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Sammanfattning    

Prekonceptionell hälsa innefattar vård och information som riktar sig till kvinnor och 

män i fertil ålder med samtal kring sexuell och reproduktiv hälsa. En del i 

prekonceptionell hälsa är att upprätta en reproduktiv livsplan. Det är ett koncept och ett 

samtalsunderlag som barnmorskor kan använda som stöd i samtal med kvinnor. Genom 

information kan barnmorskan medvetandegöra kvinnan på tankar kring reproduktionen. 

Det finns sparsamt med studier som beskriver barnmorskors erfarenhet av att genomföra 

samtal kring reproduktiv livsplan. Syftet med studien var att utforska och beskriva 

barnmorskors erfarenheter av att samtala med kvinnor i fertil ålder utifrån reproduktiv 

livsplan. Sex telefonintervjuer inkluderades med barnmorskor som arbetar på 

barnmorskemottagningar och som använder reproduktiv livsplan i samtalet med 

kvinnor. Kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats användes vid analysen. 

Följande två huvudkategorier identifierades Den unika kvinnan i centrum och 

Möjligheter och utmaningar. Kvinnan och hennes behov är utgångspunkten i samtalet. 

Att få följa kvinnan, skapa en plan, bygga en relation och få en kontinuitet i vården 

ansågs skapa värde. Barnmorskor påpekar både utmaningar, möjligheter och 

förbättringsområden i arbetet med reproduktiv livsplan. Möjligheterna ses i 

hälsovinster, ökat självbestämmande samt chans till friskare kvinnor och graviditeter. 

Det finns troligen även potential för ett mer hållbart arbete, där förebyggande vård på 

sikt kan bidra till såväl social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Författarna anser att 

resultatet kan bidra i utvecklandet och uppbyggandet av arbetet med reproduktiv 

livsplan, genom utvecklingsområden och möjligheter att bredda tillämpningen, 

exempelvis via skolhälsovård eller ungdomsmottagningar.  

 

Nyckelord: Reproduktiv livsplan, barnmorska, prekonceptionell vård, prekonceptionell 

hälsa, hälsa, graviditet, preventivmedelsrådgivning  
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INLEDNING 

Reproduktiv livsplan är en relativt nytillkommen del inom prekonceptionell vård. En 

reproduktiv livsplan innefattar att samtala med kvinnan kring olika reproduktiva 

komponenter samt hennes samlade livssituation. Genom detta verktyg finns det 

möjlighet för kvinnor att planera sitt reproduktiva liv.  

 

Vi har noterat att det finns kvinnor som har bristande kunskap kring reproduktion och 

fertilitet. Som legitimerad barnmorska på barnmorskemottagning finns stora möjligheter 

att förmedla kunskap och samtala med kvinnor kring antikonception, prekonception 

samt hälsofaktorer. Arbetet med reproduktiv livsplan kan ses hälsofrämjande eftersom 

det engagerar och involverar kvinnan i sin egen vård och hälsa. Reproduktiv livsplan 

kan ge kvinnor möjlighet att själva planera sitt reproduktiva liv, oavsett om det finns en 

barnönskan eller inte. Genom att barnmorskan informerar om hälsofaktorer kan kvinnan 

göra ett informerat val gällande sin hälsa och eventuella framtida graviditeter. Detta 

bland annat genom att inta en hälsosammare livsstil, till exempel genom viktnedgång, 

avsluta tobaksbruk eller ökad fysisk aktivitet. 

 

Vi anser att genom att upprätta en reproduktiv livsplan i samråd med kvinnan kan det ha 

potential att öka kvinnornas kunskap, delaktighet samt möjlighet till 

livsstilsförändringar. Detta tror vi kan bidra till riskreducering och ökad medvetenhet 

som kan påverka eventuella graviditeter samt den allmänna framtida hälsan. Vi tror att 

genom arbetet med reproduktiv livsplan är det möjligt att aktivt förebygga exempelvis 

oönskade graviditeter, könssjukdomar samt graviditetskomplikationer. Detta 

hälsoarbete anser vi bidrar i alla aspekter till hållbar utveckling genom minskning av 

sjukvårdens resurser, ekonomisk hållbarhet samt ökad hälsa. Förbättrad hälsa och 

hälsofrämjande arbete ser vi som en möjlighet genom ett utökat arbete med reproduktiv 

livsplan. Vi önskar därför kunna tillgodose barnmorskeprofessionen och allmänheten 

utökade kunskaper inom området gällande reproduktiv livsplan, genom denna studie. 

 

BAKGRUND 

Prekonceptionell hälsa -en del av sexuell, perinatal och reproduktiv 

hälsa 

Forskning visar att föräldrars livsstil och hälsa kan påverka fosterutvecklingen i 

livmodern redan innan befruktning sker (Larsson 2016, ss. 125-129). Prekonceptionell 

hälsa innefattar vård och information som riktar sig till kvinnor och män i fertil ålder 

med samtal kring sexuell och reproduktiv hälsa. Prekonceptionell hälsa inkluderar 

riskscreening, hälsofrämjande insatser och interventioner, vilket kan bidra till minskade 

risker i samband med graviditet och barnafödande (Barry 2011).  Dessa insatser och 

interventioner är riktade mot att behandla medicinska risker samt uppmärksamma 

beteendemässiga och sociala förutsättningar hos kvinnor i fertil ålder (Files et al. 2011). 

Målet med prekonceptionell hälsa är att bidra till förändrade attityder och beteende samt 

ökad kunskapsnivå (Files et al. 2011). Detta syftar till den vård och de hälsofrämjande 

åtgärder som genomförs inför en graviditet. Vilket innebär att optimera kvinnors 

möjligheter till en så normal och komplikationsfri graviditet som möjligt. 
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Riskfaktorer 

Kvinnor som röker under graviditet har ökad risk för negativa utfall i form av ökad risk 

för tillväxthämning av fostret, placenta previa och prematur födsel (Bickerstaff, 

Beckmann, & Flenady 2012). Nikotinet orsakar även en begränsad syre- och 

näringstillförsel till fostret (Scherman, Tolosa & McEvoy 2018). Att minska 

tobaksanvändandet är en viktig fråga för folkhälsan, Sveriges mål är att bidra med 

information om tobakens inverkan på kroppen samt att ge möjlighet till information och 

rökstopp – för alla invånare. (Lendahls 2016, ss. 255) 

Alkoholanvändning under graviditet kan resultera i varierande typer av fosterskador, 

utvecklingsförseningar samt fetalt alkoholsyndrom (Nypaver, Arbour & Niederegger 

2016). Även mindre mängder alkohol har negativa effekter på fostrets utveckling 

(Nykjaer et al. 2014). Under graviditetens första trimester ses flest risker om fostret 

exponeras för alkohol. Studien beskriver hur risken att barnet föds liten för tiden (SGA-

small for gestational age) fördubblas om kvinnan druckit två standardglas alkohol per 

vecka jämfört med att kvinnan inte druckit någon alkohol alls. Alkoholförtäring kan ge 

ökad risk för prematur födsel. Därav bör kvinnor som planerar en graviditet minska eller 

helt avstå från att konsumera alkohol (Nykjaer et al. 2014). Svensk Förening för 

Obstetrik och Gynekologi (SFOG 2016, ss. 31) lyfter vikten av att arbeta förebyggande 

gentemot alkohol i tidig graviditet, detta genom information via ungdomsmottagning 

eller barnmorskemottagning. Preventivmedelsrådgivningen anses vara ett bra tillfälle 

för att nå ut med informationen.  

 

Vidare bidrar övervikt och fetma med ökade riskfaktorer under graviditet, för såväl 

moder som foster. Fetma hos kvinnan ger ökad risk för bland annat diabetes, kejsarsnitt 

och preeklampsi. För barnet ökar riskerna att bli stor för tiden (LGA- large for 

gestational age), födas med försämrat allmänt hälsotillstånd, skulderdystoci samt 

intrauterin fosterdöd (Ovesen, Rasmussen & Kesmodel 2011). I det prekonceptionella 

arbetet kan barnmorskor bidra med information och rådgivning i form av kostråd 

(Larsson 2016 ss. 125-129). 

 

Kvinnor som planerar graviditet rekommenderas folsyratillskott då detta minskar risken 

för ryggmärgsbråck. Rekommendationen är 400 mikrogram folsyra om dagen från 

försök till att bli gravid fram till vecka tolv i graviditeten, därefter har det ingen effekt 

på risken för ryggmärgsbråck (Livsmedelsverket 2018).  

 

Klamydia är den vanligast rapporterade sexuellt överförbara infektionen (STI) i Sverige 

(Folkhälsomyndigheten 2016). Kvinnor som bär på klamydiainfektion har ökad risk för 

skador på äggledare, vilket kan bidra till svårigheter att bli gravid. Studien påvisade 

även att kvinnor som bär på klamydiainfektion har minskad möjlighet att bli naturligt 

gravida och behöver hjälp av in vitro-fertilisering (IVF) i större utsträckning. Det har 

funnits delade meningar om klamydia eventuellt påverkar graviditeten eller 

graviditetsutfallet (Keltz et al. 2013). Det finns inget samband mellan klamydiainfektion 

och att barn föds SGA, prematur förlossning eller intrauterin fosterdöd (Reekie et al. 

