
 

 

 

 

Magisteruppsats 

Prekonceptionell hälsa 
- Vilka kunskaper och inställningar har 

ungdomar? 
 

Författare: Linda Borcak Walder, 

Therese Grahn Holgersson 

Handledare: Elisabeth Liedström 

Examinator: Marie Oscarsson 

Termin: HT17 

Ämne: Reproduktiv, perinatal och 

sexuell hälsa 

Nivå: Avancerad 

Kurskod: 4VÅ75E 



   
 

 

Sammanfattning 
Bakgrund: Samhället ska värna sex- och samlevnadsundervisning, familjeplanering 

samt mödrahälsovård. Barnmorskan har en central roll att sprida kunskap inom området. 

Genom information till kvinnor och män om den prekonceptionella hälsans betydelse 

kan det skapas goda förutsättningar till familjebildning. Syfte: Att beskriva ungdomars 

kunskaper och inställningar om prekonceptionell hälsa samt vilken kunskap ungdomar 

efterfrågar angående detta. Metod: En kvalitativ intervjustudie med fokusgrupper 

genomfördes, varav en grupp med fem män i åldrarna 21-22 år samt en grupp med sju 

kvinnor som var 18 år. Datamaterialet analyserades med latent innehållsanalys.                                                                                                                         

Resultat: Den kunskap ungdomarna hade om prekonceptionell hälsa var olika faktorers 

påverkan på fertiliteten. Fördelaktiga faktorer var varierad nyttig kost, träning och god 

sömn. Som negativ påverkan på fertilitet diskuterades tobak, alkohol, droger, mediciner, 

sjukdomar, ärftliga sjukdomar och cystor samt stress. Kunskap ungdomarna 

efterfrågade var att få information om prekonceptionell hälsa, vad de kunde påverka 

inför en eventuell framtida graviditet samt fakta om hur de olika faktorerna påverkade 

fertiliteten. Informationen ville de få av någon med  kunskap inom området. Slutsats: 

Information om prekonceptionell hälsa efterfrågades av ungdomarna, en ökad kunskap 

och medvetenhet om ämnet hos allmänheten skulle kunna generera positiva 

hälsoeffekter på individ- såväl som på samhällsnivå med en hälsosam befolkning som 

resultat. 
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Abstract 
Background: The society should be responsible for sexual education, family planning 

and maternal healthcare. The midwife has a central role when it comes to spreading 

knowledge within the area. By spreading information  to women and men about the 

importance of preconception health and care it could create good conditions to start a 

family.  Purpose: To describe young peoples knowledge and attitudes about 

preconception health and care and also about what kind of knowledge the youth asks 

about when it comes to it. Method: A qualitative interview study with focus groups was 

preformed which included a group of five men ages between 21-22 and a group of  

seven women who all were 18 years old. The data was analyzed by latent content 

analysis. Results: The knowledge the young people had about preconceptional health 

and care were the effects of different factors on fertility. Beneficial factors were varied 

health diet, exercise and good sleep. As a negative influence on fertility, tobacco, 

alcohol, drugs, medicines, diseases, hereditary diseases and cysts were discussed as well 

as stress. Knowledge the young people asked for were information on preconceptional 

health and care, what could influence a possible future pregnancy and facts, how the 

various factors affected fertility. The youth wanted the information to be obtained from 

someone with knowledge within the field. Conclusion: Information on preconceptional 

health and care was asked about by the young people, increased awareness and 

awareness of the subject of  public could generate positive health effects at the 

individual- as well as at community level with a healthier population as a result. 
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1 INLEDNING 

Sexualitet ger intimitet, sensualism, glädje, lust, längtan och identitet. Sexualiteten är 

därför en viktig del av människans liv, dock kan sexuella erfarenheter även vara 

negativa och medföra förvirring, sorgsenhet och övergrepp. Sexualiteten är av stor 

betydelse i tonårsutvecklingen och att lära sig hantera den är en av livets mest 

betydande utvecklingsuppgifter (Magnusson, 2016). 

 

Folkhälsomyndigheten (2014) framhåller att samhället ska värna om sex- och 

samlevnadsundervisning, familjeplanering och mödrahälsovård. Inom området sexuell 

och reproduktiv hälsa används evidensbaserade metoder för utveckling och spridning av 

kunskap om en trygg och säker sexualitet och god reproduktiv hälsa. Det preventiva 

arbetet fokuserar på det friska och positiva utan att försumma hälsorisker. Förebyggande 

av hälsorisker som är förenade med sexuellt beteende kräver arbete som syftar till att 

stärka individens identitet och självkänsla, ge saklig sexualkunskap samt förmåga att 

hantera relationer till andra människor. 

 

Information om kvinnor och mäns reproduktiva förmåga samt hur ohälsa påverkar den 

kan väcka tankar och funderingar om hur deras reproduktiva förmåga är. Medvetenhet 

och reflektion över den reproduktiva förmågan och upprättandet av en reproduktiv 

livsplan, där tankar kring antalet önskade barn synliggörs kan hjälpa kvinnor och män 

att uppnå en framgångsrik familjeplanering (Tydèn, Verbiest, Achterberg, Larsson & 

Stern, 2016).  

 

2 BAKGRUND 

2.1 Prekonceptionell hälsa 

Prekonceptionell hälsa innebär hälsa och vård inför graviditet, meningen är att öka 

chanserna till en normal graviditet och ett friskt barn. Internationellt används 

”Preconception health and care” som ett vedertaget begrepp (Larsson, 2016). 

 

Enligt världshälsoorganisationen, WHO (2013) behövs för att minska  mödra- och barn 

mortalitet och morbidititet ett tillhandahållande av kontinuitet i vården som inkluderar 

kunskap beträffande graviditet, barnafödande, spädbarnstid, barndom, ungdomstid samt 

vuxen ålder. Interventioner före graviditet kan bidra till god hälsa och välbefinnande i 
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ungdomen, i vuxen ålder hos både kvinnor och män samt förbättra en framtida 

graviditet och barnets hälsoutfall. Prekonceptionell hälsa kan bidra till att riskfaktorer 

för genetiska sjukdomar identifieras samt öka medvetenheten om riskerna med 

ohälsosam miljöexponering och på så vis öka hälsoutfallet hos både mor och barn. 

Information om prekonceptionell hälsa är lämplig att ge till enskilda individer men även 

till par som har för avsikt att bilda familj. När människor överväger familjebildning 

ökar deras mottaglighet för interventioner som kan öka deras chanser för gott hälsoutfall 

hos mor och barn. Information bör ges till par som tidigare haft svårigheter kring 

reproduktivitet, till personer med befintliga genetiska risker samt till personer med 

sjukdomar som diabetes och epilepsi. Dessa personer ska identifieras för att deras 

hälsotillstånd kan kompletteras med interventioner som är viktiga för deras situation.  

 

Enligt Larsson (2016) framgår att ålder och livsstilsfaktorer kan påverka 

fortplantningsförmågan. Vid högre ålder hos kvinnan avtar fruktsamheten och risken för 

graviditetskomplikationer tilltar. Hos män har en högre ålder setts bidra till minskad 

fruktsamhet och större risk för hälsoproblem för det väntade barnet. Klamydiasalpingit 

hos kvinnor kan leda till skador på äggledare och subfertilitet eller infertilitet, även 

sexuellt överförbara infektioner (STI) hos män kan påverka fortplantningsförmågan. 

Har kvinnan hög ålder, övervikt eller fetma samt röker sjunker chanserna markant att 

kunna bli gravid. Vid övervikt ses en ökad risk för neuralrörsdefekter hos fostret och 

under senare delen av graviditeten stiger risken för graviditetsdiabetes samt 

graviditetsinducerad hypertoni. Taha et al. (2016) betonar att högt Body mass index 

(BMI) är en faktor som påverkar spermakvalitén negativt för fertila män. Fertila män 

med fetma har signifikant lägre spermakoncentration och nedsatt testikelfunktion. 

 

Fortsättningsvis beskriver Larsson (2016) att kvinnan genom att avstå från alkohol, 

tobak och redan innan konception äta rekommenderat intag av folsyra och D-vitamin 

minskar risken för fosterskador. Livsmedelsverkets rekommendation är 400 µg folsyra 

dagligen innan graviditet fram till graviditetsvecka 12, för att minska risken för 

neuralrörsdefekter hos fostret. För optimal utveckling av fosterskelettet är D-vitamin 

viktigt. Kvinnor som röker kan minska risken för tillväxthämning hos fostret och det 

nyfödda barnet genom att sluta röka. När den gravida slutar röka genererar det också 

minskad risk för övervikt, hjärt- kärlsjukdomar och typ 2- diabetes hos barnet i vuxen 

ålder. Det finns läkemedel som medför större risk för skador hos fostret, det är därför 
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viktigt att kvinnan läser produktinformation om läkemedel innan hon använder dem. I 

miljön finns ämnen som är hormonstörande och även möjligt riskabla kemikalier.  

