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Sammanfattning 

 
Bakgrund: Graviditet och tidigt moderskap är perioder då kvinnor aktivt söker ny kunskap. 

Tillgången till hälsorelaterad information är enorm men kvaliteten på innehållet varierar 

mellan olika källor. För att kunna göra informerade val i hälsofrågor behöver mödrar 

evidensbaserad information, och det är en barnmorskas ansvar att kunna guida dem till 

högkvalitativa källor. Syfte: Syftet med denna studie var att kartlägga nyblivna mödrars 

informationssökning samt att undersöka om det finns samband mellan informationssökning och 

olika sociodemografiska bakgrundsvariabler. Metod: Undersökningen baserades på delar av en 

pilotstudie inför ett större europeiskt projekt och data från 137 enkäter till nyblivna mödrar 

analyserades. Resultat: De mest använda informationskällorna bland mödrarna var 

barnavårdscentral och vårdsidor på Internet, således källor som tillhandahåller evidensbaserad 

information. Nästan lika populärt var dock att vända sig till familj och vänner och till 

Internetforum, där kvaliteten på informationen kan variera och ibland skapa missförstånd och 

oro. Slutsats: Barnmorskor bör därför hålla sig uppdaterade på det informationsflöde som 

finns, känna till vilka informationskällor deras patienter använder och vilken typ av 

information de hämtar. De bör också kunna guida sina patienter till högkvalitativ information. 
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Abstract 

 
Background: Pregnancy and early motherhood are periods when women are actively seeking 

new knowledge. The public access to health information is enormous but the quality of the 

content varies between different sources.  To make informed health choices, mothers need 

evidence-based information, and midwives have a responsibility to guide them to high-

qualitative sources. Aim: The aim of this study was to explore new mothers’ information 

seeking and to investigate the relationship between information seeking and various socio-

demographic background variables. Method: The study was based on parts of a pilot study 

prior to a wider European project, and data from 137 questionnaires to new mothers were 

analysed. Results: The most frequently	  used sources of information among the mothers were 

childcare centres and health sites on the Internet, thus sources that provide evidence-based 

information. Almost as popular was, however, to turn to family / friends and to Internet 

forums, where the quality of information can vary and sometimes create confusion and 

anxiety. Conclusion: Midwives should therefore stay updated on the predominant flow of 

information, know which sources of information their patients are using and what type of 

information they obtain. They should also be able to guide their patients to high-quality 

information. 
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Bakgrund 
 

Inledning 

Den som just har fått ansvar för en ny liten människa har ett stort behov av ny kunskap 

(Deave, Johnson & Ingram, 2008). De flesta blivande och nyblivna föräldrar är mycket aktiva 

i sitt informationssökande och skaffar på så sätt kunskaper om hälsofrågor (Handfield, 

Turnbull & Bell, 2006). Vilka val en förälder gör är förstås beroende av den information hon 

får och sökandet efter samt integreringen av kunskap är därför en viktig del av individens, 

barnets och familjens hälsa och välbefinnande. Källorna till information blir i snabb takt allt 

fler och kvaliteten på informationen varierar stort mellan olika forum.  Barnmorskan har här 

en viktig roll som vägvisare till relevant kunskap och hon ses också som en pålitlig 

informationskälla dit föräldrar kan vända sig för att få råd och stöd (Deave et al, 2008; Engfelt, 

2010; Grimes, Forster & Newton, 2014). Det saknas dock en aktuell kartläggning av vilka 

informationskällor nyblivna föräldrar använder, vad de söker information om och 

omfattningen av informationssökningen. 

 

Övergången till moderskap 

Graviditet och övergången till moderskap beskrivs ofta som den största transitionsprocessen i 

en vuxen kvinnas liv (Deave et al, 2008; Wilkins, 2006). Perioden är fylld av djupgående 

förändringar som sker på många olika plan. Relationer och roller omprövas medan 

förväntningar, behov och förmågor förändras, vilket leder till att individens definition av sig 

själv blir ny och annorlunda. Förstagångsmödrars upplevelser av de första veckornas 

moderskap har i en engelsk studie (Wilkins, 2006) beskrivits som en resa från ett bekvämt, 

kontrollerat liv i vilket kvinnorna själva var experter, till moderskapets okända värld dit de 

kom som noviser. Processen gick mot att erövra nödvändiga kunskaper och färdigheter och 

genom hela resan var mödrarnas primära mål att utveckla tillit till sin egen förmåga att ge sitt 

barn optimal omsorg. ”Att göra rätt” var kärnpunkten i deras strävan. De erfarenheter från 

närståendes barnafödande och -vårdande som tidigare generationers unga kvinnor ofta hade 

saknas många gånger idag. Den nya tidens sätt att leva gör att många kvinnor kan vara helt 

utan erfarenhet när de står inför sin första graviditet. Den gravida har ofta små möjligheter att 

skaffa praktisk förståelse för vad som väntar henne de första veckorna efter förlossningen och 

kan därför vara oförberedd på moderskapets utmaningar (Deave et al, 2008).  
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I vår individualiserade kultur har mödrar blivit mer isolerade och till en stor del förlorat det 

dagliga stöd som tidigare generationer fick från sin familj. Behovet av andra källor till 

information och hjälp har därmed ökat.  

 

Informationssökning i vardagslivet 

Människor ägnar sin mest intensiva uppmärksamhet åt vardagsnära saker som hör till 

livsvärldens primära zon, såsom hem, familj och arbete (Savolainen, 1995). Engagemanget 

för händelser utanför denna zon är beroende av faktorer som personliga intressen och medias 

rapportering. Mastery of life – det att bemästra sitt eget liv – definieras av Savolainen (1995) 

som vårdande verksamhet i form av pragmatisk problemlösning. Begreppet avser strävan att 

eliminera eventuell dissonans mellan hur saker förhåller sig just nu och hur det bör vara. Om 

det inte finns någon dissonans går bemästrandet av livet på rutin, och den 

informationssökning som hör därtill kan beskrivas som en ganska passiv bevakning av 

vardagliga händelser. I andra fall växer bemästrandet av livet till aktiv problemlösning som 

syftar till att återställa ordningen, vilket oftast kräver aktiv informationssökning. Att använda 

olika informationskällor för att orientera sig i det dagliga livet och för att lösa problem som 

inte är arbetsrelaterade har av Savolainen (1995) benämnts Everyday life information seeking, 

ELIS. Dessa problem kan röra olika sidor av vardagslivet, exempelvis konsumtion, vård och 

hälsa.  

 

All information tas således inte emot genom aktivt sökande, utan en betydande del av den 

dagliga informationen framkommer av en slump. Allt som behövs är att vara vaken på 

omgivningen och registrera informationen som flödar från olika håll. Bates (2002) beräknar 

att upp emot 80% av all information som en individ tar emot når fram genom att hon bara är 

medveten och uppmärksam i sin sociala kontext och fysiska miljö. Att vara medveten är 

enligt Bates ett av fyra sätt att söka information och det används när individen inte har 

intresse för någon specifik fråga. När hon däremot har specifika frågor men inget akut behov 

av svar bevakar hon information. Motsatsen till att bevaka information är att skumma, vilket 

avser att aktivt söka efter information, men inte i någon speciell fråga, utan att exempelvis 

surfa på Internet eller bläddra i en tidning. Det fjärde sättet att söka information på är att aktivt 

söka svar på en specifik fråga och det är främst inom detta område som denna studie rör sig.  