2018). Dock belyser folkhälsomyndigheten (2016) att barn kan smittas av infektionen 

under förlossningen och få ögoninflammation eller lunginflammation om modern har 
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klamydia. Enligt Larsson (2016, ss. 125-129) kan barnmorskor erbjuda STI-provtagning 

och bidra med information som en del i det prekonceptionella arbetet. 

 

När det gäller missbruk av olika sorters narkotiska substanser kan det innebära risker för 

såväl moder som foster. Olika substanser medför olika risker, och idag är det vanligt 

förekommande med blandmissbruk (Göransson 2016, ss. 260-268). En viktig uppgift 

för mödrahälsovården är att tidigt under graviditeten identifiera kvinnor med missbruk 

för att kunna bidra med adekvat hjälp och rehabilitering (Socialstyrelsen u.å). 

Om kvinnan har en bakomliggande sjukdom kan det eventuellt påverka graviditeten. 

Vissa medfödda eller förvärvade sjukdomar kan påverka antingen modern eller fostret i 

samband med graviditet eller förlossning (Dunlop et al. 2008). För vissa medicinska 

tillstånd kan en signifikant riskreducering uppstå genom att noggrant övervaka samt 

medicinera sjukdomen redan innan kvinnan planerar att bli gravid. Ett exempel är 

kvinnor med diabetes. Genom att försöka uppnå ett välreglerat blodsocker hos kvinnan 

vid tiden runt befruktning, minskas risken för medfödda missbildningar (Dunlop et al. 

2008). Inför en planerad graviditet kan kvinnor erbjudas en läkemedelsgenomgång och 

få individanpassad information (Larsson 2016 ss. 125-129). 

När det gäller ålder, har gravida kvinnor över 35 år större risk att få barn med 

tillväxthämning eller intrauterint dödfött barn (Lean, Derricott, Jones & Heazell 2017). 

Det bekräftas av ytterligare en studie, som även belyser flera andra komplikationer hos 

kvinnor över 35 år. Hög ålder hos kvinnan leder till ökad risk för både maternell som 

neonatal morbiditet och mortalitet. Det finns ökad risk för ektopisk graviditet, spontan 

abort, placenta previa, preeklampsi, induktion av förlossning samt kejsarsnitt. Samma 

studie lyfter även att det finns ökad risk för infertilitet i samband med stigande ålder hos 

kvinnan (Johnson & Tough 2012). 

Förenta Nationerna [FN] har satt upp 17 folkhälsomål för att främja hållbar utveckling 

(Regeringskansliet 2015), ett av delmålen lyfter aspekter som berör den sexuella och 

reproduktiva hälsan. Dessa målsättningar skall främja en hållbar global utveckling. 

Genom förebyggande insatser kan välmående främjas. Prioriterade områden fram till 

2030 är bland annat: minskad mödradödlighet, neonatal död, minskad användning av 

tobak och droger, minskad psykisk ohälsa samt säkerställa att alla människor har 

tillgång till familjeplanering samt utbildning och information kring sexuell och 

reproduktiv hälsa (FN 2018).  
Reproduktiv livsplan 

En reproduktiv livsplan är ett verktyg och koncept som kan vara ett stöd för 

barnmorskor i samtal med kvinnor för att medvetandegöra hennes tankar kring 

reproduktion (Barry 2011). En del barnmorskor använder sig av ett samtalsunderlag 

som stöd i samtalen. Detta underlag är framtaget via Uppsala universitet (bilaga 1). En 

reproduktiv livsplan innefattar att samtala med kvinnan kring olika reproduktiva 

komponenter samt hennes samlade livssituation. Finns en eventuell önskan av att skaffa 

barn i framtiden? Om ja, hur många barn vill ni ha? Om nej, på vilket sätt skall en 

graviditet förhindras? Samtalsunderlaget (bilaga 1) är en guide för att hjälpa 

barnmorskan med lämpliga följdfrågor. Vidare kan information förmedlas gällande 

fertilitet och stigande ålder som kan bidra till minskad fruktsamhet och även ökad risk 

för graviditetskomplikationer. Det är även relevant att samtala kring kvinnans 
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hälsohistoria samt hälsorisker och hur de skulle kunna påverka eventuell graviditet 

(Files et al. 2011). 

 

Det finns en del utmaningar inom området och i tillämpningen av reproduktiv livsplan. 

Det handlar bland annat om kulturella skillnader, avsaknad av systematiska 

värderingsverktyg, brist på standardiserad information och tidsbrist, vilket påverkar i 

vilken utsträckning stöd och information kan individualiseras (Files et al. 2011). 

Forskare föreslår att en personcentrerad och hälsofrämjande reproduktiv livsplan skall 

ingå i alla hälsosamtal med kvinnor i fertil ålder, vilket de anser kan bidra till en 

kostnadseffektiv och högkvalitativ vård (Jagoda & Bigbee 2016).  Konceptet med 

reproduktiv livsplan anses vara tillämpningsbart för barnmorskor som möter fertila 

kvinnor inom olika vårdsammanhang. Därigenom ger det möjlighet att belysa och 

uppmärksamma kvinnor kring reproduktion och prekonceptionell hälsa. Även andra 

yrkesgrupper såsom skolsjuksköterskor, sjuksköterskor inom barnhälsovård och 

gynekologi kan använda reproduktiv livsplan som verktyg. Detta kan bidra till en stor 

samhällsnytta och öka hälsan hos kvinnor, samt den framtida generationen (Barry 

2011). 

 

Barnmorskans profession och förhållningssätt  

Enligt Svenska barnmorskeförbundets kompetensbeskrivning (2018) skall barnmorskan 

erbjuda en individualiserad vård som bidrar till patientens delaktighet, 

självbestämmande samt informations- och kunskapsutveckling. Arbetet innefattar även 

att arbeta hälsofrämjande och förebygga ohälsa. Ett holistisk vårdande som ser hela 

kvinnan i alla aspekter av livet, däribland prekonception, antikonception samt fertilitet 

(Svenska barnmorskeförbundet 2018, ss. 4-11). Att ha hälsa kan beskrivas som att vara 

hel och ha en upplevelse av helhet och sammanhang. Filosofen Gadmer beskriver hälsa 

som ett mänskligt tillstånd av inre överensstämmelse, jämvikt samt harmoni med sig 

själv och i det sammanhang man lever. Vidare beskriver Aron Antonovsky hälsa som en 

känsla av sammanhang (KASAM) som innefattar begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet som grund för att uppleva hälsa (Lundgren & Berg 2016, ss. 20-21). 

 

Livsvärldsperspektivet är en ytterligare vårdvetenskaplig teori som beskriver 

upplevelsen livsvärlden, en känsla av hälsa eller ohälsa. Livsvärlden påverkas av 

sammanhanget som kvinnan befinner sig i och vad hon har med sig för erfarenheter 

längs livets väg. Livsvärlden beskriver hur tid och rum påverkar sammanhanget och 

upplevelsen av situationen. Vid vårdandet krävs det att möta patienten ’’här och nu’’ 

och se till hennes behov i stunden – med öppenhet och en vilja att förstå hennes 

livsvärld. (Ekebergh 2015, ss. 63-76). 

 

Att arbeta professionellt som barnmorska innebär att “vara med” kvinnan. Dels genom 

att vara öppen, ta del av kvinnans berättelse och situation. Det ger barnmorskan 

möjlighet att förstå och identifiera behov hos kvinnan, vilket kan bidra till en mer 

individanpassad vård. Under decennier har den professionella relationen och dess 

betydelse för hälsa och välbefinnande medvetandegjorts och har i sin tur påverkat 

styrdokument som bland annat hälso- och sjukvårdslagen. En del i hälso- och 

sjukvårdslagen beskriver att vården skall bedrivas på en humanistisk grund. Alla som 

vårdas har ett värde och ska behandlas med respekt ur ett helhetsperspektiv. 
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Barnmorskans kompetensområde innefattar allt som berör sexuell, perinatal och 

reproduktiv hälsa (Svenska barnmorskeförbundet 2018, ss. 9). Folkhälsomyndigheten 

(2018) definierar sexuell och reproduktiv hälsa som: ’’Sexuell och reproduktiv hälsa är 

ett tillstånd av fysiskt, känslomässigt, psykiskt och socialt välbefinnande i förhållande 

till alla aspekter av sexualitet och reproduktion, inte bara avsaknad av sjukdom, 

dysfunktion eller skada’’. Genom att barnmorskan fokuserar på prekonceptionell hälsa 

och vilka vinster det kan medföra ger det stora möjligheter att främja den sexuella och 

reproduktiva hälsan. Detta berör barnmorskans profession då hon följer kvinnor genom 

hela livscykeln. I Sverige är det barnmorskans ansvar att ge preventivmedelsrådgivning 

samt förskriva preventivmedel. Barnmorskans uppgift är bland annat att informera om 

olika alternativ som finns för att skydda sig mot oönskad graviditet. En annan viktig del 

i rådgivningen innefattar att ge information om hur kvinnan kan skydda sin fruktsamhet 

för att senare i livet kunna bli gravid (Tydén 2016). 