 

Tydén et al. (2011) framhåller att tre fjärdedelar av graviditeterna i sin studie var 

planerade, äldre kvinnor planerade inte sina graviditeter i större utsträckning än yngre 

kvinnor. Viktiga faktorer för en planerad graviditet eller att inte avbryta en oplanerad 

graviditet var stabil eller hög inkomst, en god relation, att det var “rätt tid” i livet att 

skaffa barn samt att båda i relationen ville ha ett barn. En tydlig livsstilsförändring var 

att vid planering av graviditet fanns intag av Folsyra. De högutbildade kvinnorna åt 

detta i högre utsträckning före och under graviditeten. Av kvinnor som använt nikotin 

före graviditeten rapporterade 21% att de minskat intaget under en planerad graviditet. 

Vanligaste livsstilsförändringen hos partnern var minskat intag av alkohol. Enligt 

Sharma, Harlev, Agarwal, och Esteves (2016) röker 37 % av män i reproduktiv ålder i 

världen. Innehållet i cigaretterna kan påverka spermans utveckling och funktion 

negativt. Överlag är rökning en riskfaktor för försämrad uppbyggnad, reducerat antal 

spermier och spermiernas rörlighet. 

  

I USA som i dagsläget ses som ett föregångsland för prekonceptionell hälsa är varje 

kvinna och man i fruktsam ålder målgrupp för prekonceptionell rådgivning. Genom 

samtal med barnmorska eller läkare om sin ”reproduktiva livsplan” får kvinnor och män 

hjälp med frågor som rör en eventuell önskan om barn i framtiden, vilket förbättrat 

chanserna till graviditet samt framtida hälsa hos mor och barn (Larsson, 2016). 

Kransdorf et al. (2015) beskriver att majoriteten av kvinnorna önskar information om 

reproduktiv livsplan före planerad graviditet samt ser vikten av att diskutera livsplanen 

med sin partner. Vanligt förekommande är att kvinnorna har planer för studier och 

karriär.  Av kvinnorna och männen såg två tredjedelar den reproduktiva livsplanen som 

viktig medan en tredjedel inte såg betydelsen av att i förväg besluta om de skulle bilda 

familj. Hälften av kvinnorna under 20 års ålder ansåg det inte viktigt att planera för 

familjebildning, medan 72% av kvinnorna i åldern 20-29 år ansåg det viktigt. Det 

framgick i studien att desto äldre kvinnorna var desto mer betydelsefull var planeringen. 

Stern et al. (2015) påvisar att tre av fyra kvinnor ansåg att graviditeterna var planerade 

medan 12% såg  graviditeten som oplanerad. Av dessa 12% var det 32% som övervägt 

inducerad abort. Kvinnorna med planerade graviditeter hade i större grad högre 
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utbildning, högre inkomst, ett arbete och haft längre förhållanden än kvinnorna med 

oplanerade graviditeter.  

 

Bodin et al. (2017) uppger att majoriteten av männen ansåg att graviditeterna var 

planerade, dock var de endast 17% som gjort livsstilsförändringar före graviditeten för 

att förbättra hälsa och fruktbarhet. Livsstilsförändringarna som vanligast gjordes var, 

sluta röka och snusa, minska mängden av alkohol samt motionera mera. Män som 

använt assisterad befruktning och förstagångsfäder var mer benägna att genomföra 

livsstilsförändringar. Kunskapsnivåerna om fruktbarhet varierade stort då män utan 

universitetsutbildning hade mindre kunskap än män med universitetsutbildning. Enligt 

Choiriyyah et al. (2015) identifierades behovet av prekonceptionell information bland 

män i åldrarna 15-44 år, där störst behov fanns hos sexuellt oerfarna män mellan 15-29 

år samt hos de män som inte hade någon stadig relation i jämförelse med om de var 

sambo eller gifta. Män som var ensamstående, nyanlända i landet, inte hade barn sedan 

tidigare samt hos de som levde i ett mindre tätbefolkat område sågs också ha ett behov 

av information om prekonceptionell hälsa.  De män i åldrarna 15-29 år som aldrig varit 

sexuellt aktiva med kvinnor eller haft något stadigt förhållande, likt män som haft sex 

med andra män beskrev behovet av prekonceptionell information endast påg grund av 

en längtan efter framtida barn. När intentionen hos männen var att inte skaffa barn i 

framtiden fanns behov av prekonceptionell information för att förhindra oönskad 

graviditet. Män som var i behov av prekonceptionell information visade sig ha 

hälsorisker vilket även sammanlänkas med motivation av att vara hälsosam för framtida 

reproduktion. (Choiriyyah et al., 2015). 

 

Vid barnmorskors möte med ungdomar på ungdomsmottagningar och vid sexual-

undervisning skulle mötet kunna användas för att uppmuntra ungdomar till att vara 

rädda om och bevara sin och sin partners fertilitet. Diskussion skulle vara möjlig utifrån 

prekonceptionell hälsa och livsstilsfrågor ur en reproduktiv betydelse. I samband med 

preventivmedelsrådgivning, provtagning för sexuellt överförbara infektioner och 

cellprovtagning kan information och rådgivning angående prekonceptionell hälsa ges. 

Rökavvänjning, kostråd samt genomgång av läkemedel kan erbjudas, likaså kan 

viktminskning före planerad graviditet rekommenderas (Larsson, 2016). På en 

fertilitetsklinik i Danmark där fokus lades på fertilitetstatus, kunskap om den 

reproduktiva livsplanen och rådgivning upplevde 99 % av kvinnorna och 95 % av 

männen detta som värdefullt. Av de medverkande i studien ansåg två tredjedelar att de 
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fått en större förståelse för hur åldern påverkade fruktsamheten samt att de fått ökade 

kunskaper om vilka riskfaktorer som fanns. Tre fjärdedelar av de medverkande tyckte 

information borde ges offentligt angående riskfaktorer för den reproduktiva hälsan 

(Hvidman et al., 2015). 

 

 

2.2 Sex- och samlevnadsundervisning 

Enligt Nilsson (2016) har sex- och samlevnadsundervisning i skolan varit obligatorisk 

sedan år 1955. Sedan år 2011 ingår sexualitet, relationer, jämdställdhet, normer, 

identitet och andra närbelägna begrepp som en naturlig del i både grundskolans 

kursplaner och i gymnasieskolans ämnesplaner. Detta ger nya utgångspunkter för lärare 

att kunna ta ansvar för undervisningen. Genom att alla lärare har ett ansvar för sex- och 

samlevnadsundervisningen utvidgas den, den kan liknas en triangel där den första sidan 

står för grunden. Grunden bygger på elevens olika ämnen där lärarna för diskussioner 

inom sitt ämne, detta hjälper eleverna att se sammanhang, få perspektiv och ge en 

inblick i de normer och värderingar som styr samhället idag. Den andra sidan av 

triangeln kan vara enskilda lektioner där det finns möjligheter för eleverna att diskutera 

olika problem och frågor inom sexualitet. I den här formen av undervisning kan lärare 

samarbeta med elevhälsan samt ibland även ungdomsmottagningen.  Den tredje sidan 

innefattar ett vardagligt arbete i skolan, att fånga upp frågor eller problem som kan 

uppkomma under skoldagen exempelvis existentiella frågor om sexualitet, relationer, 

svartsjuka, hur en relation påbörjas eller avslutas. I skolan förekommer även 

ryktesspridning, kränkningar och skvaller vilket är något som lärare behöver åtgärda. 

 

 Enligt gymnasieskolans läroplan och skollagen ska eleverna vara delaktiga och få 

inflytande i planering, genomförande och vara aktiva i uppföljning. Vuxnas perspektiv 

på sex- och samlevnadsundervisningen kan fokusera på barn och ungas behov, dock är 

det inte alltid det överensstämmer med deras frågor och funderingar. Det är därför av 

stor vikt att sex- och samlevnadsundervisningen i de olika ämnena gör det möjligt för 

barn och ungdomar att vara delaktiga, genom delaktighet öppnas förståelse för vad det 

är barn och ungdomar undrar över (Nilsson, 2016). 
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2.3 Ungdomsmottagning 

Wendt (2016) framhåller att ungdomsmottagningar ska tillfredsställa ungdomars och 

unga vuxnas rätt till sexuell, reproduktiv och psykosocial hälsa. Mottagningar 

ungdomar lätt kan nå och som är formade efter ungdomars specifika behov är en stabil 

grund för ett lyckat arbete med att främja hälsa och förebygga ohälsa. Det är av stor vikt 

att personalen på ungdomsmottagningarna har specifik ungdomskompetens samt att god 

preventivmedelsrådgivning och lättillgänglighet till preventivmedel finns. Ett 

grundfundament för ungdomsmottagningar är att ungdomar under 18 år kan söka vård 

utan vårdnadshavares kännedom eller godkännande. Vanligast är att ungdomar som är 

16-17 år kommer till mottagningarna men det finns även möjlighet att i tidiga tonår eller 

som ung vuxen på eget initiativ uppsöka ungdomsmottagning. Nedre gränsen för 

ungdomsmottagningar är 12 år över hela landet, övre gränsen varierar mellan 19-25 år. 

