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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Prekonceptionell hälsa och vård innefattar hälsa och vård inför graviditet för att 

optimera chanserna för befruktning och en hälsosam graviditet. Föräldrarnas livsstil och 

levnadsvanor innan befruktning kan påverka fostrets utveckling. I barnmorskans 

ansvarsområde ingår att informera om prekonceptionell hälsa och vård. Få kvinnor verkar 

känna till att prekonceptionell hälsa och vård har betydelse för utfall av graviditet och 

barnafödande då. Trots detta anses de flesta graviditeter vara planerade. 

Syfte: Syftet var att beskriva barnmorskors uppfattningar och erfarenheter av att informera och 

samtala om prekonceptionell hälsa och vård med kvinnor innan graviditet. 

Metod: En kvalitativ intervjustudie med barnmorskor (n=8) på barnmorskemottagningar och 

ungdomsmottagningar i två olika Regioner i Mellansverige. Semistrukturerade intervjuer med 

deskriptiv design genomfördes och materialet bearbetades med hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys. 

Resultat: I resultatet framkom det att barnmorskornas erfarenheter av prekonceptionell hälsa 

och vård varierade och att skillnader fanns hur samtal om prekonceptionell hälsa och vård 

prioriterades. Hjälpmedel som broschyrer eller hänvisa till hemsidor underlättade för 

barnmorskorna när de informerade om prekonceptionell hälsa och vård. Kvinnorna var oftast 

positiva när information om prekonceptionell hälsa och vård gavs och barnmorskorna ansåg att 

att det var viktigt att kvinnor får kunskap om att optimera chanserna till befruktning och en 

hälsosam graviditet.  

Slutsats: Resultatet visar att även om satsningar har gjorts för att underlätta barnmorskans 

arbete att informera kvinnor om prekonceptionell hälsa och vård finns det mer att utveckla. Det 

finns markanta skillnader i kunskap om ämnet bland barnmorskor vilket leder till ojämlik 

information och vård ges till kvinnor avseende prekonceptionell hälsa och vård. 

 

 

Nyckelord: Barnmorska, erfarenhet, familjeplanering, information, kvinna, prekonceptionell 

hälsa och vård. 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Background: Preconceptional health and care includes health before pregnancy to optimize 

the chance for conception and a healthy pregnancy. The parents' lifestyle and habits before 

fertilization can affect fetal growth. The midwife's area of responsibility includes informing 

about preconceptional health and care. Few women seem to know that preconceptional health 

and care are important for the outcome of pregnancy and childbirth. Despite this, most 

pregnancies are considered to be planned. 

Aim: The aim of the study is to describe the midwives' perceptions and experiences of giving 

information and discussing about preconceptional health and care with women before 

pregnancy. 

Method: A qualitative interview study with midwives (n = 8) at midwifery outpatient clinics 

and youth clinics in two different regions in the middle of Sweden. Semi-structured interviews 

with descriptive design were conducted and the material were processed with qualitative 

content analysis.  

Results: The results showed that midwives had different experiences in preconceptional health 

and care and that there were differences in how the conversation about preconception health 

and care were prioritized. Using different tools like leaflets and different websites made it easier 

for midwives to inform about preconception health and care. The women were usually positive 

when information of preconceptional health and care were given and the midwifes considered 

it important for women to have knowledge to optimize the chance for conception and a healthy 

pregnancy. 

Conclusion: The result showed that even if investments have been made to ease the work of 

the midwife in informing women about preconception care and health ,there is more to 

elaborate. There are obvious differences in knowledge on the subject among midwifes which 

leads to unequal information and care concerning preconception health and care. 

 

Keywords: Experiences, family planning, information, midwife, preconception health and 

care, woman
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BAKGRUND 

Begreppet prekonceptionell hälsa och vård 

”Prekonception health and care” är ett internationellt begrepp som inte har någon exakt svensk 

översättning men kallas oftast för prekonceptionell hälsa och vård. Prekonceptionell hälsa och 

vård innefattar hälsa och vård inför graviditet för att optimera chanserna för okomplicerad 

graviditet och ett friskt barn. Föräldrarnas hälsa och livsstil redan innan befruktning har visats 

kunna påverka fostrets utveckling och barnets hälsa upp till vuxen ålder. Faktorer hos kvinnan 

som kan minska möjlighet till befruktning och leda till graviditetskomplikationer är hög ålder, 

övervikt och fetma, rökning och även klamydiasalpingit vilket kan leda till äggledarskador och 

nedsatt fertilitet. Om kvinnan avstår från alkohol, tobak, vissa läkemedel samt har ett tillräckligt 

högt intag av folsyra och D-vitamin redan före befruktningen minskar det risken för 

fosterskador (Larsson, 2016).  

 

Prekonceptionell hälsa kan reducera riskerna för tidiga, oplanerade och för täta graviditeter 

samt öka hälsan och välmåendet hos både kvinnan och det väntade barnet (World health 

organisation., 2013). Enligt Läkemedelsverket (2014) är ett bra tillfälle att samtala om framtida 

fertilitet när kvinnan söker för preventivmedelsrådgivning och om kvinnan önskar att bli gravid 

och slutar med preventivmedel bör information ges om fertilitet, livsstil och folsyratillskott. 

 

Livsstilsförändringar  

En undersökning i Belgien visade att 83% av kvinnorna som var planerat gravida uppgav att de 

gjort livsstilsförändringar inför graviditeten. Av dessa kvinnor var det framförallt kvinnor med 

högre utbildning, kvinnor som inte hade några ekonomiska problem, förstföderskor och kvinnor 

som tidigare haft missfall som i större utsträckning förberedde sig inför graviditeten. En del av 

de förändringar som kvinnorna genomförde var att sluta röka eller röka mindre än tidigare, ett 

minskat intag av koffein, äta mer hälsosam kost, sträva efter en hälsosammare vikt, dricka 

mindre alkohol och börja med folsyratillskott. Enligt denna studie var den vanligaste 

förändringen att kvinnorna började med folsyra och den minst förekommande förändringen var 

att äta en hälsosammare kost och viktförändringar (Goossens, Beeckman, Van Hecke, Delbaere 

& Verhaeghe, 2018). 

 

En annan studie visade att mammor som före graviditeten var underviktiga och hade för låg 

viktuppgång under graviditeten, riskerade i större utsträckning att föda barn med för låg 
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födelsevikt (Gaillad et al., 2013; Murai et al., 2017). Vidare har det visat sig att jämfört med 

normalviktiga har kvinnor med övervikt och fetma en större risk att utveckla 

graviditetsdiabetes, preeklampsi, kejsarsnitt samt postpartumblödningar (Gaillad et al., 2013). 

Enligt en studie genomförd på kvinnor med övervikt och fetma var det endast 52,3% som påstod 

sig ha kunskap om riskerna med att vara överviktig under graviditeten. De hade uppfattningen 

att de åt hälsosamt och inte hade någon anledning att förändra något (Berenson, Pohlmeier, Laz, 

Rahman & McGrath, 2014). Enligt Waring, Moore Simas, Rosan och Pagoto (2015) var det 

endast 5% av de kvinnor med övervikt och fetma som diskuterade sin vikt med vårdpersonal 

inför sin graviditet. 

 

Folsyratillskott  

Svenska Livsmedelsverket (2018), rekommenderar gravida ett intag av 400 mikrogram folsyra 

per dag upp till tolfte graviditetsveckan. Idag får många i sig för lite folsyra från maten men 

genom att ta folsyratillskott före graviditet och fram till tolfte graviditetsveckan kan minska 

antal barn som föds med ryggmärgsbråck. Eftersom alla graviditeter inte är planerade 

rekommenderas alla som kan tänkas bli gravida att ta folsyratillskott. Enligt Larsson (2016) 

verkar få kvinnor känna till rekommendationen om folsyratillskott och ännu färre uppger att de 

tagit folsyra inför graviditet även om graviditeten var planerad. Inskrivningssamtalet på 

mödrahälsovården sker vanligtvis runt 6-7:e graviditetsveckan och ur ett prekonceptionellt 

perspektiv är det försent, då folsyra visat sig inte ha någon effekt mot ryggmärgsbråck efter 

tolfte graviditetsveckan (Svenska Livsmedelsverket., 2018). 

