
  

  
   
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREKONCEPTIONELL HÄLSA & FERTILITET 
 

En litteraturstudie om kunskap och attityder 
 

PRECONCEPTIONAL HEALTH & FERTILITY 
 

A literature study about knowledge and attitudes  
 
 
 
 
 
 
 
 
Examination  
Barnmorskeprogrammet, 90 högskolepoäng 
Självständigt arbete, 15 högskolepoäng 
Avancerad nivå 
Examinationsdatum: 19-10-04 
Kurs: HT18 
 
Författare: 
Anna von Essen 
Ida Lindberg 

 
 
 
 
 
 
 
Handledare:  
Taina Sormunen 
 
Examinator: 
Ingela Rådestad 
 

  



  

 
 
 
SAMMANFATTNING  
 
Vård i samband med fortplantning benämns internationellt som preconception care. I Sverige 
finns inget motsvarande begrepp, men brukar benämnas prekonceptionell hälsa och vård. I 
västvärlden är det vanligt att kvinnor väljer att inte föda barn under sin mest fertila ålder, 
vilket leder till att fler drabbas av fertilitetsproblematik. Prekonceptionell vård optimerar 
chanserna till en graviditet och innebär långsiktiga hälsovinster för både individen och det 
framtida barnets hälsa.  
 
Syftet med denna studie var att belysa kunskap och attityd till prekonceptionell hälsa och 
fertilitet hos personer i reproduktiv ålder.  
 
För att besvara syftet utfördes en litteraturstudie. Sökningar gjordes i databaserna PubMed, 
CINAHL och PsycINFO och resulterade i femton artiklar, publicerade mellan 2006 och 2019, 
som inkluderades i analysen. Alla artiklar kvalitetsgranskades utifrån Sophiahemmet 
Högskolas riktlinjer för självständigt arbete.  
 
Generellt sett var kunskapen om prekonceptionell hälsa låg, olika livsstilsfaktorers påverkan 
på den egna fertiliteten och eventuella framtida barns hälsa var okänt för de flesta. Flertalet 
hade kunskap om att en hälsosam livsstil är viktigt, kunskap om hur exempelvis kost, alkohol 
eller sexuellt överförbara infektioner påverkar fertiliteten var dock bristande. Möjligheten till 
att bli gravid överskattades, även möjligheten att bli gravid genom in vitro fertilisering (IVF-
behandling). För majoriteten är det viktigt att ha en stabil relation innan bildandet av familj. 
Flertalet har även andra prioriteringar som utbildning, karriär och resor. Majoriteten önskade 
barn i framtiden. En övervägande andel upplevde att de inte fått tillräcklig information om 
prekonceptionell hälsa och fertilitet, vilket de ansåg viktigt och önskade få från personer med 
kunskap om ämnet, exempelvis från läkare, barnmorskor eller lärare.  
 
Slutsatsen av denna litteraturstudie är att kunskapen och attityd till prekonceptionell hälsa och 
fertilitet hos personer i reproduktiv ålder varierar. Möjligheten till att bli gravid överskattas. 
Andra prioriteringar finns innan en graviditet planeras. Mer information om prekonceptionell 
hälsa och fertilitet önskas. 
 
Nyckelord: prekonceptionell hälsa, fertilitet, kunskap, attityd



  

ABSTRACT 
 
Preconception care is behavioral and social health interventions for women and couples 
before conception occurs. It is common today that women postpone childbearing, which 
means they don’t give birth during their most fertile time in life. This leads to more people 
affected by fertility issues. Preconception care aims to improve the chances of conception and 
means both immediate and long-term health benefits to both the individual and the future 
health of the child.  
 
This study aimed to illustrate the knowledge and attitudes towards preconception health and 
fertility among people in reproductive age. To answer the purpose, a literature study was 
carried out. 
 
The study was conducted through searches in the databases PubMed, CINAHL and PsycINFO 
which resulted in 15 articles, published between the years 2006–2019, that were included in 
the analysis. All articles were reviewed using Sophiahemmet University’s guidelines.  
 
In general, we could distinguish that the knowledge about preconception health was low, and 
the fact that different lifestyle factors have effect on the fertility and possibly future children’s 
health was unknown/unrecognized to the majority. Most persons were aware about the 
importance of a healthy lifestyle, not about how nutrition, alcohol or sexually transmitted 
diseases could influence their fertility. The possibility to get pregnant was overestimated, as 
well was the possibility to get pregnant through in vitro fertilization (IVF-treatment). For the 
majority it was important to have a secure relationship before getting pregnant and having a 
baby. Further, we found that a lot of people also wanted to study, have a career and travel 
before getting pregnant. However, most people found it to be important to have a child in 
their future. The majority experienced not having received enough information about 
preconception health and fertility, which they thought was important and wished to receive 
from people with knowledge on the subject, for example a doctor, midwife or a teacher. 
 
The conclusion of this study shows that the knowledge regarding preconceptional health of 
people in reproductive age varied. The possibility to get pregnant was overrated. Many 
persons have other priorities before planning a pregnancy. Also, more information/education 
on preconception health and fertility is wanted. 
 
Keywords: preconceptional health, fertility, knowledge, attitude 
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BAKGRUND 

Prekonceptionell hälsa 
  
Vård i samband med fortplantning benämns internationellt “preconception care”, med det 
uppnås både omedelbara samt långsiktiga hälsovinster med syfte att optimera chanserna till 
graviditet och ett friskt barn. I Sverige finns ingen vedertaget motsvarande begrepp, det 
benämns istället som prekonceptionell hälsa och vård (Larsson, 2016). Begreppet innefattar 
tre komponenter: screening/riskbedömning, prevention och hantering av riskfaktorer som 
påverkar graviditetsutfall och därmed hälsan för framtida generationer (Temel, van Voorst, 
Jack, Denktas & Steegers, 2013). Det finns belägg för att livsstilsfaktorer kan påverka 
förmågan till reproduktion, att blivande föräldrars livsstil och hälsotillstånd redan innan 
befruktningen kan påverka fostrets utveckling i livmodern och därmed också barnets hälsa 
efter födseln (Johnson & Tough, 2012). 
 
I Europa är prekonceptionell hälsa ett område som växer fram som ett eget forskningsfält. De 
allra flesta europeiska länder har någon form av riktlinjer eller plan för prekonceptionell hälsa 
för kvinnor med kroniska sjukdomar eller med andra riskfaktorer, däremot finns inga 
specifika riktlinjer för friska kvinnor, där är informationen bristfällig (Shawe et al., 2015). 
USA anses vara ett föregångsland när det gäller prekonceptionell hälsa, där samtalar kvinnor 
och män med en barnmorska eller läkare kring sin reproduktiva livsplan. Kvinnor kan bland 
annat begära en undersökning för att bedöma den reproduktiva hälsan och för att förbättra 
hälsan inför en planerad graviditet. Detta har visat sig förbättra graviditetsutfall och den 
framtida hälsan hos både barn och den blivande mamman (Temel et al., 2013). 
 
I Sverige är det Livsmedelsverket (2019) som ger formella råd till vårdpersonal och till 
allmänheten angående kostråd före och under graviditet. Sjukvårdsupplysningen, 1177, ger 
råd kring en hälsosam livsstil under graviditet (Shawe et al., 2015). Prekonceptionell vård 
finns dock inte som en naturlig del inom den svenska vården och till skillnad från flertalet 
andra länder i Europa finns inte heller något samlat dokument med råd och riktlinjer till män 
och kvinnor med graviditetsönskan. För kvinnor som planerar en graviditet kan det vara 
problematiskt att orientera sig bland alla hälsorekommendationer- och råd, då det inte finns 
någon tydlig samlad information och rådgivning, det är därför många som inte känner till 
rekommendationerna (Larsson, 2016).  
 
Prekonceptionell vård ska inte förväxlas med den prenatala vården som i Sverige idag är en 
stor del av barnmorskans arbetsområde på mödravården (Larsson, 2016). Riskfaktorer för en 
skadlig påverkan hos kvinnor eller foster/nyfödda barn sker perioden innan graviditeten, 
vilket innebär att vissa interventioner för att undvika detta behöver utföras innan en 
befruktning sker (Center for Disease Control and Prevention, 2006). Information given från 
mödravården efter konstaterad graviditet kan därmed vara för sent för att förhindra skadliga 
graviditetsutfall relaterade till organbildning och neuralrörsdefekter (Stern, 2015). 
 
Rådgivning inom prekonceptionell hälsa bör erbjudas alla kvinnor i fertil ålder. Dessa 
rådgivningar och bedömningar bör ske åtminstone årsvis och inkludera diskussion om 
sannolikheten att bli gravid (planerad eller oplanerat), samt rådgivning kring lämplig 
medicinsk vård eller livsstilsförändringar för att optimera eventuellt graviditetsutfall 
(Comerford Freda, Moos & Curtis, 2006). Utmaningen är att nå kvinnor innan de blir gravida, 
i exempelvis USA är nästan hälften av alla graviditeter oplanerade och sker i alla 
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ålderskategorier, oavsett socioekonomisk status. För att prekonceptionell hälsa och vård ska 
vara framgångsrik är det därför viktigt att nå kvinnor innan de blir gravida för att ge dem 
information och möjligheten att göra aktiva val kring deras hälsa och livsstil innan en 
graviditet (Moos, 2004).  
 

Sexuell- och reproduktiv hälsa 
 
Reproduktiv hälsa är ett brett begrepp som innefattar sociala, psykologiska och kroppsliga 
perspektiv kring barnafödande och sexualitet. Att ha en god reproduktiv hälsa förutsätter 
kunskap om och tillgång till antikonception, smittskydd samt en säker graviditet och 
förlossning (Socialstyrelsen, 2005). Reproduktiv hälsa definieras enligt World Health 
Organisation, [WHO] (2019a) som möjligheten till ett tillfredsställande sexualliv utan oro för 
sjukdom, möjlighet till fortplantning, frihet att planera sitt barnafödande samt tillgång till 
effektiva och acceptabla metoder för familjeplanering. Detta innebär även tillgång till en god 
hälso- och sjukvård för att möjliggöra en trygg graviditet och förlossning och att föräldrarna 
ges den bästa möjligheten att få friska barn. 
 
Reproduktiva rättigheter är grundläggande för alla människor, vilket innebär rätten att 
bestämma över den egna reproduktionen. Alla människor ska ha lika möjligheter, rättigheter 
och förutsättningar för att kunna bestämma över sin egen kropp utan tvång, våld eller 
diskriminering. I reproduktiva rättigheter ingår även rätten att bestämma om individen vill ha 
barn, hur många barn, samt med vilket intervall barnen föds. Det ingår även tillgång till 
preventivmedel, tillgång till möjligheten för abort samt tillgängligheten till reproduktiv hälso- 
och sjukvård (WHO, 2019a). Att ha möjlighet att bestämma hur många barn och antal år 
mellan sina graviditeter påverkar kvinnors situation och utveckling (Socialstyrelsen, 2014). 
 
Rådgivning liksom abort måste vara lättillgängligt, förebyggande rådgivning och säkra 
preventivmedel ska finnas tillgängligt för alla människor, oavsett kön (Socialstyrelsen, 2014). 
Mellan år 2010 och år 2014 skedde globalt sett 45 procent av aborterna på ett osäkert sätt, 
detta innebär 25 miljoner osäkra aborter per år. Majoriteten av dessa aborter skedde i 
utvecklingsländer i Afrika, Asien och Latinamerika. När kvinnor och flickor inte har tillgång 
till effektiva preventivmedel och säkra abortmetoder finns stora risker för deras hälsa, det 
orsakar onödigt lidande och död (WHO, 2017). Uppskattningsvis dör 530 000 kvinnor varje 
år i världen till följd av graviditets- eller förlossningskomplikationer. Det största hindret för 
en god sexuell och reproduktiv hälsa är fattigdom och diskriminering av kvinnor. För att 
minska mödradödligheten, bekämpa farliga aborter och hindra spridningen av hiv är ökad 
jämställdhet en förutsättning (Jerpseth, 2011). I Sverige har alla gravida rätt till abort till och 
med graviditetsvecka 18, efter graviditetsvecka 18 behövs tillstånd från Socialstyrelsen för att 
göra abort upp till graviditetsvecka 21+6 (SFS: 1974:595).  
 
Preventivmedelsrådgivning syftar till att förhindra oönskade graviditeter och bevara kvinnors 
fertilitet tills en graviditet är aktuell, samt att främja sexuell och reproduktiv hälsa 
(Läkemedelsverket, 2014). Enligt WHO (2018) beräknas att 214 miljoner kvinnor i 
reproduktiv ålder i utvecklingsländer som vill undvika graviditet inte använder ett modernt 
preventivmedel. Detta kan bero på flera orsaker, exempelvis begränsade val av metoder, 
begränsad tillgång, rädsla för biverkningar samt kulturella eller religiösa motsättningar. 
Globalt sett har användandet av moderna preventivmedel ökat något och det finns variationer 
mellan länder. 
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I samspel med andra formas människors syn på sexualitet. Biologiska, emotionella, sociala 
och religiösa faktorer spelar in, likväl normer och värderingar i samhället. Dessa faktorer och 
värderingar har olika betydelse i olika åldrar, hos olika individer och grupper i samhället. 
Internationellt och nationellt fokuserar debatten kring sexuell hälsa i stor omfattning på 
problem och negativa effekter. Hälsofrämjande arbete har sin grund i en positiv syn på 
sexualitet, att människan ska ha möjlighet till njutbara och säkra sexuella erfarenheter, som är 
fria från förtryck, diskriminering samt våld (Socialstyrelsen, 2014). 
 