Ungdomsmottagningarnas verksamhet ska precis som Sexuell och reproduktiv hälsa och 

rättigheter (SRHR) arbeta för jämndställdhet. Fokus ska läggas på både unga kvinnor 

och unga män för att på så sätt ge dem möjlighet att tidigt ifrågasätta rådande normer, 

villkor, och maktstrukturer som är kopplade till kön. Jämndställldhet handlar om alla 

människors rätt att bestämma över sin kropp och sexualitet, tillgång till kunskap samt 

rådgivning om sexualitet och reproduktion, skydd mot STI, tillgång till preventivmedel, 

säker abort samt rätten att själv bestämma över sin kropp och fertilitet. Tillgång till bra 

information och preventivmedel är en förutsättning för att ungdomar ska kunna utforska 

sin sexualitet utan rädsla för oplanerade graviditeter eller STI. Professionell 

preventivmedelsrådgivning i kombination med att preventivmedeln används rätt ger 

även samhällsekonomisk vinst (Wendt, 2016). 

 

2.4 Sexualitet och preventivmedel 

 

Häggström- Nordin och Mattebo (2016) beskriver ungdomars sexualvanor både idag 

och i det förflutna som en känslig fråga. Tidigare var utomäktenskaplig sexualitet dold 

medan det i dagens västerländska samhälle råder en mer öppen inställning. 

Adolescensen sträcker sig från pubertetens början fram till vuxen ålder, vanligtvis 

mellan 10 och 20 års ålder. Under den här tidsperioden sker många förändringar i 

ungdomarnas liv såväl fysiskt, intellektuellt, emotionellt och socialt. Barnet frigör sig 

under den här perioden från sina föräldrar och  vänner utgör en allt större roll. Under 
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adolescensen får de flesta ungdomarna sina första sexuella erfarenheter och deras 

sexuella identitet skapas.  

 

Häggström- Nordin och Mattebo (2016) fortsätter, under de senaste årtiondena har en 

förändring skett i attityderna, fler unga människor finner sex utan fast relation som 

acceptabelt och till viss del har sexualiteten frikopplats från kärleken. Under 

adeloscensen kan en osårbarhet och ett risktagande ses i en strävan efter att forma sin 

identitet och självständighet. Sexuell aktivitet är ofta förenad med ett risktagande i form 

av oplanerad graviditet eller smitta av STI. Kondom är ett av de vanligaste 

preventivmedlen bland ungdomar i Sverige och en återkommande diskussion är vem 

som bär ansvaret för preventivmedel. I Sverige är det oftast kvinnan som ansvarar för 

preventionen, dock är det viktigt att även mannen tar sitt ansvar för den sexuella hälsan. 

I samband med kondomanvändning är både verbal och icke verbal komunikation viktigt 

då en av de viktigaste faktorerna för att förutse kondomanvändning, är intentionen att 

använda och sedan faktiskt använda kondom. Även ålder är en betydelsefull faktor då 

ungdomar har större tendens att inte följa sina intentioner i lika stor utsträckning som 

äldre. Människor med ett speciellt beteende vid ett tillfälle har stor sannolikhet att 

upprepa samma beteende vid senare tillfälle. Användning av kondom vid tillfälliga 

sexuella förbindelser, oral- och analsex har setts vara låg hos 16-18 åriga ungdomar, 

detta ses som allvarligt med avsikt på risken för sexuellt överförbara sjukdomar och 

dess konsekvenser. Faktorer kopplade till ett sexuellt risktagande är t.ex. högt antal 

partners, oskyddade sexuella kontakter, att sälja sexuella tjänster, alkoholkonsumtion, 

rökning, tidig samlagsdebut, droger, otrivsel i skola eller psykisk ohälsa (Häggström- 

Nordin och Mattebo, 2016).   

 

2.5 Teoretisk referensram 

Enligt Gustafsson (2004) är SAUK- modellen en modell för bekräftande omvårdnad 

som grundar sig i att stödja människan med utgång från dennes resurser, önskningar, 

förväntningar och förmågor i den aktuella miljön och stärka jagrelationen. Modellen 

beskrivs utifrån olika faser där första fasen är S-fasen, sympatiuttryckande, där stöd till 

människans egna resurser ges genom att visa sympati i relationen, öka tryggheten och 

säkerheten hos människan, stärka människans eget engagemang och insikter om sig 

själv och på så vis även stärka människans upplevelse av identitet. A-fasen, 

accepterandeskapande, här stödjs människans egna resurser genom ökad frihet och 



   
 

8 
 

öppenhet, stödet fokuseras till att vara accepterande och tillåtande, eget inflytande och 

ett accepterande att det är människan själv som agerar vilket stärker människans 

upplevelse av kontroll. U-fasen, upplevelsemässig, stödjer människan till självreflektion 

genom validering och bedömning av den egna livssituationen vilket stärker människans 

upplevelse av sanning. K-fasen, kompetensmanifesterande, där fokus ligger på att stödja 

människans egna resurser utifrån handlingskunskap, människan ser sin potential, 

utveckling och mognad och kan ta tillvara på den livskompetens som finns. Teorin 

grundar sig i människan som handlande subjekt om hur människan får en förståelse för 

sin livssituation, nu och tillbaka i tiden. Reflektion krävs över handlingar som gjorts, 

värderingar och tolkningar av handlingar görs och genom reflektionen kommer nya 

insikter och kunskaper fram vilka kan ge nya möjligheter till den framtida 

livssituationen. Den nya kunskapen hjälper oss i livssituationen vi befinner oss i men 

också att göra val till den situation vi önskar. Människan som handlande subjekt kan 

beskrivas utifrån modellen för målinriktad handling där relationen mellan livsplan, 

repertoar och miljö beskrivs. Där engagemang finns för målinriktade handlingar som 

med hjälp av resurser i livsplanen, förmågor i repertoaren samt omständigheter i miljön, 

avgör den målinriktade handlingen. Beslutsunderlaget kan vara rationellt såväl som 

emotionellt. Livsplan, repertoar samt miljö är väl sammanlänkade med varandra vilket 

innebär att om en av de tre förändras påverkas även de andra, t.ex. vid stärkt självkänsla 

ges också stärkt inre miljö vilket kan leda till att människan vågar sikta mot ett nytt mål 

i sin livsplan.  Handlingar som bekräftas utifrån en humanistisk värdegrund med en 

förståelse för människan som handlande objekt, där jagperspektivet är i fokus för de 

krav och förväntningar människan sätter upp för sig själv, med målinriktade handlingar 

för att nå centrala mål i livsplanen i den miljön människan befinner sig i kan beskrivas 

med hjälp av SAUK-modellen (Gustavsson, 2004). 

 

2.6 Problemformulering 

Prekonceptionell hälsa är i Sverige inget vedertaget begrepp. Barnmorskor arbetar 

dagligen aktivt och har kunskap om förebyggande hälsoåtgärder dock finns det ingen 

rådgivning som är utformad specifikt för prekonceptionell rådgivning. Larsson (2016) 

beskriver att män och kvinnor i USA i fruktsam ålder har tillgång till prekonceptionell 

vård, möjlighet att diskutera sin ”reproduktiva livsplan” prioriteras. Detta har visat gott 

utfall både under graviditet samt hälsa hos mor och barn i ett framtida perspektiv. 

Författarnas önskan är att ungdomar i Sverige får prekonceptionell information vilken 
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ger dem en möjlighet att planera och göra medvetna val inför deras reproduktiva 

framtid. Kunskapsläget beträffande prekonceptionell hälsa i Sverige varierar. Om 

barnmorskor strukturerat börjar informera ungdomar om livsstil och fruktbarhet skulle 

kunskapen nå ut till fler och inte till största del endast finnas hos personer med hög 

utbildning vilket skulle kunna leda till en ökad medvetenhet i samhället. Mer forskning 

behövs för att kartlägga i vilken omfattning kunskapsbristerna finns.  

 

3 SYFTE 
Att beskriva ungdomars kunskaper och inställningar om prekonceptionell hälsa samt 

vilken kunskap ungdomar efterfrågar angående detta. 