 

I en svensk studie uppgav fyra av fem kvinnor att deras graviditet var planerad men endast en 

av fem intog folsyratillskott innan graviditeten. De kvinnor som inte tog folsyra före planerad 

graviditet har inte nåtts av information om fördelarna med detta. I Nederländerna tog mer än 

hälften av kvinnorna folsyra och detta var ett resultat av kampanjer och information till 

allmänheten (Tyden et al., 2011). I en annan studie som utförts på kvinnor i Danmark 

framkommer det att det finns ett samband mellan planerade graviditeter och intag av folsyra 

men trots den höga andelen av planerade graviditeter är det endast hälften som tagit den 

rekommenderade dosen. I gruppen av kvinnor som inte planerade sina graviditeter var det ingen 

som tagit folsyratillskott (Backhausen et al., 2013). Bland gravida kvinnor i södra Australien 

var det 75% som visade kunskap om vikten av folsyra och den minskade risken för 

ryggmärgsbråck men endast en av tio hade rätt på den rekommenderade dosen. Bara 27% hade 

total följsamhet till den rekommenderade dosen (Malek., Umberger., Makrides. & Zhou, 2016).  
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Fertilitet och ålder 

I Europa ses en trend att kvinnor har högre BMI, utvecklar diabetes typ II och skaffar barn allt 

senare i livet vilket alla kan leda till ökad risk för komplikationer under graviditeten (Shawe et 

al., 2015). Enligt en studie gjord på universitetsstudenter upplevde de flesta kvinnorna att det 

är mycket viktigt att slutföra sin utbildning innan de ens började fundera på att skaffa barn. 

Detta medför att de skaffar barn i högre åldrar, ofta utan att veta riskerna med detta. Kvinnor 

med högre utbildning väntar generell längre med att skaffa barn än de med lägre utbildningsnivå 

(Svanberg-Skoog, Lampic, Karlström, & Tyden, 2006). En hög ålder hos modern vid graviditet 

ökar risken för flera komplikationer som bland annat kromosommissbildningar, SGA och 

neonatal död, vilket inte verkar vara allmänt känt (Tyden et.al., 2016). En annan studie visade 

att både kvinnor och män hade en positiv attityd gentemot att skaffa barn och de ville ha både 

två och tre stycken men ville inte ha det första barnet förrän vid 31-32 år ålder. Bara en liten 

del av de tillfrågade visste att kvinnors fertilitet minskade markant med en ökad ålder 

(Svanberg-Skoog, Lampic, Karlström, & Tyden, 2006). 

 

Studenter på ett universitet i Danmark svarade på en undersökning om fertilitetsfrågor där det 

visade sig att de flesta underskattar åldern då kvinnans fertilitet minskar samt att de också 

överskattar möjligheterna för IVF. De flesta i studien ville gärna ha två barn i framtiden men 

att inte vara för gammal när de skaffade barn var viktigare för kvinnor än för män och männen 

ansåg att ha en bra utbildning och ett bra jobb vara det mest betydelsefulla (Sørensen et.al., 

2016).  

 

Män och prekonception 

Enligt en studie som inkluderat män angående om rådgivning baserad på Reproduktiv Livsplan 

(RLP) kan öka mäns kunskap om fertilitet, ville 76% ha barn och de flesta ville vara 32 år när 

de fick sitt första barn. Tre av fyra män uppgav att de skulle kunna göra en livsstilsförändring 

inför en planerad graviditet dock saknas det kunskap i många områden såsom inverkan av 

sexuellt överförbara sjukdomar och vikt. De flesta män som deltog i studien upplevde att det 

var positivt med rådgivning och ny information och att det väckte nya tankar, men en av fyra 

hade aldrig tänkt på sin egen fertilitet (Bodin, Tyden, Käll & Larsson, 2018). Vid rådgivning 

om fertilitet bland män i Danmark uppgav de intervjuade att de inte hade några förväntningar 

alls innan rådgivningen och kände inte heller någon oro angående sin fertilitet. Ingen hade 

egentligen tänkt på sin egen fertilitet innan utan bara funderat på kvinnans roll. De uppgav att 
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då de levde relativt hälsosamma liv skulle det inte bli några problem att skaffa barn när de kände 

sig redo för det. Efter att männen i studien fått rådgivning uppgav de att de börjat tänka på att 

genomföra livsstilsförändringar för att optimera chanserna att bli förälder och de kände sig 

tvingade till acceptans att vissa av dem kanske kommer stöta på problem med sin fertilitet 

(Sylvest et al., 2018).  

 

Reproduktive Life Plan (RLP) 

Barnmorskor och andra vårdgivare rekommenderas av The Center of Disease Control and 

Prevention (CDC) att använda ett frågeformulär som heter Reproduktive Life Plan (RLP) som 

verktyg för att förbättra kvinnors hälsa innan graviditet, men även för att förhindra oplanerade 

graviditeter. Detta verktyg kan hjälpa barnmorskor att formulera frågor till kvinnan eller paret 

när det gäller familjeplanering. Kvinnors sexualvanor har ändrats genom åren och de har 

generellt fler sexualpartners och sexualdebuterar tidigare än innan. Detta medför risker med 

sexuellt överförbara infektioner och det kan i sin tur leda till infertilitet och andra hälsoproblem. 

Vid preventivmedelsrådgivningen kan RLP vara ett bra verktyg för att ta upp frågan huruvida 

kvinnan vill ha eller inte vill ha barn samt diskutera fertilitetsfrågor (Tyden et.al., 2016). Trots 

att det numera är känt hur viktig tiden innan befruktning är finns det fortfarande brister i den 

prekonceptionella vården i flera europeiska länder, bland annat i Sverige, men området är under 

utveckling (Shawe et al., 2015). 

 

Information och rådgivning 

Ungefär hälften av kvinnorna i en studie gjord i Belgien fick information angående 

prekonceptionell hälsa av sjukvården medan internet var den andra mest använda källan 

gällande råd inför graviditet (Goossens, Beeckman, Van Hecke, Delbaere & Verhaeghe, 2018). 

I en studie gjord på män uppgav ca 66% att de skulle kunna uppsöka en 

sjuksköterska/barnmorska om de behövde information om fertilitet men flera uppgav ändå att 

de skulle använda ”Google” i första hand för att leta information. Även hemsidor eller 

mobiltelefonappar tyckte några skulle vara användbart. De flesta av deltagarna (95%) höll med 

om att det är viktigt att utbilda unga män om ämnet (Bodin, Tyden, Käll & Larsson, 2018). 

 

I USA har alla kvinnor och män i fertil ålder möjlighet till rådgivning inom prekonceptionell 

vård och därför anses landet vara framstående inom området. För kvinnor och män med 

framtida barnönskan har samtal med barnmorska eller läkare om sin reproduktiva livsplan visat 

positiv inverkan gällande graviditetsutfall och framtida hälsa hos mamma och barn (Larsson, 
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2016). CDC har ett framtaget program för kvinnor som planerar att bli gravida där både 

livsstilsfrågor såsom tobak, övervikt och kost men även infektionsscreening och vaccination 

ingår. Där finns också utrymme för diskussion om fertilitet (Shawe et al., 2015). I Sverige finns 

dock inte prekonceptionell rådgivning med som en uttalad del av vården och det finns inget 

dokument med råd riktat till kvinnor och män utan medicinska problem (Larsson, 2016).  

 

Teoretisk utgångspunkt 

The Health Belief Model (HBM) togs fram på 50-talet och har använts i över ett halvt sekel för 

att förutspå hälsorelaterade beteenden. Den är en psykosocial modell som förklarar hur 

individer hanterar hälsorelaterade frågor. Enligt HBM kommer en person vidta åtgärder för att 

förhindra ett hälsotillstånd endast om fem kriterier är uppfyllda. Dessa kriterier är att personen 

uppfattar sig som mottaglig för att drabbas av ett hälsotillstånd eller sjukdom, att 

konsekvenserna av tillståndet bedöms som tillräckligt allvarliga, att åtgärden bedöms som 

effektiv nog för att minska risken, att fördelarna väger tyngre än nackdelarna och att personen 

har tilltro till sin egen förmåga att klara av en specifik handling. Dessa kriterier i relation med 

faktorer som ålder, kön, etnicitet, socioekonomiska faktorer och tidigare kunskap gör att 

personen beter sig på ett speciellt sätt och handlar därefter (Champion & Skinner, 2008).  

Om kvinnorna får bra och innehållsrik information av barnmorskorna är det troligt att detta kan 

öka chansen för att kvinnorna ska genomföra förändringar för att optimera möjligheterna till 

graviditet. Det är av stor vikt att kvinnorna får förståelse om varför förändringarna ska 

genomföras och vilka konsekvenser uteblivna förändringar kan medföra. Något som också kan 

vara avgörande för om kvinnorna ska ta till sig informationen är att den anpassas efter kvinnans 

livssituation. När det handlar om livsstilsförändringar är det viktigt att barnmorskan stöttar 

kvinnan och motiverar henne att göra de förändringar som krävs. Det är viktigt att få kvinnan 

att förstå att hon klarar av att göra bra val efter hennes egen förmåga. 

 

Problemformulering 

I litteraturen framkommer att det finns flera åtgärder inför planerad graviditet som ökar chansen 

för befruktning och även minskar risken för graviditetskomplikationer. I Sverige är inte alla 

kvinnor medvetna om dessa och det finns inte några tydliga riktlinjer om hur och när 

informationen ska ges. Många kvinnor besöker ungdomsmottagningar och 

barnmorskemottagningar för preventivmedelsrådgivning och cellprovtagning, dock verkar 

frågan om framtida familjeplanering och förebyggande åtgärder inför planerad graviditet inte 

alltid tas upp. Som barnmorska på någon av dessa mottagningar finns möjlighet att kunna lyfta 
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frågan om kvinnans reproduktiva livsplan samt ge information om prekonceptionell hälsa och 

vård. 

