den är på en avancerad nivå på 

högskolor samt universitet och det krävs 4,5 års studier för att bli barnmorska. En 

legitimation som sjuksköterska krävs för att få utbilda sig som barnmorska i Sverige och 

barnmorskeutbildningen leder sedan vidare till barnmorskeexamen som är en grund för 

att få ut sin legitimation. (Barnmorskeförbundet 2018).  

 

 

1.2 Hälsans bestämningsfaktorer  

 

Hälsans bestämningsfaktorer är när en faktor har en påverkan på folkhälsan. Dessa 

präglas av vad individen själv gör för val men även av samhälleliga förutsättningar. 

Dessa är exempelvis arbetsmiljö, trafik, boende, arbetslöshet, utbildning, fritid och 

kultur, jordbruk- och livsmedel samt hälso- och sjukvård. Individen har större möjlighet 

att påverka vissa faktorer och dessa är bland annat tobaksvanor, bruk av narkotika, 

alkoholvanor, matvanor, motion, sex- och samlevnad samt sömnvanor. (Dahlgren & 

Whitehead 1991).  

 

 

1.3 Nationella folkhälsomål 

 

Sveriges Riksdag beslutade år 2003 att elva nationella övergripande folkhälsomål skulle 

införas och detta för att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika 

villkor för hela befolkningen. De samhällsbetingade faktorerna valdes att prioriteras 

eftersom de har en inverkan på folkhälsan. År 2008 gjordes en uppdatering kring dessa 

folkhälsomål. De grupper i samhället som har risk att hamna i ohälsa läggs extra fokus 

på (Socialutskottet 2007).  

 

Det tredje målområdet är barns och ungas uppväxtvillkor. Ett barn som får goda 

uppväxtvillkor gynnar hälsan för individen samt folkhälsan på längre sikt. Tidiga 

insatser både i hemmet och skolan bidrar till minskade skillnader i uppväxtvillkor hos 

barnen. (Folkhälsomyndigheten 2013).  

 

Hälsofrämjande hälso-och sjukvård är målområde sex. Hälso-och sjukvården är en stor 

bidragande faktor både för befolkningen och hälsans utveckling. Folkhälsopolitiken 

inom detta målområde berör många aktörer samt sektorer i samhället och därför tillsatt 

nya aktörer för att få förslag för framtida insatser inom hälsofrämjande hälso-och 

sjukvård. (Statens folkhälsoinstitut 2010 a).  

 

Målområde tio belyser matvanor och livsmedel. En varierad och näringsrik kost är alltid 

bra för individen, vare sig det är som i detta fall att vara gravid eller inte. Med tanke på 
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att spädbarns kost rekommenderas vara bröstmjölk upp till sex månader är det viktigt att 

den gravida kvinnan får i sig bra och varierad kost. Amningen har en hel del 

hälsovinster med sig, även om amning i sig kan vara ett känsligt ämne att prata om 

eftersom det kan fungera olika bra från individ till individ. De positiva effekterna med 

amning är bland annat att det kan minska risken för barn att få mag-och tarminfektioner 

samt öroninfektioner. Även en minskad risk för högt blodtryck och övervikt som vuxen. 

(Statens folkhälsoinstitut 2010 b).   

Sammanfattningsvis är det alltså tre av folkhälsomålen som specifikt berör 

mödrahälsovården.  

 

 

1.4 Mödrahälsovårdens Folkhälsoarbete 
 

Mödrahälsovårdens mål är en god sexuell och reproduktiv hälsa för hela befolkningen, 

som bland annat innefattar en god hälso- och sjukvård för kvinnan både under 

graviditeten och förlossningen med minsta möjliga risk för ohälsa. (Berglund 2008). 

Detta gör att barnmorskor når ut till i princip alla gravida kvinnor.  

Mödrahälsovården här i Sverige arbetar utifrån ett medicinskt basprogram som 

barnmorskorna erbjuder och rekommenderar den gravida kvinnan. Basprogrammet 

utgår från att den gravida kvinnan är frisk och syftet är att i god tid upptäcka eventuella 

avvikelser samt skapa en så god och bra hälsa samt relation mellan mor och barn. I 

basprogrammet finns ett minst antal besök som kvinnan bör göra hos barnmorskan samt 

att fördelningen för besöken är individuella beroende av kvinnans hälsotillstånd samt 

eventuella riskfaktorer.  

Se bilaga 1.  

 

Med tanke på att Mödrahälsovården når majoriteten av de som är gravida är stödet från 

barnmorskan av en stor betydande roll både för den gravida kvinnan och 

folkhälsoarbetet (Socialstyrelsen 2014).  