 

4 METOD 

4.1 Design 

För att besvara studiens syfte att beskriva ungdomars kunskaper och inställningar om 

prekonceptionell hälsa och vilken kunskap de efterfrågar i ämnet har en kvalitativ 

design valts. När förståelse för tankar och resonemang eftersöks eller att mönster vill 

hittas är kvalitativ ansats att rekommendera (Trost, 2010).  

 

Fokusgrupper har valts som datainsamlingsmetod vilket är en metod som används inom 

kvalitativa undersökningar och innebär att forskarna samlar en grupp personer till 

intervju. Syftet med fokusgrupperna är dialog och interaktion inom gruppen och 

deltagarnas respons på varandras uttalanden (Justensen & Mik-Meyer, 2011). 

Fokusgrupper valdes med en önskan av författarna att förstå ungdomarnas kunskaper 

inom valt ämne. Dahlin- Ivanoff och Holmgren (2017) menar att fokusgrupper gör det 

möjligt att se världen ur deltagarnas perspektiv, inte enbart på hur dom tänker utan 

också få förståelse för varför de tänker som de gör.  

 

4.2 Urval 

Inklusionskriterier är ungdomar, killar och tjejer, 18 år eller äldre, studerande på 

gymnasieskola eller yrkeshögskola. Exkulsionskriterier är ungdomar som inte behärskar 

språket och ungdomar som studerar på särskola.  
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Ungdomarna rekryterades på en gymnasieskola och en yrkeshögskola i södra Sverige. 

Författarnas avsikt var att ha två fokusgrupper som inkluderade unga kvinnor och män i 

samma ålder. De deltagande unga kvinnorna var 18 år och studerade på gymnasieskola, 

dock fann författarna inga 18-åriga unga män som ville delta, detta gjorde att författarna 

fick vända sig till en yrkeshögskola, varpå åldern på deltagande unga män blev 21-22 år. 

I gruppen med unga kvinnor deltog sju stycken (grupp 1) och i gruppen med unga män 

deltog fem stycken (grupp 2). Rektorer på respektive skola kontaktades och 

informerades skriftligt och muntligt om studien. När muntligt godkännande från rektor 

erhållits kontaktade författarna klassföreståndare för de två valda klasserna. 

Klassföreståndarna hjälpte författarna att förmedlade kontakt med ungdomarna. Tid och 

plats bokades med lärarna, författarna träffade ungdomarna för att ge både muntlig och 

skriftlig information om studien. Skriftlig information innefattades av ett 

informationsbrev. Ungdomarna informerades om att deltagandet var frivilligt, 

konfidentiellt och att de när som helst kunde välja att avsluta sitt deltagande, 

ungdomarna fick sedan möjlighet att ställa frågor. Efter att information givits 

tillfrågades ungdomarna om medverkan i studien. Ungdomarna som valde att delta fick 

fylla i ett samtyckesformulär. Sju unga kvinnor i ena gruppen och fem unga män i andra 

gruppen tackade ja till medverkan.  

 

4.3 Datainsamling 

Fokusgruppintervjuerna ägde rum i lokaler på skolan för att skapa en välbekant miljö 

för ungdomarna. Deltagarna och författarna satt runt ett bord så att alla kunde se 

varandra (Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 2017). Författarna började med att presentera 

sig, berätta om motivet till studien, att intervjun skulle spelas in med hjälp av diktafon 

och att de när som helst kunde välja att avbryta sitt deltagande utan att det påverkade 

dem negativt. Information gavs även om att materialet skulle avidentifieras och hanteras 

konfidentiellt samt att resultatet kommer presenteras så att ingen av deltagarna kan 

identifieras. Författarna kom överens med ungdomarna att det som sägs i gruppen inte 

ska diskusteras utanför gruppen. Till interjuverna användes en semistrukturerad 

intervjuvguide samt en minienkät som utformats av en forskargrupp på Uppsala 

universitet som forskar vid instutionen för kvinnor och barns hälsa. Forskargruppen ges 

möjlighet att ta del av studien efter att den blivit godkänd.  Deltagarna ombads innan 

intervjun fylla i minienkäten som författarna sedan delgav svaren till. Syftet med 

minienkäten var att få en uppfattning om ungdomarnas kunskap samt för att bryta isen 
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och få deltagarna att delta i diskussionen från intervjuns start (Dahlin-Ivanoff & 

Holmgren, 2017). Fokusgruppsintervjun utgick från den semistrukturerade 

intervjuguiden där frågornas svar besvarade studiens syfte, se bilaga C. Intervjuerna tog 

ca 40 minuter att genomföra. En författare intog gruppledarrollen medan den andra 

författaren observerade intervjun, författarna hade samma uppgift vid båda 

fokusgrupperna, detta för att öka pålitligheten i studien. När fokusgrupps-intervjuerna 

var genomförda gavs tid för ungdomarna att ställa frågor och författarna svarade även 

på frågor som hade uppstått under intervjuns gång. Författarna diskuterade intervjun 

med varandra efter att ungdomarna lämnat lokalen, deltagarnas interagerande med 

varandra, stämningen i rummet, gruppledarens funktion, om frågorna kunde ställts på 

ett annat sätt samt svaren på frågorna.  

 
 

4.4 Analys 

Analysenheten är hela den transkriberade texten vilken lästes av författarna upprepade 

gånger för att en helhet av materialet skulle bildas. Författarna delade upp resultatet 

utifrån syftets två frågor i två domäner; ungdomars kunskaper om prekonceptionell 

hälsa respektive den kunskap ungdomarna efterfrågar angående detta (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2012). En induktiv ansats valdes då författarnas avsikt var att 

förutsättningslöst analysera transkriberad text. Efter att datan som spelats in via diktafon 

och transkriberats analyserades texten  utifrån Graneheim och Lundmans (2004) modell 

för latent innehållsanalys, vilket innebär att textens innebörd tolkades av författarna. 

Efter det togs meningsbärande enheter ut, meningar eller fraser som var av vikt för 

syftet. Kondensering av meningsenheterna gjordes för att korta ned texten men hela 

dess innebörd behölls. Meningsenheterna kodades och arrangerades i domäner och 

kategorier som lyfte fram budskapet i datan, se tabell 1 (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012). 
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Tabell 1. Exempel ur innehållsananlysen. 

 

Domäner Meningsenhet Kondencerad 

meningsenhet 

Kod  Kategorier 

Befintlig kunskap 

 

Träna så att man mår 

bra, alltså vill man inte 

träna så kan man ju må 

bra ändå, men det e ju 

alltid bra att motionera 

lite. 

 

Man kan må bra 

av träning men 

även utan träning, 

men lite motion är 

alltid bra. 

Väl-

befinnande 

Faktorer som 

kan påverka 

fertiliteten 

Jag trodde de va sådär 

som med mens, att du 

har typ ägglossning en 

hel vecka så du hade en 

hel vecka på dig att bli 

gravid.  

Jag trodde 

ägglossningen 

varade i en vecka 

och att man hade 

en vecka på sig 

att bli gravid. 

Okunskap Sex- och 

samlevnad 

Kunskap som 

efterfrågas 

Det kan ju va bra att 

veta om det finns något 

som påverkar 

chanserna, alltså får 

större chanser att bli 

med barn, kan det ju 

vara bra att veta om 

dom faktiskt. 

Bra att veta vad 

som påverkar 

chanserna för att 

bli med barn 

Medvetenhet Information om 

fakta och 

planering 

Det e ju ändå en stor del 

i livet om man 

verkligen vill ha barn, 

det känns ju som det 

viktigaste i livet om 

man verkligen vill ha 

barn. 

Att få barn är en 

stor del av livet, 

det viktigaste i 

livet om man 

verkligen vill ha 

barn. 

Graviditets-

önskan 

Information om 

fakta och 

planering 
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4.5 Etik 

Ansökan om etiskt godkännande gjordes hos Etikkommité Sydost dnr. EPK 450-2017. 

Studien påbörjades efter att föreslagna justeringar från etikkommitén genomförts. 

Deltagandet i studien var frivilligt och deltagarna fick information om att de när som 

helst kunde välja att avbryta sitt deltagande utan negativ inverkan. Ungdomarnas ålder 

18 år eller äldre valdes relaterat till att de då är myndiga. Deltagarna fick ett 

informationsbrev där studiens syfte framgick, brevet innefattade även beskrivning av 

hur intervjun skulle genomföras, bilaga A. Samtycke erhölls från samtliga deltagare. 