  

Syfte 

Syftet är att beskriva barnmorskors uppfattningar och erfarenheter av att informera och samtala 

om prekonceptionell hälsa och vård med kvinnor innan graviditet. 

  

METOD 

Design 

Studien är en kvalitativ intervjustudie med deskriptiv design. Kvalitativ metod valdes för att få 

veta mer om barnmorskors erfarenheter, upplevelser och tankar kring prekonceptionell hälsa 

och vård. Semistrukturerade intervjuer användes för att deltagarna skulle ha möjlighet att med 

egna ord kunna ge så innehållsrika beskrivningar som möjligt (Malterud, 2014). Deskriptiv 

design användes då det finns en förkunskap om ämnet men en djupare kunskap och förståelse 

anses behövas (Olsson & Sörensen, 2011). 

 

Urval 

Inklusionskriterier för att delta i studien var barnmorska anställda på barnmorskemottagning 

och ungdomsmottagning i två olika Regioner i Mellansverige med minst ett års yrkeserfarenhet. 

Ett ändamålsenligt urval tillämpades då detta syftar till att välja deltagare som kan ge 

informationsrika beskrivningar av fenomenet som svarar på studiens syfte (Henricson & 

Billhult, 2012). Ändamålsenligt urval innebär att deltagare väljs utifrån att de har kunskap och 

erfarenhet om ämnet (Denscombe, 2018; Polit & Beck, 2012). Åtta barnmorskor som arbetade 

på utvalda barnmorskemottagningar och ungdomsmottagningar inkluderades i studien. De 

barnmorskor som deltog i studien hade 1-29 års yrkeserfarenhet (medel 16,5 år) och de hade 

arbetat på barnmorskemottagning eller ungdomsmottagning mellan sex månader och 23 år 

(medel 10,3 år). Då intervjuerna inte längre gav någon ny information ansågs studiens syfte 

vara besvarat. Enligt Polit och Beck (2012) ska antalet deltagare i studien anpassas efter 

studiens mättnad och därför behövde inga fler deltagare inkluderas.  

 

Datainsamlingsmetod 

För att få så beskrivande svar som möjligt utfördes semistrukturerade intervjuer med öppna 

frågor (Kvale & Brinkmann, 2014). En semistrukturerad intervju innebär att samma frågor ställs 



  7 

 

till alla deltagare med möjlighet att svara fritt (Kristensson, 2014). Det finns ett mål med 

intervjun men frågorna kan utgöra möjligheter till nya frågeställningar. En intervjuguide som 

utformades efter studiens syfte (bilaga 1) användes som stöd under intervjun (Malterud, 2014). 

Intervjuguiden innehöll fyra öppna frågor samt följdfrågor. En provintervju genomfördes för 

att undersöka att frågorna gav svar på studiens syfte, att den tekniska utrustningen var lämplig 

samt att den angivna tidsåtgången var rimlig (Danielson, 2012). Efter provintervjun lades frågan 

”Hur är din erfarenhet angående kvinnors kunskap om prekonceptionell hälsa och vård” till i 

intervjuguiden. Provintervjun inkluderades i studien eftersom den bedömdes svara på studiens 

syfte. 

 

Tillvägagångssätt 

Under hösten 2018 skickades ansökan om tillstånd för att få genomföra studien till 

primärvårdsdirektör i den ena Regionen och efter godkännande kontaktades 

verksamhetscheferna på de offentliga barnmorskemottagningarna. Verksamhetscheferna fick 

projektplanen samt ett informationsbrev om studien via mail (bilaga 2). Vid uteblivet svar 

skickades ytterligare en påminnelse. Efter godkännande av verksamhetscheferna kontaktades 

alla anställda barnmorskor på respektive mottagning och tillfrågades om de ville delta i studien 

samt delgavs informationsbrevet innehållande studiens bakgrund, syfte och genomförande. I 

den andra Regionen finns det endast en barnmorskemottagning och verksamhetschefen på den 

mottagningen kontaktades och delgavs information om studien. Efter tre obesvarade mail 

kontaktades hen via telefon. Verksamhetschefen gav då sitt godkännande till att studien kunde 

genomföras. Verksamhetschefen vidarebefordrade information om studien till alla anställda 

barnmorskor på barnmorskemottagningen med en förfrågan om deltagande i studien. I båda 

regionerna kontaktades åtta verksamhetschefer varav fem gav sitt godkännande, en tackade nej 

och två gav inget svar. Efter godkännande från verksamhetscheferna kontaktades 29 

barnmorskor varav åtta tackade ja till deltagande i studien. 

 

Intervjuerna ägde rum under januari och februari 2019. Innan de genomfördes inhämtades både 

muntligt och skriftligt samtycke från deltagarna (bilaga 3) där det framgick att deltagandet var 

frivilligt och att de när som helst kunde välja att avbryta studien (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Båda författarna deltog under intervjuerna varav den ena ledde intervjuerna och den andra var 

passiv (Trost, 2010). Detta tillvägagångssätt är att föredra då den passiva intervjuaren kan vara 

mer observerande och vid behov fylla i med följdfrågor. Intervjuerna genomfördes på 
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barnmorskornas egna mottagningsrum och spelades in med mobiltelefon efter godkännande 

från deltagarna. Intervjuerna tog mellan 6-15 minuter. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor, stadgas det i 2§ 

att arbeten på högskolenivå inte kräver något etiskt godkännande. Informationsbrev skickades 

ut till berörda verksamhetschefer på de utvalda mottagningarna för godkännande. 

Intervjufrågorna formulerades noga och bearbetades så de skulle vara fördomsfria, öppna och 

inte vara kränkande eller stötande. 

  

Deltagarna erhöll ett informationsbrev om studien för att få information för att kunna avgöra 

om de ville delta (Malterud, 2014). I enlighet med Helsingforsdeklarationen (2018) framkom i 

informationsbrevet att deltagandet i studien var frivilligt och att de kunde när som helst avbryta 

utan att bli ifrågasatt. Vid intervjutillfället fick deltagarna skriva på ett samtyckesformulär där 

de intygade att de fått information om studiens syfte och genomförande (Bilaga 3). De fick även 

möjlighet att ställa frågor innan intervjun startade. Intervjun spelades in på en lösenordskyddad 

mobiltelefon och insamlade data behandlades konfidentiellt och nyttjades endast till studiens 

ändamål. Vid transkriberingen avidentifierades deltagarna och kodades i enlighet med Kvale 

och Brinkman (2014) samt de inspelade intervjuerna kasserades efter transkribering och 

genomlyssning. 

 

Bearbetning och analys 

Dataanalysen genomfördes med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och 

Lundman (2004). Syftet med att använda kvalitativ innehållsanalys var att analysera och att få 

en struktur över det insamlade materialet. Detta görs oftast i ett kodningssystem där meningarna 

delas in i kategorier för att sedan landa i ett enskilt tema (Polit & Beck, 2012). Innehållsanalysen 

fokuserar på att hitta skillnader och likheter i texten vilket gör att analysen blir strukturerad 

(Kristensson, 2014). 

 

De inspelade intervjuerna transkriberades ordagrant. Därefter lyssnades intervjuerna igenom av 

båda författarna samtidigt som materialet lästes igenom för att säkerställa att intervjuerna 

transkriberats korrekt. Transkriberingarna lästes sedan igenom upprepade gånger av båda 

författarna för att få en helhetsbild och lära känna materialet (Kvale & Brinkmann, 2014). 
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Efter transkriberingen togs meningsbärande enheter ut som ansågs stämma överens med 

studiens syfte och därefter kondenserades de meningsbärande enheterna till kortare meningar 

med bibehållet innehåll. Vidare kodades de kondenserade meningarna och koderna delades 

sedan in i subkategorier och kategorier utifrån deras innehåll. Analysprocessens steg redovisas 

nedan i Tabell 1. Citat från intervjupersonerna presenteras i resultatet som enlig Lundman och 

Hällgren Graneheim (2017) förstärker studiens validitet och giltighet. 

 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen. 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserande 

meningsbärande 

enhet 

Koder Subkategori Kategori 

Ibland brukar jag 

nämna då såhär 

”kom ihåg att ta 

folsyra om du 

någon gång vill bli 

gravid och liksom 

innan du slutar 

med ditt 

preventivmedel, 

börja med folsyra 

för det är viktigt 

för bebisen den 

första tiden. 

Ibland brukar jag 

nämna att kom 

ihåg att ta folsyra 

om du vill bli 

gravid och innan 

du slutar med ditt 

preventivmedel. 

Nämna vikten av 

att börja med 

folsyra. 