Att arbeta för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter innebär exempelvis att förbättra 
förutsättningarna i samhället. Hälsofrämjande arbete har sin utgångspunkt i det friska och hur 
det friska kan stärkas och gör det möjligt för individer att förbättra sin hälsa genom att öka 
kontrollen. Genom att främja ett hälsosamt förhållningssätt till sin sexualitet så stärks den 
enskilda individens sexuella och reproduktiva hälsa. Målet med denna strategi är att fler 
personer ska leva med god hälsa, därmed kan förebyggande insatser, vård eller behandling 
minskas. Den sexuella hälsan är beroende av hälsan i övrigt och tvärtom - den generella 
hälsan är beroende av den sexuella hälsan. Genom att bidra till och stötta individen att ta 
hälsosamma beslut kan den sexuella hälsan gynnas. Detta är betydelsefullt då sexualiteten är 
en viktig del i människors livsglädje och är av värde under en människas hela liv 
(Socialstyrelsen, 2014). 
 

Fertilitet 
 
Fertilitet definieras som förmågan att skapa ett barn (Pfeifer et al., 2017). För kvinnor innebär 
fertilitet förmågan att bli gravid. Kvinnors fertila ålder är tiden då kvinnan kan bli gravid, det 
innebär även att kvinnan har en regelbunden menstruation och ägglossning, avvikelser kan 
förekomma. Fertiliteten hos kvinnor är som högst vid 22–26 års ålder (Borgfeldt, Sjöblom, 
Strevens & Wangel, 2019). Vid 30 års ålder börjar fertiliteten minska och efter 35 års ålder 
har förmågan att bli gravid minskat drastiskt och minskar därefter successivt (Ekelin, 
Åkesson, Ångerud & Kvist, 2012). Vid menopaus, då menstruationen och ägglossningen 
upphör är den fertila perioden över (Borgfeldt et al., 2019). Medelåldern hos kvinnor i 
Sverige som föder sitt första barn är idag 29,3 år (Statistiska Centralbyrån, 2018a). Flertalet 
kvinnor föder därmed inte barn under sin mest fertila tid i livet. Under de senaste fyra 
årtiondena har den sammanlagda fruktsamheten sjunkit drastiskt i industriländer och en del 
länder har fertilitetsnivåer under befolkningsersättningsgraden. Om inte förändringar sker 
inom fertilitetsbeteende, eller en ökning av invandring kommer befolkningen i flertalet länder 
att minska, speciellt i Europa (Adsera, 2005). 
 
Den vanligaste orsaken till manlig infertilitet är oförmågan att bilda tillräckligt med friska 
spermier, de kan vara missbildade, ha en kort livslängd eller vara av lågt antal (Skoog 
Svanberg & Sydsjö, 2016). Hassan och Killick (2003) menar att även männens ålder påverkar 
deras fertilitet och därmed möjligheten att göra sin partner gravid. Det tog fem gånger så lång 
tid att bli gravid om mannen var 45 år eller äldre jämfört med en man som var 25 år eller 
yngre, detta även om mannen hade en yngre kvinna. Övervikt och fetma kan påverka 
spermiernas rörlighet negativt, mängden spermier kan minska och det ökar risken för 
förändringar i spermiernas struktur och sammansättning (Hammoud et al., 2010). Hos män 
kan både rökning och överkonsumtion av alkohol leda till att spermieproduktionen minskar, 
till förändringar i spermiernas struktur och sammansättning samt en ökad risk för DNA-
skador. Rökning gör även att spermiernas rörlighet blir nedsatt (Singh Guar, Talekar & 
Pathak, 2010).  
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Globalt sett uppskattas det att 48,5 miljoner par är drabbade av infertilitet på något vis (Inhorn 
& Patrizio, 2015) och det beräknas att 15 till 20 procent av alla par någon gång är infertila 
(Bryman, 2015). Infertilitet definieras och klassificeras som ett sjukdomstillstånd, det 
benämns även som ofrivillig barnlöshet. Definitionen är att befruktning inte skett efter ett års 
regelbundet och oskyddat samliv. Infertilitet delas upp i två olika typer, primär- och sekundär 
infertilitet. Primär infertilitet innebär att en kvinna inte kan bli gravid eller inte kan fullfölja 
en graviditet. Sekundär infertilitet innebär att kvinnan en gång varit gravid och därefter inte 
blivit gravid igen (WHO, 2019b). Subfertilitet innebär någon form av nedsatt fertilitet, det 
betyder en förlängd tid till att uppnå en graviditet (Gnoth et al., 2005). Enligt Pfeifer et al., 
(2017) blir cirka 80 procent av alla par gravida inom ett år vid regelbundet oskyddat samlag. 
 
Fertilitet och möjligheten till att skaffa barn är centralt för kvinnors hälsa och välmående 
(Söderberg, 2013). Ofrivillig barnlöshet drabbar cirka nio procent av par i fertil ålder, vilket 
är ett högt antal och antalet barnlösa par ökar. Att inte kunna bli gravid och föda barn då 
individen önskar kan upplevas som ett trauma och orsaka en livskris (Johansson, 2010). In 
vitro fertilisering [IVF], är en av de vanligare behandlingarna vid alla typer av barnlöshet 
(Socialstyrelsen, 2005). I Sverige inträffade den första graviditeten efter IVF år 1981. Antalet 
har ökat, år 1991 var det cirka 3000 behandlingar medan det år 2010 var cirka 14 500 
behandlingar (Socialstyrelsen, 2013). Även om antal IVF-behandlingar ökar är det endast 
cirka 25 procent av IVF-försöken som leder till en graviditet (Adamson et al., 2006), 
behandlingen är också krävande både för kvinnan och för sjukvården (Socialstyrelsen, 2005). 
För kvinnan är en relativt vanlig biverkning av IVF-behandling ovariell 
överstimuleringssyndrom, vilket innebär att ovarierna blir överstimulerade, förstoras och att 
vätska kan läcka ut i buken. Detta leder till buksmärta, bukspänning och ökat bukomfång. 
Hormonstimulering kan leda till att äggstockarna förstoras upp till fem gånger sin normala 
storlek vilket kan orsaka smärta (Saldéen & Thurin Kjellberg, 2010).  
 
Att bli gravid genom IVF innebär för kvinnan att genomgå en riskgraviditet. Det ökar risken 
för komplikationer under graviditeten och under förlossningen. Exempel på komplikationer 
där risken ökar vid IVF är tromboembolism, graviditetsdiabetes, preeklampsi, placenta 
previae, samt en ökad risk för kejsarsnitt (Wennerholm, Bergh & Nygren, 2010). I Sverige har 
risken för flerbörd minskat, då ett embryo i taget överförs (de Mouzon et al., 2009), 
internationellt är risken fortsatt hög då de flesta barn som föds efter IVF-behandling är 
tvillingar, vilket ökar risken för prematur födsel, låg födelsevikt samt ökad perinatal 
mortalitetsrisk. Det ökar även risken för senare handikapp för barnet, exempelvis 
inlärningssvårigheter, i jämförelse med barn födda i enkelbörd. För barn födda i enkelbörd är 
dock ändå risken förhöjd för prematur födsel och låg födelsevikt. Det finns även en ökad risk 
för missbildningar hos barn födda efter IVF-behandling (Wennerholm, Bergh &Nygren, 
2010). Det är därför viktigt att förebygga infertilitet (Socialstyrelsen, 2005).  
 
Det är vanligt att se graviditet och familjebildning som något självklart. Infertilitet är ett 
hälsoproblem som kan leda till psykosociala konsekvenser eller till en kris som kan påverka 
stora delar av livet (Bryman, 2015). Infertila pars chanser att skaffa barn och bli föräldrar kan 
öka med hjälp av prekonceptionell hälsa, speciellt om infertiliteten eller subfertiliteten beror 
på exempelvis livsstilsfaktorer (Allan, Mounce, Crespo & Shawe, 2018). Flertalet kvinnor 
som planerar sitt barnafödande har låg kunskap om fertilitet (Socialstyrelsen, 2009). På grund 
av orealistiska förväntningar på exempelvis möjligheten att skaffa barn högre upp i åldrarna, 
försämrar vissa par sina möjligheter till en graviditet genom att vänta för länge (Skoog 
Svanberg & Sydsjö, 2016). 
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Hälsoeffekter av prekonceptionell hälsa  
 
Det finns forskning som visar på att ålder och livsstilsfaktorer kan påverka fertiliteten. 
Prekonceptionell hälsa har både omedelbara och långsiktiga hälsoeffekter (Atrash, Johnson, 
Adams, Cordero & Howse, 2006). Hög ålder, övervikt och rökning har en betydande roll för 
kvinnors fertilitet och minskar chansen till befruktning. Hög maternell ålder ökar även risken 
för graviditetskomplikationer, männens ålder bidrar också till lägre fruktsamhet och större 
risker för det väntade barnet (Kelly-Weeder & Cox, 2006). Antalet gravida som skrivs in på 
mödrahälsovården som är överviktiga eller lider av fetma ökar i Sverige (Socialstyrelsen, 
2019). Övervikt ökar risken för att den gravida senare under graviditeten utvecklar 
graviditetsdiabetes eller hypertoni, fostret riskerar också neuralrörsdefekter (Chu et al., 2007). 
Männens vikt är också av betydelse, flertalet studier har visat att män med ett BMI [Body 
Mass Index] över 29 sannolikt har minskad fertilitet (Chavarro, Toth, Wright, Meeker & 
Hauser, 2010; Hammoud, Gibson, Peterson, Meikle & Carrell, 2008). 
 
Folsyra har visat sig ha god effekt för att minska risken för neuralrörsdefekter hos fostret, 
Svenska Livsmedelsverket (2018) rekommenderar ett dagligt intag av 400 µg folsyra en 
månad före graviditet och fram till och med den 12:e graviditetsveckan. Risken för 
fosterskador minskar om kvinnan utöver tillskott av folsyra också ökar intaget av D-vitamin 
före graviditeten samt avstår från alkohol och tobak (Temel et al., 2013). D-vitamin är 
nödvändigt för normal utveckling av fostrets skelett och metabolisering av kalcium (Björk et 
al., 2013). I vår miljö finns hormonstörande ämnen och kemikalier som tros öka risken för 
fosterskador. I Sverige uppmanas gravida och graviditetsönskande kvinnor att minska intaget 
av fisk från Östersjön. Vissa läkemedel ökar också risken för fosterskador, något som tydligt 
ska stå beskrivet i bipackssedeln (Larsson, 2016). Rökstopp hos en tidigare rökande kvinna 
minskar risken för tillväxthämning hos det nyfödda barnet och har en omedelbar hälsoeffekt. 
Det leder även i sin tur till att det nyfödda barnet i vuxen ålder har lägre risk för övervikt, 
hjärt-kärlsjukdomar och typ två diabetes, då tillväxthämmande foster har sämre utvecklade 
blodkärl, muskulatur och organ (Temel et al., 2013). 
 
Sexuellt överförbara sjukdomar ökar generellt sett i världen (WHO, 2019c). Sexuellt 
överförbara sjukdomar drabbar främst sexuellt aktiva under 30 års ålder, både kvinnor och 
män. Den vanligaste sexuellt överförbara sjukdomen i Sverige är klamydia 
(Läkemedelsverket, 2015). En undersökning gjord på unga kvinnor i Sverige visade att 
kvinnor har fler antal sexpartners än tidigare och att kondomanvändning vid samlag med ny 
partner har minskat. Resultatet visade även att fler kvinnor har haft sexuellt överförbara 
infektioner (Tydén, Palmqvist & Larsson, 2012). Infektioner som till exempel klamydia kan 
leda till äggledarskador och salpingit hos kvinnor som i sin tur leder till subfertilitet eller 
infertilitet (Haggerty et al., 2010), hos mannen kan klamydia orsaka skada på bitestiklarna 
(Reproduktiv livsplan, u.å.). Högst andel aborter görs i åldersgruppen 20–29 år 
(Folkhälsomyndigheten, 2017). Då kvinnor inte föder barn under sin mest fertila tid i livet, 
ställer det höga krav på preventivmedelsrådgivning samt på hälsofrämjande åtgärder till 
sexuellt aktiva kvinnor och män (Söderberg, 2013). Könssjukdomar hos kvinnor och män kan 
påverka fortplantningsförmågan. Det finns därför fler viktiga anledningar till att erbjuda män 
och kvinnor information och råd angående hälsa och livsstil samt diskussion beträffande den 
reproduktiva livsplanen (Sanders, 2009). 
 