 

Barnmorskans arbete grundas på den internationella etiska koden (International 

Confederation of Midwives [ICM] 2014). Koden beskriver hur barnmorskan har en roll 

att vägleda kvinnor i hälsofrämjande åtgärder under hela livscykeln. Barnmorskan skall 

även vara ett stöd för kvinnan att delta i besluten kring hennes vård. Barnmorskans mål 

är att arbeta för att etisk kränkning och kränkning av mänskliga rättigheter skall 

uteslutas från vården då det får konsekvenser på kvinnor och spädbarns hälsa (ICM 

2014). 

 

Barnmorskans tillämpning av reproduktiv livsplan 

 

Preventivmedelsrådgivning i Sverige sköts via ungdomsmottagningen, gynekologisk 

mottagning eller barnmorskemottagning. Det är barnmorskan som i största 

utsträckningen sköter denna rådgivning (Larsson 2016, ss. 28). Läkemedelsverket 

(2014) lyfter i sina rekommendationer att preventivmedelsrådgivning ska ses som ett 

lämpligt tillfälle att diskutera andra aspekter av den sexuella och reproduktiva hälsan. 

De viktigaste delarna i rådgivningen innefattar samtal kring bland annat sexualitet, 

relationer och framtida fertilitet. När patienten uttrycker en önskan att försöka bli gravid 

är det viktigt att informera om fertilitet samt livsstilsaspekter (Läkemedelsverket 2014, 

ss. 14-15).  

 

Barnmorskor i Sverige har varierande erfarenheter av att samtala kring reproduktiv 

livsplan i samband med preventivmedelsrådgivning. Barnmorskor upplever att 

ytterligare kunskap om reproduktiv livsplanering kunde vara till hjälp när de har 

rådgivande samtal med kvinnor. Ökad kunskapsnivå bidrar till att det blir lättare att 

lyfta diskussionen om reproduktiv livsplan. Det underlättar även samtal med kvinnan 

och ger ökat värde och kvalitet på rådgivningen. Vidare upplever barnmorskor att en del 

kvinnor har en bristande kunskap gällande prekonceptionell hälsa och reproduktiv 

livsplan. Barnmorskor värnar om att kvinnor ska erhålla denna information och anser att 

det är viktigt och en rättighet för kvinnorna (Stern et al. 2015). 
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PROBLEMFORMULERING 

Att utforma en reproduktiv plan tillsammans med kvinnan är en relativt nyligen 

tillkommen del inom prekonceptionellt förebyggande vård. Det finns ingen statistik att 

tillgå hur stor eller liten tillämpningen är över landet. Det finns inget standardiserat 

vårdprogram eller några riktlinjer som stödjer barnmorskor i deras möte med patienter 

under samtal och rådgivning om prekonceptionell hälsa och reproduktiv livsplan. Det 

finns studier som till viss del beskriver hur barnmorskor med hjälp av ökad kunskap och 

informationsstöd upplever samtalet kring reproduktiv livsplan med kvinnor. Området 

behöver utforskas mer. Bland annat saknas studier som undersöker barnmorskors 

erfarenheter av att genomföra samtal om reproduktiv livsplan utan intervention såsom 

utbildning. 

 

SYFTE 

Att utforska och beskriva barnmorskors erfarenheter av att samtala med kvinnor i fertil 

ålder utifrån reproduktiv livsplan. 

 

METOD 

Kvalitativ metod 

Syftet med studien är att utforska och beskriva barnmorskors erfarenheter av att samtala 

med kvinnor i fertil ålder utifrån reproduktiv livsplan. För att beskriva syftet så korrekt 

som möjligt har författarna valt att använda ett induktivt förhållningssätt, det vill säga 

att författarna arbetar så objektivt och förutsättningslöst som möjligt för att studera det 

valda ämnet. En viss förförståelse är dock av betydelse, detta för att formulera ett 

korrekt syfte och frågeställningar (Priebe & Landström 2012, ss. 31-49). 

Informationssökning gjordes i de vårdvetenskapliga och medicinska databaserna Cinahl 

och Pubmed, med sökorden: Reproductive life plan* (title) or RLP (title) and midwife* 

(all text), inför formulering av frågeställningar. 

 

Kvalitativ metod beskriver upplevda erfarenheter och målet med metoden är att förstå 

innehållet av valt syfte (Henricson & Billhult 2012, ss. 129-137). Vid kvalitativ design 

beskrivs intervjuer vara en lämplig metod för datainsamling (Henricson. & Billhult 

2012, ss. 129-137). Kvalitativa intervjuer skall ge forskaren förståelse för vad den 

intervjuade har för tankar och erfarenheter inom ett visst område. (Trost 2010, ss. 39-

52). Det görs genom att forskaren ställer raka och enkla frågor där målet är att få 

innehållsrika och komplexa svar som leder till ett innehållsrikt material att arbeta vidare 

med (Trost 2010, ss. 25-37).  

 

Forskningsansatsen som valdes är kvalitativ ansats med innehållsanalys. Som stöd i 

analysen användes Elo & Kygnäs (2008) artikel som beskriver tillvägagångssättet vid 

tillämpning av innehållsanalys med induktiv ansats. Genom att använda kvalitativ 

innehållsanalys kan texten struktureras, tolkas och analyseras djupgående, vilket 

motsvarar studiens syfte (Danielsson 2012, ss. 329-343).  
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Urval och deltagare 

Vid kvalitativ forskningsansats söks deltagare som upplevt erfarenheter av det studerade 

syftet, ett så kallat strategiskt urval (Henricson & Billhult 2012, ss. 129-137).  

Inklusionskriterier för att delta i studien var legitimerade barnmorskor som arbetat på 

barnmorskemottagning och använder sig av reproduktiv livsplan i sin rådgivning. 

 

Verksamhets- och enhetschefer för berörda barnmorskemottagningar i olika 

regioner har fått tillfrågan via mejl om barnmorskor på deras mottagning vill medverka i 

studien. Cheferna har förmedlat förfrågan samt information till arbetsgruppen om att 

medverka i telefonintervjuer med ljudupptagning. De barnmorskor som var intresserade 

att delta i studien uppmanades kontakta författarna för att boka tid för intervju.  

 

Samtliga sex barnmorskor som inkluderades i studien har arbetat med reproduktiv 

livsplan på barnmorskemottagning, i tre olika regioner. Barnmorskorna var kvinnor med 

6-40 års erfarenhet inom barnmorskeprofessionen och hade mellan 3-15 års erfarenhet 

av att arbeta på barnmorskemottagning. Samtliga av barnmorskorna som inkluderades i 

studien har genomgått någon form av utbildning eller inhämtat likvärdig kunskap inom 

ämnet själva, dock i olika omfattning. Fem av barnmorskorna använde sig av 

samtalsunderlaget från Uppsala universitet (bilaga 1) i sin rådgivning, även där i 

varierande omfattning. 

 

Alla barnmorskor har fått information om ljudupptagning, samtycke och konfidentialitet 

innan intervjun. Samtycke har inhämtats från samtliga barnmorskor samt verksamhets- 

och enhetschefer för de barnmorskor som genomfört intervjun på arbetstid.  

 

Datainsamling 

Totalt sju intervjuer genomfördes, den ena författaren genomförde fyra intervjuer och 

den andra författaren genomförde tre. En intervju exkluderades då den inte motsvarade 

inklusionskriterierna. Samtliga intervjuer har genomförts via telefon med 

ljudupptagning. Tre av barnmorskorna var hemma vid tiden för intervjun och tre 

barnmorskor var på arbetsplatsen. Intervjuerna har varat mellan 20 minuter och 34 

minuter.  

 

Första intervjun genomfördes som en pilotintervju. En provintervju ger ett tillfälle att 

undersöka om planerade frågeställningar utfaller så att det motsvarar studiens syfte 

(Danielsson 2012, ss.163-174). Då pilotintervjun ansågs vara av värde och motsvarade 

studiens syfte inkluderades den i resultatet.  

 

Under intervjuerna tillämpades en intervjuguide samt ett semistrukturerat 

förhållningssätt. För att avgränsa intervjun och knyta an till studiens syfte, har en 

intervjuguide tillämpats. Ett semistrukturerat förhållningssätt innebär att tillämpa öppna 

frågeställningar och beroende på hur intervjun fortlöpte kunde ordningen på frågorna 

skifta (Danielsson 2012, ss. 163-174). Transkribering av intervjuerna har genomförts av 

båda författarna. Nedan följer de frågeställningar som använts under samtliga intervjuer. 

 

• Vill du beskriva dina erfarenheter av samtal kring reproduktiv livsplan? 

• Vilka hinder och möjligheter finns i samtalet kring reproduktiv livsplan? 
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• Vilken patientgrupp anser du är lämplig för samtal kring reproduktiv livsplan? 

• Vill du beskriva din uppfattning om patientens respons på informationen och 

samtalen om reproduktiv livsplan? 

• Vill du beskriva din uppfattning om patientens compliance och motivation till 

livsstilsförändringar som ni lyfter i den reproduktiva livsplanen? 

• Vill du beskriva din uppfattning om patienternas kunskapsläge inom reproduktiv 

livsplan? 

• Hur upplever ni tillgång till information och utbildning inom reproduktiv 

livsplan? 

• Hur upplever ni att nuvarande kunskapsläge inom yrkeskåren ser ut? 