 

När det gäller hälsorelaterade frågor går trenden mot att allt mer information blir tillgänglig för 

allmänheten. Detta gör att människor blir mer upplysta som patienter och är mer aktiva  
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i beslutsfattandet om sin egen vård (WHO, 2008). Inte minst gäller detta under graviditet, 

förlossning och tidigt föräldraskap. Individens allt större möjligheter att fatta informerade 

hälsobeslut ställer krav på hennes egen kompetens, hennes health information literacy. Health 

information literacy definieras av Dalrymple et al (2013) som uppsättningen förmågor som krävs 

för att känna igen ett hälsoinformationsbehov, identifiera lämpliga källor och använda dem för att 

hämta relevant information, att bedöma informationens kvalitet och dess tillämpbarhet i en 

specifik situation samt att analysera, förstå och använda informationen för att fatta bra 

hälsobeslut. Dessa förmågor är således av betydelse för individens och familjens hälsa. 

Hälsoinformationssökning påverkas av många olika faktorer och aktuell forskning visar att de som 

söker mest hälsoinformation online har högre utbildning och högre inkomst (ECDC, 2011). På 

motsvarande sätt finns också stora skillnader i hälsa och i utnyttjandet av vården mellan olika 

grupper. De med högre utbildning och inkomst besöker oftare läkare – givet sjuklighet – än lägre 

inkomstgrupper som omvänt har ett lägre vårdutnyttjande än det förväntade (SLL, 2001,;WHO, 

2006). Ju lägre utbildning och inkomst, desto färre besök i öppenvården och desto mer ohälsa. En 

delförklaring till denna ojämlikhet antas vara att personer med lägre utbildning och inkomst också 

saknar viktig kunskap och information om hälsofrågor (SLL, 2001).  

 

Informationssökning bland nyblivna föräldrar 

I vår tid är nyblivna föräldrar måltavlor för en massiv ström av information från olika aktörer som 

vill nå dem med sina budskap om livsstil, vård och hälsa, rättigheter och skyldigheter som 

föräldrar och inte minst erbjudanden om konsumtion. Internet spelar en allt viktigare roll som 

kunskapskälla (Handfield et al, 2006) och möjligheterna att hitta information om barn, hälsa och 

föräldraskap är ofantliga. Det finns oöverskådliga mängder information att tillgå om allt från 

graviditet och förlossning, barnsjukdomar och amning till fostran och relationsproblem. 

Informationsteknikens framväxt har också skapat enorma möjligheter till utbyte av kunskaper och 

erfarenheter mellan människor på Internet. Majoriteten av dagens föräldrar söker både information 

och socialt stöd på nätet (Plantin & Daneback, 2009; Myrberger, 2008). Det man söker efter är 

inte bara fakta, utan också upplevelsebaserade råd och kontakt med andra föräldrar. Det kan 

exempelvis handla om hur andra hanterar amningsproblem eller skrikighet hos sina barn. Att dela 

sina egna och ta del av andras erfarenheter på Internet beskrivs även i en schweizisk studie 

(Burton-Jeangros & Hammer, 2013) som ett sätt att stilla sin nyfikenhet men också för att 

komplettera den information som har mottagits i kontakt med hälso- och sjukvården. Kvinnor är 

mer aktiva än män i sökandet efter hälso- och föräldrarelaterad information på Internet.  
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Plantin och Daneback (2009)  uttrycker det så att kvinnors onlinebeteende speglar deras 

offlinebeteende på så vis att de tar huvudansvaret för familjens praktiska hälsovård. Att kvinnor i 

tidigt föräldraskap ofta är flitiga informationssökare både på Internet och i andra källor, beskrivs 

också i en amerikansk studie av Bernhardt och Felter (2004), vilka menar att graviditeten och de 

första åren efter förlossningen är ett viktigt tidsfönster för förmedling av hälsoinformation. 

 

En viktig källa till kunskap är den föräldrautbildning som erbjuds i mödravården. Den når 

93% av alla förstföderskor i Sverige (Fabian, Rådestad & Waldenström, 2005b) och här får 

föräldrarna bland annat information och samtal kring graviditet, livsstil, förlossning, 

föräldraskap och det väntade barnet (SFOG, 2008). Enligt Fabian et al (2005b) ansåg 74% av 

förstföderskorna att föräldrautbildningen var värdefull som förlossningsförberedelse, men 

endast 40% som förberedelse inför föräldraskap. När barnet är fött behöver föräldrarna 

fördjupade kunskaper kring barnets hälsa och utveckling, amning, fostran och den nya rollen 

som förälder. Medan hälso- och sjukvården här spelar en formell roll som informationskälla 

finns en mängd informella kanaler för inhämtande av kunskap, exempelvis människor i 

omgivningen som har genomgått graviditeter och fått barn – den egna modern, systrar, vänner, 

arbetskamrater och bekanta som man har lärt känna under exempelvis föräldrautbildningen 

(Deave et al, 2008). 

 

Engfelt (2010) visade, i sin studie om förstagångsföräldrars informationspraktik, att den vanligaste 

informationskällan den första tiden efter barnets födelse är vårdpersonal på BB och BVC, samt 

den närmaste kretsen kring de nyblivna föräldrarna, det vill säga familj och vänner. Valet av källor 

påverkas av faktorer som social och kulturell tillhörighet, vilket förtroende man har för källorna, 

personlig läggning, hur aktuell information de har att erbjuda, hur lättillgängliga de är och hur 

snabbt de ger svar, men beror också på vilken information som eftersöks. Vardagliga frågor som 

nappanvändning, mat, sömn och barns beteende var enligt Engfelt vanliga att diskutera med 

informella källor som familj och vänner, medan sjukdom och allvarligare frågor gärna dryftades 

med vårdpersonal på barnavårdscentralen. Sjukvårdspersonal såsom barnmorskor och 

barnsjuksköterskor uppges enligt flera studier vara de källor som upplevs mest användbara och 

pålitliga (Engfelt, 2010; WHO, 2008; Deave et al, 2008). Engfelt undersökte också vilka ämnen 

som nyblivna föräldrar eftersökte kunskap om, och de vanligaste var mat och sömn, hälsa och 

utveckling, vaccinationer, aktiviteter, konsumtion och ekonomi. 
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Att informationssökning hos mödrar är en företeelse som leder till bättre nyföddhetshälsa beskrivs 

av Song, Cramer, McRoy och May (2013) som också pekar på sambandet mellan låg inkomst och 

sämre nyföddhetshälsa. Deras undersökning av informationsbehov och informationssökning bland 

gravida kvinnor med låg inkomst visade att de i större utsträckning förlitade sig på omgivningen, 

speciellt familjen och den blivande fadern, medan Internet användes mer sällan. En ojämlikhet i 

informationshämtande syns också tydligt i föräldrautbildningen, där sociodemografiskt 

missgynnade grupper deltar i lägre utsträckning (Fabian et al, 2005a). 