Mödrahälsovården är även en viktig arena när det handlar om att arbeta både 

hälsofrämjande genom att kvinnan ska ha en tilltro till sig själv att klara av de 

påfrestningar som kommer att ske samt genom det förebyggande arbetet som har fokus 

på att agera i rätt tid om det finns en misstanke om att kvinnan riskerar att hamna i 

ohälsa i form av till exempel depression, ångest och somatisk ohälsa. I dessa fall erbjuds 

psykosocialt stöd från Mödrahälsovårdens sida till kvinnan som drabbats. 

(Socialstyrelsen 2014). 

 

1.5 Inskrivningssamtalet  
 

Vid första besöket som sker mellan vecka 8–12 träffar kvinnan den barnmorska som 

kommer följa med hela graviditeten och därför kan det vara bra att partnern följer med 

på inskrivningssamtalet (Vården 2016). Inför första besöket är det bra om frågorna som 

finns i den hälsodeklaration som du uppmanas att göra. Hälsodeklarationen finns på 

1177:s hemsida och är bra om den fylls i innan inskrivningssamtalet. 1177 Vårdguiden 



Elvira Norin 

3 

 

är en hemsida som är en samlingsplats för tjänster samt information inom hälsa och 

vård. Det finns både på webben och telefon och har öppet dygnet runt. Det som händer 

vid första besöket är bland annat att barnmorskan tar blodprover, mäter längd och vikt 

samt tar upp frågor om livsstil som innefattar rökning, alkohol, kost och motion. Frågan 

om den gravida kvinnan tar några mediciner eller har några sjukdomar kommer också 

att tas upp. Även om barnmorskan informerar mycket muntligt kommer kvinnan även få 

med sig en del skriftlig information om graviditeten, kost, förlossningen samt vilka 

kurser som erbjuds. (Vården 2016).  

 

Kontrollerna hos barnmorskan görs från inskrivningen till vecka 20 med en månads 

mellanrum och sedan i vecka 25, 30, 32, 34, 36, 38 och 40. Detta under de 

förutsättningar att barnet växer som det ska. Ultraljud kommer även att erbjudas och är 

både kostnadsfritt och frivilligt. I vilket landsting kvinnan tillhör beror på när ultraljudet 

genomförs (Vården 2016).  

 

 

1.6 Stödjande roll  

 

Många kvinnor värderar Mödrahälsovården högt när det gäller bemötande och 

omhändertagande samt i senare stadie när barnet har fötts. En önskan om en barnmorska 

som inte har en auktoritär stil finns även då tilliten kring frågor om graviditet och 

känslor blir allt större. Detta i och med att barnmorskan är lite lugnare och lyssnar mer 

på kvinnorna. (Berg & Lundgren 2004). Barnmorskans stödjande roll till gravida 

kvinnor är viktigt och genom att visa både förtroende och omsorg kan kvinnor lättare 

öppna upp sina funderingar och tankar och därmed kan barnmorskan lättare sätta sig in i 

kvinnans situation. På så vis blir vårdrelationen starkare och bättre mellan barnmorskan 

och den gravida kvinnan. (Berg & Lundgren 2004).  

 

Genom stöttning och uppmuntran arbetar barnmorskan med kvinnans rättigheter till ett 

aktivt deltagande i sin vård. Genom en samverkan med andra aktörer kan barnmorskan 

överlämna när arbetet börjar överskrida hennes profession. Hunter (2006) beskriver att 

mötet med de gravida kvinnorna på mödravårdscentralen blir bättre med tanke på att de 

grundar sig på både bekräftelse och stöd.  

 

1.7 Våld 

 

Barnmorskans roll på Mödravårdscentralen är även att fråga om våldsutsatthet är något 

som den gravida kvinnan varit med om. (Socialstyrelsen 2006).  

Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, som finns i Uppsala, fick av regeringen ett 

uppdrag att arbeta med metoder som handlar om de erfarenheter som kvinnor har av 

våld. År 2011 gav NCK ut en rapport som påvisar att hälso-och sjukvården i Sverige 

ska fråga alla kvinnor om de någon gång varit utsatta för våld. (Berglund 2011).   
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1.8 Kost  
 

Det finns många kvinnor som börjar tänka extra mycket på vad de ska äta under sin 

graviditet. Ansvaret är inte längre bara för kvinnan, utan även för barnet i magen. 

(Livsmedelsverket 2017). Barnmorskan går igenom de kostråd som är väsentliga för 

gravida samt att de råd även finns att läsa på Livsmedelsverkets hemsida samt i en 

broschyr som de har. De handlar om hur gravida kan äta hälsosamt i form av vanliga 

livsmedel. (Livsmedelsverket 2017).  