 

 

Dataanalys 

Som stöd i analysen användes Elo & Kygnäs (2007) artikel som beskriver 

tillvägagångssättet vid tillämpning av kvalitativ innehållsanalys. Analysen struktureras 

enligt följande; öppen kodning, kategorisering och abstraktion. Analysen inleddes med 

att de två författarna läste de transkriberade intervjuerna enskilt åtskilliga gånger. 

Därefter genomfördes en öppen kodning av författarna var för sig, genom att beskriva 

textens innehåll i marginalen av dokumentet, så kallade meningsbärande enheter. Därpå 

lästes texten återigen noggrant gemensamt av författarna och de meningsbärande 

enheterna och dess innehåll diskuterades.  Därefter skrevs ytterligare i marginalen för 

att beskriva dessa meningsenheter djupare och dess innebörd. Därpå samlades alla 

meningsenheter i ett dokument och det diskuterades likheter och skillnader som skapade 

grupper med liknande innebörd. Grupperna urskilde sig sedermera till kategorier och 

subkategorier genom författarnas tolkning av innehållet. Kategorierna och 

subkategorierna formulerades därefter i löpande text genom abstraktion som blev ett 

resultat. Kategorierna är namngivna för att spegla innehållet i texten. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Forskning inom Sverige regleras via lagen (SFS 2003:460) om etikprövning av 

forskning som avser människor. Lagen fastställer krav gällande etikprövning och 

informerat samtycke vid forskning, men studier vid högskola på grundnivå eller på 

avancerad nivå omfattas inte av denna lag om etikprövning. Det beskrivs även i lagen 

om krav att ha en forskningshuvudman samt följa dataskyddsförordning 

(Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om 

EU:s allmänna dataskyddsförordning [GDPR]) 

 

Trots att studier vid högskola på avancerad nivå inte är lagstadgat och inte kräver ovan 

nämnda bestämmelser finns det fortsatt krav på att examensarbetet skall vara etiskt 

försvarbart.  Det finns även riktlinjer på att handledaren för studien har ett ansvar för att 

detta genomförs etiskt korrekt (Kjellström 2012, ss. 70-91). Krav på att behandla 

personuppgifter enligt dataskyddsförordningen skall följas (Sandman & Kjellström 

2018, ss. 371-396). 

 

Forskningsetiken baseras på de grundläggande principerna av att inte skada, göra gott, 

respekt och rättvisa. Detta yttrar sig genom krav på informerat samtycke och 
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konfidentialitet (Sandman & Kjellström 2018, ss. 371-396). Konfidentialitet innebär att 

deltagarna som är med i studien inte skall kunna identifieras av obehöriga. Detta 

bibehålls i studien genom att datamaterial avidentifieras med person, ort och 

arbetsplats.  (Sandman & Kjellström 2018, ss. 371-396). Det är enbart författarna samt 

handledaren till studien som tagit del av insamlad data enligt gällande regler för 

konfidentialitet. Informerat samtycke innefattar att informanten skall vara väl 

informerad om studiens syfte samt förstå och fatta beslut om eventuellt deltagande. 

Samtycke kan alltid dras tillbaka av deltagaren när som helst, som då avbryter sin 

medverkan i studien (Sandman & Kjellström 2018, ss. 371-396).  

 

Barnmorskorna som deltagit i studien har erhållit muntlig och skriftlig information 

gällande behandling av personuppgifter samt informerat samtycke. Deltagarna får 

information om att ljudfilen som spelas in under intervjun kommer att raderas när 

examensarbetet är godkänt. All insamlad data kommer behandlas enligt 

dataskyddsförordningen, uppgifterna kommer att raderas när de inte längre är 

nödvändiga. 

 

De informanter som väljer att delta i studien kommer inte följas upp vidare efter 

medverkan i intervju. Författarna har erbjudit barnmorskorna att höra av sig om det 

uppstått funderingar eller känslor efter intervjuerna. Barnmorskorna bedöms inte fara 

illa på något vis genom medverkan i studien. Alla barnmorskor som har deltagit i 

studien har blivit erbjudna att ta del av det resultat som författarna kommit fram till. 

 

 

RESULTAT 

Barnmorskors erfarenheter av att samtala med kvinnor i fertil ålder kring reproduktiv 

livsplan på barnmorskemottagning beskrivs i de två huvudkategorierna: Den unika 

kvinnan i centrum samt Möjligheter och utmaningar. Till de två huvudkategorierna 

finns subkategorier med citat från informanterna, vilka redovisas nedan: 

 

 

Kategorier Subkategorier 

Den unika kvinnan i 

centrum 

Tillgodose och respektera kvinnans val 

Följa kvinnan över tid  

Formulera en plan 

Kvinnor har varierande kunskap 

Ett ansvar för barnmorskor  

Möjligheter och 

utmaningar 

Tillämpning och förbättringsområden 

Att arbeta för framtiden 

Svåra samtal 

Samtal kräver tid 
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Den unika kvinnan i centrum 

 

Tillgodose och respektera kvinnans val 

Som barnmorska är det viktigt att respektera och tillgodose kvinnors olika val i livet. 

Frågor som framkommer i samtalet kring reproduktiv livsplan gällande barn och 

barnafödande kan vara känsliga att samtala om. Barnmorskor beskriver att en del 

kvinnor tar väldigt illa upp när barnmorskan ställer frågan om hon vill ha barn i 

framtiden. Vissa kvinnor upplever samtalen kring reproduktiv livsplan som jobbiga då 

de kanske fattat ett beslut att inte skaffa barn av någon anledning. En del kvinnor väljer 

att göra karriär i första hand, eller att det finns ett intresse/fritidsintresse hos kvinnan 

som känns viktigare än barn. Även om kvinnan tagit ett aktivt beslut att inte skaffa 

några barn beskriver barnmorskor vikten av att bjuda in till samtal med kvinnan om hon 

någon gång skulle ändra sitt beslut. Andra kvinnor har en stor längtan efter barn men 

har inte hittat en partner att skaffa barn med. Då beskriver barnmorskor vikten av att 

samtala om levnadsvanor som är positiva för en framtida graviditet. 

 

Barnmorskor beskriver att de ibland tar för givet att alla kvinnor har en barnönskan. 

Ibland uppstår en förvåning hos barnmorskan då kvinnan inte har önskemål om att 

skaffa barn. Barnmorskan måste då dölja sin förvåning och istället hjälpa och stötta 

kvinnan i sitt beslut. Barnmorskor menar det är viktigt att respektera samt att tillgodose 

kvinnans egna val.  

 

‘’Men ibland så..jag bara tar för givet att de vill. Och så blir jag lite 

förvånad. Så får man ju försöka att inte visa det. Respektera det och så..Det är ju deras 

beslut. Sedan kanske inte kommer hålla för alltid, det vet man ju inte. Dom kanske kan 

ändra sig.’’ (Intervju nummer 7) 

 

Följa kvinnan över tid  

Barnmorskor beskriver fördelarna med att börja prata om reproduktiv livsplan i tidig 

ålder, gärna redan med ungdomar på ungdomsmottagningen. Barnmorskors erfar att de 

unga kvinnorna är väldigt öppna för samtal. Det ses också som en fördel att få följa 

kvinnan, gärna under några års tid samt att få träffa henne tidigt i livet. Barnmorskor 

beskriver att det ligger ett stort värde i att ha en relation med kvinnan. 

 

‘’Det bästa är ju om jag redan fått följa kvinnan, vi har ju uppdelade arbetsområden. 

Det bästa är att träffa en kvinna väldigt tidigt i livet, asså ung - när hon kommer på en 

preventivmedelsrådgivning…’’ (Intervju nummer 1) 

 

Att börja tidigt ökar medvetenheten hos kvinnorna. Det ger kvinnorna möjlighet att 

planera dels ur hälsosynpunkt men även att kvinnan tidigt får information om 

fertiliteten. Likväl begränsningarna av att börja skaffa barn i senare ålder, framförallt 

om kvinnan tänkt skaffa många barn. Barnmorskor beskriver att många kvinnor blir 

positivt överraskade av samtalet kring reproduktiv livsplan, det ger dem verktyg för att 

planera sitt fertila liv, vilket uppskattas av kvinnorna. 
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Formulera en plan 

En av barnmorskorna beskriver hur hon försöker se patientens behov redan när hon 

bokar tiden. Hon beskriver också att hon prioriterar att lyfta frågan gällande reproduktiv 

livsplan med de kvinnor som hon anser ha ett stort behov av dessa samtal. Detta 

förekom främst om kvinnan var ung och hade någon sjukdom som eventuellt skulle 

kunna påverka en framtida graviditet.  

 

‘’…det beror nog lite på hur tiden ser ut för dagen, man gör det när man ser att det 

viktigt att planera sin graviditet. Om jag säger att jag är en ung kvinna med diabetes 

exempelvis eller någon annan sjukdom vid sidan om som kan påverka graviditeten’’ 

(Intervju nummer 3) 

 

Barnmorskor beskriver ett mer givande samtal med kvinnan som resultat när de 

använder sig av samtalsunderlaget för reproduktiv hälsa och dess frågeställningar. Det 

ger en bra och tydlig plan samt att barnmorskorna tycker det gynnar kvinnorna. 

Barnmorskors erfarenheter är att kvinnan själv får tänka till samt att kvinnan skall få en 

känsla av att hon själv kan styra över och planera sin fertilitet och barnafödande. 