Författarna klargjorde både i informationsbrev samt muntligt innan 

fokusgruppsintervjuns början att det som sägs i gruppen stannar i gruppen. Materialet 

avidentifierades och hanterades konfidentiellt samt förvarades inlåst under arbetets gång 

World medical association (2017). De som hade tillgång till materialet var författarna, 

handledare samt examinator för kursen. Efter att materialet sammanställts till en uppsats 

och blivit godkänd kommer materialet att förstöras. Deltagarna erbjuds att ta del av 

studien efter den är godkänd. Författarna kände ansvar för deltagarna och en 

medvetenhet fanns hela tiden om att ungdomar är en sårbar grupp. Det var viktigt för 

författarna att ungdomarna kände förtroende och tillit att valet till deltagande låg hos 

dem samt att de kände sig trygga med vad de ville delge. Författarna såg även ett ansvar 

i att ungdomarna inte skulle lämna intervjun med obesvarade frågor utan författarna 

svarade efter förmåga på frågor ungdomarna hade efter att intervjun avslutats. 

Författarna hade innan intervjuns början bestämt att om det uppstod frågor som inte 

kunde besvaras skulle författarna återkomma med svar till ungdomarna. 
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5 RESULTAT 

Resultatet presenteras genom tabell 2 som visar andelen rätt svar ungdomarna angav på 

minienkäten (bilaga B). Fråga åtta från minienkäten presenteras i löpande text då 

svarsalternativen på frågan inte har något rätt/fel svar.  Fortsättningsvis presenteras 

resultatet utifrån de två domäner; befintlig kunskap, respektive kunskap som 

efterfrågas tillsammans med fyra kategorier; faktorer som kan påverka fertiliteten, 

sex- och samlevnad, information om fakta och planering, relationer. Resultatet 

presenteras i löpande text med citat som är tagna ur fokusgruppsintervjun.  

 

Tabell 2. Presentation av svar från minienkäten. Tolv ungdomar deltog. Nedan 

presenteras antalet rätt svar på respektive fråga. 

Fråga  Unga 

kvinnor 

Unga 

män 

 

Totalt 

1. Hur lång tid är ett ägg 

befruktningsdugligt? 

1 0 1 

2. Hur länge kan spermier leva i 

kvinnans kropp? 

1 0 1 

3. Vid vilken ålder börjar en 

påtaglig nedgång i kvinnans 

förmåga att bli gravid? 

0 1 1 

 

4. När ska du börja ta tillskott av 

folsyra om du planerar att bli 

gravid? 

6 4 10 

 

 

5. Vad har en definitiv inverkan på 

fruktsamheten? 

3 1 4 

6. Vad var genomsnittsåldern för 

en förstföderska i Sverige år 

2011? 

3 1 4 

7. Hur stor är chansen att få barn 

med provrörsbefruktning per 

försök? 

 

6 4 10 

 

 

I fråga 8 på minienkäten efterfrågades hur många barn deltagarna önskade, alternativen 

som fanns var: inga, 1-2 eller 3 eller fler. Ingen av ungdomarna svarade att det inte ville 

ha några barn, sju stycken svarade att de ville ha 1-2 barn, fem stycken svarade att de 

ville ha 3 eller fler barn. En av de unga männen ville ha tre eller fler barn resten av de 
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unga männen önskade 1-2 barn, av de unga kvinnorna var det fyra som önskade tre eller 

fler barn övriga önskade få 1-2 barn.   

 

5.1 Befintlig kunskap 

5.1.1 Faktorer som kan påverka fertiliteten 

Kvinnorna var överens om att goda levnadsvanor var träning, kost, vardagsmotion, 

normalt BMI, samt att göra det som får var och en att må bra. Goda levnadsvanor var 

enligt de unga männen intag av nyttig mat, en varierad kost med kolhydrater, proteiner, 

vitaminer, intag av vatten  samt undvika skräpmat. Träning såg de också som en viktig 

del för både mannen och kvinnan. Om kvinnan var gravid skulle träningen anpassas till 

kvinnan med tanke på var i graviditeten hon befann sig. Även god sömn och vikten av 

att undvika stress var något som de unga männen pratade om vid diskussion av goda 

levnadsvanor. De unga männen resonerade kring att mannens levnadsvanor inför 

eventuell framtida graviditet borde synliggöras, de var inte säkra på hur det påverkade, 

dock hade de en känsla av att även mannens levnadsvanor borde påverka fruktsamheten.  

 

Ungdomarna var överens om flera faktorer som de trodde kunde påverka fertiliteten  

vilka var tobak, alkohol, STI samt olyckor. De unga kvinnorna nämde även genetiskt 

påverkan. De unga männen tog upp ytterligare faktorer så som droger, mediciner, 

sjukdomar, ärftliga sjukdomar, cystor och stress som kunde påverka fertiliteten. Under 

diskussionen framkom att sjukdomar som diabetes och andra sjukdomar där läkemedel 

tas kan påverka levnadsvanor och fruktsamheten för kvinnor och män. Även anorexia 

var en sjukdom som togs upp av de unga männen som en påverkan på fertiliteten och 

under diskussionens gång väcktes även frågor om övervikt i relation till fertilitet. 

Klamydia var en STI som båda grupperna diskuterade och hur det påverkade fertiliteten, 

att det även kunde leda till sterilitet och hur viktigt det var att det fanns ett ansvar 

gentemot sexuella partners samt för att behandla sig om man drabbats. 

 

Jag har läst, jag vet inte direkt om det jag läst e sant men rökning 

påverkar ju spermierna., alltså inte när man e nybörjare utan när man 

rökt länge, då kan det bli så att spermierna inte befruktar ordentligt så 

som dom ska, det blir många fails om man säger så. (G 2) 
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5.1.2 Sex- och samlevnad 

De unga kvinnorna tyckte att sex- och samlevnadsundervisningen handlat mycket om 

att förhindra graviditet men inte hur de skulle kunna skapa bra förutsättningar för 

framtida graviditet. Internet sågs som en stor del av informationskällan av de unga 

männen som hänvisade till flera webbplatser så som vårdguiden, ungdomsmottagningen 

online (umo) och flashback. De unga männen tyckte att de hade fått en del av sina 

kunskaper om sex- och samlevnad från undervisningen i skolan, önskades ytterligare 

information vände de sig ofta till webbplatser på internet. En av de unga männen 

berättade att de fått undervisning i sex- och samlevnad av personal från en fritidsgård 

som hade hänvisat dem till att lära sig genom att se på porr. Detta tyckte de unga 

männen var fel och pratade vidare om porrens trovärdighet, vad den visade och hur 

detta kunde komma att påverka unga kvinnor och unga mäns uppfattning om varandra. 

  

För att när vi hade typ i nian, då delade dom upp killar och tjejer och nu 

vet ju dom ingenting istället, eller alltså, jag kan ju inte säga att jag vet 

jättemycket heller men dom vet ju bara om typ så här, amen samlag och 

sånt, vi vet ju och fick höra om graviditet och allt sånt där medans dom 

typ pratade bara typ om såhär trär ni på en kondom och såhär. (G 1) 

 

5.2 Kunskap som efterfrågas 

5.2.1 Information om fakta och planering 

De unga kvinnorna önskade få information om levnadsvanor och fertilitet av en 

barnmorska eller någon annan som har god kunskap inom ämnet. Någon nämnde att de 

ville ha informationen från skolan, av sin mamma eller någon annan som har barn sedan 

tidigare. Kvinnorna var överens om att informationen de fick nu var för liten och att de 

upplevde att informationen som egentligen behövs innan graviditet inte ges förrän 

kvinnan redan är gravid. De unga männen önskade få information från en sjuksköterska 

eller från en barnmorska på ungdomsmottagningen. De ansåg att lärare inte var så 

insatta i ämnet och att de oftast läste innantill från en bok. Skolsköterskans roll 

diskuterades då de unga männen menade att eleverna regelbundet går dit för kontroller 

vid yngre åldrar och att det då finns möjlighet att samtidigt diskutera dessa frågor. De 

föreslog att skolsköterskan kunde dela ut informationsblad om möjlighet inte fanns att 

besöka klasser för att ge information. Föräldrarnas roll togs upp då de tyckte att 

diskussion kring levnadsvanor och fertilitet var något som bör ingå i barnuppfostran, 
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dock var de unga männen överens om att detta inte var något ungdomar ville ta första 

steget till att diskutera utan att ansvaret låg på föräldrarna.  

 

” Lärare läser ju bara från boken medan ungdomsmottagningspersonalen har grävt 

djupare i de hela o kan svara på djupare frågor än vad lärare kan.” (G 2) 

 

De unga kvinnorna tyckte att information om levnadsvanor och fertilitet bör ges under 

sista året på gymnasiet, de menade att ges informationen tidigare så tas den inte på 

allvar.  