 

Barnmorskan vägvisare  

Den stora tillgängligheten till hälsoinformation, bland annat på Internet, innebär fantastiska 

möjligheter för den som söker kunskap, men det finns också en baksida. Informationen kan 

förstås vara felaktig, men även korrekt information kan skapa missförstånd och oro och risken 

finns att för mycket information kan vara skrämmande. Överkonsumtion av information kan 

därför vara ett problem, vilket Carolan (2007) beskriver i en kanadensisk studie om 

informationsbehov hos förstagångsmödrar över 35 år. Djupintervjuer med mödrar och 

fokusgrupper med barnmorskor visade att både mödrarna och barnmorskorna var drivande i 

att skaffa fram stora volymer hälsoinformation. Trots den vedertagna uppfattningen om att 

information ger egenmakt gav många mödrar uttryck för att den medicinska informationen 

var skrämmande, och att de var överväldigade av att veta för mycket. Barnmorskorna beskrev 

att mödrarna var för välinformerade och oroade sig över sådant som kunde gå fel och en 

barnmorska uttryckte att de ibland till och med visste mer än vad de själva som barnmorskor 

gjorde. Även Engfelt (2010) beskrev i sin svenska intervjustudie att flera av mödrarna ibland 

upplevde informationen de mötte som skrämmande, och nämnde då särskilt Internet. 

Informationen där ansågs ofta också vara icke-trovärdig.  

 

Frågan om källornas trovärdighet och användarnas förtroende för dem blir viktig när Internet 

alltmer används som en källa till hälsoinformation. En svensk studie (Larsson, 2009) om 

gravida kvinnors användning av internet visade att den stora majoriteten blivande mödrar, 

84 %, använde internet för att själva söka information om graviditeten och de flesta upplevde 

informationen som pålitlig, men att de allra flesta dock inte tog upp informationen till 

diskussion med sin barnmorska. Liknande resultat visades i en studie utförd i Storbritannien 

om förstföderskors informationshämtande (Plantin & Daneback, 2009). De flesta blivande 

mödrar var positiva till den information som fanns på Internet, då den ansågs vara mer 
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uppdaterad än informationen som gavs i mödravården och kvinnorna använde den som ett 

komplement till den personliga kontakten med barnmorskan. Myrbergers (2008) studie om 

Internets påverkan på barnmorskerollen visar att de deltagande barnmorskorna, å sin sida, till 

80% inte upplevde att den information som deras gravida och nyblivna föräldrar hämtat från 

Internet var korrekt och saklig. Detta dock utan att de själva hade besökt de sajter som deras 

patienter nämnde.  Konklusionen i flera artiklar (Handfield et al, 2006; Larsson, 2009; 

Myrberger, 2008) är att barnmorskor bör kunna vägleda sina blivande och nyblivna föräldrar 

till högkvalitativ hälsoinformation, och de bör därför ha kunskap om var och om vad deras 

patienter söker information.  

 

Problemformulering 

Det är en barnmorskas ansvar att verka för att alla mödrar och deras partners får evidensbaserad 

hälsoinformation och råd och hon behöver speciellt kunna fånga upp och möta informationsbehov 

hos grupper med särskilda behov. En utmaning för barnmorskan är också att bemöta de allt mer 

pålästa patienterna då det kräver rejält underbyggda svar och ständigt uppdaterade kunskaper. 

Därför kan det vara värdefullt för barnmorskan att veta hur informationssökandet ser ut i hennes 

patientgrupper.  

 

Syfte 
Syftet med denna studie var att kartlägga nyblivna mödrars informationssökning samt att 

undersöka om det finns samband mellan informationssökning och olika sociodemografiska 

bakgrundsvariabler.  

 

Frågeställningar 

1. Vilka källor använder nyblivna mödrar för att få föräldrarelaterad information? 

2. Vilka föräldrarelaterade ämnen söker nyblivna mödrar information om?  

3. Hur ofta söker nyblivna mödrar föräldrarelaterad information?  

4. Vilka samband finns mellan föräldrarelaterad informationssökning och 

sociodemografiska bakgrundsvariabler såsom ålder, utbildning, inkomst, tidigare barn, 

sysselsättning, födelseland och religiös tro? 
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Metod 
 

Design 

Studien var en deskriptiv tvärsnittsstudie och del av en pilotstudie inför ett större europeiskt 

projekt.  

Urval 

Mellan oktober 2011 och februari 2012 rekryterades gravida kvinnor i samband med första 

inskrivningssamtalet hos barnmorska på18 barnmorskemottagningar, utspridda över mellan- 

och södra Sverige. Av samtliga tillfrågade kvinnor valde 233 att delta i pilotstudien, som 

bestod av tre delenkäter varav denna studie har använt sig av nr 1 och nr 3. Den första enkäten 

innehöll frågor som beskriver populationen, medan den tredje innehöll de frågor som handlar 

om informationssökning. Således är det de respondenter som har besvarat båda enkäterna som 

utgör undersökningsgruppen för denna studie. Då enkäterna var skrivna på svenska var ett 

urvalskriterium att kvinnorna var svensktalande. I tabell 1 redovisas bortfallet för enkät nr 1 

och 3. 

 

Tabell 1. Bortfall i enkät 1 och 3 

Antal nyinskrivna gravida, enligt logglistor 435 

Ej tillfrågade, främst pga språksvårigheter 111 

Tillfrågade 324 

Inkomna enkät nr 1  233 

Bortfall enkät 3, varav 4 pga missfall eller 
abort 

96 

Respondenter enkät 1+3 137 

 

 

Av de 233 respondenterna i den första enkäten var det 137 som även besvarade enkät nr 3, 

vilket gav en svarsfrekvens på 59%. Gruppen som valde att besvara enkät nr 3 hade en högre 

andel respondenter med universitetsutbildning, högre andel med nordisk härkomst och en 

högre genomsnittlig inkomst än bortfallsgruppen, se tabell 2. 
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Tabell 2. Demografi i undersökningsgrupp och bortfallsgrupp 

 Undersökningsgrupp 
Besvarat enkät nr 1 och 3 

N=137  

Bortfallsgrupp 
Endast besvarat enkät nr 1 

N=98 
Medelinkomst 25 271 kr 22 139 kr 

Universitets-/högskoleutbildning 70 % 49 % 

Utomnordisk härkomst 8 % 15,3 % 
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Population/urval 
 
Undersökningsgruppen bestod således av 137 kvinnor. Åldrarna varierade mellan 22 och 41 

år, med ett medelvärde på 31,73. Majoriteten, 70,1%, hade universitets- eller 

högskoleutbildning. Tabell 3 visar respondenternas fördelning på bakgrundsvariablerna ålder, 

utbildning, inkomst och sysselsättning. 

 

Tabell 3. Respondenternas ålder, utbildning, inkomst och sysselsättning 

 Antal svarande Valid procent 

Ålder n = 136  

< 25 år 9 6,6 

26-35 år  98 72,1 

> 36 år 29 21,3 

Högsta avslutade utbildning n = 137  

Gymnasieskola 34 24,8 

Yrkeshögskola 6 4,4 

Universitet eller högskola 90 65,7 

Forskarutbildning  6 4,4 

Annan utbildning 1 0,7 

Inkomst n = 133  

< 19 999 kr 30 22,6 

20 000 – 34 999 kr 80 60,2 

> 35 000 kr 23 17,3 

Sysselsättning n = 137  

Förvärvsarbetande 109 79,6 

Studerande 9 6,6 

Föräldraledig 4 2,9 

Arbetslös/sjukskriven 4 2,9 

Annat 2 1,5 

 

 

På frågan om sysselsättning gavs möjlighet att ange flera alternativ samtidigt, exempelvis 

förvärvsarbete 75% och sjukskrivning 25% och i dessa fall har den huvudsakliga 

sysselsättningen varit avgörande för grupptillhörighet. I två fall har de svarande angivit  
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50% förvärvsarbete respektive 50% studerande, och dessa inkluderades i gruppen 

förvärvsarbetande. Exempel på annan sysselsättning kunde vara eget företag och 

havandeskapspenning. Runt hälften av respondenterna, 48,2 %, hade barn sedan tidigare.  