 

En varierad kost under graviditeten är bra. Exempelvis behöver intaget av vitaminer och 

mineraler ökas, men energiintaget behöver inte ändras särskilt mycket. Mat som 

innehåller mycket näring rekommenderas i högsta grad framför exempelvis godis, läsk 

och glass som innehåller många onödiga kalorier och lite näring. Regelbunden kost är 

viktigt och kan leda till minskat sötsug, trötthet och illamående. Frukost, lunch och 

middag samt mellanmål under dagen, skapar både bra rutin och balans för kroppen. 

Detta råd ges till gravida men passar in till vilken individ som helst som vill leva ett 

sunt och hälsosamt liv. (Livsmedelsverket 2017).  

 

1.9 Motion  

 

Som gravid är det bra att röra på sig, även om det ibland kan kännas lite otympligt. Ben 

och muskler byggs upp med hjälp av regelbunden motion samt att energin och orken i 

vardagen ökas. 30 minuter per dag är rekommendationerna.  

Börja med träningen i ett lugnt tempo, med tanke på att kroppen har förändrats mycket 

på kort tid och tyngden som tillkommer de närmaste nio månader framöver är tyngre än 

vanligt. Målet för träningen under graviditeten bör vara att må bra och inte att utveckla 

en viktnedgång eller att sträva efter resultat. Därmed är det viktigt att välja den 

träningsform som är rolig och som passar individen själv. Det kan exempelvis vara 

promenader, cykling eller simning. (Vårdguiden 2014).  

 

1.10 Tidigare forskning 

 

Under en graviditet rör sig många frågor och funderingar, att få ventilera sina 

erfarenheter och frågor under graviditeten kan leda till mindre komplikationer och 

frågor under förlossningen. (Lundgren & Bergbom 2011).  

I denna studie användes en kvalitativ metod där tolv blivande förstföderskor 

intervjuades. De var i vecka 10–14 och var mellan 17–37 år.  

Resultatet visade att en graviditet innebär både positiva förväntningar men också 

negativa känslor i form av bland annat spänning och oro. De gemensamma faktorerna 

som fanns var att mammorna ville leva i nuet men ändå tänka framåt, samtidigt som en 

förändringsprocess skapas i form av att bli mamma. (Lundgren & Bergbom 2011).  

Detta påvisar hur viktig till barnmorskorna faktiskt har på mödravårdscentralen.  
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När det handlar om hälsa är en god kommunikation mellan barnmorskan och den 

gravida kvinnan väldigt viktigt. (Wilmore et al. 2015). För att ta reda på hur det se ut 

med denna kommunikation genomfördes intervjuer och observationer. Resultatet visade 

att bristande dokumentation om kvinnan fanns och därmed försvårades den 

skräddarsydda hälsoinformationen som barnmorskorna ville uppnå. (ibid).   

 

År 2007 genomfördes en studie i Sverige via fokusgrupper med 23 gravida kvinnor med 

syfte att ta reda på deras erfarenheter gällande kost och den förändring av kost som kan 

ske under en graviditet. Det visade sig att de ansåg att barnmorskor till största delen är 

till en god hjälp när det gäller kost. Dock när det uppstår specifika situationer, som 

exempelvis dieter, kände kvinnorna att barnmorskorna inte kunde bidra med lika 

mycket kunskap som tidigare. Därmed kände de gravida kvinnorna en stor förvirring 

och sökte reda på informationen själva. (Wennberg, Lundqvist, Högberg, Sandström, & 

Hamberg, 2013).  

 

I en studie som gjordes i Sverige år 2005 via fokusgrupper visade det sig att 

barnmorskor ansåg att det är viktigt att ta upp frågor som berör våld under graviditet 

och därmed kände barnmorskorna själva ett misslyckande om inte den frågan tas upp 

under besöket. Ett problem som upptäcktes var att rutinen med att partnern till kvinnan 

alltid var inbjuden till besöket, vilket kan leda till att kvinnan inte vågar berätta hela 

sanningen när det handlar om våld. (Stenson et al., 2005).  

 

En studie som gjorts av Brown & Avery 2012, ser man att barnmorskornas arbete kring 

att ge ut information gällande både kost och fysisk aktivitet inte är speciell individuell. 

Därmed hämtar de gravida kvinnorna information från nätet eller tidskrifter istället. 

 

2. Problemformulering 
 

Det finns många frågor och funderingar när man väntar sitt första barn, allt från vad 

man ska äta för att ge både sig själv och barnet i magen bra näring, hur man ska träna, 

vad man kan göra för att inte hamna i ohälsa i form av exempelvis depression eller 

ångest. Tidigare studier har visat att kommunikation mellan den gravida kvinnan och 

mödravårdscentralen är otillräcklig när det exempelvis handlar om kostrådgivning och 

motion. Men vad mer arbetar barnmorskor med gentemot gravida kvinnor? Vilka frågor 

och funderingar har kvinnorna själva till barnmorskorna? Genom att påverka en 

generation som i detta fall är barnmorskorna samt eventuellt de gravida kvinnorna, kan 

de i sin tur påverka den kommande generationen, det vill säga barnet i magen.  