 

” Typ i den här åldern man e i nu för nu tar vi snart studenten man behöver planera 

lite, alla bara, vad ska du göra efteråt, det är ju nu man funderar på framtiden.” (G 1) 

 

De unga männen hade delade åsikter om när information om levnadsvanor och fertilitet 

ska ges. En ung man tyckte att informationen skulle ges vid ålder 21-22 år då han 

menade att ju äldre ungdomarna är desto tydligare blir allvaret i informationen. En man 

önskade informationen så tidigt som möjligt då han upplevde att tjejerna fick 

information tidigt vilket gjorde att han kände att han inte visste lika mycket som dem. 

En annan man menade att på gymnasiet var en passande ålder då han ansåg att få 

information som tolvåring hur man blir gravid nog inte är det bästa. Detta var alla unga 

män eniga om. Flera av de unga männen instämde, de ansåg att har informtionen givits 

och kunskapen finns, ges en möjlighet att göra egna val inför framtiden.  

 

Information och kunskap om goda levnadssvanor och hur de kan påverka fertiliteten var 

viktigt för alla unga kvinnor som deltog i fokusgruppen. Det uppkom en livlig 

diskussion där de diskuterade hur det skulle påverka de som individer om förmågan att 

bli gravid inte fanns. Detta förde de unga kvinnornas tankar till rädsla för att en dag inte 

kunna bli gravid. De unga kvinnorna var överens om att finns det information om hur 

möjligheterna för hur förmågan att kunna bli föräldrar kan främjas är det något alla 

borde få. De menade att de redan som små flickor pratat om hur många barn de önskade 

när det blev vuxna och vilka namn de skulle få om det var en pojke eller flicka.  

 

” Det e ju något som man upplever som någon annan går miste om ju” (G 1) 
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De unga kvinnorna var alla eniga om att informationen borde ges tillsammans med de 

unga männen, så att alla får samma information. Genom att båda könen får samma 

information istället för information om olika saker menade de unga kvinnorna att 

gemensam information skulle leda till ökad förståelse för varandra. En av kvinnorna 

tyckte även att det skulle vara möjligt att få information om livsstil och fruktsamhet 

tillsammans som par. Information om fertilitet ansågs av de unga kvinnorna vara viktig 

för alla, men speciellt för unga kvinnor och män. Även de unga männen tyckte att båda 

könen ska få samma information, dock var de tveksamma till om den skulle ges 

tillsammans. De menade att det fanns en risk att känsliga frågor inte skulle våga ställas, 

med rädsla för att någon skulle börja skratta. De unga männen poängterade att det beror 

på i vilken ålder informationen ges. En ung man tyckte att informationen ska ges 

gemensamt till både unga kvinnor och unga män då det är viktigt att få höra det andra 

könets perspektiv dock ansågs att det även borde finnas möjlighet till könsuppdelade 

grupper där möjlighet att ställa frågor finns. De unga männen trodde inte att ungdomar 

förstår allvaret i att det redan i ungdomsåren går att påverka framtidens möjligheter att 

en dag bilda familj. De menade att skolan lär ut en liten del om graviditet men att 

information om goda levnadsvanor och fruktsamhet inte är tillräcklig.  

 

” Jag är chockad dock, för att jag inte kunde frågorna, kände mig så okunnig.” (G 2) 

 

Inför en framtida graviditet framkom en önskan om att veta mer om kost, ålder och 

vitaminer. De unga kvinnorna hade inte tidigare tänkt att det kunde vara komplicerat att 

bli gravid, en självklarhet fanns i att en dag kunna bli mamma. Mer kunskap om konkret 

fakta saknades, till exempel när en kvinnas fertilitet minskar, och hur länge spermierna 

kan leva i en kvinnas kropp samt när under menscykeln kvinnan blir gravid. De unga 

kvinnorna menade att all information de tidigare fått grundar sig i hur man skyddar sig 

mot graviditet, att de inte har någon kunskap om hur man kan främja möjligheterna för 

en eventuell framtida graviditet och god hälsa för mamma och barn.   

 

”Nu pratar vi ju liksom tvärt om för att kunnna bli gravida o de e ju därför vi inte vet 

nått, för vi vet ju bara hur man inte blir gravid.” (G 1) 
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5.2.2 Relationer 
  

Relationer kom upp till diskussion då de unga kvinnorna kopplade samman det med 

känslan av att vilja bilda familj. En god relation önskades samt sågs som en 

förutsättning av de unga kvinnorna för att vilja bli gravida. Diskussion kring våld i en 

relation kom upp vilket de alla var överens om att det var något som inte skulle 

accepteras. Flera av de unga kvinnorna samtalade om jämndställdhet i relation till sin 

partner och vikten av att kommunicera kring vilka förväntningar och föreställningar 

som finns angående en graviditet och föräldrarskap. Detta för att i ett senare skede  

undvika att upptäcka stora meningsskiljaktigheter i föräldrarskap och barnuppfostran. 

De unga kvinnorna önskade vägledning kring föräldraskap det framkom även tankar 

kring att få hjälp med att lägga upp en plan. Förslag gavs också på att träffa andra 

föräldrar och få ta del av deras erfarenheter. 

 

”Men de här att det kan pågå aggressivitet i hemmet, alltså det påverkar ju mycket. Om 

det är typ t.ex. mannen som misshandlar kvinnan, alltså det måste man ju bara 

verkligen, de här e inte okej!” (G 1) 

 

De unga männen pratade om relationer till kvinnan och graviditet. I diskussionen 

talades det om ansvarskänsla gentemot kvinnan vid en graviditet, de menade att det är 

vanligt att en kvinna blir lämnad om graviditeten är oväntad på grund av att mannen inte 

känner sig redo att bli pappa. De var införstådda med att kvinnan kanske inte heller är 

redo men blir tvingad till att ta sitt ansvar, detta innebär dock att kvinnan får ta ett stort 

ansvar själv kring graviditeten. De unga männen tror att en diskussion kring vikten av 

både kvinnans och mannens ansvar vid graviditet och ett barns födelse skulle kunna 

bidra till en ökad förståelse könen emellan om ansvaret av en sådan situation. En man 

menade att en graviditet är något som en kvinna och man genomgår tillsammans. De 

unga männen var eniga om att det slutgiltiga beslutet om kvinnan vill göra abort eller 

behålla barnet är hennes. Dock menade männen att om det oftare diskuterades och 

informerades om bådas ansvar och allvaret i en graviditet, skulle det kunna hjälpa  

kvinnor som blivit lämnade ensamma med barn. 

 

” Jag tänker ju väldigt mycket på också att man måste inse att det inte bara e´hon som 

blir gravid. Utan man e´ ju gravid tillsammans kan man väl egentligen säga.”  (G 2)   
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6 DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion 

Studiens syfte är att beskriva ungdomars kunskaper och inställningar om 

prekonceptionell hälsa samt vilken kunskap ungdomarna efterfrågar. Författarnas avsikt 

var från början att genomföra två fokusgrupper med en blandning av både unga kvinnor 

och män. När författarna tog kontakt med rektor på en gymnasieskola för att få 

godkännande för rekrytering av deltagare med en blandning av könen mottogs ett 

nekande då dessa klasser redan var aktiva i andra universitetsstudenters studier.  

Författarna tog då kontakt med andra rektorer för att få godkännande att rekrytera 

deltagare till grupperna, detta resulterade i att författarna fick komma till en klass med 

endast unga kvinnor, samt en klass endast med unga män. Stewart och Shamdasani 

(2015) menar att kvinnor och mäns beteende skiljer sig åt när de kommer tillsammans i 

grupp. Kvinnor anpassar sig efter gruppen och har lättare än män att känna av känslor i 

gruppen medan män är ståndaktigare i sina åsikter än kvinnor. När frågor ställs om 

ämnen som är könsrelaterade ska extra hänsyn till gruppens sammansättning tas i 

beaktning. Att grupperna kom att bli en grupp med enbart unga kvinnor respektive en 

grupp med enbart unga män vilket författarna anser hade en positiv effekt på 

ungdomarna till att diskutera de aktuella frågorna.  

 

Antalet deltagare i den ena fokusgruppen översteg sex deltagare trots rekommendation 

att deltagarna inte bör vara mer än sex då det finns en risk att alla då inte deltar i 

diskussionen. Vid fler än sex deltagare finns dock ett vidare utbud av möjliga svar. 

Genom interaktionen mellan deltagarna framkom och fördjupades deras perspektiv 

vilket lockade fram idéer och synpunkter utan att tvinga fram åsikter (Dahlin- Ivanoff & 

Holmgren, 2017). Intervjuerna hölls i ungdomarnas respektive skolas lokaler. Stewart 

och Shamdasani (2015) framhåller att platsen för var intervjuerna äger rum som en 

viktig faktor till att få deltagare till att medverka i en fokusgrupp, platsen ska vara lätt 

att ta sig till och helst vara i deltagarnas närmiljö, vilket uppfylldes i denna studie. 