Livsstilsförän

dringar före 

graviditet 

Att 

informera 

om 

prekoncept

ionell hälsa 

och vård 

Så att möter jag då 

någon kvinna som 

kommer på 

preventivmedelsrå

dgivning eller att 

hon vill ta bort 

något 

preventivmedel, 

spiral eller vad det 

kan vara för att 

hon vill bli gravid, 

då har jag ju 

världens möjlighet 

att ändå informera 

om Folsyra, 1177 

och hänvisa till 

hemsidan att läsa 

på om den... 

Rökning förstås, 

ja. 

När jag möter en 

kvinna som 

kommer på 

preventivmedelsrå

dgivning eller vill 

ta bort något 

preventivmedel 

för att hon vill bli 

gravid, då har jag 

världens möjlighet 

att informera om 

folsyra, rökning 

och hänvisa till 

1177. 

Informera om 

levnadsvanor och 

folsyra vid 

preventivmedelsrå

dgivning 
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Jag brukar 

använda mig av 

den här 

broschyren som 

heter ”Vad vet du 

om fruktsamhet”, 

den är ju väldigt 

pedagogisk och 

enkel att förstå för 

de allra flesta och 

då är det många 

som tycker att 

”Jaha, är det så det 

funkar”… 

Jag brukar 

använda mig av 

broschyren “Vad 

vet du om 

fruktsamhet”, den 

är pedagogisk och 

enkel att förstå. 

Broschyren är 

pedagogisk och 

enkel att använda 

Hjälpmedel 

för 

barnmorskan 

att ge 

information 

 

Jag tycker att det 

är ett jättebra 

hjälpmedel att ha 

och jag använder 

den där 

broschyren ganska 

mycket, jag brukar 

också försöka 

tipsa om 

hemsidan. Men 

kanske inte…det 

blir kanske ofta 

inte att jag visar 

hemsidan men att 

jag talar om att 

den finns och så, 

men broschyren 

använder jag 

mycket och det är 

ganska så bra att 

de kan sitta och 

titta på den här… 

Jag tycker att det 

är jättebra med 

hjälpmedel och 

jag använder 

broschyren ganska 

mycket och jag 

försöker också 

tipsa om 

hemsidan, men 

broschyren 

använder jag för 

det är bra att de 

kan sitta och titta 

på den. 

Hjälpmedel som 

broschyr och 

hemsida 

underlättar 

  

 

 

Förförståelse 

Förförståelse innebär den kunskap som författarna har om ämnet sedan innan, både kunskap 

som hämtas från universitetsutbildning men också värderingar och erfarenheter från livet 

utanför universitetet (Priebe & Landström, 2012). Författarnas förförståelse i ämnet var främst 

baserad på teoretisk kunskap men båda författarna är barnmorskestudenter och har haft praktik 

på barnmorskemottagning under utbildningen. Författarna har däremot inte genomfört 

intervjustudier eller arbetat med kvalitativ innehållsanalys tidigare. Dock kan författarnas 

kunskap och erfarenhet som de fått under utbildningen påverka resultatet. 
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RESULTAT 

Efter bearbetning och analys identifierades ett tema, tre kategorier och sju subkategorier. Det 

övergripande temat var ”Barnmorskors uppfattning och erfarenhet om prekonceptionell hälsa 

och vård var varierande”. De tre kategorierna var: att informera om prekonceptionell hälsa och 

vård, samtalets utformning utifrån barnmorskans perspektiv och kvinnors kunskap och 

erfarenheter inom reproduktiv hälsa. 

Tema, kategorier och subkategorier visas i tabell 2. 

 

Tabell 2. Tema, kategorier och subkategorier 

 

 

Barnmorskans uppfattning 
erfarenheter av att 

informera och samlata om 
prekonceptionell hälsa och 

vård med kvinnor innan 
graviditet

Att informera om 
perkonceptionell hälsa 

och vård

Livsstilsförändringar före 
graviditet

Hjälpmedel för 
barnmorskan att ge 

information

Samtalets utformning 
utifrån barnmorskans 

perspektiv

Tillfälle för samtal med 
kvinnor

Svårgheter och 
utmaningar i samtalet 

med kvinnor

Vikten av rätt bemötande 
med kvinnor

Kvinnors kunskap och 
erfarenhet inom 

reproduktiv hälsa

Kvinnors kunskap om 
fertilitet/infertilitet

Kvinnors upplevelse om 
reproduktiv livsplan
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Att informera om prekonceptionell hälsa och vård 

Livsstilsförändringar före graviditet 

Gällande information om livsstilsförändringar inför graviditet var folsyra det som barnmorskor 

oftast valde att ta upp med motiveringen då det var lätt att ta upp utifrån att det finns tydliga 

riktlinjer och en rekommendation från Livsmedelsverket. När kvinnorna kom för 

preventivmedelsrådgivning nämndes vikten av att börja med folsyra vid graviditetsönskan. 

Denna information gavs vid detta tillfälle utifall kvinnan ville bli gravid så småningom och 

kunde då påbörja sin Folsyrabehandling innan denna blev realiserad.  

 

“Så att möter jag då någon kvinna som kommer på preventivmedelsrådgivning eller att hon 

vill ta bort något preventivmedel, spiral eller vad det kan vara för att hon vill bli gravid, då 

har jag ju världens möjlighet att ändå informera om folsyra, 1177 och hänvisa till hemsidan 

att läsa på om det.” (Barnmorska 5) 

 

När kvinnor med ett högre BMI kom för preventivmedelsrådgivning kunde också information 

ges om att ett högre BMI kunde leda till svårigheter med att bli gravid och öka risken för 

komplikationer i samband med graviditet och förlossning. 

 

Vikten av att välja rätt partner att skaffa barn med upplevdes också som ett relevant ämne. Vid 

samtal om prekonceptionell hälsa och när frågan om kvinnans reproduktiva livsplan 

diskuterades var det barnmorskor som ställde frågan om partnern. Om tveksamhet inför denne 

visades, tillfrågades även kvinnan varför kvinnan kände sig tveksam. Detta för att ringa in 

eventuella misstankar om våld men också för att påtala om relationen inte är bra för tillfället så 

blir den förmodligen inte bättre efter att man har skaffat barn tillsammans.  

 

”Våld i nära relationer och att titta vad man har för partner tycker jag är viktigt… Och då 

kan man komma in i samtalet om partnern och se om det är det någon partner man vill bli 

gravid med eller är man tveksam och varför är man tveksam... För att lyfta då den här 

psykiska hälsan i det hela.” (Barnmorska 5) 

 

Hjälpmedel för barnmorskan att ge information 

Det framgick att det saknades en mall att använda vid samtal om prekonceptionell hälsa och 

vård där frågan ”hur tänker du framåt” finns med. Om det framkommer att en kvinna har planer 

på att bli gravid inom snar framtid ansåg barnmorskan att ett besök borde bokas in för att kunna 
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ha ett samtal inför graviditet. En mall utformad efter frågor som berör prekonception upplevdes 

vara något som saknades inom hälso- och sjukvården.  

 

Några barnmorskor uppgav att någon form av hjälpmedel vid informationstillfället var att 

föredra. Broschyren ”Vad vet du om fruktsamhet” var den som användes mest frekvent. Den 

upplevdes vara pedagogisk och lättläst och vara lättsam att dela ut för att då kunna läsas vid ett 

senare tillfälle. Nedskriven information kan vara lättare att komma ihåg för många. En 

barnmorska påtalade också att hon själv påmindes om att dela ut den när den låg framme synlig 

och att kvinnorna då också själva se den och börja bläddra i den. Andra barnmorskor använde 

sig inte utav några hjälpmedel när information gavs om prekonceptionell hälsa och vård. De 

hade inte heller kunskap om att det fanns tillgängliga hjälpmedel som broschyr eller hemsida. 

 

“Jag brukar använda mig av den här broschyren som heter ”Vad vet du om fruktsamhet”, 

den är ju väldigt pedagogisk och enkel att förstå för de allra flesta och då är det många som 

tycker att ”Jaha, är det så det funkar…” (Barnmorska 8) 

 

“För man ger ju jättemycket information och det blir svårt att sålla för dem och komma ihåg 

alltid, det vet man ju själv. Att har man fått det uppskrivet eller så, så är det lättare.” 

(Barnmorska 8) 

 

Andra hjälpmedel som nämndes var hemsidan ”Reproduktiv livsplan” som användes frekvent 

och underlättade när barnmorskor upplevde att kvinnorna inte var mottagliga för information. 

Denna hemsida nämndes under samtalet så att kvinnan hade möjlighet att läsa om den vid ett 

senare tillfälle. Dock upplevde barnmorskorna att det var lättare att komma ihåg att dela ut 

broschyren än att tipsa om hemsidan. Vikten av ett pedagogiskt förhållningssätt vid 

informationstillfället påtalades då människor tar in information på olika sätt, bilder eller 

material som kan lämnas ut upplevdes underlätta för barnmorskan. 

 

”Vi tar ju in information på olika sätt. Och det tycker jag är viktigt, att man har ett lite mer 

pedagogiskt sätt att framföra information på. Ta, se, höra.” (Barnmorska 5) 
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Samtalets utformning utifrån barnmorskans perspektiv 

Tillfälle för samtal med kvinnor 

Det var delade meningar om när samtalet om prekonceptionell hälsa och vård skulle äga rum. 