 

3. Syfte  
 

Syftet med studien är att undersöka barnmorskors arbetsuppgifter mot gravida kvinnor 

samt vilka frågor och funderingar kvinnorna har.  
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4. Frågeställningar  
 

Vilken information ger barnmorskorna till kvinnorna? 

Vilka frågor efterfrågar de gravida kvinnorna?  

Anser sig barnmorskorna själva ha tillräcklig kompetens för att besvara kvinnornas 

frågor?  

 

5. Metod 

 

5.1 Val av ansats  

 

I denna studie samlades data in av intervjuer. Denna metod passar bra till syftet då 

deltagarna fick möjlighet att svara på de frågor som i förväg är nedskrivna i en 

intervjuguide, men även att det fanns utrymme till eget berättande. (Bryman 2011). 

Intervjuguiden utformades av de frågor som författaren kände var relevanta för studien 

och var mer allmänna frågor om hur barnmorskor arbetar mot gravida kvinnor. 

Intervjuguiden testades på första intervjun för att se om frågorna var relevanta samt om 

de räckte för intervjun angående exempelvis tidsåtgång. Författaren kände efter första 

intervjun att denna intervjuguide var en bra utformning för de kommande tre intervjuer 

och fortsatte att använda den. Se bilaga 2. 

Enligt Ejlertsson (2005) hade inte en kvantitativ metod varit aktuell med tanke på att 

enkäter inte ger utrymme för vare sig fördjupade frågor eller följdfrågor.  

Studien har utgått från en fenomenologisk design vilket menas att man undersöker 

individers erfarenheter, upplevelser och minnen och sedan beskriver detta utifrån deras 

synvinkel.  

Det fenomenologiska synsättet grundar sig i att författaren har ett fördomsfritt sätt under 

studien samt att låta sina egna förutfattade meningar inte komma fram, med tanke på att 

det är informanterna som själva ska beskriva och återge den bild som de har. (Bjurwill 

1995).  

Studiedesignen känns relevant då intervjuer genomförs för att få en djupare och bredare 

förståelse kring olika fenomen, vilket i detta fall är hur barnmorskor arbetar gentemot 

kvinnor som är gravida. (Olsson & Sörensen 2011).  

Intervjuerna som genomfördes var semi-strukturerade intervjuer med barnmorskor på en 

mödravårdscentral i Mellansverige.  

 

5.2 Urval 

 

Den urvalsgrupp som var aktuell för studien var fyra barnmorskor som arbetade på en 

mödravårdscentral i Mellansverige.   

Rekryteringen för de informanter som deltog i studien skedde genom att författaren 

hade telefonkontakt via Mödravårdscentraler. Det var ett målinriktat urval, med detta 

menas att informanterna exempelvis hade samma utbildning, i detta fall var det att de 

skulle vara barnmorskor (Bryman 2011). Samtliga barnmorskor hade jobbat på 
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mödravårdscentralen i minst fem år och de var mellan 32–59 år och de arbetade på 

samma arbetsplats. 

 

5.3 Datainsamling 

 

Datainsamlingen i undersökningen gjordes genom fyra semi-strukturerade intervjuer i 

form av att tre av dessa var telefonintervjuer och den sista ansikte mot ansikte med 

barnmorskor på en mödravårdscentral i Mellansverige. Från början var det tänkt att 

samtliga intervjuer skulle göras ansikte mot ansikte. Men på grund av avbokade 

tillfällen och avståndsbegränsningar blev tre av fyra intervjuer per telefon ett möjligt 

sätt att utföra studien på. 

Tidsåtgången för varje intervju varade mellan 20–30 min. Intervjuerna spelades även in 

i syfte att senare transkriberas, vilket alla informanter redan givit sitt samtycke till. Att 

spela in intervjuerna har sin fördel då författaren kan koncentrera sig på intervjun med 

informanten och vara uppmärksam på vad som sägs samt om följdfrågor skulle vara 

aktuella. Det är även till hjälp då man i efterhand kan lyssna om på det som spelats in. 

Innan intervjuerna påbörjades läste författaren upp det missivbrev som fanns för de 

intervjuer som var per telefon och lämnade det personligen till barnmorskan som vars 

intervju var ansikte mot ansikte. Missivbrevet är till för att klargöra syftet med studien 

mer ingående samt de forskningsetiska övervägandena.  