 

De allra flesta, 91,2% var födda i Sverige och gällande religiös tro uppgav sig en knapp 

majoritet inte ha någon uttalad trosuppfattning, medan de flesta troende var kristna,  

se tabell 4. 

 

Tabell 4. Respondenternas födelseland, religiösa uppfattning och  
religionens betydelse i livet 

 Antal svarande Procent 

Födelseland n = 137  

Sverige 125 91,2 

Annat nordiskt land 1 0,7 

Annat europeiskt land  9 6,6 

Annat utomeuropeiskt land 2 1,5 

Trosuppfattning n = 137  

Kristendom 58 42,5 

Islam 1 0,7 

Buddism  1 0,7 

Ateism 13 9,5 

Annan trosuppfattning 1 0,7 

Ingen uttalad trosuppfattning 63 46 

Religionens betydelse i livet n = 137  

Mycket stor betydelse 5 3,6 

Ganska stor betydelse 4 2,9 

Varken stor eller liten betydelse  27 19,7 

Ganska liten betydelse 33 24,1 

Mycket liten betydelse 68 49,6 
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Datainsamlingsmetod 

De enkäter som användes ingick i en pilotstudie inför det större europeiska 

forskningsprojektet ”PrePreg: Preconception Health and Care in Europe”. De svenska 

enkäterna hade namnet ”Hur många barn får jag när jag blir stor?” och var utformade av en 

svensk forskargrupp. Pilotstudien innehåller förutom tre delenkäter till gravida kvinnor även 

motsvarande enkäter till deras partners, vilka dock inte inkluderats i denna undersökning. Av 

pilotstudiens tre delenkäter till kvinnorna använder denna studie den första, som delades ut i 

tidig graviditet, samt den tredje, som skickades hem till kvinnorna sex månader efter 

förlossningen. Totalt innehöll den första enkäten 76 frågor som behandlande bland annat 

hälsa och livsstil, tidigare och nuvarande graviditet, relation till partner, smärta/värk, 

alkoholkonsumtion, rökning och välbefinnande. De frågor som denna studie använde sig av 

var ett antal inledande frågor om ålder, högsta avslutade utbildning, sysselsättning, inkomst, 

tidigare barn, födelseland, religiös tro samt religionens betydelse i livet (fråga nr 4, 5, 6, 10, 

12, 13, 36 a, se bilaga nr 1). Den tredje enkäten innehöll 69 frågor om ämnen såsom 

förlossningen, barnet, amning, föräldraledighet, familjeplanering samt den fråga som denna 

studie har använt sig av, om föräldrarelaterad informationssökning (fråga nr 32 a-c, se bilaga 

nr 2).  

 

För att få svar på frågan om vilka ämnen respondenterna sökt information de senaste 

månaderna gavs möjlighet att kryssa för tio olika förslag: Barns utveckling, Barns hälsa, 

Amning/födorekommendationer, Barnsäkerhet, produkter/hjälpmedel, Föräldraledighet, 

Sociala aktiviteter med småbarn, Föräldraskap/uppfostran, Föräldrars hälsa samt 

Partnerrelationen vid föräldraskap. Det fanns även möjlighet att ange eget ämne eller att 

kryssa för Nej, har inte sökt information de senaste månaderna. Vilka källor som användes 

för informationssökningen undersöktes genom att be respondenterna kryssa för vilka 

alternativ de använt av Barnavårdscentral, Annan hälso- och sjukvårdsinstans, Familj, 

vänner och bekanta, Livsmedelsverket, Statens Folkhälsoinstitut, Internetforum, Vårdsidor på 

internet, Andra internetkällor (med möjlighet att ange vilka), Tidningar, Böcker, Annat (med 

möjlighet att ange vad). Slutligen efterfrågades hur ofta informationssökning gjorts under de 

senaste månaderna, med svarsalternativen Varje dag, Varje vecka, Varje månad, Varannan 

månad eller mer sällan samt Aldrig. 
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Tillvägagångssätt 

Procedur 

Den första enkäten distribuerades i 400 exemplar till aktuella barnmorskemottagningar. 

Gravida kvinnor som kom för nyinskrivning registrerades på logglistor av barnmorskorna på 

respektive mottagning och tillfrågades om deltagande i studien. Dessa logglistor visade sig 

dock vara ofullständiga, då antalet inkomna enkäter var högre än antalet som enligt listorna 

hade tackat ja till deltagande. Initialt fick de som valt att delta fylla i enkäterna på plats, men 

då enkäterna var mycket omfattande uppstod tidsbrist vilket ledde till att svarskuvert infördes. 

Enkät nummer två, som alltså inte har använts i denna studie, och nummer tre skickades hem 

till kvinnorna tillsammans med frankerade svarskuvert. Till dem som inte svarat skickades en 

påminnelse ut efter två veckor. Enkäterna kodades med unika nummer enligt ett system som 

ger information om vilken ort och barnmorskemottagning de kom ifrån. Varje respondent 

tilldelades ett kodnummer som sedan även användes i uppföljande enkäter för att möjliggöra 

sammankoppling av svar från samma person. 

 

Bearbetning och analys 

Enkätsvaren var inmatade i det statistiska datorprogrammet Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) och en inmatningskontroll var utförd. Variablerna ålder och ungefärlig 

inkomst analyserades deskriptivt för bestämning av medelvärden och medianer. Därefter 

gjordes indelning i åldersgrupper och inkomstgrupper. Frågan om födelseland kunde besvaras 

med Sverige eller Annat land, med den öppna frågan vilket. De angivna alternativa länderna 

delades inför analyserna in i Annat nordiskt land, Annat europeiskt land samt Annat 

utomeuropeiskt land. Deskriptiv statistik användes sedan för att analysera demografin i 

urvalsgruppen samt för att få svar på frågorna om vilka källor och ämnen respondenterna 

använt för informationssökning och hur ofta de sökt information. 

 

För att kunna genomföra statistiska analyser gällande de olika bakgrundsfaktorernas betydelse 

för informationssökning har undersökningsgruppen delats in i grupper. För variabeln ålder är 

gruppen därför delad vid medianen, de som är upp till 31 respektive äldre än 31 år. Även 

gällande inkomst har medianen varit grund för indelning i två grupper, de som har en 

ungefärlig månadsinkomst upp till 25 000 kr och de vars inkomst överstiger 25 000 kr. För 

övriga variabler, sysselsättning, utbildning, födelseland och religiös tro, har flera mindre 

svarsalternativ slagits ihop till två grupper per variabel. Gällande sysselsättning indelades 

respondenterna därför i grupperna Förvärvsarbetande respektive Övriga, vilket innebär att 
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gruppen Övriga innehåller både studerande och arbetslösa/sjukskrivna. Variabeln högsta 

avslutade utbildning delades in i grupperna Gymnasium-/yrkeshögskola respektive 

Universitet-/högskola. För variabeln religiös tro har indelningen gjorts i Troende och Icke 

troende. 