Vissa barnmorskor hade en lägre kunskapsnivå om ämnet och prioriterade inte information om 

prekonceptionell hälsa och vård när kvinnor kom in för preventivmedelsrådgivning och 

receptförskrivande av p-piller. Vid besök som innefattade förnyande av recept på p-piller 

ansågs inte prekonception vara ett naturligt inslag i samtalet om inte patienten själv valde att ta 

upp ämnet. 

 

“Det blir ingen prioritet att man pratar om graviditet när man kommer in för ett 

receptförskrivande av piller.” (Barnmorska 5) 

 

Barnmorskor upplevde samtidigt att information om prekonception med fördel kunde ges vid 

preventivmedelsrådgivning. Det var ett tillfälle då de kunde lyfta frågan om hur kvinnan tänkte 

angående barn i framtiden och även kunde ge vidare råd beträffande det. Det fanns barnmorskor 

som ansåg att frågan om reproduktiv livsplan alltid skulle tas upp i samband med 

preventivmedelsrådgivning då det också är av vikt att rätt preventivmedelsmetod 

rekommenderas till kvinnorna. Vid besök för provtagning av STI kunde även vara ett tillfälle 

för att fråga om prekonception. Vad som togs upp på samtalet skilde sig åt beroende på om 

barnmorskan arbetade på ungdomsmottagning eller barnmorskemottagning. På 

ungdomsmottagning handlade prekonceptionell hälsa och vård oftast om att förhindra oönskade 

graviditeter medan barnmorskor på barnmorskemottagningarna oftast informerade om hur man 

optimerar chanserna för en befruktning och en hälsosam graviditet. 

 

”Prekonceptionell hälsa och vård är att man skyddar sig mot oönskade graviditeter…när 

man inte är redo för att bli gravid då. På bästa sätt utifrån varje person.” (Barnmorska 4) 

 

Gemensam faktor var att barnmorskor ansåg att kvinnor som kommer på sitt första 

inskrivningssamtal vid graviditet borde ha delgivits information om prekonceptionell hälsa och 

vård vid tidigare tillfälle i sitt sexuella och reproduktiva liv. Det ifrågasattes också varifrån 

denna information skulle komma om inte från barnmorskan då det var tveksamt om kvinnor 

själva söker efter informationen på internet. 
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“Så det här skulle egentligen varit given information, så att de redan inför befruktning kan 

ändra på livsstil och levnadsvanor, det kan ju ta lite tid.” (Barnmorska 1) 

 

”För hälsosamtalet är ju bra att det finns och det ligger tidigt men det är ju ibland för sent. 

Så hälsosamtalet bör ju ligga egentligen 5 veckor innan befruktningen snarare än 5 veckor 

efter befruktning.” (Barnmorska 1) 

 

Att ta upp frågan om reproduktiv livsplan ansågs vara viktigt av majoriteten av barnmorskorna. 

Dock påtalades även om inte all information togs upp alltid så berördes alltid ämnet 

prekonceptionell hälsa och vård på något sätt. Det fanns dock barnmorskor som gav sparsamt 

med information om ämnet och lyfte inte frågan om inte kvinnorna själva tog initiativet. 

 

“Så man får ju närma sig på olika sätt, man får ju försöka läsa av lite grann och se om de är 

intresserad av att prata om det.” (Barnmorska 2) 

 

Det uppfattades också som viktigt att orientera kvinnorna lite att det ibland kan ta tid att bli 

gravid och om det inte fungerar finns det hjälp att få. 

 

Svårigheter och utmaningar i samtalet med kvinnor  

Barnmorskor upplevde att det fanns vissa ämnen som var svårare än andra att samtala om. 

Kvinnors vikt och BMI var ett ämne som de ansåg kunde vara känsligt att beröra. Det påtalades 

att det kunde vara fördelaktigt att försöka hålla det vetenskapligt och peka på just BMI för att 

inte väcka anstöt. En annan utmaning ansågs vara att det ibland kunde vara svårt att få bra 

kontakt och etablera ett förtroende med kvinnan i fråga. Barnmorskor upplevde också att de 

inte alltid lyckades nå fram med informationen till kvinnorna eller att kvinnorna inte upplevdes 

som mottagliga för information.  

 

“Så att det är väl inte något ämne så som jag tycker är svårt men ibland kan man ju få 

känslan av att man inte riktigt når fram, och det kan jag tycka är lite svårt…” (Barnmorska 8) 

 

Enligt barnmorskorna var kvinnornas kunskap om ämnet prekonceptionell hälsa och vård 

mycket varierat där vissa var mycket insatta och pålästa medan andra inte hade någon kunskap 

vilket upplevdes som en utmaning i barnmorskerollen. Något som påtalades var att trots en bred 

baskunskap hos barnmorskan kan det ibland behövas att ärenden skickas vidare till andra 
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specialister, och att det är svårt att veta var denna gräns går. Barnmorskan upplevde att hon 

ibland behövde vara både dietist och sjukgymnast och det kunde kännas övermäktigt men 

samtidigt en utmaning.  Att vara barnmorska på mödravården innebär att man har kunskap inom 

många områden och även vet var information och kunskap finns att inhämta. Barnmorskorna 

sa att det var krävande att det kommer mycket ny information hela tiden som ska kommas ihåg 

och tas del av. I relation till detta finns det ett patientansvar att ta i beaktande.  

 

“De kan inte lägga över allt ansvar på oss i vården utan det är faktiskt deras eget ansvar och 

det tycker jag är viktigt, att vi visar på var kunskapen finns och vart informationen finns. Sen 

är det upp till var och en.” (Barnmorska 5) 

 

Majoriteten av barnmorskor var av uppfattningen att prekonceptionell hälsa och vård var ett 

viktigt ämne. Dock var det av stor vikt att informationen nådde kvinnorna men att det många 

gånger var tiden vid besöken som var avgörande för om ämnet togs upp eller inte. Då kvinnorna 

hade besök bokade för cellprovtagning eller STI provtagning och tiden började ta slut så 

prioriteras information om övriga ämnen som prekonceptionell hälsa bort. När tiden inte räckte 

till vid besöken för att delge information om prekonception fanns det ändå barnmorskor som 

försökte att nämna någon informationsdel utan att kunna informera om alla delar. Dock fanns 

det barnmorskor som uppgav att det fanns viktigare information att delge kvinnorna om och att 

prekonceptionell hälsa och vård inte ansågs vara det viktigaste ämnet att ge information om. 

   

”Jag har inte tid att ta upp allt som jag skulle vilja, så är det ju. Men så är det ju i alla besök, 

man har ju inte tid. Man får ju prioritera men just det här med att så ett frö, tänker jag att det 

får duga.” (Barnmorska 3) 

 

Vikten av rätt bemötande med kvinnor  

Något som barnmorskor påtalade var vikten av rätt bemötande. Det är viktigt att samtal om 

prekonceptionell hälsa och vård har ett öppet förhållningssätt och inte är dömande. Det är av 

stor betydelse att frågorna ställs på rätt sätt och att skapa ett bra samtalsklimat. Att tänka på sitt 

kroppsspråk samt sättet man uttrycker sig på var också något som barnmorskan ansåg vara en 

viktig faktor för att optimera chanserna för ett bra samtal.  

 

“Så jag tror att bara man gör det på ett schysst sätt, det kanske inte är bra att ”Och bara så 

att du vet att sen när du är gravid är det bra om du går ner 20 kg för jag ser ju det på ditt 
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BMI nu”. Så det handlar väl lite grann om hur man säger saker och lägger upp det.” 

(Barnmorska 1) 

 

Något som ansågs vara till hjälp vid samtal om prekonceptionell hälsa och vård var att använda 

MI. Öppna frågor uppfattades underlätta vid samtal om levnadsvanor när känsliga ämnen som 

vikt och alkohol skulle beröras.  

 

“Använder man sig av MI som mer är öppna frågor så blir det ju liksom inte pekpinnar och 

dom kan ju själva styra lite grann vad dom svarar på.” (Barnmorska 1) 

 

Kvinnors kunskap och erfarenheter inom reproduktiv hälsa  

Kvinnors kunskap om fertilitet/infertilitet 

Barnmorskor hade en uppfattning om att kvinnor skaffar barn allt senare i livet och inte har 

kunskap om att fertiliteten sjunker i takt med stigande ålder. Barnmorskor ansåg att det var 

deras uppgift att ge information om fertilitet och ålder. Det fanns även en uppfattning om att 

kvinnor såg IVF som en lösning om de hade svårt att bli gravida utan att veta att även det blir 

svårare i takt med att åldern stiger. 