 

5.4 Dataanalys  

Efter att alla intervjuer var genomförda, transkriberades allt material och därefter 

gjordes en tematisk analys.  
Med denna analysmetod tas både teman och subteman som funnits i det insamlade 

materialet. (Bryman 2011).  

Författaren delar upp textmaterialet och sedan bildar koder samt kategorier. (Braun & 

Clarke 2006). 

För att förstärka och visa utdrag från resultatet, används citat. Det är dock viktigt att 

endast ta med de citat som är relevanta och därmed har vissa material från de intervjuer 

som gjordes valts bort, på grund av att det inte fanns någon relevans.  

 

Exempel från resultatet. Tema 1 

 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Tema 1 

Jag tycker att 

Hälsosamtalet ger en bra 

grund och är både 

hälsofrämjande och 

förebyggande, det kommer 

liksom fram saker som är 

bra att fånga upp.  

 

Hälsosamtalet är viktigt, 

både hälsofrämjande och 

förebyggande.  

Hälsosamtalet är en bra 

grund.  
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5.5 Forskningsetiska överväganden  

 

Det finns fyra huvudkrav inom forskningen där individer ingår. Dessa krav är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Genom att ta hänsyn till informationskravet gav författaren ut den information som var 

nödvändig för de som var med i studien. Det var att berätta vilket syfte som fanns med 

studien samt att deltagandet var frivilligt och att deltagarna hade rätt att avbryta sin 

medverkan när som helst under studiens gång.  

 

Samtyckeskravet står för att de som var med i studien har själva rätten att bestämma 

över sin medverkan och ett samtycke ska alltid finnas med. Beslutas det att någon av 

deltagarna lämnar medverkandet, ska det ske utan några negativa konsekvenser, som 

exempelvis påverkan eller påtryckning. 

 

Konfidentialitetskravet, menas att alla personuppgifter som fanns med i 

undersökningen, skulle ha största möjliga konfidentialitet samt att personuppgifterna 

förvarades så att ingen utomstående och obehörig kan ta del av dessa.  

  

Nyttjandekravet, uppgifterna från personerna som samlats in under undersökningen var 

endast till för undersökningens forskningsändamål. Innan intervjuerna påbörjades, 

skickades det ut en sammanställning av de etiska förhållningssätten som finns.  

Deltagarna informerades även om att ingen annan i deras kommun eller arbetsplats 

kommer att kunna spåra deras identitet. Resultatdelen kommer därmed innefatta att 

deltagarna får fingerade namn för att inte deltagarnas riktiga namn ska avslöjas. 

(Vetenskapsrådet 2002).  

 

Alla dessa forskningsetiska överväganden var med i undersökningen. Deltagarna som 

var med i studien fick den information som fanns angående vad studien handlar om 

samt genom det missivbrev som delades ut till den personliga intervjun samt lästes upp 

till de som var med per telefonintervju. Den information som fanns i missivbrevet var 

deltagarnas rättighet att avbryta medverkandet om man själv vill. Ett godkännande om 

att de uppgifter som de lämnat fanns med i studien, fanns även med i missivbrevet.  

 

Information angående att uppgifterna endast kommer att användas i denna undersökning 

får deltagarna reda på innan. De behandlades även lika genom att de själva fick välja om 

de vill vara med eller inte samt att intervjuerna kommer grunda sig på samma frågor, 

oavsett om det var den personliga intervjun eller telefonintervjuerna. Konfidentialitet 

var väldigt viktigt och i denna studie nås detta via att deltagarna kommer ha avkodade 

namn. (Vetenskapsrådet 2002).  

 

 

  



Elvira Norin 

9 

 

6. Resultat  
 

Materialet som samlats in vid intervjuerna har studerats och fyra teman har bildats. 

Dessa teman uppkom via en innehållsanalys. Det första temat berör att Hälsosamtalet är 

en bra grund på Mödrahälsovården. Det andra temat är förtroende och tillit mellan 

barnmorskan och den gravida kvinnan. Tredje temat berör att mer kunskap inom kost 

och motion hos barnmorskorna behövs. Det fjärde och sista temat är barnmorskors 

upplevelse av stöd från chefer och överordnade.  

 

Tabeller  

 

I tabellerna nedan beskrivs det hur meningsenheter kortas ner med innehållet kvarstår. 

Meningsenheterna kondenserades samt koder bildades för att få fram ett tema. Sedan 

har koderna sorterats och resulterat i att uppsatsens teman skapats.  

 

 

Tabell 1  

 

Exempel på tematisk analys av intervjudata från barnmorskor. Tema 1 – Hälsosamtalet, 

en bra grund på Mödrahälsovården.  

 

 

 

Meningsenhet 

 

 

Kondenserad 

meningsenhet 

 

 

Tema 1 

Jag tycker att 

Hälsosamtalet ger en bra 

grund och är både 

hälsofrämjande och 

förebyggande, det kommer 

liksom fram saker som är 

bra att fånga upp.  