 

Undersökningen av skillnader mellan gruppers informationssökning analyserades genom 

Fishers exakta test. För frågan om hur ofta informationssökning gjordes fanns flera 

svarsalternativ, varför Pearsons chi-två test istället användes för signifikansbedömning. En 

sambandsanalys gjordes också av informationssökningens frekvens i relation till ålder 

respektive inkomst som kontinuerliga variabler, genom Spearmans rangkorrelation. 

Signifikansnivån för studien var <0,005. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Studien har erhållit godkännande av Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala, 

diarienummer 2010/085. Enkäterna avidentifierades och förvarades inlåsta, personuppgifter 

sparades via en kodnyckel och hanterades enligt personuppgiftslagen (1998:204). I enkäterna 

fanns följebrev med information där respondenterna garanterades sekretess och informerades 

om att deltagandet i studien var frivilligt och kunde avslutas när som helst. Då vissa frågor 

kunde uppfattas som känsliga uppmanades deltagarna att ta kontakt med sin barnmorska om 

enkäten väckt behov av att prata med någon utomstående. I följebrevet fanns också 

kontaktuppgifter till ansvariga för studien vid eventuella frågor eller rättelser. Resultaten 

presenteras på gruppnivå och det är inte möjligt att identifiera individuella respondenter.  
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Resultat 
 

Källor 

Av de kvinnor som inkluderades i studien besvarade 95,6% (n=131) frågan om varifrån de 

hade inhämtat information, internt bortfall (n=6). I resultatet utmärker sig Barnavårdscentral 

som den mest använda källan, vilken 81% av respondenterna hade använt, följd av Vårdsidor 

på internet med 76%. Livsmedelsverket och Tidningar användes mer sällan, 44% respektive 

37% och Statens Folkhälsoinstitut hamnade i botten med bara två användare bland 

respondenterna. Andra internetkällor kunde bland annat vara olika bloggar, kommuners 

hemsida, Wikipedia och Google. Annat var exempelvis förskola och försäkringskassa.  

 

Figur 1. Översikt över informationskällor, andel kvinnor som sökt information från respektive källa (n=131). 

Internt bortfall (n = 6). 
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Ämnen 

De ämnen som eftersöktes mest bland kvinnorna (n=136) behandlade Barns utveckling 

(76%), Barns hälsa (73%) och Amning / födorekommendationer (71%). Minst eftersökt var 

information om Partnerrelationen (7%) och Föräldrars hälsa (15%). Annat (1%) kunde 

inbegripa hur man tillagar barnmat, smärta i underlivet efter förlossning och bristning, Downs 

syndrom, psykologiskt stöd om man inte mår bra, sömn och rutiner. Samtliga respondenter 

utom en besvarade frågan (n=136). 

 

 

 
Figur 2. Översikt över ämnesval vid informationssökning, andel kvinnor som sökt information om respektive 

ämne (n=136). Internt bortfall (n = 1). 
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Frekvens 

Av de inkluderade kvinnorna besvarade 96,4% (n=132) frågan om hur ofta de sökte 

information. Internt bortfall (n=5).  Det vanligaste var att söka information Varje månad, 

45%, eller Varje vecka, 37%, medan 15% sökte information Varannan månad eller mer 

sällan. Att söka information Varje dag var ovanligt, endast 2% av de tillfrågade gjorde detta. 

Se figur 3. 

 

 

 
Figur 3. Informationssökningens frekvens, andel kvinnor som sökt information med respektive frekvens  

(n = 132). Internt bortfall (n = 5).  
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Relationen mellan föräldrarelaterad informationssökning och demografiska 

bakgrundsvariabler  

Mödrar med Universitets-/högskoleutbildning (n = 95) uppgav i något högre grad (98,9%) att 

de generellt sökte föräldrarelaterad information än de med Gymnasie- eller Yrkesutbildning 

(90,2%) (n = 41). Även gruppen förvärvsarbetande mödrar (n = 120) sökte information i 

högre grad (99,2%) än övriga (76,9%) (n = 13). Internt bortfall (n = 4).  
 
 
 
Tabell 5. Antal samt andel av respondenterna som sökt föräldrarelaterad information under de senaste 
månaderna, indelade i grupper efter högsta avslutade utbildning (n=135, internt bortfall n=2) samt sysselsättning 
(n=133, internt bortfall n=4).  
 
 

 
Sökt 

information 

Högsta avslutade utbildning Sysselsättning 
Gymnasium / 
yrkeshögskola 

n = 41 

Universitet/ 
högskola 

n = 94 

Förvärvs- 
arbetande 

n = 120 

 
Övriga 
n = 13 

n % n % n % n % 
 
Ja 
 

 
37 

 
90,2 

 
93 

 
98,9 

 
119 

 
99,2 

 
10 

 
76,9 

 
Nej 
 

 
4  

 
9,8 

 
1 

 
1,1 

 
1 

 
0,8 

 
3 

 
23,1 

P-värde  
Fishers  
exakta test 

 
0,030 

 

 
0,003 

 
 

 

Källor 

Det fanns inga skillnader beträffande var föräldrarelaterad information eftersöktes mellan 

mödrar med olika inkomst, utbildning eller sysselsättning. Inte heller fanns det någon skillnad 

i valet av informationskällor om mödrarna var troende eller icke troende eller om religionen 

hade en stor- eller mindre stor betydelse. De variabler som hade betydelse för val av källor 

var ålder, födelseland samt tidigare barn. 

 

Störst skillnad fanns mellan grupperna förstagångsmödrar och de med tidigare barn. 

Förstagångsmödrar (n = 69) sökte information i högre grad än mödrar med tidigare barn (n = 

62) på Barnavårdscentral (88,4% gentemot 72,6%), Annan hälso- och sjukvårdsinstans 

(20,3% gentemot 6,5%), Familj, vänner och bekanta (81,2% gentemot 59,7%) och 

Livsmedelsverket (58,0% gentemot 27,4), se tabell 6. 
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Tabell 6. Antal samt andel av respondenterna som sökt information från respektive källa under de senaste 
månaderna, indelade grupperna förstagångsmödrar/barn sedan tidigare (n = 131). Internt bortfall (n = 6). 
 

 
Källor 

 
Totalt 
n=131 

   
P-värde 
Fishers 

exakta test 

Förstagångsmödrar 
n = 69 

Barn sedan tidigare 
n = 62 

n % n % n % 
 
Barnavårdscentral 
 

 
106 

 
80,9 

 
61 

 
88,4 

 
45 

 
72,6 

 
0,026 

Annan hälso-/ 
Sjukvård 
 

 
18 

 
13,7 

 
14  

 
20,3 

 
4 

 
6,5 

 
0,024 

 
Familj, vänner 
 

 
93 

 
71,0 

 
56 

 
81,2 

 
37 

 
59,7 

 
0,012 

 
Livsmedelsverket 
 

 
57 

 
43,5 

 
40 

 
58,0 

 
17 

 
27,4 

 
0,001 

 
 

I den yngre åldersgruppen 22-31år (n = 56) sökte fler information på Internetforum, 71,4% 

jämfört med 53,5% i åldersgruppen 32-41 år (n = 75). Likaså sökte något fler i åldersgruppen 

22-31år i Tidningar, 48,2%, jämfört med 29,3% bland åldersgruppen 32-41 år. Se tabell 7. 