 

”Men det är många som har övertro på IVF, till exempel att de kanske är 35 och det svårt att 

bli gravid som det är och så tänker man att ”Ja men det finns ju IVF”. Fast det är ju 

fortfarande jättesvårt att bli gravid även med IVF.” (Barnmorska 3) 

 

Barnmorskor upplevde att många kvinnor inte hade kunskap om ålder och fertilitet men i övriga 

frågor kring prekonceptionell vård ansågs kvinnors kunskap vara varierad. Barnmorskor hade 

uppfattningen om att kvinnor överlag hade god kunskap om rökning, nolltolerans av alkohol 

och vikten av god kosthållning och regelbunden motion. Kvinnors kunskap om folsyra 

upplevdes dock som bristfällig och många hade inte ens vetskap om varför folsyra 

rekommenderades, därav fanns det ett önskemål från barnmorskor om att kvinnors kunskap om 

folsyra skulle förbättras. 

 

”Nej, en del är insatta i det men många har aldrig hört tala om det. De flesta vet ju att man 

inte ska röka och att man inte ska dricka alkohol och så där men folsyra är fortfarande inte 

helt känt kan man konstatera.” (Barnmorska 2) 
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Det fanns också en uppfattning om att kvinnor inte hade tillräcklig kunskap om hur man blir 

gravid. Barnmorskan upplevde att kvinnors kunskap inte sträckte sig längre än att man slutar 

med sitt preventivmedel. Kunskap om ägglossning och spermier som kan ge ökad chans för en 

lyckad befruktning ansågs bristfälliga. 

 

”Jag tror att man bestämmer sig för att när man vill ha barn så slutar man med p-piller eller 

tar ut spiralen och that´s it på något sätt, man har inte tänkt längre.” (Barnmorska 2). 

 

”Hur blir man gravid? För det upplever jag att det finns jättedålig kunskap om det, att de har 

ingen koll på liksom, ägglossning och hur länge en spermie överlever.” (Barnmorska 3). 

 

Kvinnors upplevelser om reproduktiv livsplan 

Barnmorskors upplevelse om att ta upp frågan om reproduktiv livsplan och att ge information 

om prekonceptionell hälsa och vård var att det nästan alltid mottogs positivt av kvinnorna. Att 

ventilera frågor om prekonceptionell hälsa och vård kunde upplevas som att barnmorskor visade 

ett intresse för kvinnors livssituation och något som var utöver det som kvinnorna förväntade 

sig av besöket och kvinnorna reagerade positivt på. Att prata om levnadsvanor har inte bara en 

vinst utifrån ett prekonceptionellt perspektiv utan har också en stor betydelse för kvinnors hälsa 

varje dag. Barnmorskors upplevelse var att kvinnor i överlag var tacksamma för att få 

information och det var endast vid något enstaka fall som kvinnor upplevdes bli stressade över 

att frågan om reproduktiv livsplan togs upp. 

  

”Det tas väldigt bra emot, jag har inte träffat på någon som tycker att det är konstiga frågor 

eller blir sura, utan de tycker att det är ganska kul och…att man är intresserar sig för det, för 

de är ju kanske vana att man går in och så förnyar man deras p-piller och så tar man 

blodtryck och så går de därifrån.” (Barnmorska 8) 

 

DISKUSSION 

Syftet med studien var att undersöka barnmorskors uppfattning och erfarenhet av att informera 

och samtala med kvinnor om prekonceptionell hälsa och vård innan graviditet. I resultatet 

framkom det att barnmorskors erfarenheter var varierade och att det fanns skillnader hur samtal 

om prekonceptionell hälsa och vård prioriterades. Genom att använda sig av olika hjälpmedel 

som broschyrer eller hänvisa till hemsidor kan det underlätta för barnmorskor att informera om 
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prekonceptionell hälsa och vård. Att informera om folsyra ansågs vara det lättaste och var också 

det område som kvinnor upplevdes ha minst kunskap om. Kvinnorna var oftast positiva till att 

frågan om prekonceptionell hälsa och vård togs upp och barnmorskorna var överens om att det 

är av stor vikt att kvinnor får kunskap i hur man optimerar chanserna till befruktning och en 

hälsosam graviditet. 

 

Resultatdiskussion 

I resultatet utkristalliserades ett tema, tre kategorier och sju subkategorier.  

 

Att informera om prekonceptionell hälsa och vård 

Barnmorskor berättade att de upplevde att preventivmedelsrådgivningen var ett bra tillfälle att 

prata om prekonceptionell hälsa och vård, och om kvinnorna själva kom för att ta ut en stav 

eller spiral var det ett bra tillfälle för barnmorskan att ta upp ämnet. Vid besök gällande 

förnyande av p-piller ansåg vissa barnmorskor att ämnet inte var prioriterat och inte ett naturligt 

inslag i besöket. I en annan studie har man identifierat att kvinnor som uppsöker barnmorskor 

för preventivmedelsrådgivning bör få frågan om deras reproduktiva plan för att få rätt 

preventivmedelsmetod utskriven. Detta medför också att kvinnor som inte vill ha barn får en 

säkrare metod och risken för oönskade graviditeter minskas (Skogsdal, Karlsson, Cao, Fadl & 

Tyden, 2018). Vid preventivmedelsrådgivningen kan det vara av fördel att ge rådet att vid en 

graviditetsönskan byta ut p-pillret mot folsyratillskott och på så sätt kan det vara lättare för 

kvinnan att komma ihåg informationen (Stern, Larsson, Kristiansson & Tyden, 2013). Det 

framkom i resultatet i magisteruppsatsen att tidsbrist var en av orsakerna till att information om 

prekonceptionell hälsa och vård inte alltid kunde ges. Då kan detta vara ett bra och pedagogiskt 

sätt att nå ut med en liten del viktig information till speciellt yngre kvinnor. Barnmorskor i en 

studie gjord i Nederländerna ansåg att samtal om prekonceptionell hälsa inte passade 

barnmorskeyrket då blivande föräldrar sällan besöker en barnmorska innan de är gravida. Dock 

upplevde de att det var viktigt att sådan information når kvinnor och män när de förbereder sig 

för graviditet (M´hamdi, van Voorst, Pinxten, Hilhorst & Steegers, 2016). Ingen deltagare i vår 

studie uttryckte att samtal och information om prekonceptionell hälsa och vård inte låg i 

barnmorskans ansvarsområde utan det enda som kunde identifieras var att kunskapsnivån inom 

ämnet skilde sig markant mellan olika barnmorskor. Detta tyder på att kvinnor får olika vård 

beroende på vilken barnmorska de besöker. En del av barnmorskorna var heller inte medvetna 

om de hjälpmedel som finns tillgängliga för rådgivning till exempel broschyren och hemsidan. 

Att vården för kvinnor skiljer sig beroende på vilken barnmorska de besöker är något som anses 
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vara ett problem både ur ett samhällsperspektiv men även ur ett etiskt perspektiv. Jämställd 

vård ska ges oberoende vilken barnmorskemottagning kvinnan besöker. 

 

I resultatet av magisteruppsatsen var det barnmorskor som ansåg att det var av stor vikt att prata 

om kvinnans val av partner i samband med samtal om prekonceptionell hälsa och vård. Detta 

upplevdes vara viktigt då man lättare kunde ringa in misstankar om våld i nära relationer samt 

påtala att graviditet och småbarnsår oftast inte räddar redan dåliga relationer. Tidigare studier 

och forskning om detta kunde författarna inte hitta trots upprepade sökningar. Att detta inte 

omnämnts i tidigare forskning var förvånande och pekar på att det finns ett behov att belysa 

vikten om hur ett bra socialt stöd och hur psykologiska aspekter som kvinnans psykiska mående 

speglar av sig på den prekonceptionella hälsan. Det är troligt att om man inte mår bra psykiskt 

kan det vara svårare att göra genomtänkta val som vissa livsstilsförändringar kräver innan en 

graviditet. 

 

I resultatet framkom att barnmorskor uppskattade hjälpmedel som broschyr och hemsida vid 

samtal om prekonceptionell hälsa och vård. Broschyren var det hjälpmedel som användes mest 

med förklaringen att den var enkel att förstå och att det var lätt att dela ut till kvinnorna vid 

besöken. Barnmorskor hade den ofta liggandes synlig för att då även själva bli påminda att dela 

ut den. Enligt Stern et al. (2015) var hjälpmedel som låg synligt bra för att påminna 

barnmorskorna om att lyfta ämnet prekonceptionell hälsa och vård. Broschyren var också något 

som uppskattades och ansågs vara bra att använda för att öppna upp för diskussion om ämnet. 

När barnmorskor inte ansåg sig ha tid för att prata om ämnet var broschyren bra att lämna ut så 

att kvinnorna själv kunde läsa sig till informationen. I resultatet av denna magisteruppsats 

framkom det också att om kvinnorna inte upplevdes vara mottagliga för information var det 

lättaste sättet att ge dem broschyren på väg ut för att kunna läsas vid ett senare tillfälle. Att 

rekommendera kvinnorna att själva gå in och läsa om RLP på hemsidan var också något 

barnmorskorna gjorde för att lämna ut information. Detta tror författarna är ett viktigt inslag i 

den prekonceptionella vården. Genom att regelbundet prata om ämnet samt att upplysa kvinnor 

om var informationen om prekonception finns att hämta blir det på så sätt ett naturligt inslag i 

deras arbete.  