 

Hälsosamtalet är viktigt, 

både hälsofrämjande och 

förebyggande.  

Hälsosamtalet är en bra 

grund.  

 

 

 

  



Elvira Norin 

10 

 

Tabell 2  

 

Exempel på tematisk analys av intervjudata från barnmorskor. Tema 2 – Förtroende och 

tillit.  

 

Meningsenhet 

 

 

 

Kondenserad 

meningsenhet 

Tema 2  

Jag tycker det är viktigt att 

de kvinnor som kommer 

till oss känner sig trygga 

och vågar öppna sig för 

oss.  

 

Viktigt att kvinnorna 

känner sig trygga. 

Förtroende och tillit. 

 

 

 

Tabell 3  

 

Exempel på tematisk analys av intervjudata från barnmorskor. Tema 3 – Kost och 

motion.  

 

 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Tema 3 

Jag som barnmorska kan 

hålla med kvinnorna om 

att vi inte är några experter 

angående kost, men vi kan 

faktiskt grunderna för vad 

som rekommenderas att 

äta när man är gravid.  

Grunderna är det vi lär ut 

och är det viktigaste.  

Kost och motion, mer 

information behövs. 
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Tabell 4  

 

Exempel på tematisk analys av intervjudata från barnmorskor. Tema 4 – Barnmorskors 

upplevelse av stöd.  

 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Tema 4  

Jag skulle hellre vilja ha 

lite mer flexibilitet när det 

gäller den bokade tiden 

med de som kommer till 

oss, men de över oss 

verkar inte se det.  

Mer flexibilitet i arbetet 

och mer stöd från cheferna 

är något som saknas. 

Barnmorskors upplevelse 

av stöd. 

 

 

 

Hälsosamtalet, en bra grund på Mödrahälsovården.  
 

Samtliga barnmorskor berättade att de först erbjuder de gravida kvinnorna ett 

hälsosamtal när de skriver in sig på Mödrahälsovården. De flesta kvinnorna tackar ja till 

detta erbjudande då de själva känner att det är en bra grund inför kommande besök. Där 

har barnmorskorna möjlighet att fånga upp saker och ting som berör graviditeten, frågor 

om exempelvis vikt, tobak och förlossningsrädslor.  

 

“Jag tycker att Hälsosamtalet ger en bra grund och är både hälsofrämjande och 

förebyggande, det kommer liksom fram saker som är bra att fånga upp”. Helen  

 

“Hälsosamtalet är väldigt viktigt och är en del av BAS-programmet som vi jobbar efter. 

Vi både informerar samt får frågor som berör exempelvis kost, motion, tobak och 

rädslor”. Linda 

 

Andra tankar och funderingar som fanns hos barnmorskorna, framförallt under 

hälsosamtalet, var frågor gällande synen på tobak hos de gravida.  

 

“Något som jag blir förvånad över när jag sitter ner med kvinnorna på Hälsosamtalet 

är hur man som gravid kvinna inte riktigt inser både faran och motivationen till att 

sluta röka när man har ett barn i magen, detta problem träffar jag på lite då och då 

faktiskt”. Anna 

 

“Vi återkommer ju alltid till frågan vare sig det är om alkohol eller tobak och om 

någon kvinna behöver vidare hjälp så finns vår distriktsköterska som har stödgrupper”. 

Anna 
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Förtroende och tillit  

 

Alla barnmorskor håller med om att det är viktigt att skapa en bra relation med den 

gravida kvinnan när de kommer till Mödrahälsovården, genom detta bildas både 

förtroende och tillit.  

 

“Jag tycker det är viktigt att de kvinnor som kommer till oss känner sig trygga och    

vågar öppna sig för oss”. Helen 

 

“Eftersom att jag som barnmorska kommer följa gravida kvinnor i nio månader 

underlättar det en hel del om relationen klickar på rätt sätt eller vad man ska säga”. 

Kerstin 

 

Kost och motion, mer information behövs. 

Tre av fyra barnmorskor berättade att de känner att kunskapen om bland annat kost och 

motion är otillräcklig när de ska hjälpa kvinnorna. En önskan om att kost-och 

hälsorådgivare skulle samverka mer med barnmorskorna fanns där.  

 

“Jag som barnmorska kan hålla med kvinnorna om att vi inte är några experter 

angående kost, men vi kan faktiskt grunderna för vad som rekommenderas att äta när 

man är gravid”. Linda 

 

“En del kvinnor som är gravida har berättat att de själva söker reda på information om 

både kost och motion på internet eftersom vi bara ger det vi kan och sedan ger ut vår 

broschyr om kost”. Anna 

 

Däremot var det en av barnmorskorna som ansåg att hennes kunskap var tillräcklig och 

kände att hon kunde besvara kvinnornas frågor om kost och motion utan att behöva 

känna sig osäker och komplettera med andras kunskaper inom detta område. 