Barnmorskor har även möjlighet att informera på bästa sätt hur kvinnan skall planera 

inför en eventuellt kommande graviditet eller hur kvinnan skall tänka för att undvika en 

oönskad graviditet.  

 

Det finns beskrivningar som talar för att en del kvinnor inte alls är mottagliga för detta 

samtal om reproduktiv livsplan. Barnmorskor beskriver då den svåra avvägningen i 

samtalet och hur långt hon skall gå i sin yrkesutövning för att motivera kvinnan till att 

skapa en plan. Barnmorskor upplever att de kvinnor som är något äldre är mer eniga om 

att lägga upp en reproduktiv livsplan. Är det en kvinna som varit något äldre när hon 

gick in i sin första graviditet, är det viktigt att prata om hur man ska planera. 

Exempelvis kring hur många barn hon vill ha, inom vilken tidsram och hur kvinnan då 

kan tänka kring detta. Ett annat bra tillfälle att ta upp frågan angående fler barn är under 

graviditet samt under efterkontrollen. 

 

Kvinnor har varierande kunskap 

Barnmorskor beskriver kvinnors varierande kunskap om fertilitet. Det finns bland annat 

en bristande kunskap om fertilitet och ålderns påverkan. Många barnmorskor erfar att 

kvinnor inte är medvetna om att fertiliteten reducerad redan vid 25 års ålder men 

framförallt från det att kvinnan är vid 35 års ålder. Det finns även beskrivningar om en 

bristande kunskap kring funktionen av menscykeln och ägglossning. Barnmorskor 

beskriver att många kvinnor väljer att inte använda preventivmedel för de vill undvika 

hormoner. Detta menar barnmorskor är en risk för graviditet då kvinnorna inte har 

kunskapen kring funktionen av menscykel och ägglossning.  

 

“....men just det här basala tycker jag saknas. Just det här hur det fungerar med 

menscykel och vad som händer i kroppen. Att man faktiskt kan undersöka sig själv. Och 

där är det som att kropp och information stämmer liksom inte överens riktigt.” (Intervju 

nummer 7) 
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Det finns kvinnor som tror att de behöver avsluta sina preventivmedel ett år innan de 

tänkt bli gravida. Kunskapen om hur enkelt en kvinna kan bli gravid är bristande. Det 

finns även erfarenhet som beskriver att många har stor tilltro till att kunna få hjälp via in 

vitro-fertilisering (IVF) för att skaffa barn. Samtidigt beskriver barnmorskor hur 

barnlöshet fått ett stort utrymme i samhället, och att många kvinnor tror att det kan vara 

svårt att bli gravid.   

 

Informationen om fertilitet och dess funktion tillhandahålls framförallt hos barnmorska. 

Barnmorskor kan känna viss frustration av den bristande kunskapen kring reproduktion 

och fertilitet. Samtidigt finns ändå en förståelse att kvinnor har bristande kunskap då de 

kanske enbart fått sin information genom att själv läsa, prata med kompisar eller sökt 

information via internet. Barnmorskor påtalar vikten av att få information både från 

barnmorska och genom att själv söka information för att få ihop en bra helhetsbild.  

 

Barnmorskor beskriver även att det finns kvinnor som har god kunskap om fertiliteten 

samt att kvinnor har bra kunskap om hjälpmedel som finns för att blir gravid. Samt att 

de flesta har kunskap kring hälsa och livsstil såsom kost, alkohol och tobak.  

 

Ett ansvar för barnmorskor 

Barnmorskor skildrar hur de känner ansvar för patienterna i samtalet kring reproduktiv 

livsplan. Barnmorskor upplever ett ansvar för att informera kvinnorna kring 

reproduktionen. Därigenom önskar barnmorskorna kvinnorna de bästa förutsättningarna 

i sitt reproduktiva liv. Det återges patientmöten som blivit såväl positiva som negativa, 

speciellt i de möten som blivit negativa speglas barnmorskans känsla av ansvar. Det 

beskrivs som en skyldighet i professionen att informera kvinnorna om olika faktorer i 

det reproduktiva livet, men främst gällande ohälsosamma livsstilsfaktorer och frågor 

kopplade till fertilitet och ålder.  

 

‘’Att man är uppe och pratar om det tidigt vikten av att ha en bra vikt när man går in i 

en graviditet, hur viktigt det är…. Jag tycker inte dem tar det så illa och där känner jag 

att jag har ett ansvar som barnmorska...’’ (Intervju nummer 1) 

 

Barnmorskor beskriver att de önskar ge patienterna goda förutsättningar in i en 

graviditet om de önskar bli gravida. Genom reproduktiv livsplan anses det finnas 

möjlighet till friskare kvinnor, normala graviditeter och förlossningar.  Dessutom 

beskriver barnmorskor att de känner ett ansvar för att utgången ska bli till det positiva 

för såväl mor som barn.  

 

Möjligheter och utmaningar 

 

Tillämpning och förbättringsområden 

Arbetet med reproduktiv livsplan anses som roligt, engagerande och som en central del i 

professionen. Fem av barnmorskorna använder sig av samtalsunderlaget från Uppsalas 

universitet (bilaga 1) i sin rådgivning, dock i olika utsträckning. Samtalsunderlaget 

beskrivs som en bra påminnelse att aktivt arbeta med reproduktiv livsplan samt som ett 
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bra verktyg och en trygghet som ofta blir en utgångspunkt i samtalen. Barnmorskorna 

utrycker ofta hur de känner sig bekväma och att det är lätt att möta patienterna i dessa 

typer av samtal, trots att de bemöter såväl positiv som negativ respons från patienterna. 

Att använda sig av motiverande samtal beskrivs som ett sätt att närma sig patienterna. 

Även attribut hos barnmorskan så som intresse, öppenhet och lyhördhet sågs som viktigt 

i samtalen. 

 

‘’....det känns ju verkligen som en barnmorskefråga. Och diskutera sådana här saker. 

Så jag brukar känna mig bekväm i att prata om det.‘’ (Intervju nummer 2) 

 

Det finns delade meningar bland barnmorskorna kring vilken patientgrupp som är 

lämplig för samtal kring reproduktiv livsplan. Så väl tonåringar som unga vuxna utan 

barn, gravida, kvinnor postpartum nämndes som lämpliga grupper att fokusera på. Det 

finns även barnmorskor som anser att alla kvinnor i fertil ålder är lämpade för dessa 

samtal. Det vanligaste var att samtal kring reproduktiv livsplan dyker upp i samband 

med preventivmedelsrådgivning, där som ett kompletterande verktyg för att optimera 

behandlingen. Men samtalen kring reproduktiv livsplan förekommer även i andra 

sammanhang. Vid preventivmedelsrådgivning kommer samtalet ofta in på hur säkert 

preventivmedel kvinnan önskar utifrån den plan hon har lagt upp. Befinner sig kvinnan i 

ett skede då hon absolut inte önskar bli gravid får rådgivningen anpassas därefter. 

 

Barnmorskor berättar att det finns utrymme för att förbättra arbetet med reproduktiv 

livsplan. Barnmorskor eftersträvar att själva utvecklas i sin rådgivning, men att det 

fanns möjlighet att bredda tillämpningen till andra verksamheter, exempelvis inom 

ungdomsmottagningen eller skolhälsovården. Det efterfrågas mer utbildning, men även 

anpassning av patientjournalen med sökord kopplade till reproduktiv livsplan.  

 

Att arbeta för framtiden 

Barnmorskorna såg flertalet fördelar och möjligheter i samtalet med reproduktiv 

livsplan, att det finns stora vinster att vinna genom detta koncept. Möjligheten till att ge 

kvinnor information, rätten att själv planera sitt reproduktiva liv samt möjligheten till 

livsstilsförändringar som gynnar framtida graviditeter. 

 

‘’Ja, jag ser ju att vi kanske har möjlighet att få friskare kvinnor som föder barn. Och 

därigenom friskare graviditeter och normalare förlossningar. Att kvinnorna innan har 

tänkt på det här med motion, kost… …att vara friskare när man går in i graviditeten.’’ 

(Intervju nummer 3) 

 

Svåra samtal 

Barnmorskors erfarenheter av att samtala kring reproduktiv livsplan och 

levnadsvanor kan vara komplicerat, särskilt vissa områden. Barnmorskor beskriver 

svårigheter att samtala med kvinnor om vikt och BMI. Även om många kvinnor är väl 

medvetna om en eventuell övervikt så upplever dem det personligt och svårt att samtala 

om. Barnmorskor menar att det är av betydelse att informera på ett bra sätt utan att 

kvinnan känner skuld eller skam, samt att barnmorskan får med sig kvinnan i samtalet, 

ger individanpassad information som är av värde.  Barnmorskor beskriver även att 
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kvinnor kan känna sig kränkta men att det är olika hur kvinnor reagerar. Barnmorskor 

beskriver att det är deras ansvar att informera om risker med övervikt och högt BMI vid 

en graviditet. De flesta kvinnor ställer sig positivt till åtgärder som kan förbättra deras 

situation. En del barnmorskor tycker det känns enklare att samtala om rökning än just 

övervikt, detta för att barnmorskorna upplever att de kan informera om rökning och dess 

effekter på fostret och den egna kroppen. 