 
 
Tabell 7. Antal samt andel av respondenterna som sökt information från respektive källa under de senaste 
månaderna, indelade i åldersgrupper (n = 131). Internt bortfall (n = 6). 
 

 
Källor 

 
Totalt 
n =131 

Ålder  
P-värde 
Fishers 

exakta test 

22-31 år 
n = 56 

32-41 år 
n = 75 

n % n % n % 
 
Internetforum 
 

 
80 

 
61,1 

 
40 

 
71,4 

 
40 

 
53,3 

 
0,046 

 
Tidningar 
 

 
49 

 
37,4 

 
27 

 
48,2 

 
22  

 
29,3 

 
0,030 

 

 

Skillnad fanns också mellan de nordiskt- (n=121) och utomnordiskt födda kvinnorna (n=10), 

där 80% av de sistnämnda sökte information på Livsmedelsverket och 40,5% av de nordiskt 

födda kvinnorna. Bland nordiskt födda sökte fler information på Internetforum, än 

utomnordiskt födda, 63,6% respektive 30,0%. Se tabell 8.  
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Tabell 8. Antal samt andel av respondenterna som sökt information från respektive källa under de senaste 
månaderna, indelade i grupper efter födelseland (n = 131). Internt bortfall (n = 6). 
 

 
Källor 

 
Totalt 
n =131 

Födelseland  
P-värde 
Fishers 

exakta test 

Norden 
n = 121 

Utom Norden 
n = 10 

n % n % n % 
 
Livsmedelsverket 
 

 
57 

 
43,5 

 
49 

 
40,5 

 
8 

 
80,0 

 
0,02 

 
Internetforum 
 

 
80 

 
61,1 

 
77 

 
63,6 

 
3 

 
30,0 

 
0,047 

 
 

För informationskällorna Statens Folkhälsoinstitut, Vårdsidor på Internet samt Böcker fanns 
ingen skillnad mellan grupper oavsett bakgrundsvariabel. 
 

 
Ämnen  

Ingen skillnad fanns när det gällde vilken sorts information som söktes i relation till 

kvinnornas ålder, religiösa tro, religionens betydelse, om de var födda i Norden eller utanför 

Norden, eller vilken inkomst de hade. De variabler som hade betydelse var utbildningsnivå, 

tidigare barn och sysselsättning. 

 

I den högutbildade gruppen var det vanligare att söka information rörande amning och 

födorekommendationer än i gruppen med lägre utbildning, 76,8% respektive 58,5%.  

Se tabell 9.  

 
Tabell 9. Antal samt andel av respondenterna som sökt information om amning under de senaste månaderna, 
indelade i grupper efter högsta avslutade utbildning (n = 136). Internt bortfall (n = 1). 
 

 
Sökt 

information om 
amning 

 
Totalt 
n =135 

Högsta avslutade utbildning  
P-värde 
Fishers 

exakta test 

Gymnasium / 
yrkeshögskola 

n = 41 

Universitet / 
högskola 

n = 95 
n % n % n % 

 
Ja 
 

 
97 

 
71,3 

 
24 

 
58,5 

 
73 

 
76,8 

 
 

0,039 
 
 

 
Nej 
 

 
39 

 
28,7 

 
17 

 
41,5 

 
22 

 
23,2 

 

 



	   20	  

Den viktigaste avgörande bakgrundsfaktorn för vilken typ av information respondenterna 

eftersökte var huruvida de hade barn sedan tidigare. Förstagångsmödrar (n = 71) sökte i 

högre grad än kvinnor med tidigare barn (n = 65) information om Barns utveckling (91,5% 

gentemot 60,0%), Barnsäkerhet (43,7% gentemot 10,8%), Produkter/hjälpmedel (45,1% 

gentemot 27,7%), Föräldraledighet (69,0% gentemot 40,0%) och Sociala aktiviteter med 

småbarn (69,0% gentemot 40,0%). Se tabell 10. 
 
 
Tabell 10. Antal samt andel av respondenterna som sökt information om respektive ämne under de senaste 
månaderna, indelade i grupperna förstagångsmödrar/barn sedan tidigare (n=136).  Internt bortfall (n = 1). 
 

 
Ämnen 

 
Totalt 
n =131 

   
P-värde 
Fishers 

exakta test 

Förstagångsmödrar 
n = 71 

Barn sedan tidigare 
n = 65 

n % n % n % 
 
Barns utveckling 
 

 
104 

 
76,5 

 
65 

 
91,5 

 
39 

 
60,0 

 
< 0,001 

 
Barnsäkerhet 
 

 
38 

 
27,9 

 
31 

 
43,7 

 
7 

 
10,8 

 
< 0,001 

Produkter/ 
hjälpmedel 
 

 
50 

 
36,8 

 
32 

 
45,1 

 
18 

 
27,7 

 
0,050 

 
Föräldraledighet 
 

 
75 

 
55,1 

 
49 

 
69,0 

 
26 

 
40,0 

 
0,001 

Aktiviteter med 
små barn 
 

 
75 

 
55,1 

 
49 

 
69,0 

 
26 

 
40,0 

 
0,001 
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Frekvens 

Inget samband fanns mellan hur ofta mödrarna sökte information och variablerna ålder och 

inkomst. Inte heller kunde några skillnader påvisas mellan grupper med olika utbildning, 

sysselsättning, religiositet eller om kvinnorna var födda i eller utanför Norden. Gruppen 

kvinnor som hade barn sedan tidigare sökte mer sällan information än de kvinnor som var 

förstagångsmödrar (p=0,002), se tabell 11. 

 
Tabell 11. Informationssökningens frekvens hos mödrar med tidigare barn respektive  
förstagångsmödrar (n = 132). Internt bortfall (n = 5). P-värde 0,002. 
 

 

 
  

 
Informations-
sökningens 
frekvens 

 
Totalt 
n =132 

  
Förstagångsmödrar 

n = 69 
Barn sedan tidigare 

n = 63 
n % n % n % 

 
Varje dag 
 

 
3 

 
2,3 

 
3 

 
4,3 

 
0 

 
0,0 

 
Varje vecka 
 

 
50 

 
37,9 

 
34 

 
49,3 

 
16 

 
25,4 

 
Varje månad 
 

 
59 

 
44,7 

 
27 

 
39,1 

 
32 

 
50,8 

 
Varannan månad  
/ mer sällan 

 
20 

 
15,2 

 
5 

 
7,2 

 
15 

 
23,8 
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Diskussion 
 
 
Resultatdiskussion 

Sammanfattning 

Resultatet visade att den mest använda källan till föräldrarelaterad information var 

barnavårdscentral, tätt följd av vårdsidor på Internet och familj/vänner/bekanta. Även 

internetforum och böcker var populära källor bland respondenterna. Mest eftersökta ämnen 

var barns utveckling, barns hälsa samt amning/födorekommendationer, vilka den stora 

majoriteten av mödrarna hade sökt kunskap om. Vanligast var att söka information varje 

månad eller varje vecka, medan ytterligheterna – att söka varje dag eller varannan 

månad/mer sällan – var mer ovanligt. 

 

Störst betydelse för informationssökningen hade faktorn om mödrarna hade barn sedan 

tidigare. Detta gällde både val av källor [förstagångsmödrar sökte oftare information på 

barnavårdscentral, vårdsidor på internet, familj/vänner/bekanta och hos Livsmedelsverket], 

ämnen [förstagångsmödrar sökte mer information om barns utveckling, barnsäkerhet, 

produkter, föräldraledighet och sociala aktiviteter med barn] samt frekvens 

[förstagångsmödrar sökte information oftare än de som hade barn sedan tidigare].  