Justensen och Mik-Meyer (2011) framhåller att fokusgruppen oftast blir en grupp när 

den sätts samman av forskarna men det innebär inte att deltagarna inte får känna 

varandra utan det kan till och med i vissa sammanhang vara en fördel. Ungdomarna som 

deltog kände varandra sedan tidigare då de var klasskamrater, detta upplevde författarna 

som en fördel då stämningen i gruppen var öppen och diskussionerna flöt på bra. 
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Avsikten från början var även att deltagarnas ålder skulle vara lika, dock var åldrarna i 

fokusgrupperna olika vilket har lett författarnas tankar till hur resultatet av studien kan 

ha påverkats, dock har författarna inte uppmärksammat någon skillnad mellan 

grupperna beroende på åldersskillnaden. 

 

En svaghet i studien kan vara att endast två fokusgrupper genomfördes då det är 

önskvärt att flera genomförs för att trovärdigheten ska öka. Ingen regel finns för hur 

många fokusgrupper som ska ingå men om det aktuella ämnet är komplext eller om det 

eftersöks olika typer av individer rekommenderas flera fokusgrupper. När intresset är att 

studera en specifik grupp som är relativt homogen kan det räcka med två fokusgrupper 

(Stewart & Shamdasani, 2015), vilket det var i denna studie. I fokusgruppen var 

delaktigheten av deltagarna god och interaktion dem emellan likaså vilket resulterade i 

att gruppledaren fick mindre påverkan på det som framkom under diskussionen, detta 

medför att pålitligheten ökar och kan ses som en styrka i studien (Dahlin- Ivanoff & 

Holmgren, 2017). Författarna anser att presentationen av metoden och resultat är väl 

beskrivna dock låter författarna läsaren själv avgöra dess överförbarhet (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2012). 

 

Eftersom syftet i arbetet bestod av två frågor var det lämpligt att dela in de i två 

domäner. Domäner utgör en grund för ett specifikt område, har en låg grad av tolkning 

och kan ha sitt ursprung ur de områden som diskuteras utifrån en intervjuguide 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Frivillighet till deltagande i studien, 

information om avbrytande och konfidentialitet samt muntlig överenskommelse om att 

det som sägs i gruppen inte får föras vidare klargjordes för deltagarna både muntligt och 

skriftligt innan intervjuns start. Författarna har i efterhand diskuterat om ungdomarna 

kände att det hade möjlighet att avbryta sitt deltagande då information om studien gavs 

en dag före intervjuns genomföande. Enligt Trost (2010) ska de etiska kraven vara i 

fokus vid all forskning och de medverkandes integritet och värdighet värderas högt. De 

resultat som framkommer ska alltid ställas i relation till tystnadsplikt och 

konfidentialiteten. Författarna samtalade om citaten som uppkom i samband med 

intervjuerna och hur de skulle användas för att ingen person skulle kunna identifieras. 

Direkta citat från talspråket kan uppfattas som integritetskränkande genom att den 

intervjuade personen kan identifieras av personer i sin närhet. Då ofta flera personer i 
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den intervjuvades närhet är medvetna om intervjun är det särskilt viktigt att tänka över 

det redovisade resultatet.  

 

6.2 Resultatdiskussion 

I resultatet framkom att samtliga ungdomar i framtiden önskade bilda familj, de uppgav 

hur goda levnadsvanor kan se ut, dock var kunskapen bristfällig i relation till hur goda 

levnadsvanor kan påverka möjligheterna till fertilitet och hälsoutfall hos kvinna, man 

och barn. Ungdomarna upplevde att informationen de erhållit genom skolan varit 

otillräcklig, att skolan delat upp undervisningen mellan tjejer och killar och anpassat 

informationen efter respektive kön. Ungdomarna var eniga att information om goda 

levnadsvanor och fruktsamhet var av vikt för både unga kvinnor och män, i nuläget ges 

ingen information om detta vilket ungdomarna menade leder till okunskap. Genom att 

kvinnor och män får information om fruktsamhet, när den är som bäst och när den 

markant sjunker samt hur goda levnadsvanor kan påverka möjligheterna kring 

fruktsamhet och hälsoutfall hos kvinna, man och barn kan hjälpa människor att inse 

vikten av att skapa en plan över sin reproduktivitet.  

 

Kosthållning diskuterade ungdomarna i samband med goda levnadsvanor. Vilka 

levnadsvanor kvinnor och män hade trodde ungdomarna var av betydelse för fertiliteten 

och påverkan på fruktsamheten. Precis som ungdomarna trodde så är en god 

kosthållning en grund för god hälsa i sig och har betydelse för fertilitet. Sharma, 

Biedenham, Fedor och Agrawal (2013) framhåller att varierad kost som innehåller 

kolhydrater, fibrer, folat och lykopener samt frukt och grönsaker har visat på förbättrad 

spermakvalité. Minskad mängd av proteiner och fett visade sig vara fördelaktigt för 

fertiliteten. Kvinnans kosthållning påverkar även den fertiliteten och då främst 

ägglossningen där det sågs fördelaktigt med en varierad kost med intag av järn och 

vitaminer samt undvikande av transfetter och snabba kolhydrater.  

 

Hur träning och vikt påverkar fertiliteten diskuterades av de unga männen och 

kvinnorna. De unga kvinnorna nämnde även extrem träning och dess påverkan på den 

kvinnliga kroppen med svårigheter att bli gravid. Sharma et al. (2013) konstaterar 

samband mellan träning och kosthållning vilket även är relaterat till deras BMI. Både 

under- och övervikt kan påverka hormonnivåer som i sin tur påverkar fertiliteten. Taha 
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(2016) menar att BMI motsvarande fetma leder till nedsatt spermakoncentration hos 

fertila män. 

 

De unga männen diskuterade hur stress påverkar fertiliteten, de trodde att stress 

påverkade fertiliteten negativt. Detta påvisar Sharma et al. (2013) som menar att stress, 

oavsett om det är fysisk, psykisk eller social har samband med både kvinnor och mäns 

fertilitet. Nedsatt kvalité på spermierna kunde ses i samband med om mannen upplevde 

stress i arbetet, hade en påfrestande social situation eller varit med om stressande 

livshändelser. Stresspåverkan hos kvinnor kan leda till minskad chans till befruktning 

av ägget vilket tros bero på höga nivåer av stresshormoner i kroppen.  

 

Ytterligare faktorer ungdomarna pratade om som kunde påverka fertiliteten var bland 

annat tobak, alkohol och STI.  Att de påverkade fertiliteten i negativ riktning var 

ungdomarna överens om. Enligt Larsson (2016) minskar risken för fosterskador om 

kvinnan avstår från alkohol och tobak innan konception vilket även ungdomarna trodde. 

De unga männen resonerade om hur spermierna påverkades av alkohol, Sharma et al. 

(2013) menar att samband finns mellan alkohol och nedsatt spermavolym samt även en 

ökad dödlighet hos spermier kunde ses. De unga männen diskuterade även rökningens 

påverkan på spermierna, vilket Sharma, Harlev, Agarwal och Esteves, (2016) framhåller 

påverkade spermierna negativt både vad gäller rörlighet och dess antal. 

 

Författarna finner det betydelsefullt att fortsätta upplysa ungdomar om hur STI kan 

komma att påverka deras förmåga till eventuell framtida familjebildning. Den kunskap 

som fanns var att använda preventivmedlet kondom för att skydda sig mot oönskad 

graviditet och STI. Enligt Häggström- Nordin och Mattebo (2016) ses hos unga 

människor ett risktagande i samband med sexuella aktiviteter, vilket kan göra att de 

utsätter sig för risker med oönskad graviditet eller STI som resultat.   

 

Författarna anser att ungdomarna hade kunskaper och tankar om att levnadsvanor kan 

påverka fertiliteten dock fanns inte kunskap på vilket sätt de kan inverka, detta väckte 

många tankar och funderingar hos de unga männen och kvinnorna. Intresse för att veta 

mer om prekonceptionell hälsa sågs av författarna finnas hos både de unga männen och 

de unga kvinnorna i denna studie. Hvidman et al. (2015) menar även de att både män 

och kvinnor önskade mera information om preconceptionell hälsa och ansåg att detta 
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var något som skulle spridas offentligt. Att det finns ett intresse av att veta mera om 

prekonceptionell hälsa ser författarna som positivt, interventioner i samband med 

önskan och planering av graviditet eller i tidig graviditet får positiva effekter för 

barnaskaffande samt hälsosamma effekter för det kommande barnet. Författarna ser 

även vikten av att vården ska kunna erbjuda stöd i samband med prekonceptionell hälsa 

när behov finns då flera faktorer är påverkbara i samband med fertilitet och fruktsamhet. 