 

”Jag tycker att det kunskap jag har och som jag lär ut om kost och motion är bra och 

inte behöver vara mer än så”. Kerstin 

 

Barnmorskors upplevelse av stöd 

Några av barnmorskorna berättade att stödet de får från chefer och överordnade kunde 

visa sig lite mer. De känner att det hade varit mycket bättre att inte lägga 

tidsbokningarna så tätt inpå varandra samt att cheferna och överordnade kunde vara ute 

lite mer i verksamheten för att se hur det ser ut.  

 

”Ibland kan man ju känna att de inför att vi ska kolla så mycket men inte har tid för 

det”. Linda 
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”Jag skulle hellre vilja ha lite mer flexibilitet när det gäller den bokade tiden med de 

som kommer till oss, men de över oss verkar inte se det”. Linda 

 

Detta visar på att barnmorskorna vill att tiden bör läggas på det som är i fokus och inte 

endast följa de rutiner som man ska gå igenom med den gravida kvinnan. Detta skulle 

spara både tid och energi samt att effektiviteten skulle bli mycket större. 

 

 

7. Resultatanalys  
 

Sammanfattnigsvis kan man säga att barnmorskorna arbetade utifrån samma riktlinjer, 

vilket i detta fall var BAS-programmet. Det första som samtliga barnmorskor erbjuder 

utifrån BAS-programmet är Hälsosamtalet vilket de anser är en bra grund inför 

kommande besök på Mödrahälsovården. Kunskapen om kost och motion upplevde 

majoriteten av barnmorskorna som otillräcklig medan en av barnmorskorna kände att 

kunskapen som hon gav ut till de gravida kvinnorna var tillräcklig.  

 

8. Resultatdiskussion  
 

Syftet med studien var att undersöka barnmorskors arbete mot gravida kvinnor samt ta 

reda på vilka frågor och funderingar de gravida kvinnorna har. 

 

Resultatet visade att barnmorskorna jobbar utifrån samma grund och har relativt lika 

åsikter om att Hälsosamtalet som erbjuds i början av inskrivningen är bra.  

Att skapa en bra relation mellan sig själv som barnmorska och den gravida kvinnan är 

något som barnmorskorna var eniga om och detta medför ett bra förtroende och tillit. 

Detta visades även i studien av (Berg & Lundgren 2004).  

Om det skulle visa sig under Hälsosamtalet att någon kvinna behöver mer stöd så 

samverkar barnmorskorna med annan personal, exempelvis med distriktsköterskan om 

de misstänker att en kvinna röker lite för mycket. (Hunter 2006).  

 

Barnmorskorna berättade även att varje kvinna som kommer till Mödrahälsovården ska 

behandlas individuellt på det sättet att kvinnans egna behov ska tillfredsställas. Det den 

gravida kvinnan behöver hjälp med är det som ska vara i fokus. Dock är det lättare sagt 

än gjort då det är tidspress för vad man ska gå igenom på besöken och bristande 

dokumentation försvårar arbetet (Wilmore et al. 2015). Barnmorskorna berättade att de 

själva skulle jobba mer effektivt och känna sig mer behövda om besöken kunde 

anpassas lite mer efter de behov som önskas. Exempelvis kan det vara så att en kvinna 

inte alls har problem med förlossningsrädslor, men ändå ska man lägga ner en massa tid 

för att gå igenom det.  
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9. Metoddiskussion  
 

En kvalitativ ansats har använts i denna studie och resultatet samlades in via tre 

semistrukturerade telefonintervjuer och en intervju via ett personligt möte. Något som 

skiljde dessa telefonintervjuer åt med intervjun där vi träffades, var att ett samtycke från 

barnmorskans chef var tvungen att finnas med innan vi kunde ses och genomföra 

intervjun. Varför inte detta krav fanns innan telefonintervjuerna ägde rum är oklart.  

Metoden som var semistrukturerade intervjuer gav barnmorskorna utrymme till att lyfta 

sina tankar och åsikter (Bryman 2011), vilket var studiens syfte.  

För att se det från den andra sidan, om en kvantitativ undersökning hade gjorts i form av 

enkäter så hade man kunnat nå ut till fler deltagare vilket blir mer generaliserbart. 

(Ejlertsson 2005).  