 
 



6 
 

Utbildning om sexuell och reproduktiv hälsa 
 
Svenska kvinnors barnafödande har minskat under de senaste åren. År 2017 låg 
fruktsamhetstalet på 1,78 barn per kvinna, med stora variationer beroende på vilken kommun 
som kvinnan tillhör. Nedgången har ingen tydlig förklaring, en trolig orsak kan vara att åldern 
vid barnafödandet har ökat de senaste åren (Statistiska centralbyrån, 2018b). Önskan om att 
bli förälder har inte förändrats genom åren, däremot har tidpunkten för när kvinnor och män 
skaffar barn förändrats (Socialstyrelsen, 2005). 
 
Enligt Goodfellow, Frank, McAteer och Rankin (2017) framkom att läkare upplevde att 
kvinnor inte sökte prekonceptionell vård och trodde att detta berodde på bristande kunskap 
kring ämnet och varför det är viktigt, eller bristande graviditetsplanering. Läkarna upplevde 
att prekonceptionell hälsa inte sågs som en prioritet hos kvinnor i barnafödande ålder. Det 
finns inget systematiskt lärande kring prekonceptionell hälsa och vård och dess påverkan på 
graviditetsutfall inom medicinsk- eller omvårdnadsutbildningar visar en amerikansk studie. 
Avsaknaden av kompetens kring ämnet tillåter breda tolkningar och uppmuntrar inte till att 
skifta fokus från vård då kvinnan redan är gravid till ett potentiellt mer effektivt 
prekonceptionellt närmande för att förbättra graviditetsutfall (Moos, 2004). I en studie från 
Storbritannien framkom att läkare önskade att skolans läroplan kring sexuell hälsa, relationer 
och förberedelser inför föräldraskapet skulle utvecklas för att även täcka prekonceptionell 
hälsa, samt att informationen ska ges av lärare som har god kunskap och är säker i ämnet. 
Detta för att stärka unga vuxnas kunskap i ämnet (Goodfellow et al., 2017).  
 
I Sverige är sexualundervisning ett obligatoriskt ämne i grundskolan sedan år 1955. 
Undervisningen sker av lärare med olika kompetenser, i riktlinjerna för undervisningen 
specificeras inte av vem som bör utbilda barn och ungdomar i detta (Skolverket, 2019). En 
svensk studie visar att innehållet i den svenska sexualundervisningen är av varierad kvalitet 
både mellan och inom skolor (Eklund, Engblom, Larsson & Tydén, 2011). För att förbättra 
den prekonceptionella hälsan och därmed hälsan för framtida generationer behöver det ske en 
förändring i både kunskapen och attityden kring den reproduktiva hälsan hos både kvinnor 
och män (Center for Disease Control and Prevention, 2006). 
 
 
Reproduktiv livsplan (RLP)  
 
För att kunna optimera hälsan hos kvinnan och minimera riskfaktorer inför en graviditet krävs 
det att graviditeten är planerad (Stern, 2015). Den reproduktiva livsplanen är ett verktyg som 
används för att främja den reproduktiva hälsan i ett långsiktigt perspektiv. Den riktar sig till 
män och kvinnor i syfte att uppmuntra till reflektion kring deras reproduktiva intentioner och 
därmed arbeta mot en framgångsrik familjeplanering oavsett om det finns en barnönskan eller 
inte (Stern, Larsson, Kristiansson & Tydén, 2013). Den kan vara bra att ha för att minska 
risken för en oönskad graviditet, för att öka chanserna att få önskat antal barn samt för att 
främja den egna och eventuella framtida barns hälsa (Reproduktiv livsplan, u.å.). Den 
Reproduktiva livsplanen består av ett antal frågor om att ha eller att inte ha barn. Den hjälper 
män och kvinnor att sätta upp mål för att tillsammans med vårdpersonal ta fram strategier för 
att uppfylla målen, till exempel genom information för att undvika oönskade graviditeter eller 
om ohälsa som kan drabba reproduktionen negativt (Stern et al., 2013). Den kan användas för 
att lära ut kunskap om prekonceptionell hälsa och hur exempelvis övervikt, hypertoni och 
diabetes kan påverka en graviditet (Mittal, Dandekar & Hessler, 2014). På hemsidan 
“Reproduktiv livsplan” (www.reproduktivlivsplan.se) kan allmänheten dels läsa mer om 
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ämnet samt ladda ner ett dokument som de själva kan fylla i med dessa frågor för att antingen 
diskutera med sin partner eller ta med till barnmorskan eller läkare (Reproduktiv livsplan, 
u.å.).  
 
I en studie som gjordes i Sverige undersökte Stern et al. (2013) bland annat om användandet 
av den reproduktiva livsplanen inom preventivmedelsrådgivning före graviditet ökade 
kvinnors kunskap om reproduktion. Studien visade att kunskapen ökade, ett annat viktigt 
resultat som studien påvisade var att majoriteten av kvinnorna som deltog uppskattade den 
reproduktiva livsplanen och önskade att barnmorskor mer rutinmässigt bör ta upp den. Den 
reproduktiva livsplanen kan användas vid rådgivning och i skriftlig form som till exempel 
broschyrer. Det är ett viktigt verktyg för att minska oavsiktlig graviditet men också för att 
minska riskerna för att få ett sjukt barn. Att använda sig av den reproduktiva livsplanen är ett 
smidigt och kostnadseffektivt verktyg som barnmorskan kan använda sig av vid mötet med 
sina patienter (Mittal et al., 2014). Det kan användas i mötet med alla kvinnor och män i 
reproduktiv ålder (Center for disease control and prevention, 2006) likväl som med patienter 
som besitter riskfaktorer (Mittal et al., 2014). 
 

Barnmorskans arbete 
 
I barnmorskans kompetensområde ingår reproduktiv, sexuell och perinatal hälsa. 
Barnmorskan ska ha kunskap om hälsofrämjande insatser, förebyggande hälso- och sjukvård 
samt både vårdande och behandlande arbete. Att ha reproduktiv hälsa innebär ett fullständigt 
välbefinnande kring det reproduktiva systemet och dess funktioner, den enskilda individen har 
rätt att bestämma antal barn och hur tätt de ska komma (Svenska Barnmorskeförbundet, 
2018). 
 
Att främja hälsa är en central del i barnmorskans arbete och som barnmorska finns 
möjligheten att diskutera livsstilsfaktorer som kan påverka chanserna till att bli gravid (Skoog 
Svanberg & Sydsjö, 2016). I Sverige uppmanas kvinnor att söka sig tidigt till mödravården då 
de upptäcker att de är gravida. Mödravården är det primära sättet för att identifiera problem 
eller riskfaktorer under graviditet. Detta ger barnmorskan eller läkaren möjlighet att bedöma 
risken för prematur födsel eller andra hot mot mammans eller fostrets/bebisens hälsa. Men för 
att förbättra graviditetsutfallet ytterligare är det viktigt att optimera kvinnans hälsa redan inför 
en graviditet och ge ändamålsenlig information och eventuell intervention (Howse, 2008). 
 
I Sverige finns inga tydliga rekommendationer och riktlinjer kring hur den prekonceptionella 
vården ska gå till. Hälsosamtal hos barnmorskan sker vanligtvis tidigast runt graviditetsvecka 
sex till sju, vilket kan vara problematiskt då det kan vara för sent för vissa större 
livsstilsförändringar (Larsson, 2016). Det strukturerade samtalsunderlaget, Reproduktiv 
livsplan (Moos et al., 2008) är framtaget för att kunna initiera samtal om framtida barnönskan 
med män och kvinnor som söker sig till en till exempel barnmorska eller läkare. Barnmorskor 
har i möten med ungdomar på ungdomsmottagning möjlighet att diskutera och informera om 
fertilitet samt livsstilsfaktorers påverkan på reproduktionen. Andra lämpliga tillfällen en 
barnmorska kan utnyttja för att ge råd och information kring prekonceptionell hälsa är vid 
preventivmedelsrådgivning, cellprovtagning, provtagning för sexuellt överförbara sjukdomar 
och i samband med graviditet och efterkontroll (Larsson, 2016). 
 
Förutom att förhindra oönskade graviditeter är preventivmedelsrådgivningen också ett tillfälle 
att erbjuda information om fertilitet samt möjligheterna till att bevara chansen att bli gravid i 
framtiden. Barnmorskorna i Sverige har en unik roll när det gäller främjande av reproduktiv 
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och sexuell hälsa. Barnmorskor träffar kvinnor redan vid första preventivmedelsbesöket, på 
till exempel en ungdomsmottagning och följer därefter kvinnorna framåt i livet. Vid 
preventivmedelsrådgivningen noteras vikt, längd och BMI i journalen, det är därmed ett bra 
tillfälle att diskutera vikt och hälsa, samt förebygga övervikt. Barnmorskor har en viktig 
uppgift att informera om hur kroppen fungerar, skydd mot könssjukdomar och att utbilda 
kvinnor gällande sin fertilitet och menstruationscykel (Tydén, 2016). I Sverige registreras inte 
orsaker till legala aborter, studier har visat att vanliga orsaker är att det inte passar just nu i 
livet, ekonomisk oro samt osäkerhet i relationen. Det är även vanligt att kvinnan inte trodde 
att hon kunde bli gravid vid tillfället, varför preventivmedel inte användes. Detta visar vikten 
av rådgivning kring fertilitet och familjeplanering (Stern, 2015). Om en graviditet är planerad 
ökar chanserna för att kvinnan ska ha optimerat sin hälsa inför graviditeten och på så sätt 
minskar risken för komplikationer (Backhausen et al. 2013).  
 

Problemformulering 
 
Att skjuta upp föräldraskapet har stadigt ökat senaste åren i västvärlden och färre barn föds. 
En hög ålder, rökning, övervikt och andra livsstilsfaktorer är förknippade med 
graviditetskomplikationer hos kvinnan, samt en ökad risk för barnet. Det är därför viktigt att 
veta omständigheterna som påverkar varför föräldraskapet skjuts upp. I barnmorskans 
kompetensområde ingår bland annat hälsofrämjande insatser och förebyggande hälso- och 
sjukvård. Dagligen arbetar barnmorskor aktivt med förebyggande hälsoåtgärder, i Sverige 
finns dock inga tydliga riktlinjer eller dokument kring den prekonceptionella rådgivningen. 
Livsstilen före graviditeten har visat sig ha betydelse för graviditetsutfallet och moderns 
hälsa, det är därför viktigt att kvinnor och män inför en graviditet har denna kunskap. Mer 
forskning behövs för att kartlägga kunskapen och eventuella kunskapsbrister, samt deras 
attityd till ämnet, för att barnmorskor strukturerat ska kunna erbjuda information och 
rådgivning om prekonceptionell hälsa. 

SYFTE  
Syftet med studien var att belysa kunskaper och attityder om prekonceptionell hälsa och 
fertilitet hos personer i reproduktiv ålder. 
 

METOD  

Design 
 
En litteraturstudie gjordes med motivet att skapa en överblick, sammanställa och beskriva det 
valda området (Friberg, 2017). Litteraturstudier kan vara mer eller mindre omfattande och 
användas i all typ av forskning (Forsberg & Wengström, 2016). En litteraturstudie innebär en 
studie av litteratur, först ställs en specifik fråga och därefter görs strukturerade sökningar efter 
vetenskaplig litteratur som besvarar frågan. En litteraturstudie är relevant att använda för att 
sammanställa kunskap som sedan kan användas i praktiken. Det finns flertalet olika syften 
med en litteraturstudie, exempelvis kan syftet vara att beskriva kunskapsläget inom ett visst 
område (Kristensson, 2014). Då syftet i föreliggande studie handlar om att belysa kunskap 
och attityd om prekonceptionell hälsa hos personer i reproduktiv ålder, passar denna form av 
informationsinsamling studiens syfte bra. 
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Urval 
 
Inklusionskriterier 
Vetenskapliga artiklar som handlade om kunskap och attityder om prekonceptionell hälsa och 
fertilitet söktes. Artikelsökningen begränsades initialt genom att valda artiklar inte skulle vara 
äldre än tio år för att resultatet skulle bli så aktuellt som möjligt. För att hitta tillräckligt antal 
artiklar utökades sökningen och inkluderade även ett litet antal äldre artiklar. Artiklarna skulle 
vara peer reviewed, vilket innebär att artikeln är granskad av sakkunniga inom ämnet innan 
publicering (Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016). Artiklarna skulle ha ett etiskt 
godkännande. Ett språkligt inklusionskriterie var att artiklarna skulle vara skrivna på 
engelska- eller svenska språket. Abstrakt lästes på de artiklar som enligt titeln överensstämde 
med studiens syfte, därefter valdes 15 artiklar ut för kvalitetsgranskning. De inkluderade 
artiklarna var av både kvalitativ och kvantitativ ansats, för att på så sätt få en bredare och 
djupare förståelse för ämnet (Whittemore & Knafl, 2005).  
 
Exklusionskriterier 
Studiens exklusionskriterier var studier som inte hade deltagare i reproduktiv ålder, samt 
studier som handlade om kunskap och attityder om ämnet hos vårdpersonal. Artiklar av typen 
reviews och artiklar av låg kvalitet enligt Sophiahemmets bedömningsunderlag för 
självständigt arbete (bilaga 2) exkluderades. Artiklar utan etiskt godkännande exkluderades.  
 