 

Mödrarnas ålder hade betydelse för val av källor [de yngre sökte mer information på 

Internetforum och i tidningar än de äldre], liksom födelseland [gruppen som var född i 

Norden sökte mer information på Internetforum och de som var födda utom Norden sökte 

oftare information hos Livsmedelsverket]. Beträffande eftersökta ämnen fanns en skillnad 

relaterat till utbildningsnivå [högutbildade mödrar sökte oftare information generellt, och mer 

specifikt om amning/födorekommendationer]. Sysselsättning hade betydelse på så vis att en 

större andel av dem som inte förvärvsarbetade oftare svarade att de inte hade sökt information 

över huvud taget. Variablerna inkomst, religiös tro och religionens betydelse hade ingen 

betydelse för vare sig val av källor, ämnen eller informationssökningens frekvens. 

 

Diskussion 

Liksom flera tidigare studier (Handfield et al, 2006; Plantin & Daneback, 2009; Engfelt, 

2010) har föreliggande undersökning således visat att nyblivna mödrar är mycket aktiva i sitt 

sökande efter information som rör föräldraskapet. Detta förklaras av det stora 

informationsbehov som transitionen till föräldraskap skapar, vilket beskrivs av bland andra 
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Deave et al (2008). Med utgångspunkt från Savolainens teori om Mastery of life – att 

bemästra sitt liv – kan antagandet göras att informationssökningen syftar till aktiv 

problemlösning för att återställa ordningen och eliminera eventuell dissonans mellan sakernas 

tillstånd och den önskade situationen. 

 

Då det aktiva sökandet av information, som denna studie undersöker, bara utgör en del av all 

information som en individ tar in (Bates, 2002), kan antagandet göras att det totala 

informationshämtandet är än mer omfattande än vad som här framgår. Detta är en del i den 

process mot intuitivt föräldraskap som nyblivna mödrar genomgår och som bland annat 

skildras av Wilkins (2006).  

 

Att förstagångsmödrar sökte information oftare, i fler källor och om fler ämnen än de med 

barn sedan tidigare är vad som kan förväntas och bekräftas av exempelvis Plantin och 

Daneback (2009) som kom fram till liknande resultat. I relation till Bates (2002) tes om 

informationssökning har förstföderskor således inte samma möjligheter att genom 

medvetenhet registrera kunskaper om barn och föräldraskap, och de behöver därför söka 

aktivt efter den information de saknar. Engfelt (2010) beskriver också att den egna 

erfarenheten hos flerbarnsföräldrar ofta utgör den största källan till kunskap.  

 

De källor till information som flest mödrar använde – personal på barnavårdcentraler – är 

sådana som enligt flera tidigare studier (Engfelt, 2010; Deave et al, 2008; Henriksson & 

Klahr, 2004) anses vara mest trovärdiga. Av detta följer den naturliga slutsatsen att mödrar 

helst använder de källor de anser vara mest trovärdiga. Även de näst mest använda källorna – 

vårdsidor på Internet – är sådana som tillhandahåller evidensbaserad information. Förutom 

den höga trovärdigheten hos dessa källor kan deras tillgänglighet förklara den stora 

populariteten. Savolainen (2008) diskuterar, i en artikel om källpreferenser i samband med 

problemspecifik informationssökning, hur människor har benägenhet att söka information där 

den är lättast att tillgå med minsta möjliga motstånd, och här har Internet en av sina absolut 

största fördelar. Internetstatistik.se visade i sin rapport (2013) att den digitala klyftan som 

finns bland jordens befolkning i stort sett är borta i Sverige. Den innebär att socioekonomiskt 

gynnade grupper har större tillgång till Internet och använder det mer (Dickerson, 2006), men 

i Sverige har denna ojämlikhet i stort sett försvunnit. När det gäller hälsoinformation specifikt 

tycks det dock finnas en klyfta. Föreliggande resultat visade att en större andel mödrar med 

lägre utbildning inte sökt föräldrarelaterad information över huvud taget, än de med  
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högre utbildning. Detta går i linje med vad både Plantin och Daneback (2009), WHO (2008) 

och ECDC (2011) beskriver, nämligen att grupper med högre utbildning söker mer 

hälsoinformation. Enligt deras rapporter finns dock även sambandet med inkomst, vilket inte 

kunde bekräftas här. Att grupper med högre utbildning söker mer hälsoinformation kan antas 

bero på en högre health information literacy än i grupper med lägre utbildning.  

 

Amning och födorekommendationer var ett av de mest eftersökta ämnena, och det enda ämnet 

där utbildningsnivå påverkade resultatet: en något större andel av de högutbildade mödrarna 

hade sökt information om detta, än bland de med lägre utbildning. Här kan dras en parallell 

till faktisk amning, där socioekonomiska faktorer som utbildningsnivå har ett starkt samband 

med amning på så vis att kvinnor med högre utbildning ammar i större utsträckning (Flacking, 

Nyqvist & Ewald, 2007; Meedya, Fahy, Kable, 2010). 

 

Familj, vänner och bekanta var frekvent använda källor till information, vilket också stämmer 

med tidigare forskning, exempelvis Engfelt (2010). Dock värderas, enligt bland andra Plantin 

och Daneback (2009), information från den egna modern ofta lägre då den anses inaktuell. 

Denna studie ger dock ingen kunskap om i vilken mån svaret ”familj, vänner och bekanta” 

avser den egna modern. 

 

Den enda aspekt av informationssökningen där födelseland hade betydelse var i användningen 

av källorna Livsmedelsverket och Internetforum. Utomnordiskt födda sökte i högre grad 

information på Livsmedelsverket, men i lägre grad på Internetforum. Det lägre användandet 

av Internetforum bland utomnordiskt födda kan eventuellt förklaras med att den 

exemplifiering av forum som enkäten tillhandahöll, var tre svenska sajter (familjeliv, 

growingpeople och alltförföräldrar). Bland de utomnordiskt födda var endast två födda utom 

Europa, vilket kan vara en förklaring till att informationssökningen i övrigt inte skiljde sig åt 

från gruppen nordiskt födda. Detta resultat måste därför också tolkas med försiktighet. 

 

När det gäller internetforum var det en något större andel i den yngre åldersgruppen som hade 

använt dessa som informationskällor. Denna skillnad kan förklaras av att det vanligaste syftet 

med att använda internetforum, förutom att skaffa fram fakta, också är att söka 

upplevelsebaserade råd och stöd från andra föräldrar (Plantin & Daneback, 2009) – ett behov 

som torde vara något större hos en yngre individ än hos en äldre. Det är också vanligare i 

yngre åldersgrupper att använda sig av Internetforum generellt (Plantin & Daneback, 2009). 
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Metoddiskussion 

Studien baserades på en pilotundersökning vars huvudsyfte således var att testa instrumentet 

och proceduren. Samtliga frågor om bakgrundsvariablerna ålder, inkomst, utbildning, 

sysselsättning, tidigare barn och religionens betydelse har justerats i den efterföljande stora 

studien, vilket innebär att frågorna troligen inte var optimalt formulerade. Frågan om 

religionstillhörighet har helt tagits bort. Ingen ändring har dock gjorts i frågorna om 

informationssökning, vilket indikerar att forskarteamet varit nöjda med dessa. Enkäternas 

omfattning, 76 respektive 69 frågor, varav många med flera delfrågor, kan ha medfört en risk 

för ej genomtänkta svar, då det kräver en längre tids koncentration och eftertanke för att 

besvara så många frågor sanningsenligt. Den tredje enkäten skulle dessutom besvaras med ett 

sex månader gammalt barn hemma. 