 

Samtalets utformning utifrån barnmorskans perspektiv 

I resultatet identifierades det att många av barnmorskorna upplevde att tiden inte räckte till för 

att ge information om ämnet eller för att lyfta frågan om prekonception. Dock ansåg de att det 
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var viktigt att informationen nådde alla kvinnor. Enligt M´hamdi, van Voorst, Pinxten, Hilhorst 

och Steegers (2016) studie ansåg barnmorskor att ge information om prekonceptionell hälsa 

och vård var mycket tidskrävande då det är många ämnen som ska belysas och ges information 

om. En annan aspekt är att tiden då informationen ska ges på ofta konkurrerar med 

preventivmedelsrådgivning. Barnmorskor uttryckte också oro över att de kvinnor som de ansåg 

behövde information mest, var också de som var svårast att nå. I vårt resultat framkom att en 

annan utmaning var att barnmorskor själva behövde ta del av och bearbeta information innan 

informationen sedan skulle delges kvinnorna som besökte dem. Författarna anser att det ligger 

ett eget ansvar hos varje profession att fortbilda sig och hålla sig uppdaterad kring den senaste 

forskningen. För att kunna ta del av aktuell information så bör barnmorskorna få tid till detta 

av arbetsgivaren. Författarna anser att tidsbristen är ett arbetsgivaransvar som bör tas på allvar 

för att inte öka arbetsbördan på barnmorskorna ytterligare.  

 

Det framkom i resultatet att barnmorskor ibland upplevde att det kunde kännas svårt och 

utmanande att lyfta frågan om prekonceptionell hälsa då de var rädda för att väcka anstöt. En 

annan utmaning ansågs också vara att det ibland var svårt att etablera en kontakt och ett 

förtroende hos kvinnan. Enligt Poels, Koster, Franx och van Stel studie (2017) upplevde vissa 

kvinnor att samtal om prekonceptionell hälsa medförde att graviditetsplanerna blev för verkliga 

och på så sätt utvecklade stress, vilket kunde medföra svårigheter att bli gravid. En annan aspekt 

var att kvinnorna upplevde att planer på att skaffa barn var ett intimt beslut mellan kvinnan och 

hennes partner. Detta var ingenting de intervjuade barnmorskorna i resultatet i denna 

magisteruppsats påtalade men det är något som författarna tror kan bidra till att kvinnor inte vill 

samtala om prekonceptionell hälsa och vård generellt. Enligt Stern, Larsson, Kristiansson och 

Tyden (2013) bör barnmorskor inte tveka när de ställer frågor om reproduktiv hälsa även om 

de känner att frågorna kan uppfattas som känsliga. Dock bör informationen anpassas till den 

kvinna de har framför sig och det är viktigt att visa respekt och ha ett professionellt arbetssätt.  

 

Kvinnors kunskap och erfarenhet inom reproduktiv hälsa 

Enligt Skogsdal, Karlsson, Cao, Fadl och Tyden (2018) studie ville kvinnor med 

graviditetsönskan ha sitt första barn vid 28 och det sista vid 34 års ålder. De hade ingen önskan 

att skjuta på sitt barnafödande till någon högre ålder än så. I vårt resultat identifieras det att 

barnmorskor upplevde att kvinnor skjuter på barnafödandet mer och mer och många har inte 

heller kunskap om ålderns påverkan på fertiliteten. Detta påtalas också i en studie gjord på 

studenter där både kvinnor och män överskattade åldern när kvinnors fertilitet minskar. Även 
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chanserna att bli gravid vid ett oskyddat samlag trots ägglossning var kraftigt överskattade 

(Peterson, Pirritano, Tucker & Lampic, 2012). Det framkom i vårt resultat att barnmorskor 

upplevde att kvinnor överlag hade bristfällig kunskap om hur man blir gravid. Kunskapen 

sträckte sig överlag endast till att sluta med sitt preventivmedel. I en studie från Nederländerna 

med kvinnor med graviditetsönskan påtalades att en av de viktigaste komponenterna i 

prekonceptionell hälsa och vård var just information om fertilitet och hur man blir gravid (van 

der Zee, de Beaufort, Steegers & Denktas, 2012). Resultatet i magisteruppsatsen visade att 

barnmorskor upplevde att kvinnor hade en övertro på IVF vilket andra studier också styrker 

(Peterson, Pirritano, Tucker & Lampic, 2012; Svanberg-Skoog, Lampic, Karlström & Tyden, 

2006). 

 

Det framkom i vårt resultat att barnmorskor upplevde att kvinnorna hade blandade kunskaper 

gällande folsyratillskott. I överlag upplevde de denna kunskap som bristfällig bland kvinnorna 

och att den borde förbättras. Enligt barnmorskorna kände de allra flesta kvinnorna däremot till 

vikten av att sluta röka, ha en god kosthållning och motionera regelbundet. I en studie från 

Nederländerna fann de att trots upprepade kampanjer i media om vikten av folsyratillskott var 

kunskapen låg bland kvinnor (Temel et al., 2015). Även i en svensk studie bland 

universitetsstudenter identifierades en låg kunskap om folsyra och vikten om folsyratillskott 

nämndes av få kvinnor när de fick ange förändringar som bör göras innan graviditet (Stern, 

Larsson, Kristiansson & Tyden, 2013).  

 

I vårt resultat framkom även att barnmorskor ofta upplevde att frågan om prekonceptionell hälsa 

och vård mottogs bra och att kvinnorna blev glada över visat intresse och att det innebar att de 

fick ut mer av besöket än vad de förväntat sig. Några få kvinnor kunde bli stressade av att frågan 

togs upp men överlag var reaktionerna positiva. Enligt Stern et al. (2015) fick barnmorskor en 

mer positiv respons än de förväntat när de tog upp frågan om reproduktiv livsplan. De flesta 

kvinnorna visade intresse för ämnet och var glada över att få frågan. Barnmorskor upplevde att 

kvinnorna hade en önskan och ett behov av att diskutera ämnet. Dock fanns det några kvinnor 

som inte visade något intresse för frågan och en kvinna tyckte att frågan var oförskämd och att 

det var hennes ensak. Något som barnmorskorna också upplevde var att kvinnorna ofta hade 

orealistiska planer för framtiden och att de besatt en dålig kunskap om reproduktiv hälsa. I en 

annan studie var kvinnors attityder kring prekonceptionell hälsa god, de ansåg att det var 

positivt att möjligheterna till rådgivning fanns, dock var det få som själva valde att söka upp 

information om prekonceptionell hälsa. De ansåg att de var upplysta och att de kunde söka upp 
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informationen de behövde på internet eller i böcker (van der Zee, de Beaufort, Steegers & 

Denktas, 2012). Även i andra studier framkom att internet är den mest förekommande källan 

för frågor angående fertilitet (Prior, Lew, Hammarberg & Johnson, 2018; Poels, Koster, Franx 

& van Stel, 2017). Dock uppgav de flesta av deltagarna att det var positivt endast om de fick 

frågan om deras reproduktiva hälsa av sjukvården (Poels, Koster, Franx & van Stel 2017). Även 

i en studie av Goossens et al. (2015) fann man att kvinnan helst önskar få information om 

prekonceptionell vård av sjukvårdspersonal. En personlig kontakt värderades högt för att det då 

fanns möjlighet att ställa frågor och etablera en dialog (Poels, Koster, Franx & van Stel, 

2017).  Enligt Stern et al. (2013) studie var de allra flesta deltagarna mycket positiva till 

barnmorskans initiativ till att prata om prekonceptionell hälsa och vård och majoriteten skulle 

ta en ny kontakt om flera frågor dök upp. 

 

Utifrån den teoretiska utgångspunkten Health Belief Model bör informationen som 

barnmorskor ger kvinnorna anpassas efter kvinnans livssituation. Detta märktes i skillnaden på 

den prekonceptionella vården mellan barnmorskemottagning och ungdomsmottagning. På 

ungdomsmottagningen handlade den prekonceptionella vården mera om att undvika önskade 

graviditeter och förhindra att drabbas av sexuellt överförbara sjukdomar som senare skulle 

kunna påverka fertiliteten. På barnmorskemottagningar presenterades ämnet mer hur man 

optimerar chanserna att bli gravid och får en hälsosam graviditet. Det innebär stora skillnader i 

rådgivningen trots att det är samma ämne och anpassas på så sätt efter kvinnans ålder, 

livssituation och i stor utsträckning även kunskapsnivå. Om kvinnan är välinformerad om 

förutsättningar och risker ökar chanserna att hon gör bra och uttänkta val, alltifrån att skydda 

sig mot oönskade graviditeter till att göra livsstilsförändringar som till exempel att börja med 

folsyratillskott.  