Genomförande 
 
Datainsamling genomfördes under april 2019. För att erhålla artiklar relevanta för studiens 
syfte utfördes sökningar i databaser som är specialiserade på medicin och omvårdad. 
Sökningar har gjorts i Public Medline (PubMed) och Cumulative Index to Nursing and Allied 
Health Literature (CINAHL). Sökningar gjordes även i databasen PsycINFO som har en 
psykologisk inritning inom medicin och omvårdad (Forsberg & Wengström, 2016).  
 
Medical Subject Headings (MESH) termer har använts för att ge korrekta sökord på engelska 
i PubMed. De sökord som användes var: “preconception care”, “fertility”, “awareness”, 
“health knowledge, attitudes, practice” och “parenting”. I CINAHL användes sökorden 
“fertility”, “preconception care” och “awareness”. I PsycINFO användes sökorden 
“Preconception care” och “knowledge”. För att öka sensitiviteten användes den Booleska 
sökoperatören AND (Kristensson, 2014). Artikelsökningen presenteras i tabell 1. 
 
När artikelsökningen i databaserna var gjord granskades sökträffarna genom en första 
gallring. Detta skedde genom att artiklar vars titel varit relevant för studies syfte valdes ut, 
därefter läste båda författarna artiklarnas abstrakt, för att kunna jämföra vilka artiklar som 
skulle inkluderas/exkluderas, därefter gjordes sista urvalet som presenteras med en 
sammanfattning i bilaga 1. Här sorterades artiklar som inte var relevanta för studiens syfte 
bort. De artiklar som bedömdes relevanta lästes sedan i fulltext av båda författarna som 
rekommenderas av Kristensson (2014). Författarna hjälptes åt att översätta de artiklar som var 
på det engelska språket. Dels genom att läsa igenom artiklarna flera gånger, diskutera 
översättningar, samt med hjälp av ett internetbaserat översättningshjälpmedel. 
 
Manuell sökning har genomförts genom att studera de utvalda artiklarnas referenslistor samt 
även från aktuella artiklar inom ämnet men som inte kunnat inkluderas i litteraturstudien då 
det varit reviewartiklar. Manuell sökning kan enligt Forsberg och Wengström (2016) inledas 
genom att studera referenserna i en artikel som berör studiens problemområde. Detta kan leda 
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till att även andra artiklar inom ämnet identifieras. Den manuella sökningen resulterade i att 
två artiklar inkluderades i analysen. Efter samtliga sökningar valdes 15 artiklar ut till den 
slutliga analysen.  
 
Tabell 1. Redovisning av databassökning 
 

Databas/ 
datum 

Sökord Begränsningar Antal 
träffar 

Antal lästa 
abstrakt 

Antal lästa 
artiklar 

Inkluderade 
artiklar 

PubMed 
190424 

Preconception care 
AND awareness 
AND fertility 
 
 

Engelska, 
humans 
 

16 9 4 4 

Cinahl 
190424 

Fertility AND 
awareness 

Engelska, peer 
reviewed, female 
 

185 27 13 7 

Pubmed 
190424 

Health 
Knowledge, 
Attitudes, Practice 
AND fertility 
AND parenting 
 

Engelska, 
humans 

42 5 5 2 

PsycInfo 
190429 

Preconception care 
AND knowledge 

Engelska, peer 
reviewed, 2009-
2019 
 

54 9 5 1 

Cinahl 
190430 

Preconception care 
AND awareness 

Engelska, peer 
reviewed, female 
 

25 8 4 1 

Manuell 
sökning 
 

     2 

Totalt 
 

     17 

Totalt utan 
dubbletter 

  322 58 31 15 

 

Databearbetning 
 
Kvalitetsgranskning och klassificering 
Studiens artiklar har klassificerats och kvalitetsgranskats utifrån Sophiahemmet Högskolas  
bedömningsunderlag för självständigt arbete (bilaga 2). Bedömningsunderlaget innehåller tre 
kvalitetsnivåer, hög-, mellan- eller låg kvalité. Vid klassificering och kvalitetsgranskning 
bedöms artiklarnas innehåll utifrån metod. Exempelvis ska tillvägagångssätten vara väl 
beskrivna, det ska finnas ett tillräckligt antal deltagare för att frågeställningen ska kunna 
besvaras och lämpliga statistiska metoder ska ha använts. Enligt Forsberg och Wengström 
(2016) kan avsaknad av kvalitetsbedömning riskera att slutsatserna blir inkorrekta. 
Kvalitetsgranskningen utfördes gemensamt av författarna för att säkerställa kvalitén på 
artiklarna. Av de 15 inkluderade artiklarna bedömdes 13 vara av hög kvalitet och två av 
medelhög kvalitet. Samtliga artiklar som inkluderats har lästs flera gånger av båda författarna 
för att garantera att de stämde överens med syftet och för att identifiera gemensamma delar. 
Artiklarna har sammanfattats av författarna och sammanställts i ett dokument (bilaga 1).  
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Integrerad analys 
Analysen skedde genom integrerad analys, vilket enligt Kristensson (2014) är ett sätt att 
sammanställa resultat för en litteraturstudie på ett överskådligt sätt. Analysen består av tre 
steg, i det första steget lästes artiklarna igenom i fulltext av båda författarna för att identifiera 
likheter eller skillnader i resultaten. Därefter, i steg två, identifierades kategorier för att 
sammanfatta resultaten från de olika artiklarna och relatera dessa till varandra. I det tredje 
steget sammanställs resultaten under de olika kategorierna (Kristensson, 2014). Artiklarna 
lästes initialt individuellt av författarna. Författarna valde enskilt ut likheter och skillnader ur 
resultaten. Därefter diskuterades de delar som tagits ut författarna emellan för att identifiera 
kategorier. För att underlätta kategoriseringen och tydliggöra utvalda delar från resultaten som 
hörde ihop användes färgkodning i dokumentet. Delarna diskuterades författarna emellan för 
att utesluta personlig tolkning. Därefter sammanställdes resultaten under kategorierna som 
framkom.  
 
Tabell 2. Exempel på integrerad analys 
 

Exempel på resultat från inkluderade 
studier  

Underkategori Huvudkategori 

Most students of both genders who did not 
already have children reported that they 
wished to have children in the future.  

Graviditetsönskan Attityder hos 
personer i 
reproduktiv ålder 

Participants had a relatively realistic 
perception of the most fertile period in a 
woman’s life, but markedly overestimated 
women’s fecundity.   

Kunskap om 
reproduktiv förmåga 

Kunskap hos 
personer i 
reproduktiv ålder 

 
 

Forskningsetiska övervägande 
 
I forskning som bedrivs på människor finns det ett antal regler som bör följas för att en studie 
ska vara etisk försvarbar i enighet med Helsingforsdeklarationen (World Medical Association, 
2018). I Sverige ska forskning vara bedömd och godkänd av en etikprövningsnämnd (Olsson 
& Sörensen, 2011). Det är viktigt att ta hänsyn till etiska överväganden för att undvika risker 
som exempelvis att inkludera icke-etiska resultat. Etiska bedömningar bör vara en del av 
metoden/analysen för att öka den etiska standarden inom litteraturöversikter (Vergnes, 
Marchal-Sixou, Nabet, Maret & Hamel, 2010). Av denna anledning var de artiklar som 
inkluderades i litteraturstudien alla granskade och godkända av en etikprövningsnämnd. 
Etiken diskuterades författarna emellan under tidens gång. Alla artiklar som ingår i studien 
redovisas i resultatet, allt som framkom i studierna redovisas även om det inte stämde med 
författarnas förväntningar. 
 

RESULTAT 
 
Artikelanalysen genererade två huvudkategorier, kunskap hos personer i reproduktiv ålder 
och attityder hos personer i reproduktiv ålder. Av dessa huvudkategorier identifierades fem 
underkategorier. Under kunskap hos personer i reproduktiv ålder: livsstilsfaktorer som 
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påverkar fertiliteten och kunskap om reproduktiv förmåga. Under attityder hos personer i 
reproduktiv ålder: livsprioriteringar, graviditetsönskan och kunskap som efterfrågas. 
Huvudkategorierna och underkategorierna presenteras i tabell 2. 
 
 
Tabell 2. Kategorier och underkategorier. 
 

Huvudkategori Underkategori 
 
 
 
 
Kunskap hos personer i reproduktiv ålder 
 
 

 
Livsstilsfaktorer som påverkar fertiliteten 
 
 
 
Kunskap om reproduktiv förmåga 
 
 

 
 
 
 
 
 
Attityder hos personer i reproduktiv ålder 
 

 
Livsprioriteringar 
 
 
 
Graviditetsönskan 
 
 
 
Kunskap som efterfrågas 
 
 

 

Kunskap hos personer i reproduktiv ålder 
 
Livsstilsfaktorer som påverkar fertiliteten 
En kvalitativ studie gjord i Sverige visade att kunskap om livsstilsfaktorer som påverkar 
fertiliteten var varierad. Ungdomar var inte medvetna om sambandet mellan livsstil, fertilitet 
och prekonceptionell hälsa, de visste att det generellt sett var viktigt med en hälsosam livsstil, 
hur livsstilen påverkar fertiliteten och den prekonceptionella hälsan saknade de kunskap om 
(Ekstrand Ragnar, Grandahl, Stern & Mattebo, 2018). I en studie gjord på 241 personer i USA 
kände sig endast 10 procent väl medvetna om beteenden och faktorer som är potentiellt farliga 
för ett foster. För att öka chanserna till en hälsosam graviditet och en frisk bebis, var ungefär 
hälften av deltagarna måttligt medvetna om positiva beteenden och åtgärder de kunde göra 
(Delgado, 2008). Kvinnor i Kanada som sökte behandling för infertilitet hade kunskap om hur 
viktigt det var att optimera sin hälsa inför och under en graviditet (Vause, Jones, Evans, 
Wilkie & Leader, 2009).  
 
Kunskap om hur kost påverkar fertilitet var varierad. Kvinnor som sökte vård för infertilitet 
saknade kunskap om att gravida kvinnor bör undvika viss fisk och annan mat som kan vara 
skadligt för ett foster (Vause et al., 2009). Män var generellt sett medvetna om att det var 
viktigt för kvinnor att äta hälsosamt (Mitchell, Levis & Prue, 2012). Avseende folsyraintag 
hade flertalet hört talas om att det var viktigt (Delgado, 2008; Mitchell et al., 2012; Vause et 
al., 2009). I en studie gjord på 241 personer visade det sig att 61 procent av kvinnorna och 56 
procent av männen aldrig hört talas om folsyra, medan 32 procent korrekt kunde svara på vad 
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folsyra har för effekt. Att folsyra var skadligt för ett foster uppgav 23 procent av kvinnorna 
och 15 procent av männen (Delgado, 2008).  
 
Flertalet studier visade att deltagarna hade kunskap om att alkohol, tobak och droganvändning 
var skadligt för fertiliteten och/eller ett foster (Delgado, 2008; Mitchell et al., 2012; Vause et 
al., 2009). En kvalitativ studie visade att unga män och kvinnor inte visste att faktorer som 
alkohol, tobak och droger var associerat med fertilitet och prekonceptionell hälsa (Ekstrand 
Ragnar et al., 2018). I en studie gjord på 382 deltagare i Kanada uppgav 14 procent att en 
alkoholhaltig dryck om dagen inte var skadligt för ett foster i första trimestern (Vause et al., 
2009).  
 
En svensk enkätstudie besvarad av män visade att de hade en låg kunskap om hur sexuellt 
överförbara sjukdomar påverkade fertiliteten (Bodin, Tydén, Käll & Larsson, 2018). Svenska 
ungdomar visste inte att oskyddat samlag var en faktor som är associerad med fertilitet och 
prekonceptionell hälsa visade en kvalitativ studie (Ekstrand Ragnar et al., 2018). En 
amerikansk studie visade att universitetsstudenter hade en måttlig kunskap om sexuellt 
överförbara sjukdomars påverkan på fertiliteten (Delgado, 2008).  
 
En svensk studie visade att män hade en låg medvetenhet om hur vikt och hormonstörande 
kemikalier påverkade fertiliteten (Bodin et al., 2018). Kvinnor som sökt hjälp för sina 
fertilitetsproblem hade kunskap om vikten av infektionsscreening samt läkemedelspåverkan 
inför en graviditet. Av 382 deltagare uppgav 29 procent att regelbunden träning var skadligt 
för ett foster (Vause et al., 2009). 
 
Kunskap om reproduktiv förmåga 
Flertalet studier visade att allmänheten har bristande kunskap när det kommer till ålderns 
påverkan på fertiliteten (Bodin et al., 2017; Chan, Chan, Peterson, Lampic & Tam, 2015; 
Ekstrand Ragnar et al., 2018; Hickman, Fortin, Goodman, Liu & Flyckt, 2018; Lampic, 
Skoog Svanberg, Karlström, Tydén, 2006; Nipuli, Hemminki, Rämö & Klemetti, 2017; 
Skoog Svanberg, Lampic, Karlström & Tydén, 2006; Sørensen et al., 2016; Virtala, Vilska, 
Huttunen & Kunttu, 2011; Vujčić, Radičević, Dubljanin, Maksimović & Grujičić, 2017;). En 
studie gjord på 560 kvinnliga universitetsstudenter i USA visade att hälften av kvinnorna 
kunde korrekt identifiera när fertiliteten märkbart sjunker. Trots detta svarade 56 procent att 
majoriteten av kvinnor är fertila vid 45 års ålder (Hickman et al., 2018). 
 