  

‘’...Kvinnor som är överviktiga dem tycker det är jobbigt att prata om det här med 

vikten. För dom, ja det blir så personligt på något sätt. Det är svårt ibland att... ge 

informationen på ett bra sätt utan att patienten känner skuld.... utan att få det här med 

skuld och skam. ‘‘ (Intervju nummer 6) 

 

Ett annat känsligt område som barnmorskorna beskriver är att samtala kring ålder och 

dess påverkan på reproduktionen. Många kvinnor har bristande kunskap om ålderns 

påverkan på fertiliteten. Barnmorskor menar därför att det är viktigt att lyfta dessa 

frågor tidigt i livet samt att det återkommer kontinuerligt under kvinnans fertila liv. En 

reproduktiv livsplan är föränderlig under livet.  

 

‘’...Man kan skräddarsy rådgivningen på ett bra och effektivt sätt med hjälp av den här 

enkla frågan. Plus att det kan så ett frö till den person man har framför sig, en tanke om 

att ha barn eller inte och isåfall när. Att man kan få in det här med kunskap, 

information, och om ålderns betydelse för fruktsamheten. Som…ju kan vara ett känsligt 

kapitel har man ju märkt… ...Åldern kan kännas känslig när man pratar om det. Och 

det är därför vi vill att man skall lyfta de här frågorna också på ett tidigt stadium…  

…att man kanske får den här frågan vid flera olika tillfällen. För en reproduktiv 

livsplan kan ju som ni vet ändra sig under livets gång med olika önskemål, olika 

förutsättningar och så vidare.´´ (Intervju nummer 4) 

 

Det gäller att möta kvinnan med ett öppet sinne och vara ödmjuk gentemot henne. 

Undvika att vara dömande och istället stötta och hjälpa kvinnan där hon befinner sig. 

Detta upplever barnmorskorna som en utmaning, för att ge rätt information till kvinnan 

utan att skapa onödig oro. Barnmorskor anser att yrkestrygghet, utbildning, erfarenhet 

skapar värde i samtalen.  

 

Målet med den reproduktiva livsplanen och samtalen kring livsstil är att motivera 

kvinnor, stötta dem till en hälsosammare livsstil eller ge dem möjlighet till informerade 

val med målet att nå dem innan en eventuell graviditet. Kvinnor som planerar för en 

graviditet inom en snar framtid och gravida är den grupp av kvinnor som 

barnmorskorna upplever mest mottagliga för att anta förändringar eller förbättringar i 

sin livsstil.  De kvinnor som har en plan att skaffa barn senare i livet eller inte helt har 

bestämt sig om de vill skaffa barn är ofta svårare att motivera. Dessa kvinnor skjuter 

gärna arbetet med livsstilsförändringar eller livsstilsförbättringar för att optimera en 

graviditet framför sig. 

 

Samtal kräver tid 

Barnmorskor beskriver hur arbetet med reproduktiv livsplanering kan vara kantad av så 

väl stress och tidsbrist. Tidsbristen upplever barnmorskor som ett hinder i samtalet och 
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gör ibland att vissa delar måste prioriteras bort i samtal och rådgivning. Ibland får 

barnmorskorna välja bort reproduktiv livsplan helt och hållet.  Att använda sig av öppna 

frågor beskrivs vara en del i tillämpningen av reproduktiv livsplan, men ibland är det 

svårt att använda detta förhållningssätt på grund av tidsbristen. Upplevelsen är att öppna 

frågeställningar är mer tidskrävande och att det kan bli svårt som barnmorska att hinna 

lyssna och ge lämpliga svar. 

 

‘’Det som är alltid är den stora negativa aspekten är ju tiden. Att ju mer öppna frågor 

man ställer desto mer tid behöver man ha liksom för ett samtal. Och jag upplever 

behovet stort av att ha sådana samtal. Och det hade ju varit bra om man kunde ha det 

på varje samtal egentligen.’’ (Intervju nummer 7) 

 

Barnmorskorna beskriver en önskan av att ha möjlighet att möta patienterna och samtala 

om reproduktiv livsplan. Det finns en önskan om att ha särskilda eller utökade tider för 

samtal kring reproduktiv livsplan, men det är få som beskriver att verksamheterna har 

utrymme för detta. Vid en av mottagningarna fanns det särskilda tider för att ha 

prekonceptionella samtal, där används arbetet med reproduktiv livsplan som en del i 

arbetet. En av barnmorskorna beskriver att hon ofta inte kunde gå in i en djupare 

diskussion beträffande reproduktiv livsplan på grund av tidsbristen, istället får hon ofta 

hänvisa patienterna till hemsidan reproduktivlivssplan.se. 

 

‘’Just den här hemsidan är ju väldigt bra. Nu har jag oftast inte tid att, när vi har 

preventivmedelsrådgivning kan vi ha drop-in och då är det liksom ganska snabba besök 

vi måste ha. Så vi hinner inte mer. Men det är ju jättebra att skriva upp den här 

hemsidan på en liten lapp och säga gå in på den här sidan och ja, testa dina kunskaper 

och så. För idén är toppenbra verkligen. ‘’ (Intervju nummer 2) 

 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

Vid användning av kvalitativ innehållsanalys är trovärdighet ett centralt begrepp för att 

utvärdera studiens kvalitet och granska forskningsprocessen. Genom att granska 

forskningsprocessen kan författarna diskutera styrkor respektive svagheter i studiens 

utförande. Därigenom kan granskningen styrka studiens trovärdighet och kvalitet 

(Henricson & Billhult 2012, ss. 329-343).  

 

Studiens syfte är formulerat för att utforska och beskriva barnmorskors erfarenheter av 

att samtala med kvinnor i fertil ålder utifrån reproduktiv livsplan. Detta i ljuset av 

nuvarande kunskapsläge och behov att ytterligare forskning. Arbetet med reproduktiv 

livsplan är ännu inte väl etablerat i alla regioner. Att det finns ett behov av vidare 

forskning inom ämnet styrker valet av syfte, då det finns ett behov av ökad förståelse 

inför ämnet.   

 

I detta examensarbete var syftet att utforska och beskriva barnmorskors erfarenheter av 

att samtala med kvinnor i fertil ålder kring reproduktiv livsplan. Henricson & Billhult 

(2012, ss. 129-137) beskriver att kvalitativ metod anses lämplig för att beskriva 
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upplevda erfarenheter. Metoden är rätt lämpad gentemot syftet och detta kan ses som en 

styrka. I den kvalitativa designen valdes ett induktivt förhållningssätt, detta kräver ett 

förutsättningslöst förhållningssätt mot det valda syftet. Det finns ingen möjlighet att 

vara helt objektiv in i studie då det krävs viss förförståelse för det valda ämnet och för 

att kunna formulera ett betydelsefullt syfte (Priebe & Landström 2012, ss. 31-49). 

Författarna anser att de genomfört en noggrann avvägning i sitt förarbete. Vid start 

fanns ingen kunskap om valt ämne, vid instudering har tillräcklig kunskap inhämtats för 

att kunna formulera ett korrekt syfte och frågeställningar. Vid genomförandet av 

datainsamlingen fanns en viss förförståelse. En viss förförståelse är ofrånkomligt och 

författarna är medvetna om att det kan prägla resultatet. Dock anses författarnas 

förförståelse vara begränsad, detta kan ses som en styrka.  

 

Det strategiska urvalet bidrar till att rekrytera deltagare som har levda erfarenheter som 

motsvarar studiens syfte (Henricson & Billhult 2012, ss. 129-137). Det fanns vissa 

svårigheter i rekrytering av deltagare till studien. Totalt rekryterades sju deltagare, dock 

fick en intervju exkluderas då den inte motsvarade inklusionkriterierna. Intervjun 

exkluderades då barnmorskan ej använt sig av reproduktiv livsplan i sin rådgivning. 

Denna exkludering ser författarna som en svaghet då det troligtvis berodde på otydlig 

kommunikation från författarna. Sex intervjuer anses som tillfredsställande i antalet 

enligt Högskolan i Borås (2019). Författarna ser det som en styrka att de intervjuade 

barnmorskorna är verksamma med en geografisk spridning. Det anses även finnas en 

styrka i barnmorskornas varierande erfarenhet så väl inom barnmorskeprofessionen som 

med arbetet på barnmorskemottagning. 

 

Datainsamlingen skedde genom intervjuerna med en intervjuguide och ett 

semistrukturerat förhållningssätt. Enligt det semistrukturerade förhållningssättet kan 

intervjufrågornas turordning skifta beroende på hur intervjuerna fortlöpte (Danielsson 

2012, ss. 163-174). Vid intervjuerna användes intervjuguiden, detta ses som en styrka. 

Ordningen av intervjufrågorna skiftade mellan de olika intervjuerna. Dock fanns det 

dessutom en viss variation i hur frågorna formulerades, trots intervjuguiden. Detta på 

grund av att frågan ställdes vid olika tillfällen i intervjuerna och anpassades in i det 

aktuella samtalet.  Att författarna frångått intervjuguiden kan ses som en svaghet, då alla 

deltagare inte fått frågorna enligt samma formulering, dock har frågornas innebörd varit 

detsamma.  