 

Metoddiskussion 

Då syftet med studien var att beskriva barnmorskors erfarenheter av att samtala om 

prekonceptionell hälsa och vård med kvinnor innan graviditet valdes en kvalitativ 

intervjustudie. Kvalitativa studier ger ett annat djup än kvantitativa studier (Polit & Beck, 

2012). Enligt Danielson (2012) är intervjuer som datainsamlingsmetod lämplig för att genom 

beskrivningar förstå ett fenomen. Metoden ansågs även lämplig då studien baserades på 

erfarenhetskunskap (Polit & Beck, 2012). Induktiv ansats användes då en förutsättningslös 

analys gjordes baserad på barnmorskornas upplevelser och erfarenheter (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2017). Ett ändamålsenligt urval användes för att deltagarna i studien skulle ha 
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kunskap och erfarenhet av ämnet (Denscombe, 2018; Polit & Beck, 2012). Barnmorskor som 

arbetar på barnmorskemottagningar och ungdomsmottagningar träffar dagligen kvinnor i fertil 

ålder, och är med största sannolikhet de som möter kvinnor som har frågor om prekonceptionell 

hälsa och vård och har möjlighet att ge information om ämnet. 

  

Barnmorskor från två olika Regioner valdes att inkluderas dels för att få flera deltagare till 

studien men också för att öka chansen att få bredd i materialet. Målet var att inkludera tio 

barnmorskor i studien men då det fanns svårigheter med att rekrytera deltagare blev det slutliga 

antalet deltagare åtta. Anledningen till svårigheten med att få deltagare till studien var dels 

uteblivet svar från verksamhetschefer samt att barnmorskor upplevde att det var svårt att få tid 

över för att kunna ställa upp i en intervju. Efter att intervjuerna genomförts ansågs studiens 

syfte vara besvarat och därav gjordes inga ytterligare försök med att rekrytera nya deltagare. 

Enligt Trost (2010) är få deltagare att föredra vid kvalitativa intervjuer för att inte riskera att 

materialet ska bli övermäktigt och därmed bli svårare att få en överblick över detaljer och kunna 

urskilja likheter eller skillnader. 

 

En alternativ metod hade kunnat vara fokusgrupper vilket enligt Wibeck (2012) är lämpligt att 

använda när erfarenheter ska studeras. Enskilda intervjuer valdes att användas eftersom 

deltagaren då med egna ord kan uttrycka sina erfarenheter (Danielson, 2012). Något som också 

var avgörande för valet av metod var att barnmorskorna som deltog i studien själva kunde 

bestämma när intervjun skulle äga rum och på så sätt var det lättare att få deltagare till studien. 

Om fokusgrupper hade använts hade flera deltagare behövt inkluderas vilket inte var ett 

alternativ då det fanns svårigheter med att rekrytera deltagare. 

 

Intervjuerna genomfördes på barnmorskornas mottagningsrum och enligt Polit och Beck (2012) 

ökar tryggheten för deltagarna om intervjuerna äger rum på arbetsplatsen. Intervjuernas längd 

varierade mellan 6-15 minuter och detta var beroende på hur mycket kunskap barnmorskan 

hade om prekonceptionell hälsa och vård. Vissa barnmorskor var mer insatta och hade också 

hjälpmedel som de använde sig av vid rådgivning. Andra barnmorskor hade inte samma 

erfarenheter om prekonceptionell hälsa och vård och de användes inte heller hjälpmedel vid 

rådgivning och ämnet diskuterades oftast bara om patienter själva lyfte frågan, därav var dessa 

intervjuer kortare. I inklusionskriterierna hade det kunnat ingå att barnmorskorna redan innan 

skulle ha kunskap om prekonceptionell hälsa och vård och ha vana av att informera om ämnet. 

Detta hade kunnat innebära att resultatet blivit mer mångfacetterat. Dock var olikheterna av 
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kunskap och erfarenhet något som berikade resultatet och som också belyser ojämlik vård. Att 

denna studie utfördes över länsgränsen och innefattande barnmorskor med varierande 

erfarenheter bör ses som en styrka. 

 

Studiens trovärdighet bedömdes utifrån giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet. För att 

stärka studiens giltighet beskrevs urval och analys noga och citat användes som stärkande i 

resultatet. Deltagarna i studien hade erfarenhet om ämnet och antalet deltagare var tillräckligt 

för att få variationer i resultatet och har betydelse för studiens giltighet. Analysarbetet beskrevs 

noggrant och detta stärker studiens tillförlitlighet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). 

Ytterligare styrkor är att båda författarna deltog under intervjuerna för att säkerställa att 

intervjuerna genomfördes på liknande sätt och att intervjuerna spelades in för att kunna 

transkriberas ordagrant (Polit & Beck, 2012). Studiens överförbarhet lämnas till läsaren att 

avgöra men att urval, deltagare, datainsamling och analys beskrevs noga i vår studie är något 

som underlättar detta (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). 

 

Slutsats 

Resultatet visar att trots de tidigare satsningar som utförts för att underlätta barnmorskans arbete 

att informera kvinnor om prekonceptionell hälsa och vård, behöver ytterligare utveckling ske 

inom ämnet. Markanta skillnader finns i kunskap om ämnet beroende på vilken barnmorska 

man möter vilket riskerar att en del kvinnor inte får information och vård avseende 

prekonceptionell hälsa och vård. 
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BILAGA 1 

Introduktion 

Syftet är att beskriva barnmorskors uppfattningar och erfarenheter av att informera och 

samtala om prekonceptionell hälsa och vård. 

 

Har intervjupersonen några frågor innan intervjun börjar?  

 

Inledning 

-      Hur många år har du arbetat som barnmorska? 

-       Hur många år har du arbetat på ungdomsmottagning/barnmorskemottagning? 

 

Frågor 

-       Vad innebär prekonceptionell hälsa och vård för dig? 

-       Hur samtalar du med kvinnor om prekonceptionell hälsa och vård i ditt dagliga 

arbete? 

-       Vad anser du vara det viktigaste utifrån din erfarenhet att samtala om beträffande 

prekonceptionell hälsa och vård med kvinnor som ännu inte är gravida? 

-       Hur upplever du att det är att ta upp frågan om prekonceptionell hälsa och vård 

utifrån din erfarenhet? 

-       Hur är din erfarenhet angående kvinnors kunskap om prekonceptionell hälsa och 

vård? 

 

Uppföljningsfrågor: 

-       Kan du berätta mer? 

-       Kan du ge ett exempel? 

-       Kan du utveckla? 

-       Hur tänkte du då? 

-       Hur menar du? 

 

Avslutning: 

-       Har vi uppfattat dig rätt när du sagt att… 

-       Är det något du vill tillägga? 
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BILAGA 2 

Information och förfrågan om deltagande i intervjustudie: 

Prekonceptionell hälsa och vård ur barnmorskans perspektiv. 

 

Bakgrund 

Prekonceptionell hälsa och vård innefattar hälsa och vård inför graviditet för att optimera 

chanserna för okomplicerad graviditet och ett friskt barn. Föräldrarnas hälsa och livsstil redan 

innan befruktning har visats kunna påverka fostrets utveckling och barnets hälsa upp till 

vuxen ålder. Få kvinnor verkar ha fått information om livsstilsfrågor som påverkar fertilitet. 

Inskrivningssamtalet på mödrahälsovården sker vanligtvis i runt 6-7:e graviditetsveckan och 

ur ett prekonceptionellt perspektiv är det försent. 

 

Syfte 

Syftet är att beskriva barnmorskors uppfattningar och erfarenheter av att informera och 

samtala om prekonceptionell hälsa och vård. 

 

Tillfrågande om deltagande 

Du tillfrågas härmed om du vill delta i studien och deltagandet är frivilligt och du kan när som 

helst avbryta utan motivering. Intervjun beräknas ta cirka 30 minuter att genomföra. Intervjun 

kommer att spelas in, allt du kommer säga under intervjun kommer att behandlas 

konfidentiellt och du kommer att vara anonym. De inspelade intervjuerna kommer att raderas 

efter att studien är examinerad. 

 

Hantering av data 

Intervjun kommer skrivas ut och användas till ett examensarbete på avancerad nivå inom 

barnmorskeprogrammet vid Uppsala universitet. 

 

 

Kontakt 

Studenter:                                                                     Handledare: 

Johanna Jansson & Malin Engström                           Carola Eriksson 

Barnmorskestudenter                                                  Lärare                        

Barnmorskeprogrammet 



  34 

 

Tele: 0708-163187 alt 070-3630940                                                  

E-post: Johanna.Jansson.3228@student.uu.se           E-post: carola.eriksson@kbh.uu.se  

Malin.Engström.6859@student.uu.se 
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BILAGA 3 

 

Informerat samtycke  

 

 

Jag har tagit del av informationen och samtycker till att delta i studien: 

Prekonceptionell hälsa och vård ur barnmorskans perspektiv. 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………… 

Ort och Datum   Underskrift deltagare 

 

………………………………………….. 

Namnförtydligande 

 

……………………………………………………………………………………………… 

Ort och Datum   Underskrift författare 

 

………………………………………….. 

Namnförtydligande 

 

 

 

 

 