I en dansk studie med 517 deltagare uppgav fler än 35 procent att en märkbar minskning av 
fertiliteten hos kvinnor skedde vid 40 års ålder, fler än 10 procent uppgav att det skedde vid 
45 års ålder. Ungefär hälften av deltagarna kunde korrekt identifiera i vilken ålder som 
kvinnor var mest fertila (Sørensen et al., 2016). I en svensk studie uppgav en av fyra kvinnor 
och en av tre män att kvinnors förmåga att bli gravid sjönk först efter 40 års ålder (Skoog 
Svanberg et al., 2006), en annan svensk studie visade att endast en tredjedel av de 796 
männen i studien visste att en kvinnas fertilitet märkbart sjunker vid 35 års ålder (Bodin et al., 
2017). I en studie gjord på serbiska läkarstudenter hade 62 procent av de 418 deltagarna 
korrekt kunskap om i vilken ålder som kvinnor är mest fertila. Cirka hälften av männen och 
hälften av kvinnorna trodde att en markant minskning skedde först vid 40 års ålder (Vujčić et 
al., 2016). En studie påvisade att mer än hälften av männen och en tredjedel av kvinnorna 
trodde att den markanta minskningen i en kvinnas fertilitet börjar först efter 45 års ålder 
(Virtala et al., 2011). En minoritet av deltagarna i en svensk studie var medvetna om att en 
minskning i möjligheten att bli gravid för en kvinna startar innan hon fyller 30 år och att en 
markant minskning sker i sena 30-årsåldern. Ungefär en tredjedel av de manliga deltagarna 
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trodde att kvinnors möjlighet till fortplantning sjönk markant först efter 45 års ålder (Lampic 
et al., 2006). 
 
Kvinnor var mer medvetna om den åldersrelaterade minskning gällande kvinnlig fertilitet än 
vad män var (Nipuli et al., 2017; Virtala et al., 2011). Yngre deltagare hade sämre kunskap än 
äldre om ålderns påverkan på fertiliteten (Virtala et al., 2011) och äldre kvinnor hade mer 
kunskap om fertilitet än yngre kvinnor. Män med högre utbildningsnivå hade mer kunskap om 
när en kvinna är fertil än män med lägre utbildningsnivå (Nipuli et al., 2017). En annan finsk 
studie visade trots hög utbildningsnivå hade majoriteten av deltagarna låg kunskap om 
fertilitet (Virtala et al., 2011). Majoriteten av kvinnorna i en amerikansk studie upplevde att 
de var medvetna om när under menscykeln en kvinna är fertil. I studien var det 12,7 procent 
som mätte temperatur och kontrollerade sekret för att lokalisera ägglossning och bedömdes 
därför som välinformerade om när en kvinna är fertil under en cykel. De flesta kvinnor 
överskattade därmed sin kunskap om fertilitet (Hampton, Mazza & Newton, 2012). 
 
Både män och kvinnor överskattade möjligheten till en graviditet vid oskyddat samlag vid tid 
för ägglossning (Bodin et al., 2017; Chan et al., 2015; Lampic et al., 2006; Sørensen et al., 
2016; Vujčić et al., 2017). Unga kvinnor och män i Sverige hade främst fått information om 
hur en graviditet undviks i ung ålder vilket ledde till att de trodde att unga personer var 
extremt fertila visade en kvalitativ studie (Ekstrand Ragnar et al., 2018). Hälften av männen 
och hälften av kvinnorna i studien överskattade en ung kvinnas chanser att bli gravid inom ett 
år (Skoog Svanberg et al., 2006). Mer än hälften av männen och lite mindre än hälften av 
kvinnorna överskattade ett pars chans att bli gravid under ett år av oskyddat samlag (Virtala et 
al., 2011). 
 
Möjligheten att bli gravid och få barn genom IVF-behandling överskattades av både män och 
kvinnor (Bodin et al., 2017; Chan et al., 2015; Lampic et al., 2006; Skoog Svanberg et al., 
2006; Sørensen et al., 2016; Vujčić et al., 2017). Män med högre utbildning hade mer 
kunskap om framgång av fertilitetsbehandling än män med lägre utbildning (Bodin et al., 
2017). I Sverige finns inga tydliga skillnader mellan män och kvinnor gällande vad individen 
önskar göra vid infertilitet, i första hand önskas IVF som behandling vid fertilitetsproblem 
(Skoog Svanberg et al., 2006). Både män och kvinnor i Sverige och Serbien önskade IVF före 
adoption och valde i sista hand att acceptera ett liv utan barn (Skoog Svanberg et al., 2006; 
Vujčić et al., 2017). 
 

Attityder hos personer i reproduktiv ålder 
 
Livsprioriteringar 
Majoriteten upplevde att en god relation var sammankopplat med känslan av att vilja bilda 
familj. Oavsett kön så var den viktigaste faktorn innan beslut om föräldraskap att ha en 
partner och ett stabilt förhållande med delat ansvar (Chan et al., 2015; Lampic et al., 2006; 
Skoog Svanberg, 2006; Sørensen et al., 2016; Vujčić et al., 2017). I en  kvalitativ studie gjord 
på ungdomar mellan 16–18 år i Sverige angav majoriteten att de prioriterar resor, utbildning, 
arbete och en god ekonomisk situation före föräldraskap (Ekstrand Ragnar et al., 2018). 
 
Bland universitetsstudenter var det fler män än kvinnor som tyckte att studier och karriär var 
prioriteringar som vägde tyngre än familjebildning (Chan et al., 2015; Sørensen et al., 2016). 
Män ansåg i högre utsträckning att det var viktigt att vänner och anhöriga också hade barn 
(Vujčić et al., 2017). Kvinnor var mer angelägna än män om vikten av att ha en god ekonomi, 
nära till barnomsorg samt att ha barn innan en viss ålder (Skoog Svanberg et al., 2006; Vujčić 
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et al., 2017). I en studie gjort på 401 manliga och kvinnliga universitetsstudenter i Sverige 
trodde fler kvinnor än män att föräldraskapet skulle påverka deras status negativt på 
arbetsmarknaden. Att ha ett jobb som går att kombinera med familjelivet var också en faktor 
som vägde tyngre hos kvinnor än hos män. Kvinnorna var även mer pessimistiska i synen på 
hur ett barn skulle påverka förhållandet till sin partner (Lampic et al., 2016). 
 
En studie gjord i USA på 590 kvinnliga universitetsstudenter visade att det var vanligare att 
singelkvinnor och kvinnor under 30 år valde att prioritera karriären framför föräldraskapet. 
Hälften ansåg att ekonomisk stabilitet var viktigt och 35 procent ansåg att en partner att dela 
ansvaret med var viktiga faktorer för att skaffa barn. Även där var de i större utsträckning 
kvinnor under 30 år eller singlar som var av dessa åsikter. Endast en procent uppgav sig vara 
för unga och att det var en anledning till att skjuta upp föräldraskapet (Hickman et al., 2018). 
 
Graviditetsönskan 
Majoriteten av deltagarna önskade ha barn i framtiden, de allra flesta ville ha mellan två och 
tre barn (Bodin et al., 2013; Chan et al., 2015; Lampic et al., 2016; Skoog Svanberg, 2006; 
Sørensen et al., 2016; Vujčić et al., 2017). I Hong Kong skilde sig resultatet lite jämfört med 
resultaten från norden och USA. I Hong Kong ville 20 procent av 367 universitetsstudenter 
inte ha barn, en högre andel jämfört med övriga studier. I Hong Kong ville de flesta ha mellan 
ett och två barn (Chan et al., 2015). Generellt sett så ville män ha barn lite senare än 
kvinnorna. Siffrorna varierade något mellan olika länder, sammantaget ville majoriteten av 
kvinnorna ha sitt första barn runt 29 års ålder. Männen var mer benägna att vilja ha sitt första 
barn efter 30 års ålder. Kvinnorna var också mer benägna att vilja ha sitt sista barn tidigare än 
männen (Bodin et al., 2013; Chan et al., 2015; Lampic et al., 2016; Skoog Svanberg et al., 
2006; Sørensen et al., 2016; Vujčić et al., 2017). 
 
Att bli förälder ansågs lika viktigt för både männen och kvinnorna (Bodin et al., 2013; Chan 
et al., 2015; Lampic et al., 2016 Skoog Svanberg, 2006; Vujčić et al., 2017). Bland 
universitetsstudenter i Danmark ansåg dock kvinnor att det var viktigare att skaffa barn 
jämfört med de manliga universitetsstudenterna (Sørensen et al., 2016). Majoriteten ville inte 
ha barn under pågående eftergymnasial utbildning, framförallt på grund av anledningar så 
som att inte kunna slutföra sitt forskningsprojekt men även att det kunde försvåra en framtida 
anställning samt på grund av ekonomiskt stöd under föräldraledigheten (Skoog Svanberg et 
al., 2006). 
 
De 367 universitetsstudenterna i Hong Kong blev tillfrågade om potentiella hinder för 
föräldraskap. Majoriteten (68 procent) svarade då att “inte hitta rätt partner”, 49 procent 
“karriär”, 33 procent “inte känslomässigt redo”, 17 procent “utbildning” och 16 procent 
“andra personliga intressen”. Endast tre procent var oroliga för eventuell infertilitet (Chan et 
al., 2015).  
 
Kunskap som efterfrågas 
Att inte ha fått tillräckligt med information om prekonceptionell hälsa och fertilitet var vanligt 
(Hampton et al., 2012; Mitchell et al., 2010; Nipuli et al., 2017). Detta bekräftas även i den 
kvalitativa studien gjord i Sverige som även påvisar att det ansågs viktigt att få denna 
information. Det var lika viktigt för båda könen att få informationen (Ekstrand Ragnar et al., 
2018). Det vanligaste sättet att erhålla information var från media, exempelvis internet, tv och 
tidningar, men även från vårdgivare (Chan et al., 2015; Hampton et al., 2012; Mitchell et al., 
2010).  
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Att erhålla information om prekonceptionell hälsa och fertilitet från vårdgivare som läkare, 
gynekolog eller barnmorskor, samt från utbildade lärare i skolan var önskvärt (Hampton et al., 
2012; Hickman et al., 2018; Vause et al., 2009). Ungdomar föredrog att informationen skulle 
erhållas i skolor eller på ungdomsmottagningar och utföras av personer med kunskap inom 
området fertilitet och reproduktiv hälsa. Unga killar ansåg att de ofta exkluderades från 
sammanhang där det pratas om prekonceptionell hälsa och fertilitet (Ekstrand Ragnar et al., 
2018). Kvinnor över 30 år var mer benägna att önska information om fertilitetsbevarande 
åtgärder än yngre kvinnor (Hickman et al., 2018). Kvinnor med fertilitetsproblem hade aktivt 
försökt öka sin kunskap om fertilitet genom att söka information på egen hand (Hampton et 
al., 2012).  
 
En studie gjord på 201 män i Sverige visade att flertalet upplevde frustration av att inte ha 
tillgång till sexuell och reproduktiv vård. Flertalet män var också av åsikten att 
prekonceptionell rådgivning, som till exempel diskussion av reproduktiv livsplan, endast ska 
erbjudas till män som var i “riskzonen” eller till män som själv sökte vård gällande sin 
reproduktiva hälsa. Att prata om den reproduktiva livsplanen som rutin kunde upplevas 
negativt om mannen sökte vård i annat syfte (Bodin et al., 2018). 
 
Bland ungdomar i Sverige mellan 16–18 år tyckte majoriteten att det var viktigt att bli 
informerade fertilitet och förebyggande hälsa för att kunna upprätthålla och bevara en god 
reproduktiv hälsa. Samtidigt menade ungdomarna att det var svårt att ta till sig långsiktiga 
hälsoeffekter i så ung ålder. Det var delade meningar kring var och när information om 
fertilitet och prekonceptionell hälsa skulle erbjudas, vissa ungdomar menar att ju tidigare 
desto bättre och gav förslag att informationen skulle ske i samband med första 
sexualundervisningen. Andra ungdomar menade istället att individen inte är mottagliga för 
den typen av information vid för ung ålder och att ett bättre tillfälle är i högstadiet (Ekstrand 
Ragnar et al., 2018). 

DISKUSSION  
 

Metoddiskussion 
 
Studiens syfte var att belysa kunskaper och attityder om prekonceptionell hälsa och fertilitet 
hos personer i reproduktiv ålder. Detta syfte bedömdes vara lämpligt att besvara med en 
litteraturstudie, som enligt Forsberg och Wengström (2016) kan användas för att beskriva ett 
kunskapsläge inom ett visst område. Litteraturstudien bygger på 15 vetenskapliga artiklar, 
främst kvantitativa och också kvalitativa, artiklarna redovisas i artikelmatrisen, se bilaga 1. 
För att studien ska kunna upprepas av andra har författarna noggrant redovisat processens 
tillvägagångssätt, vilket enligt Forsberg och Wengström (2016) kan ses som en styrka och 
ökar studiens trovärdighet. 
 