 

Då forskarna som deltagit i intervjuerna ses som aktiva deltagare, går det inte att 

utesluta att resultatet kan vara präglat av forskarnas medverkan och tidigare 

förkunskaper (Henricson & Billhult 2012,ss. 129-137). De två författarna har intervjuat 

tre respektive fyra kvinnor vardera, det går inte att utesluta författarnas medverkan har 

påverkat resultatet, vilket kan ses som en svaghet. Emellertid kan det samtidigt ses som 

ens styrka då det ger tillfälle att få ett bredare resultat med fler infallsvinklar.  

 

Kvalitativ innehållsanalys är lämplig vid analys och bearbetning av textmaterial från 

olika sorters kommunikation, vilket inkluderar intervjuer (Danielsson 2012, ss. 329-

343). Valet av analysmetod anses vara lämpligt och motsvara studiens syfte, detta kan 

ses som en styrka. Analysen av insamlad data genomfördes först individuellt och 

därefter tillsammans under diskussion av meningsenheter. Varje meningsenhet som 

tagits ut diskuterades mellan författarna som därefter beslutade om det skulle användas 
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vidare i analysen.  Detta ses som en styrka då vi fått olika infallsvinklar på 

meningsenheter som kunde vara av betydelse för resultatet (Henricson 2012, ss. 471-

478). Meningsenheter som väljs ut får inte bli för korta då det kan bidra till att det blir 

svårt att gå vidare i tolkningen av analysen, detta på grund av att viktigt innehåll kan gå 

förlorat. Detta diskuterades av författarna under analysen, meningsenheterna fick inte 

förlora sin betydelse. Detta ser vi som en styrka i analysprocessen. Fortlöpande genom 

analysprocessen har handledare från lärosätet följt analysen, detta kan ses som en styrka 

och stärker studiens trovärdighet (Danielsson 2012, ss. 329-343).  

 

Citat stärker trovärdigheten av resultatet i en kvalitativ innehållsanalys, speciellt om det 

är olika deltagare, därigenom anses resultatet mer representativt för hela gruppen 

(Danielsson 2012, ss. 329-343). Författarna anser att, då alla inkluderade 

intervjudeltagare är representerade med citat, detta stärker trovärdigheten i resultatet. 

Dessutom finns det citat representerade för varje enskild subkategori. 

 

Validitet syftar på att ge svar på i vilken utsträckning det valda syftet studerats. Har det 

gett svar på syftet, och har de frågeställningar som studerats gett svar med hjälp av den 

valda forskningsmetoden (Henricson 2012, ss. 471-478). I ovanstående diskussion har 

såväl syfte, frågeställningar och forskningsmetod diskuterats vilket styrker validiteten i 

studien.  

 

Reliabilitet syftar till studiens möjlighet till reproducerbarhet samt dess pålitlighet 

(Henricson 2012, ss. 471-478). Författarna anser att metod, datainsamling samt 

analysprocessen har utförligt beskrivit hur forskningsprocessen fortlöpt. Sökord, 

intervjuguide samt referenser till analysmetod styrker reliabiliteten. Dock finns 

svagheter, såsom att författarna har föregått intervjuguiden, vilket har diskuterats.  

 

Utifrån begreppen validitet, reliabilitet och trovärdighet kan resultatet vara överförbart 

eller generaliserbart i viss kontext (Henricson 2012, ss. 471-478). Författarna anser att 

likväl validiteten som trovärdigheten av arbetet är diskuterat och det har framkommit 

både styrkor och svagheter i forskningsprocessen. Enligt Danielsson (2012, ss. 329-343) 

anses kvalitativ innehållsanalys ej ge resultat som är generaliserbart, då 

forskningsresultat är kopplat till studiens kontext och därför svår att återskapa resultatet, 

detta ses som en svaghet. Resultatet i den aktuella studien är inte generaliserbart på hela 

populationen, studien syftar att utforska och beskriva barnmorskors erfarenheter av att 

samtala med kvinnor i fertil ålder utifrån reproduktiv livsplan. Dock anses resultatet 

kunna vara överförbart i liknande kontext, exempelvis barnmorskors arbete på 

ungdomsmottagningar. Författarna anser även att resultatet kan var överförbart i viss 

utsträckning till legitimerade sjuksköterskor, exempelvis skolsjuksköterskor inom 

skolhälsovården anses kunna tillgodose studiens resultat i sin verksamhet. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet belyser hur den unika kvinnan är i centrum i samtalet kring reproduktiv 

livsplan. I studiens resultat framgår det att barnmorskor upplever att arbetet med 

reproduktiv livsplan kan vara engagerande och roligt. Det centrala fokuset låg på 

kvinnan och hennes önskan och tankar kring den egna reproduktionen. Resultatet 

beskriver hur barnmorskor anser att det underlättar att skapa en relation med kvinnan 
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och få följa henne i hennes reproduktiva liv. Genom detta ses en möjlighet att skapa en 

tydlig plan för kvinnan, för att optimera hennes reproduktiva hälsa.  

 

Barnmorskor lägger stor vikt vid att följa kvinnan, få ta del av hennes tankar och 

känslor för att kunna optimera rådgivningen. Kvinnan är i centrum och det är utifrån 

henne som barnmorskan för samtalet. Barnmorskor beskriver hur egna tankar och 

känslor får hamna utanför. Livsvärldsperspektivet är en vårdvetenskaplig teori som 

grundar sig i kvinnans upplevda livsvärld (Ekebergh 2015, ss. 28-37). Vi anser att det 

knyter an till arbetet med reproduktiv livsplan, kan det vara möjligt att arbeta med detta 

koncept om barnmorskan inte har kvinnan i fokus? Märker kvinnan att vi utgår från 

henne i vårdandet? Kan detta bidra till att skapa en känsla av sammanhang (KASAM) 

med ökad begriplighet och hanterbarhet? (Lundgren & Berg 2016, ss. 20-21).  

 

I resultatet framkommer det att barnmorskor anser att det finns fördelar med att börja 

samtala om reproduktiv livsplan tidigt med kvinnor. Att få följa kvinnan, skapa en 

relation och få en kontinuitet i vården anses skapa värde.  Livsvärldsperspektivet lyfter 

hur livsvärlden är ‘’här och nu’’ och att det påverkar vårdandet. Fokus bör ligga på den 

kvinnan som är här i stunden i mötet med barnmorskan. Litteraturen nämner dock att 

livsvärlden påverkas av såväl dåtid, nutid som framtid (Ekebergh 2015, ss. 63-76). 

Således anser vi att en kontinuitet skapar en ökad insikt i patientens livsvärld då mötet 

inte enbart grundar sig i nutid. Forskning styrker att patienterna likaledes lägger 

värdering i kontinuitet i samtalet kring familjeplanering (Callegari, L. S. et al. 2019). 

Betydelsen av kontinuiteten hade varit av intresse att undersöka, särskilt hur arbetet med 

reproduktiv livsplan påverkas av en tydlig kontinuitet där barnmorskan följer kvinnan 

genom det reproduktiva livet. I resultatet beskriver barnmorskor vikten av att följa upp 

och att en reproduktiv plan kan ändras under livets gång. Frågan är vad kontinuitet kan 

bidra med i mötet och vad det kan ge relationen på längre sikt? Stern et al. (2015) 

bekräftar att barnmorskor anser att lyfta frågan, ge tillfälle för reflektion och att skapa 

en plan är centrala aspekter av reproduktiv livsplan. Frågan är om kontinuiteten kan 

bidra till att underlätta barnmorskors arbete med att lyfta frågan, ge tillfälle för 

reflektion och skapa en plan med kvinnan? 

 

Resultatet beskriver att det finns såväl möjligheter som utmaningar i arbetet med 

reproduktiv livsplan. Barnmorskor upplever att tillämpningen av reproduktiv livsplan 

skapar en god dialog som kan ge kvinnan möjlighet till information och en 

tankeställare. Det finns utmaningar i samtalet, så som tidsbrist, svåra samtal om 

levnadsvanor och fertilitet. Dock ser barnmorskor att det finns många möjligheter i 

dessa samtal, till exempel att kvinnor får rätten och verktygen att själva planera sitt 

reproduktiva liv. 

 

Barnmorskor ansåg att genom arbetet med reproduktiv livsplan fanns möjlighet för 

kvinnor att inhämta kunskap, planera sitt reproduktiva liv och genomföra eventuella 

livsstilsförändringar. Studier har påvisat att genom barnmorskors samtal med kvinnor 

om reproduktiv livsplan kan kvinnors kunskap om reproduktionen öka (Stern, Larsson, 

Kristiansson & Tyden 2013). Efter samtal om reproduktiv livsplan, hade fler kvinnor 

kunskap kring folsyraintag inför en graviditet. Samtalet hade påverkat kvinnors tankar 

kring barnafödandet och det var signifikant att fler ville ha barn tidigare i livet efter 

samtalen (Stern, Larsson, Kristiansson & Tyden 2013). Således har barnmorskor en 
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avgörande roll i att informera och samtala med kvinnor om tankar kring 

reproduktionen.  

 

Barnmorskor upplever att det finns förbättringar att göra inom arbetet med reproduktiv 

livsplan. Det var flertalet som ansåg att konceptet var lämpligt för alla fertila kvinnor, 

men det fanns svårigheter i form av tidsbrist eller patienternas kunskap som hindrade 

arbetet. Samtalsunderlaget sågs som en bra påminnelse och en trygghet, dock 

efterfrågades mer utbildning inom ämnet.  