 

Bekvämlighetsurvalet av barnmorskemottagningar kan ha givit en icke-representativ 

undersökningsgrupp, vilket påverkar generaliserbarheten negativt. Studiens externa validitet 

hotas vidare av ett stort bortfall, som beräknas till 28% i den första enkäten och därpå ett 

internt bortfall på ytterligare 42% i den tredje enkäten. Det externa bortfallet kan vara större 

än uppgivet, då logglistorna på barnmorskemottagningarna inte var kompletta. Analys av det 

interna bortfallet visar att den icke deltagande gruppen skiljer sig från den deltagande 

avseende demografi, vilket kan ha snedvridit resultatet, se tabell 1 på sidan 7. Att kvinnor 

med svårighet att förstå skriven svenska inte kunde delta alls gör att resultaten sannolikt inte 

är giltiga för denna grupp.  

 

Undersökningsgruppens begränsade antal, 137 respondenter, medförde att indelningen i 

undergrupper efter bakgrundsvariabler behövde göras mycket grovt, med två grupper per 

variabel (se beskrivning på sidan 12). Indelningen i sysselsättningsgrupper gjordes, som ovan 

beskrivits, i yrkesarbetande respektive övriga. Gruppen övriga bestod av både studenter, 

arbetslösa och sjukskrivna – en så heterogen grupp att resultatet av analyser gjorda utifrån 

denna indelning har ett mycket tveksamt värde. 

 

De givna förutsättningarna för denna studie förde med sig att syfte och frågeställningar 

formulerades utifrån det material som fanns. Då frågorna om informationssökning var en 

relativt liten del i en mycket omfattande och bred serie av enkäter var dessa begränsade till tre 
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frågor – källor, ämnen och frekvens. Frågorna erbjöd också tämligen få svarsalternativ, och 

skulle kunna utökas för en mer utförlig kartläggning. Förvisso fanns öppna svarsalternativ, 

men mycket få respondenter angav något utanför de givna alternativen. Studien ger ingen 

kunskap om vilka källor som används för att söka vilken information, och ingen om 

respondenternas förtroende för de olika källorna. Detta är frågor som skulle kunna undersökts 

om studien varit mer djuplodande i ämnet. 
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Slutsats 
 

De allra flesta nyblivna mödrar i studien var mycket aktiva i sitt sökande efter 

föräldrarelaterad information. De mest använda informationskällorna var barnavårdscentral och 

vårdsidor på Internet, således källor som tillhandahåller evidensbaserad information. Nästan lika 

populärt var dock att vända sig till familj och vänner och till Internetforum, där kvaliteten på 

informationen inte lika säkert kan sägas vara evidensbaserad. Detta implikerar att 

barnmorskor bör hålla sig uppdaterade på det informationsflöde som finns, känna till vilka 

informationskällor deras patienter använder och vilken typ av information de hämtar. De bör 

också kunna guida sina patienter till högkvalitativa informationskällor. 

 

Förslag till fortsatt forskning är att studera vilken typ av information som hämtas från vilken 

källa samt hur användarna bedömer dess trovärdighet. Vidare vore det intressant att 

undersöka innehållet på Sveriges mest populära internetfora för blivande och nyblivna 

föräldrar och studera vad som diskuteras där och hur. 
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HÄRMED 	  T ILLFRÅGAS 	  DU 	  ATT 	  BESVARA 	  EN 	  
UPPFÖL JANDE 	  ENKÄT 	  OM 	  D IN 	  GRAVID ITET 	   	  
 

Tack för att du deltar i vårt forskningsprojekt. Detta är den sista uppföljningen av den enkät som du 
och eventuellt också din partner besvarade i samband med inskrivningssamtal hos barnmorska. Vid 
denna uppföljning ber vi bara dig att besvara en enkät. Vi ber dig besvara enkäten oavsett hur din 
graviditet avslutades.  
 
Vi kommer att följa 5000 gravida kvinnor i Sverige i ett forskningsprojekt och detta är en förstudie. Det 
saknas kunskap om hur kvinnor planerar sin graviditet och hur gravida kvinnor upplever sin hälsa 
under graviditeten och efter förlossningen. Syftet med detta forskningsprojekt är att fylla denna 
kunskapslucka. Vårt mål är att förbättra gravida kvinnors situation genom förbättrad information och 
vård.  
 
Huvudman för projektet och personuppgiftsansvarig är Uppsala universitet. Dina svar kommer att 
behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem och dina uppgifter kommer inte att användas i 
något annat syfte än för detta forskningsprojekt. Dina svar kommer inte att kunna kopplas till din 
person. Personuppgifter som samlas in sparas via en kodnyckel och hanteras enligt personuppgifts-
lagen, PUL (1998:204). Enligt personuppgiftslagen har du rätt att gratis en gång per år få ta del av 
samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Kontaktperson är 
Jenny Stern, för kontaktuppgifter se nedan. Alla data presenteras på gruppnivå och ingen enskild 
individ kan identifieras i redovisningen.  
 
Vänligen besvara enkäten så noga du kan. Lägg din ifyllda enkät i det bifogade svarskuvertet och 
posta inom en vecka. Porto är redan betalt. Deltagandet i studien är frivilligt. Tveka inte att kontakta 
ansvariga för studien om du har frågor. 
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32 a. Har du sökt information under de senaste månaderna? (Kryssa för allt som stämmer) 

 ! Ja, om barns utveckling ! Ja, om föräldraledighet 

 ! Ja, om barns hälsa ! Ja, om sociala aktiviteteter med småbarn 

 ! Ja, om amning/födorekommendationer ! Ja, om föräldraskap/uppfostran  

 ! Ja, om barnsäkerhet  ! Ja, om föräldrars hälsa 

 ! Ja, om produkter/hjälpmedel ! Ja, om partnerrelationen vid föräldraskap 

 ! Ja, om annat:………………………………………………………………………………………………… 

 ! Nej, har inte sökt information under de senaste månaderna à Fortsätt till fråga 33 

 b. Var har du och/eller din partner sökt information om barn, amning och/eller föräldraledighet under de 
senaste månaderna? (Kryssa för allt som stämmer) 

 ! Barnavårdscentral 

 ! Annan hälso- och sjukvårdsinstans 

 ! Familj, vänner och bekanta 

 ! Livsmedelsverket 

 ! Statens Folkhälsoinstitut 

 ! Internetforum (t.ex. familjeliv, growingpeople, alltförföräldrar) 

 ! Vårdsidor på internet (t.ex. 1177, vårdguiden) 

 ! Andra internet-källor:.……………………………………………………………………………………….. 

 ! Tidningar 

 ! Böcker 

 ! Annat: …………………………………………………………………………………….………………….. 

 c. Hur ofta har du sökt information under de senaste månaderna?  

 
Varje dag Varje vecka Varje månad Varannan månad 

eller mer sällan 
Aldrig 

 ! ! ! ! ! 

 