För att få en översikt av ämnet samt för att säkerställa att det fanns tillräckligt med studier för 
att besvara denna studies syfte gjordes en inledande sökning (Östlundh, 2012) i Google 
Scholar, som enligt Forsberg och Wengström (2016) innehåller de flesta vetenskapliga 
tidskrifter, böcker och annan vetenskaplig litteratur. När detta var säkerställt skedde 
datainsamlingen till litteraturstudien därefter genom sökningar i tre databaser som enligt 
Forsberg och Wengström (2016) är inriktade på medicin och omvårdnad; PubMed, CINAHL 
och PsycINFO. Att använda flera databaser stärker arbetets trovärdighet då chansen att hitta 
relevanta artiklar ökar (Henricsson, 2012). Författarna upplevde det problematiskt att 
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kombinera sökord som inte gav för stort eller för litet antal träffar. Sökningarna var därför 
tidskrävande och flertalet titlar och abstrakt lästes igenom för att hitta lämpliga artiklar. 
Manuell sökning gjordes utifrån granskning av intressanta artiklars referenslistor (Östlundh, 
2012), vilket ledde till ytterligare två artiklar inkluderades som passade studiens syfte. Varför 
dessa artiklar inte framkom under sökningar i databaser kan bero på att sökorden inte stämde 
överens. Insamlingen av data skedde i slutet av april månad, vilket berodde på att författarna 
hade ett annat syfte dessförinnan. Detta innebar en begränsad tid till databassökningar för det 
aktuella syftet, vilket enligt Henricson (2012) kan ha påverkat sökresultatet och därmed 
litteraturstudiens kvalitet. Det kan inte uteslutas att resultatet hade blivit annorlunda om mer 
tid hade funnits för litteratursökning. 
 
Författarna hade initialt som avsikt att endast inkludera artiklar från de senaste tio åren, detta 
lyckades inte på grund av ett då otillräckligt antal artiklar, därför inkluderades två artiklar från 
2006 för att ha ett tillräckligt antal till denna studie. Forskning är en färskvara (Forsberg och 
Wengström, 2016), vilket kan ha lett till att inaktuell kunskap och gamla attityder inkluderas 
och tas upp i resultatet.  
 
Artikelsökningen begränsades språkligt till det svenska och engelska språket, då det är de 
språk som författarna behärskar. Majoriteten av de inkluderade artiklarna var på engelska 
språket och översattes av författarna. Till hjälp användes ett webbaserat 
översättningshjälpmedel. Det finns en risk för feltolkning då materialet är skrivet på ett annat 
språk än författarnas modersmål (Forsberg & Wengström, 2016). För att minska risken för 
detta har författarna läst artiklarna flera gånger, hjälpts åt och diskuterat olika formuleringar. 
 
Alla femton artiklar kvalitetsgranskades enligt Sophiahemmets högskolas mall, se bilaga 2. 
Först lästes artiklarna noggrant igenom enskilt av författarna och därefter gjordes 
kvalitetsgranskningen tillsammans, vilket stärker pålitligheten och minskar risken för 
feltolkningar (Henricsson, 2012). Något som tyder på god kvalitet är att alla artiklar var 
vetenskapligt granskade och etiskt godkända. Två artiklar som passade studiens syfte 
exkluderades efter att dem framkom vara av låg kvalitet enligt Sophiahemmets högskolas 
mall (bilaga 2). Det kan enligt Henricsson (2012) stärka litteraturstudiens trovärdighet och 
kvalitet.  
 
Majoriteten av artiklarna var kvantitativa och baserades på enkäter som datainsamlingsmetod. 
I en studie användes intervjuer i fokusgrupper för att samla in data, en studie var en 
randomiserad kontrollerad studie med en interventionsgrupp och en kontrollgrupp. Om olika 
sorters mätinstrument används kan det enligt Henricsson (2012) göra det svårt att dra 
slutsatser av litteraturstudiens resultat. Författarna anser att majoriteten av studierna använde 
sig av samma slags mätinstrument, vilket gör att slutsatser kan dras av resultatet. 
 
Författarna har haft grupphandledning tillsammans med studiekamrater och handledare, som 
har läst litteraturstudien under arbetets gång, vilket stärker trovärdigheten och pålitligheten, 
samt minskar risken för att författarnas förförståelse ska påverka resultatet (Henricsson, 
2012). Författarna har under skrivandets gång diskuterat och reflekterat över sina 
förförståelser för att minska dess påverkan på resultatet.  
 
Majoriteten av artiklarna som analyserades kom från europeiska länder som Sverige, Finland, 
Danmark och Serbien. En artikel kom från USA, en från Kanada och en från Kina. Systemen 
för hälso- och sjukvård ser olika ut i dessa länder, vilket gör att överförbarheten till andra 
grupper, kontexter eller situationer kan påverkas (Mårtensson & Fridlund, 2017). Däremot var 
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nio av artiklarnas studiepopulation universitetsstudenter i olika nivåer, det gör att resultaten 
kan appliceras på liknande grupper i övriga världen. Urvalet av artiklar kan tolkas som 
tendentiöst då alla inkluderade artiklar är skrivna av kvinnliga forskare och alla artiklar utom 
en är gjord i västvärlden, vilket kan ha lett till ett ensidigt resultat. Dock ansågs det relevant 
för syftet till denna studie att främst undersöka hur det ser ut i västvärlden för att kunna 
koppla det till en svensk kontext. 
 

Resultatdiskussion 
 
Syftet med studien var att belysa kunskap och attityder om prekonceptionell hälsa och 
fertilitet hos personer i reproduktiv ålder. I resultatet framkom att kunskapen om hälsans 
påverkan på fertiliteten varierade beroende den period i livet individen befann sig. Samtliga 
studier tog dock upp en bristande kunskap i ålderns påverkan på fertilitet (Bodin et al., 2017; 
Chan et al., 2015; Ekstrand Ragnar et al., 2018; Hickman et al., 2018; Lampic et al., 2006; 
Nipuli et al., 2017; Skoog Svanberg et al., 2006; Sørensen et al., 2016; Virtala et al., 2011; 
Vujčić et al., 2017). Flertalet studier berörde att information om sambandet mellan goda 
levnadsvanor och fruktsamhet var av vikt för både män och kvinnor. Samtidigt uttrycktes det 
att det var viktigt hur och när informationen gavs för att det skulle få så bra utfall som möjligt 
(Bodin et al., 2018; Ekstrand Ragnar et al., 2018; Hampton et al., 2012; Hickman et al., 2018; 
Vause et al., 2009). 
 
Det visade sig vara vanligt att inte ha fått tillräckligt med information om prekonceptionell 
hälsa och fertilitet (Ekstrand Ragnar et al., 2018; Hampton et al., 2012; Mitchell et al., 2010; 
Nipuli et al., 2017) och majoriteten av deltagarna upplevde att det var viktigt att få den typen 
av information (Ekstrand Ragnar et al., 2018; Vause et al., 2009). Detta resultat skiljer sig 
något från en studie av Van der Zee, de Beaufort, Steegers & Denktas (2013) där kvinnorna i 
studien inte ansåg sig vara målgruppen för prekonceptionell hälsa- och vård, utan att det 
istället borde rikta sig till för kvinnor med fertilitetsproblematik. Trots att kvinnorna i studien 
erhöll information om vad prekonceptionell hälsa- och vård var och ansåg det som viktigt för 
allmänheten att ta del av informationen, så kunde flertalet inte se sig själva söka specifikt till 
vård som berör prekonceptionell hälsa. Dock menade vissa kvinnor att det var av stor vikt att 
få information om fertilitet och vad som optimerar den, men att den istället bör ges vid 
“vanliga” besök hos en doktor. Besök som enbart berör prekonceptionell hälsa kunde enligt 
kvinnorna i studien vara förenat med stress då det skulle vara mer tydligt för allmänheten och 
bekanta att de försökte bli gravida. Författarna till föreliggande studie anser att 
prekonceptionell vård kan uppfattas och tolkas på olika sätt, antingen som hälsoåtgärder inför 
en planerad graviditet eller som ett tillfälle för individen att reflektera över sin reproduktiva 
hälsa och framtidsplaner, oavsett om det finns en barnönskan eller inte. Det är enligt 
författarna viktigt att båda aspekterna inkluderas i den prekonceptionella vården.  
 
Män önskade inte få information om prekonceptionell hälsa eller fertilitet om de inte aktivt 
efterfrågade den, budskapet var att den skulle erbjudas till män i “riskzonen” eller först om de 
frågade efter informationen (Bodin et al., 2018). Det vore intressant att få svar på frågan 
varför män inte önskar informationen. Att ha kunskap om både sin egen och även sin partners 
reproduktiva hälsa möjliggör att kunna ta informerade beslut samt ökar jämställdheten. Unga 
män tyckte att det var viktigt att erhålla informationen och kände sig exkluderade från 
sammanhang där det blir naturligt att diskutera prekonceptionell hälsa och fertilitet (Ekstrand 
Ragnar et al., 2018). Författarna till föreliggande studie anser att det behövs fler tillfällen för 
män att diskutera sin reproduktiva hälsa. Risken att inte involvera männen kan vara att fokus 
och ansvar läggs över på kvinnan när det gäller ansvar för preventivmedel eller 
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livsstilsförändringar inför en graviditet. Det är av stor vikt att den prekonceptionella vården 
riktar sig till alla människor i reproduktiv ålder. 
 
I studien gjord av Ekstrand et al. (2018) framkommer det att ungdomar mellan 16–18 år 
uttryckte en risk med att få information om fertilitet och prekonceptionell hälsa i för ung 
ålder, då det kan skapa stress vilket skulle påverka den psykiska hälsan negativt. Liknande 
resonemang togs upp i Bodin et al. (2017), män önskade få information om sin reproduktiva 
hälsa när de själva sökte hjälp och inte som rutin, detta för att utesluta en ökad stress. Fertilitet 
och kunskap om sin reproduktiva förmåga kan upplevas som en styrka och en kraft och är 
viktig för kvinnors identitet, samtidigt som den kan upplevas vara något som måste ”tryckas 
ned” på grund av egna och andras förväntningar. Möjligheten att bli gravid och bilda familj i 
framtiden kan ses som en självklarhet och som en naturlig del av livet. För flertalet kvinnor 
kan det också vara en stress, i och med att fertiliteten sjunker med kvinnans ålder. En del 
kvinnor kan känna en stress över att hinna med sitt eget liv och sina prioriteringar först, ha tid 
till att hitta rätt partner och verkligen känna sig redo för att skaffa barn (Söderberg, Lundgren, 
Olsson & Christensson, 2010). 
 
Att den fertila åldern är begränsad både hos män och kvinnor, men framförallt hos kvinnor, 
kan göra att kunskapen och medvetenheten skapar stress. Detta är en svår balansgång gällande 
autonomi och självbestämmande. Den reproduktiva livsplanen används som ett verktyg för 
reproduktivt hälsofrämjande i ett långsiktigt perspektiv i syfte att uppmuntra till reflektion 
kring män och kvinnors reproduktiva intentioner, för att kunna arbeta mot en framgångsrik 
familjeplanering oavsett barnönskan eller inte. Det har visats sig att användandet av den 
reproduktiva livsplanen inom preventivmedelsrådgivning före graviditet ökade kvinnors 
kunskap om reproduktion och att informationen var uppskattad (Stern et al., 2013).  
 
Reproduktiva rättigheter innebär rätten att bestämma över den egna reproduktionen. Att alla 
människor ska ha lika möjligheter och förutsättningar för att kunna bestämma över sin egen 
kropp utan tvång, våld eller diskriminering. I det ingår även rätten att bestämma om individen 
vill ha barn och hur många barn (WHO, 2019a). För att fullständigt kunna bestämma över sin 
kropp och reproduktiva hälsa krävs kunskap för att individen ska kunna göra medvetna val 
därefter. En ökad kunskap kan leda till ett minskande av oönskade graviditeter, bevarad 
fertilitet samt att öka den prekonceptionella hälsan. I Ekstrand Ragnar et al. (2018) beskrivs 
att trots svårigheterna att ta till sig information om långsiktiga hälsovinster samt en eventuellt 
ökad stress, ansåg ungdomarna att kunskap och information om fertilitet och förebyggande 
hälsa bör ges i en ung ålder, då konsekvenserna att inte ha kunskapen ansågs vara mer 
skadliga.  
 