Tydén et al. (2016) menar att när information om kvinnor och mäns reproduktiva 

förmåga ges och hur ohälsa kan påverka den kan tankar väckas hos kvinnorna och 

männen om hur deras reproduktiva förmåga är. Under fokusgrupperna satte de unga 

männen kvinnan i fokus under samtalet när de pratade om prekonceptionell hälsa, de 

hade även funderingar kring om mannens levnadsvanor och dess betydelse angående 

fertilitet och fruktsamhet.  

 

De unga männen från fokusgruppen diskuterade att även deras levnadsvanor borde 

påverka fertilitet och graviditetsutfall. De menade att tobak, alkohol, droger samt intag 

av vissa mediciner borde inverka på även männens fertilitet. De unga männen  ansåg att 

mer information om prekonceptionell hälsa är betydelsefullt. Kotelchuck och Lu (2015) 

beskriver även de i sin stuide att när även män inkluderas i den perkonceptionella hälsan 

ses hälsovinster för mannen själv men också att det har positiv påverkan på faderskapet. 

Männen beskrev hur graviditeten påverkade deras sätt att tänka kring sin hälsa, de var 

villiga att ändra sitt beteende för att påverka sin hälsa i positiv riktning, de tänkte mer på 

framtiden i väntan på att bli pappa och ville finnas där för sitt kommande barn. 

 

I resultatet framkom att ungdomarna upplevde att sex- och samlevnadsundervisningen 

de fått i skolan inte motsvarade deras förväntningar. De ansåg att den var bristfällig och 

att den många gånger var könsuppdelad vilket båda grupperna tyckte var fel. Nilsson 

(2016) beskriver som tidigare nämnts i bakgrunden att det i både grundskolans 

kursplaner och i gymnasiets ämnesplaner ingår att belysa bland annat sexualitet, 

relationer, jämställdhet, normer och identitet i sex- och samlevnadsundervisningen. Det 

framkom i resultatet att både de unga kvinnorna och de unga männen önskade att 

relationer till andra skulle diskuteras mer för att synen på både våld i nära realtioner och 

synen på hur ansvaret kring en oplanerad graviditet bör hanteras. Nilsson (2016)  

framhåller att det i skollagen står att eleverna ska få vara delaktiga och ha möjlighet att 

påverka sex- och samlevnadsundervisningen detta anser författarna är bra dock kan det 
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vara svårt att be om information om till exempel hur goda levnadsvanor kan påverka 

fruktsamheten när kunskapen inte finns.   

 

Resultatet har visat vad ungdomarna har för kunskaper samt vilka kunskaper de 

efterfrågar. Kunskaper kring goda levnadsvanor finns, dock saknas och efterfrågas 

kunskaper kring dess påverkan på fertiliteten. Författarna anser att det finns tillfälle för 

barnmorskor på ungdomsmottagning att nå ut med information till ungdomarna i 

samband med preventivmedelsrådgivning och vid provtagning och behandling av STI. 

Barnmorskor kan i de situationerna utnyttja ungdomars befintliga kunskaper om goda 

levndasvanor samt informera och fylla i kunskapsluckor som finns inom området 

prekonceptionell hälsa.   

 

Utifrån SAUK-modellens (Gustavsson, 2004) S-fas som står för sympatiuttryckande 

beskrivs att om ett stöd till människans egna resurser ges genom att sympati visas i en 

relation, ökar trygghet och säkerhet hos människan vilket stärker människans eget 

engagemang och insikter hos sig själv, på så vis kan även människans upplevelse av 

identitet stärkas. Detta tänker författarna kan sammanlänkas med studiens resultat där 

det framkom att ungdomarna ansåg att om de hade kunskapen om goda levnadsvanors 

och fruktsamhetens påverkan på fertiliteten skulle de inneha möjligheten att själva välja 

hur de önskar agera inför en eventuell framtida familjeplanering. Genom barnmorskans 

bekräftande bemötande till ungdomarna skulle kunskapen öka tryggheten och 

säkerheten hos dem och på så sätt öka deras engagemang och insikter samt bistå med att 

stärka deras identitet. I A-fasen- som står för accepterandeskapande  beskrivs att 

människan genom ökad frihet och öppenhet stödjer de egna resurserna. Stödet fokuseras 

till att vara accepterande och tillåtande, genom att människan har eget inflytande  och 

ett accepterande att människan själv agerar stärks känslan av kontroll. I resultatet 

framkom att ungdomarna hade kunskap om vad som är goda levnadsvanor, ges då 

information av barnmorskan kring hur goda levnadsvanor är sammankopplat med 

förutsättningar till en eventuell framtida graviditet och hälsoutfall för mor och barn ges 

en frihet och öppenhet som stödjer de egna resurserna. Detta skulle kunna ge 

ungdomarna en känsla av eget inflytande genom att de själva agerar utifrån sin egen 

kunskap och vilja inför framtiden, vilket kan ge en känsla av att de själva har kontroll 

över att ändra sina levnadsvanor. U-fasen står för upplevelsemässig och syftar till att 

stödja människan till självreflektion genom validering och bedömning av den egna 
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livssituationen vilket stärker människans upplevelse av sanning. Det framkom i 

resultatet att ungdomarna kunde se att det fanns brist i deras kunskaper kring goda 

levnadsvanor och fruktsamhet vilket de insåg kunde ha inverkan på framtida fertilitet, 

detta fick de att bedöma sin nuvarande livssituation vilket kan leda till att ungdomarnas 

känsla av sanning kring detta stärks. I den sista fasen som är K-fasen, 

kompetensmanifesterande, ligger fokus på att stödja människans egna resurser utifrån 

handlingskunskap, att människan ser sin potential, utveckling och mognad samt kan ta 

tillvara på den livskompetens som finns (Gustavsson, 2004). I resultatet framgår att 

ungdomarna söker kunskap om de upplever att de saknar kunskap inom ett visst 

område, det framkom även att ungdomarna insåg att information kring goda 

levnadsvanor och fruktsamhet inte bör ges i för tidig ålder då de ansåg att ungdomar då 

inte kan ta till sig allvaret. Ungdomarna menade att ges information tidigast sista året på 

gymnasiet finns det en mognad, vilket skulle kunna innebära att de kan se sin potential 

inom detta område och kunna ta vara på livkunskapen de har. Barnmorskan skulle här 

kunna ha en betydande roll genom att bekräfta den kunskap ungdomarna besitter samt 

vid önskan delge information som efterfrågas angående prekonceptionell hälsa. 

 

 

6.3 Konklusion  

Kunskap och information om prekonceptionell hälsa var något ungdomarna efterfrågade 

och var intresserade av. Kunskapen de hade var att det fanns faktorer som påverkade 

fertilitet och fruktsamhet dock saknades kunskapen om hur faktorerna påverkade. I 

samband med önskan och planering av att skaffa barn kan det vara en tid i livet då de 

blivande föräldrarna kan vara redo att göra livsstilsförändringar i positiv riktning, som 

förhoppningsvis bevaras och förs vidare över generationer. Författarna ser en vinst med 

information om prekonceptionell hälsa, att ökad kunskap och medvetenhet om ämnet 

hos allmänheten skulle kunna generera positiva hälsoeffekter på individ- såväl som på 

samhällsnivå med en hälsosammare befolkning som resultat. 

 

 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

Författarna ser behov av ytterligare forskning angående prekonceptionell hälsa. 

Jämförande studier utifrån barnmorskor på ungdomsmottagning som aktivt arbetar med 

prekonceptionell hälsa i samband med preventivmedelsrådgivning, provtagning och 
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behandling av STI samt med barnmorskor som inte arbetade aktivt med 

prekonceptionell hälsa. Resultatet över tid skulle kunna visa om barnmorskor med hjälp 

av information om prekonceptionell hälsa kan öka medvetenheten hos ungdomar och på 

så sätt hjälpa dem att se vikten av att värna om sin fertilitet. 

Skulle förekomsten av STI hos ungdomar minska om kunskapen om hur fertiliteten kan 

påverkas fanns?   

 

Författarna anser att nedanstående punkter är ny kunskap som framkommit. 

- Information om prekonceptionell hälsa önskas. 

- Upplevelse av att sex- och samlevnadsundervisningen är bristfällig. 

- Önskan om att båda könen får samma information i sex- och 

samlevnadsundervisningen. 

 

 

 

 

 

Tack 

Författarna vill tacka alla ungdomar som deltagit i fokusgrupperna, handledare lektor 

Elisabeth Liedström för kloka råd och konstruktiv kritik under arbetets gång samt sina 

män för praktisk hjälp och stöttning. 
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