 

Ett målinriktat urval gjordes till studien vilket menas att de har en gemensam faktor, i 

detta fall att samtliga var barnmorskor på Mödravårdscentraler. Rekryteringen gick till 

på det sättet att författaren ringde runt till olika Mödravårdscentraler för att få tag på 

informanter som ville ställa upp i undersökningen. Även om generaliserbarheten var rätt 

hög kunde den ha förbättrats genom att göra en till intervju för att få ännu mer kunskap 

om hur barnmorskorna jobbar.  

 

Genomförandet av intervjun via ett personligt möte ägde rum inne på barnmorskans 

kontor. Denna plats fick hon helt och hållet välja själv I syfte med att känna sig bekväm 

och inte bli störd av orosmoment under intervjun gång, detta beskriver även Olsson och 

Sörensen (2011) som något viktigt.  

Telefonintervjuernas genomförande gick bra men författaren kan ha i åtanke till nästa 

gång några intervjuer ska göras att detta val av metod kan ha sin nackdel. Detta i form 

av exempelvis att informanten kan bli störd av saker i hemmet. Det kan vara allt i från 

att barn skriker till att någon knackar på dörren.  

 

Fenomenologin var den vetenskapssyn som användas i undersökningen. Det som är 

viktigt att tänka på som författare när ett fenomenologiskt synsätt tillhandahålls, är att 

inte ta in sina egna åsikter, tankar och förutfattade meningar om de ämnen som tas upp 

under intervjuerna. Om detta inte tas in bidrar det till att barnmorskornas upplevelser 

och beskrivningar blir mer trovärdiga och korrekta. (Bjurwill 1995).  

Det insamlade materialet analyserades av en tematisk analys. (Braun & Clarke 2006).  

Syftet med detta var att hitta olika teman från det resultat som kom fram under 

intervjuerna som handlade om hur barnmorskor arbetar gentemot gravida kvinnor.  

När det kommer till hur stor trovärdigheten var så är den rätt hög med tanke på att både 

tillvägagångssättet och hur analysen beskrivits samt att citat har förstärkt resultatet från 

informanterna. Detta medför även en bra överföring till övriga Mödravårdscentraler. 
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10. Slutsats  
 

Slutsatsen som kan dras av denna studie är att barnmorskorna skulle behöva mer 

flexibilitet i sitt arbete när det handlar om var fokuset bör ligga. Detta skulle medföra 

mer effektivitet i arbetet. Sedan skulle det vara bra om de hade möjlighet att samverka 

ännu mer än vad de gör idag med andra aktörer, då exempelvis med de som arbetar med 

kost och motions frågor.  

Till vidare forskning är det intressant att se hur barnmorskor arbetar med just 

kostrelaterade frågor samt lite mer deras arbete utifrån Hälsosamtalets punkter och hur 

de går vidare med de problem som kan tänkas uppstå som barnmorskorna själva känner 

att de inte kan ta tag i.  

Tidigare nämnt påverkas inte bara en generation utan två, vilket är en bra anledning till 

att denna studie gjorts samt att den kan vidareutvecklas med hjälp av mer forskning.  
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Bilaga 1: Basprogram  

 

 

Basprogrammet är från Region Östergötland och utfärdad enhet är Kvinnoklinikerna i 

Linköping och Norrköping. Basprogrammet är framtaget av Caroline Lilliecreutz som 

är överläkare Kvinnokliniken Linköping och Birgitta Zdolsek är överläkare 

Kvinnokliniken i Norrköping.  
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Bilaga 2: Intervjuguide  
 

Vilken information och råd ger ni till de som är gravida när det gäller kost och motion? 

Varifrån hämtar ni denna information och råd?  

 

 

Känner ni att tiden räcker till för varje besök? 

 

 

Hur ger ni stöd till kvinnorna? 

 

 

Har ni några riktlinjer eller program ni följer i erat arbete? 
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Bilaga 3: Missivbrev  
 

 

 

 

 

Hej! 

 

Mitt namn är Elvira Norin och jag studerar Hälsopedagogiska programmet på 

Högskolan I Gävle. Under vårterminen 2017 skriver jag min C-uppsats i 

Folkhälsovetenskap och ämnet jag valt att fördjupa mig inom är barnmorskornas arbete 

gentemot gravida kvinnor med inriktning folkhälsoarbete och livsstil. 

 

Syftet med studien är att undersöka barnmorskornas arbete gentemot gravida kvinnor. 

För att syftet ska besvaras kommer enskilda intervjuer vara studiens tillvägagångssätt.  

 

Denna studie tar hänsyn till de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet har, 

vilket innebär att ditt deltagande är frivilligt och att du kan avbryta din medverkan när 

som helst under studiens gång. Deltagandet är även anonymt och är endast berättigad att 

redovisas på gruppnivå samt att materialet endast kommer användas till denna studie.  

 

Tack för att du vill delta i min studie! 

 

Elvira Norin 

ofk14eni@student.hig.se  
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