Resultatet i föreliggande studie visade att kvinnor som söker hjälp för fertilitetsproblem har 
bättre kunskap om levnadsvanor som optimerar fertiliteten (Vause et al., 2009). Detta kan 
bero på att en individ som har en önskan om att bli gravid men har problem med att bli gravid, 
är informationssökande och villig att göra förändringar för att optimera möjligheten att bli 
gravid. Kvinnor som söker hjälp för fertilitetsproblem kanske redan innan de kontaktar vården 
har sökt information, via till exempel internet eller i böcker, om levnadsvanor som optimerar 
fertiliteten och graviditetsutfallet. I de allra flesta europeiska länder finns utformade riktlinjer 
kring prekonceptionell hälsa vad gäller kvinnor med riskfaktorer eller kroniska sjukdomar 
(Shawe et al., 2015). Att kvinnor som söker för fertilitetsproblem har bättre kunskap om 
prekonceptionell hälsa skulle därför också kunna bero på att de har en eller flera riskfaktorer 
och då blivit informerade om vikten av prekonceptionell hälsa och efterföljande hälsoeffekter. 
Varför det idag inte finns några tydliga riktlinjer om prekonceptionell hälsa till personer utan 
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riskfaktorer eller kroniska sjukdomar kan bero på att det är ett ämne som är på frammarsch 
och något som kommer komma mer och mer i framtiden. 
 
Enligt Larsson (2016) anses USA vara ett föregångsland när det gäller prekonceptionell hälsa. 
Män och kvinnor samtalar med en barnmorska eller läkare kring sin reproduktiva livsplan, 
kvinnor kan bland annat begära en undersökning för att bedöma den reproduktiva hälsan 
vilket har visat sig förbättra graviditetsutfall och den framtida hälsan hos både barn och den 
blivande mamman. Detta är intressant då resultat från studier gjorda i USA visar på att få 
erhöll information om prekonceptionell hälsa från deras vårdgivare. Det var vanligare att 
kvinnor hade konversationer kring prekonceptionell hälsa med sin partner (Mitchell et al., 
2012). Flertalet hade även låg till måttlig kunskap om fertilitet (Delgado, 2008), samt att 
föräldraskapet skjuts upp främst på grund av karriär (Hickman et al., 2018). Dessa resultat 
stämmer överens med studier från flera länder vilket påtalas i resultatet. 
 
Resultatet visade att majoriteten av personerna i reproduktiv ålder önskade att ha barn i 
framtiden, gärna två till tre barn (Bodin et al., 2013; Chan et al., 2015; Lampic et al., 2016; 
Skoog Svanberg et al., 2006; Sørensen et al., 2016; Vujčić et al., 2017). Kvinnor var mer 
benägna om att skaffa barn innan de blev för gamla och män var mer benägna att önska första 
barnet senare i livet, detta beror troligtvis på att kvinnornas fertila ”fönster” är betydligt mer 
snävare och att det då innebär krav på att bli gravid inom en viss ålder (Bodin et al., 2013; 
Chan et al., 2015; Lampic et al., 2016; Skoog Svanberg et al., 2006; Sørensen et al., 2016; 
Vujčić et al., 2017). Då kvinnor idag ofta inte föder barn under sin mest fertila tid i livet, 
ställer det höga krav på preventivmedelsrådgivningen och hälsoförebyggande åtgärder 
(Söderberg, 2013). Det är då ett viktigt tillfälle att informera om prekonceptionell hälsa för att 
kvinnan själv ska ta en aktivt val hur länge hon vill använda sig av preventivmedel. Van der 
Zee et al. (2012) tar upp i sin studie att det var svårt för kvinnor att veta när de skulle sluta 
med preventivmedel och var redo att skaffa barn, beslutet var lätt att skjuta upp. Majoriteten 
av kvinnorna svarade att det var åldern som avgjorde när preventivmedel avslutades och 
kvinnorna försökte skaffa barn. Enligt föreliggande studies resultat så överskattas åldern för 
kvinnors “fertila fönster”, både män och kvinnor trodde att kvinnors förmåga att bli gravida 
kvarstod i en högre ålder än vad som är korrekt (Bodin et al., 2017; Chan et al., 2015; 
Ekstrand Ragnar et al., 2018; Hickman et al., 2018; Lampic et al., 2006; Nipuli et al., 2017; 
Skoog Svanberg et al., 2006; Sørensen et al., 2016; Virtala et al., 2011; Vujčić, et al., 2017). 
Med okunskap om ålderns påverkan på fertiliteten kan det leda till att individens önskemål 
inte uppfylls. Att inte kunna bestämma själv över när det är dags att bilda familj, kan leda till 
en livssorg, ökad ångest, ökad stress, depression, sämre livskvalitet och sämre 
självuppskattning hos både kvinnor och män (Johansson, 2010). 
 

Slutsats 
 
Kunskapen om prekonceptionell hälsa och fertilitet hos personer i reproduktiv ålder varierade 
och var bristande. Majoriteten önskade barn i framtiden. Förmågan att bli gravid 
överskattades, både när det gäller fertil ålder och chansen att bli gravid vid assisterad 
befruktning. Att ha en stabil relation, karriär, utbildning och resor var faktorer som ansågs 
viktigt före föräldraskap. Personer i reproduktiv ålder önskade mer kunskap om fertilitet och 
prekonceptionell hälsa, det fanns delade meningar om varifrån och när information bör ges. 
En ökad kunskap hos personer i reproduktiv ålder skulle kunna leda till positiva hälsoeffekter 
på både individ- och samhällsnivå. 
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Klinisk tillämpbarhet 
 
Personer i reproduktiv ålder önskade mer information och kunskap om fertilitet och 
prekonceptionell hälsa för att få en bättre förståelse gällande sin reproduktiva hälsa. 
Information och utbildning kring fertilitet och den prekonceptionella vården bör förbättras 
och utvecklas. Den reproduktiva livsplanen bör finnas med som en del av vården på 
mottagningar för sexuell hälsa. Barnmorskan har en nyckelroll då de möter människor i 
reproduktiv ålder dels på ungdomsmottagningar samt på mödravårdscentraler, dock är det av 
vikt att männen inkluderas på ett naturligt sätt. Vidare forskning behövs för att ta fram 
riktlinjer för den prekonceptionella vården i Sverige för tydliggöra hur personal ska arbeta för 
att kunna ge så bra information som möjligt så personer i reproduktiv ålder är väl 
informerade.  
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Resultat  Kvalitet 
Typ 

Bodin, M., 
Käll, L., 
Tydén, T., 
Stern, J., 
Drevin, J., 
Larsson, M.  
2017 
Sverige 

Exploring men's 
pregnancy-planning 
behaviour and fertility 
knowledge:a survey 
among fathers in Sweden 
 

Syftet med studien var 
undersöka hur män 
planerar för graviditet 
och att mäta deras 
fertilitetskunskap efter 
att ha blivit föräldrar, 
samt att undersöka om 
det var skillnader i 
beteenden och kunskap 
mellan grupper med 
olika socio-demografisk 
karaktär och deras 
reproduktiv historia. 
 
 

Studien är baserad på 
tvärsnittsdata från en svensk 
longitudinell studie. Den 
longitudinella studien 
inkluderade data från 
antenatalkliniker i nio olika län. 

1988 
(1170+22) 
 

81% av deltagarna svarade att graviditeten var 
väldigt eller ganska planerad. 17% hade gjort 
livsstilsförändringar inför graviditeten för att 
optimera hälsan och fertiliteten. De vanligaste 
justeringarna var att minska eller sluta med 
alkohol, cigaretter och snus, eller att träna mer. 
Förstagångsfäder och de som hade använt sig av 
assisterad befruktning var mer benägna att ha gjort 
livsstilsförändringar. Stor variation om kunskapen 
om fertilitet, män med universitetsutbildning hade 
bättre fertilitetskunskap än män utan 
universitetsutbildning.  

I (P) 

Bodin, M., 
Tydén, T., 
Käll, L., 
Larsson, M. 
2018 
Sverige. 
 

Can Reproductive Life 
Plan-based counselling 
increase men's fertility 
awareness? 
 

Att undersöka om 
Reproduktiv livsplan-
baserad rådgivning 
under i samband med 
sjukvårdsbesök rörande 
sexuell hälsa ökar mäns 
medvetenhet om 
reproduktiv hälsa och 
fertilitet, samt att 
utvärdera huruvida 
rådgivningen mottas och 
accepteras.  

Randomiserad kontrollerad studie 
som besökte två stycken 
mottagningar för sexuellt 
överförbara sjukdomar. Alla fick 
standardvård och männen i 
interventionsgruppen fick också 
muntlig och skriftlig 
(Reproduktiv Livsplan) RLP-
baserad information. 
Medvetenheten i ämnet mättes 
genom ett formulär före 
interventionen och genom en 
telefonenkät tre månader efter.  
 
 
 
 
 

201 
(40) 

Majoriteten av männen ville ha barn i framtiden. 
Generell medvetenhet om fertilitet ökade i 
interventionsgruppen, inte i kontrollgruppen. 
Bland männen i interventionsgruppen hade 76% 
en positiv upplevelse av rådgivningen, 77% hade 
tagit till sig ny information. Låg medvetenhet om 
STI, ålder, vikt och hormonstörande ämnens 
påverkan på fertiliteten. Information om fertilitet 
är irrelevant fram tills de önskade skaffa barn. 

I (RCT) 
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Chan, CH., 
Chan TH., 
Peterson, BD., 
Lampic, C., 
Tam, MY. 
Kina 
2015 
 

Intentions and attitudes 
towards parenthood and 
fertility awareness among 
Chinese university 
students in Hong Kong: a 
comparison with Western 
samples.  
 

Syftet med studien var 
att undersöka intentioner 
och attityder till 
föräldraskap och 
medvetenheten om 
fertilitetsproblem hos 
kinesiska manliga och 
kvinnliga 
universitetsstudenter. Ett 
till syfte var att jämföra 
me tidigare resultat från 
Sverige.  
 
 

Tvärsnittsstudie, svensk online-
enkät som översatts till kinesiska. 
Enkäterna innehöll ja- och 
nejfrågor samt öppna frågor. 
Data analyserades med Chi 2-
test.  

754 
(387) 

Resultatet jämfördes med två liknande studier i 
Sverige och USA. En stor andel av de kinesiska 
universitetsstudenterna underskattade ålderns 
påverkan på fertiliteten och överskattade 
möjligheten till att bli gravid med hjälp av 
fertilitetsbehandling, precis som de tidigare 
studierna visat. Mindre benägna att vilja ha barn, 
mer medvetna och mindre oroliga över infertilitet, 
och mindre motiverade till att söka hjälp vid 
fertilitetsproblem. 

I (P) 

Delgado, C. 
USA 
2008 

Undergraduate Student 
Awareness of Issues 
Related to Preconception 
Health and Pregnancy 
 

Syftet var att undersöka 
studenters medvetenhet 
om frågor relaterade till 
förebyggande hälsa och 
graviditet och undersöka 
könsskillnader. 
 

Ett frågeformulär besvarades av 
241 universitetsstudenter. 
Frågeformuläret utformades av 
författaren och användes för att 
få information om studenternas 
medvetenhet om 
prekonceptionell hälsa. Frågorna 
varierade och var antingen 
strukturerade eller öppna. 
 

241 Resultatet visade på att studierna hade låg till 
måttlig kunskap inom området, 64 % av frågorna 
var korrekt i fyllda. Kvinnor hade något högre 
medvetenhet än män. Studenterna visade en hög 
nivå på medvetenhet om droganvändning, en 
måttlig nivå på medvetenhet för sexuellt 
överförbara sjukdomar. 
 

II (P) 

Ekstrand 
Ragnar, M., 
Grandahl, M., 
Stern, J., 
Mattebo, M.  
Sverige 
2018 
 
 

Important but far away: 
adolescents’ beliefs, 
awareness and 
experiences of fertility 
and preconception health  
 

Syftet med studien var 
att undersöka ungdomars 
tro och medvetenhet om 
fertilitet och 
prekonceptionell hälsa. 
Samt att utforska 
erfarenheter kring 
information om fertilitet 
och prekonceptionell 
hälsa riktad mot 
ungdomars åldersgrupp.  
 
 
 
 

Studien hade en explorativ 
kvalitativ design. 
7 fokusgruppintervjuer med 
studenter mellan 15–19 år. 
Alla intervjuer skedde i skolan 
förutom en intervju. 
Intervjufrågorna var semi-
strukturerade. Insamlad data 
analyserades genom kvalitativ 
innehållsanalys.  

47 Ett tema och fem kategorier framkom genom 
intervjuerna. Prekonceptionell hälsa var viktigt 
men kändes långt borta för ungdomarna. 
Deltagarna var medvetna om vikten av en 
hälsosam livsstil, men hade inte tillräcklig 
kunskap om ämnet. De hade svårt att relatera till 
fertilitet och prekonceptionell hälsa, samtidigt 
fanns en önskan om att bevara fertiliteten för att 
ha goda fertilitetsmöjligheter i framtiden.  

I (K) 
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Hickman, L., 
Fortin, C., 
Goodman, L., 
Liu, X., 
Flyckt, R. 
USA 
2018 
 

Fertility and fertility 
preservation: knowledge, 
awareness and attitudes of 
female graduate students 
 

Att utvärdera den 
generella kunskapen hos 
kvinnliga 
universitetsstudenter om 
reproduktivt åldrande 
och fertilitetsbevarande 
metoder och undersöka 
förväntningar, personliga 
tankar och önskemål 
angående fertilitet och 
fertilitetsbevarande 
möjligheter. 
 
 
 
 

Tvärsnittsstudie, online-enkät 
med 21 frågor, riktad till 
kvinnliga universitetsstudenter 
och kvinnliga läkare under 45 års 
ålder. SAS 9.3 användes för 
dataanalysen. 

560 
(1890) 

Det var många faktorer som påverkade varför 
föräldraskapet sköts upp, den främsta faktorn var 
karriär. 60% av kvinnorna kunde tänka sig 
fertilitetsbevarande åtgärder i framtiden. 
Majoriteten angav två eller flera hinder till detta, 
exempelvis hög kostnad eller låga chanser. 
Kvinnor över 30 år var signifikant mer benägna att 
önska framtida fertilitet, önskade mer information 
om möjligheterna till fertilitetsbevarande åtgärder 
och kunde tänka sig genomgå fertilitetsbevarande 
åtgärder i framtiden.  

I (P) 

Lampic, C., 
Skoog 
Svanberg, A., 
Karlström, P-
O., Tydén, T.  
Sverige 
2006 

Fertility awareness, 
intentions concerning 
childbearing, and attitudes 
towards parenthood 
among female and male 
academics  
 
 

Syftet var att undersöka 
universitetsstudenters 
intentioner och attityder 
till framtida föräldraskap 
och deras medvetenhet 
gällande kvinnlig 
fertilitet.  

Per post skickades en enkät, 
information om studien och ett 
förbetalt kuvert till 600 
slumpmässigt utvalda studenter 
på Uppsala Universitet. 
Formuläret var utvecklat genom 
tidigare forskning och samt 
författarnas professionella 
erfarenhet, tre pilotstudier har 
gjorts för att testa formulärets 
validitet och realabilitet. 
Formuläret bestod av 56 frågor. 
Analysen utfördes med hjälp av 
SPSS.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

401 
(199) 

Manliga och kvinnliga universitetsstudenter i 
Sverige har en positiv attityd till föräldraskap och 
vill ha barn. Kvinnor i jämförelse med män var 
signifikant mer oroliga för problem relaterat till att 
kombinera arbete och barn. Både kvinnor och män 
hade optimistiska förväntningar på kvinnors 
chanser att bli gravida. Hälften av kvinnorna 
önskade ha barn efter 35 års ålder och var inte 
medvetna om ålderns negativa påverkan på 
kvinnlig fertilitet.  

I (P) 
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Mitchell, E., 
Levis, D M., 
Prue, C E. 
USA 
2010 

Preconception Health: 
Awareness, Planning, and 
Communication Among a 
Sample of US Men and 
Women 
 

Att undersöka män och 
kvinnors medvetenhet av 
exponering av 
information om 
prekonceptionell hälsa, 
specifikt beteende 
gällande 
prekonceptionell hälsa 
samt planering kring 
prekonceptionell hälsa, 
samt diskussion med sin 
partner om 
prekonceptionell hälsa.  
 
 

Data från en större enkätstudie, 
detta är en uppföljningsenkät som 
skickades till kvinnor mellan 18–
44 års ålder och män mellan 18–
64 års ålder med kompletterande 
frågor gällande prekonceptionell 
hälsa. 
SPSS användes för att 
dataanalys.  

 2736 
 

Få erhöll information om prekonceptionell hälsa 
från deras vårdgivare. Kvinnor var mer medvetna 
än män om specifika hälsobeteenden inför 
graviditet. Kvinnor uppgav att de hade fler 
konversationer kring prekonceptionell hälsa med 
sin partner, än vad män uppgav. Deltagarna 
uppgav att information om prekonceptionell hälsa 
ska riktas till både män och kvinnor.  

I (P) 

Nipuli, S., 
Hemminki, E., 
Rämö, A., 
Klemetti, R.  
Finland 
2017 

Finnish university 
students’ knowledge of 
the health impacts of 
postponing childbearing 
 

Syftet med studien var 
att utvärdera finska 
universitetsstudenters 
kunskap om ålderns 
effekt på fertiliteten och 
åldersrelaterade risker 
för kvinnan och barnet 
under graviditet och 
förlossning. Vidare 
undersöker studien 
studenternas egna 
uppskattning av deras 
kunskap om ålder 
relaterad till fertilitet och 
graviditetsrisker och 
studenternas åsikt om de 
har fått tillräcklig 
information.  
 
 
 
 
 
 

Datainsamling skedde genom att 
studenter från nio olika skolor 
fick besvara en enkät. Enkäten 
var utformad med tidigare 
använda frågor, samt nya frågor. 
Alla frågor hade testats i en 
pilotstudie. Enkäten innehöll 40 
strukturerade frågor och 3 öppna 
frågor.  
 
 

1368 
(689) 

14% av kvinnorna och 29% av männen visste inte 
att det var svårare för kvinnor över 35 år att blir 
gravida jämfört med kvinnor i 25-årsåldern. 36% 
av kvinnorna och 54% av männen var omedvetna 
om att kvinnors fertilitet minskar vid 30–35 års 
ålder. 10% av kvinnliga studenter visste inte att 
graviditetsrisken ökar för den gravida över 35 år 
och 20% visste inte att åldern ökade risken för 
barnet. Hälften av alla studenter kände att de inte 
fått tillräckligt med information om ålderns 
påverkan på fertilitet och den ökade 
graviditetsrisken.  

I (P) 
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Skoog 
Svanberg, A., 
Lampic, C., 
Karlström, P-
O., Tydén, T. 
Sverige 
2006 
 

Attitudes toward 
parenthood and awareness 
of fertility among 
postgraduate students in 
Sweden 
 

Att undersöka 
universitetsstudenter 
som läser vidares deras 
attityder till föräldraskap 
och avsikter med att ha 
barn, hinder för att 
skaffa och uppfostra 
barn under studietiden, 
och medvetenheten om 
fertilitetsproblem. 
 

Kohortstudie. Enkät utformades 
baserat på författarnas tidigare 
forskning och professionella 
erfarenhet. Enkäten hade 42 
frågor och gick igenom tre olika 
steg av pilottestning på 
universitetsstudenter. Skillnaden 
mellan män och kvinnor 
jämfördes med hjälp av Chi 2-
test. All data analyserades med 
hjälp av SPSS-program.  
 

257 
(143) 

Majoriteten av de barnlösa studenterna hade 
positiv attityd till föräldraskapet och önskade 2–3 
barn. Majoriteten av kvinnorna ville ha sitt sista 
barn efter 35 års ålder. Jämfört med män så var 
kvinnor mer pessimistiska om effekterna 
föräldraskapet har på deras studier och såg mer 
problem med att balansera jobb och familjeliv. En 
av fyra deltagare överskattade kvinnans förmåga 
att bli gravid mellan 35–40 års ålder. Hälften hade 
optimistiska förväntningar på chansen att bli 
gravid med hjälp av IVF-behandling. 

I (P) 

Sørensen, 
NO., 
Marcussen, S., 
Grønbæck 
Backhausen, 
M., Juhl, M., 
Schmidt, L., 
Tydén, T., 
Hegaard, H K. 
Danmark 
2016 
 

Fertility awareness and 
attitudes towards 
parenthood among Danish 
university college 
students. 
 

Syftet med studien var 
att undersöka attityder 
kring föräldraskap, 
avsikter med 
barnafödande och 
kunskap om 
fertilitetsproblem bland 
manliga och kvinnliga 
universitetsstudenter. 

Tvärsnittsstudie baserad på en 
enkät med 49 validerade frågor, 
bland universitetsstudenter som 
deltog i en obligatorisk 
föreläsning.  
Data analyserades genom 
deskriptiv statistik. 
 

517  
(10) 

Majoriteten av deltagarna önskade skaffa barn i 
framtiden, det var skillnad mellan könen. Kvinnor 
tyckte det var mer viktigt än män. Kunskapen om 
fertilitetsproblem var lika mellan könen. Det var 
låg kunskap om åldersrelaterad fertilitetspåverkan 
hos kvinnor. Kvinnor tyckte det var mer viktigt än 
män att inte få barn när de var för gamla. För båda 
könen var det mest viktiga inför föräldraskapet att 
ha en partner att dela ansvaret med. 
 

I (P) 

Vause, T., 
Jones, L., 
Evans, M., 
Wilkie, V., 
Leader, A. 
Kanada 
2009 
 
 
 

Pre-conception health 
awareness in infertility 
patients.  
 

Studiens syfte var att 
undersöka kunskapen 
och tankar av patienter 
som besöker en 
fertilitetsklinik och om 
det finns luckor i deras 
kunskap. 
 
 
 
 
 
 
 
  

Enkät innan första läkarbesöket 
hos en fertilitetsklinik. De 
skattade svaren på frågorna med 
en 5-poängs Likert-skala. Chi-
Square och Fisher-test användes 
för att säkerställa statistisk 
signifikans. 

400 
(18) 

Patienterna var välinformerade om optimering av 
hälsan, folsyraintag, infektionssjukdomar, 
mediciner, våld i nära relation, rökning och 
droger. Patienterna var ej informerade om riskerna 
med daglig alkoholkonsumtion, hög maternell 
ålder, träning, exponering för kattsand och intag 
av fisk och viss annan mat. De var omedvetna om 
vikten av rubella-immunisering och familjens 
hälsohistoria. 
 

II (P) 
 



BILAGA 1 

6 
 

Virtala, A., 
Vilska, S., 
Huttunen, T., 
Kunttu, K. 
Finland 
2011 
 
 

Childbearing, the desire to 
have children, and 
awareness about the 
impact of age on female 
fertility among Finnish 
university students  
 

Syftet var att beskriva 
finska 
universitetsstudenters 
graviditetshistoria, 
önskemål gällande 
barnafödande och 
medvetenhet gällande 
ålderns inverkan på 
kvinnlig fertilitet. 
 
 
 

Ett frågeformulär skickades till 
universitetsstudenter under 35 år. 
141 frågor indelade i teman, både 
strukturerade och öppna frågor.  
Studenterna kunde besvara 
enkäten via post eller digitalt.  

5086 
(4881) 

Kvinnor var mer medvetna än män om ålderns 
påverkan på kvinnans fertilitet. Hälften av männen 
och ungefär en tredjedel av kvinnorna trodde att 
en markant skillnad i kvinnornas fertilitet skedde 
efter 45 års ålder.  

I (P) 

Vujčić, I., 
Radičević, T., 
Dubljanin, E., 
Maksimović, 
N., Grujičić, 
S.  
Serbien 
2017 
 

Serbian medical students' 
fertility awareness and 
attitudes towards future 
parenthood. 
 

Att undersöka serbiska 
läkarstudenters attityd 
inför framtida 
föräldraskap och deras 
medvetenhet om 
fertilitetsproblem.  

Tvärsnittsstudie, riktad mot 
studenter på ett universitet i 
Belgrad som läste sitt fjärde år. 
Frågeformulär, Swedish fertility 
awareness questionnaire, med 56 
validerade frågor utvecklat av 
Lampic et al. Dataanalysen 
skedde i SPSS.  
 
 
 

418 
(62) 

95% oavsett kön ville ha barn i framtiden, de 
flesta önskade tre barn. Båda könen tyckte det var 
lika viktigt att ha barn. Kvinnor hade större 
sannolikhet att välja IVF-behandling eller 
adoption vid infertilitet. Alla studenter ville ha 
deras första barn innan de var 35 år. Det fanns inte 
tillräckligt med kunskap om åldersrelaterad 
minskning hos kvinnans fertilitet.  

I (P) 
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SOPHIAHEMMETS BEDÖMNINGSUNDERLAG FÖR KLASSIFICERING 
Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån 
Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliteten värderas högre än III = Låg kvalitet. 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 
Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 
controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 
jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller flera 
experimentgrupper. 

Större välplanerad och väl genomförd 
multicenterstudie med adekvat beskrivning av 
protokoll, material och metoder inklusive 
behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 
tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 
Adekvata statistiska metoder. 

 
 
 
* 

Randomiserad studie med få patienter/deltagare och/eller för många 
delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 
patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled trial ( 
CCT) är prospektiv och innebär jämförelse mellan 
kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper. 
Är inte randomiserad. 

Välplanerad och väl genomförd studie med adekvat 
beskrivning av protokoll, material och metoder 
inklusive behandlingsteknik. Antalet 
patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 
frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 
 
* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 
brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men utan 
relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 
patienter/deltagare och adekvata statistiska metoder. 

 
* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 
brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt 
material som relateras till något som redan har 
inträffat, exempelvis journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 
besvara frågeställningen. Väl planerad och väl 
genomförd studie med adekvat beskrivning av 
protokoll, material och metoder.  

 
* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 
brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning där 
avsikten är att studera fenomen eller tolka mening, 
upplevelser och erfarenheter utifrån de utforskades 
perspektiv. Avsikten kan också vara att utveckla 
begrepp och begreppsmässiga strukturer (teorier och 
modeller). 
 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat 
urval. Välbeskriven urvals-process; 
datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 
analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 
reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 
tolkning påvisas. Metodkritik. 

 
 
* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för 
otillräckligt beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. 
Bristfällig resultatredovisning. 