 

Studier har tidigare genomförts av Stern et al. (2015), där studerades barnmorskors 

erfarenheter av samtalet kring reproduktiv livsplan efter utbildningsinsatser och 

fördjupning inom ämnet. Vårt syfte var att undersöka barnmorskors erfarenheter av att 

samtala med kvinnor utifrån reproduktiv livsplan - oavsett kunskapsnivå inom ämnet. 

Många delar i resultatet är samstämmigt gentemot Stern et al. (2015), vilket kan ses som 

en styrka. Samtliga av barnmorskorna som deltog i vår studie har genomgått någon 

form av utbildning eller inhämtat likvärdig kunskap själva, dock i olika omfattning. 

Däremot går det inte att utesluta att författarna inte lyckats nå ut till de barnmorskor 

som arbetar med verktyget utan någon utbildningsinsats. Det finns ingen statistik 

tillgänglig över hur tillämpningen av reproduktiv livsplan ser ut i Sverige. Det finns 

inga nationella riktlinjer eller ett standardiserade samtalsunderlag.  Under urvalet var vi 

i kontakt med enhetschefer från olika regioner, i en region hade de inget arbete med 

reproduktiv livsplan i dagsläget. Denna begränsade tillämpning gör att fortsatta studier 

inom ämnet anses kunna tillföra värde för professionen.   

 

När det gäller hållbar utveckling definierar Brundtlandskommisionen begreppet som: 

”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att 

äventyra näst kommande generationers behov.” (Förenta Nationerna [FN] 2016, ss. 1). 

Hållbar utveckling är uppbyggt i tre olika dimensioner av hållbarhet: social, ekologisk 

och ekonomisk (FN 2016, ss. 1-4). 

 

De sociala vinsterna genom reproduktiv livsplan anses goda utifrån studiens resultat. 

Barnmorskor ser stora vinster för kvinnor, såsom ökad kunskap, möjlighet till 

livsstilsförändringar och ökad hälsa. På sikt kan detta möjligen bidra till att kvinnor har 

en större kunskap och chans till ett större självbestämmande i sitt reproduktiva liv. Intag 

av folsyra innan en graviditet minskar risken för ryggmärgsbråck och ger möjligheter 

till ett friskare foster. Med kunskap kan kvinnor själva göra ett informerat och aktivt 

val. Det finns ingen forskning som påvisar vilka följder arbetet med reproduktiv 

livsplan kan ge på sikt. Det är konstaterat att kvinnor får ökad kunskap, bland annat om 

folsyra. Dock finns inga studier eller statistik som påvisar en ökning av folsyraintag i 

tidig graviditet. 

 

Det är konstaterat att kvinnor delvis tagit till sig information gällande reproduktionen 

och livsstilsfaktorer efter samtal om reproduktiv livsplan (Stern, Larsson, Kristiansson 

& Tyden 2013). Dock finns det ingen forskning i dagsläget som påvisar att detta bidrar 

till friskare liv eller graviditeter.  Friskare graviditeter bidrar med vinster på sikt, genom 

att arbeta förebyggande och ge kvinnor möjligheter till en hälsosammare livsstil redan 

innan graviditet. Hälsosamma levnadsvanor påverkar likväl graviditet som 

graviditetsutfall, vilket resulterar i färre komplikationer under graviditet och 
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förlossning. Friskare graviditeter kräver mindre resurser i form av personal och 

undersökningar såsom läkarbesök, utökade kontroller via barnmorska och 

ultraljudsundersökning (Collberg & Ellis 2014, ss. 141-151). Sparsammare användning 

av våra gemensamma resurser kan bidra till såväl ekonomisk som ekologisk hållbarhet, 

inte minst lindra lidandet och bidra till ökad hälsa. 

 

Sammanfattningsvis anser författarna att arbetet med reproduktiv livsplan är ett 

hälsofrämjande arbete med stark anknytning i hållbar utveckling. Reproduktiv livsplan 

kan betraktas som ett arbete in i framtiden och därigenom hoppas vi att sjukvården kan 

ta sikte mot friskare kvinnor. Att arbeta förebyggande kan förhoppningsvis leda till 

sundare graviditeter, minskat lidande och färre komplikationer – vilket på sikt kan 

påverka såväl social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.  

 

SLUTSATSER 

Reproduktiv livsplan är ett hjälpmedel i barnmorskors samtal med kvinnor. Det 

samtalsunderlag som finns ger vägledning i samtalet. Barnmorskan arbetar utifrån 

kvinnan, hennes tankar och samlade livssituation -med den unika kvinnan i centrum. 

Förhoppningsvis kan en reproduktiv livsplan följa kvinnan, genom hela hennes 

reproduktiva liv, vilket ger barnmorskan möjlighet att följa henne och vara med 

kvinnan. Det är ett arbete som med utgångspunkt i kvinnan knyter an till 

livsvärldsperspektivet och följer kvinnan i såväl dåtid, nutid och in i framtiden. Grunden 

i vårdandet är en god relation till kvinnan där barnmorskor värdesätter kontinuitet i 

mötet.  

 

Barnmorskor påpekar både utmaningar, möjligheter och förbättringsområden i arbetet 

med reproduktiv livsplan. Det finns utmaningar såsom tidsbrist och svåra samtal. 

Möjligheterna ses i hälsovinster, ökat självbestämmande samt chans till friskare kvinnor 

och graviditeter. Som förbättringsområden såg barnmorskor behov av utökad 

tillämpning och mer utbildning inom arbetet med reproduktiv livsplan. 

 

Arbetet med reproduktiv livsplan anses skapa möjligheter som kan gynna den enskilda 

kvinnan. Men på sikt tror vi att det kan bidra till fördelar i en större kontext. Det finns 

troligen även potential för ett mer hållbart arbete, där förebyggande vård på sikt kan 

bidra till såväl social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. 

 

KLINISKA IMPLIKATIONER 

I studien beskrivs barnmorskors arbete med reproduktiv livsplan, vilket kan bidra och 

öka förståelsen kring arbetet. På sikt hoppas författarna att detta ska bidra till ökad 

kunskap och tillämpning av konceptet.  

 

I resultatet framkommer utvecklingsområden och möjligheter att bredda tillämpningen, 

exempelvis via skolhälsovård eller ungdomsmottagningar. Resultatet av studien kan 

bidra i utvecklandet och uppbyggandet av arbetet med reproduktiv livsplan, då det ger 

ökad förståelse om barnmorskans erfarenhet av att samtala utifrån konceptet. Resultatet 

kan bidra till en fördjupad insikt i barnmorskans arbete, vilka möjligheter och vilka 

utmaningar som ses. Detta kan ge relevant information i utvecklandet av konceptet av 
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reproduktiv livsplan. Förslagsvis genom att reproduktiv livsplan inkluderas som en 

standardiserad del i preventivmedelsrådgivningen samt andra vårdmöten.  

 

Förslag till fortsatt forskning är att kvantitativt undersöka tillämpning av konceptet i 

Sverige. Dessutom efterfrågas vidare forskning för att undersöka vad arbetet med 

reproduktiv livsplan kan bidra med på sikt, påverkas antalet aborter? Påverkar det på 

sikt kvinnors hälsa och livsstil vid inskrivning på mödravården?  
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Information om studien: Barnmorskors erfarenheter av att 

samtala om reproduktiv livsplan. 
  

Vi är två sjuksköterskor som studerar på barnmorskeutbildningen vid Högskolan i 

Borås. En del av utbildningen består av att skriva ett examensarbete. Syftet med 

magisteruppsatsen är att beskriva barnmorskors erfarenheter av att samtala med 

kvinnor om reproduktiv livsplan. Målet med uppsatsarbetet är att belysa konceptet med 

reproduktiv livsplan och få större förståelse och kunskap kring det kliniska arbetet.  

  

Vi frågar Dig om Du vill bli intervjuad om Din erfarenhet av att samtala om reproduktiv 

livsplan med kvinnor.  

Telefonintervjuerna kommer göras utav undertecknade. Du väljer önskad tid och det 

kommer ta ca 30-60 minuter. Den kommer att spelas in och ordagrant överföras till 

text. Allt material hanteras konfidentiellt och förvaras på så vis att ingen, utöver 

intervjuvarna, kan få tillgång till det. I resultatet avidentifieras dina personuppgifter. 

Intervjun är helt frivillig och du kan när som helst välja att avbryta ditt deltagande utan 

att motivera varför. 

  

Om du önskar delta i studien, vänligen meddela oss via e-mail, telefon eller SMS. Vi 

kommer därefter kontakta dig via telefon för att bestämma tid för telefonintervjun. 

Samtyckesformulär erhålles i samband med intervjutillfället. Om du har frågor eller 

önskar ytterligare information kring studien är du välkommen att kontakta oss. Vi nås 

på telefon eller e-mail på nedanstående uppgifter. 

  

Examensarbetet utförs under handledning av Christina Nilsson, Universitetslektor vid 

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, Högskolan i Borås. Vid eventuella frågor är ni 

välkomna att kontakta henne på telefon: 033- 435 4792  eller e-mail: 

christina.nilsson@hb.se 

  

Med vänliga hälsningar 

 

Namn: Caroline Pihl 

Tel: 0768-006255  

Mail: s184578@student.hb.se  

 

Namn: Hanna Johansson 

Tel: 0730-42 40 42 

Mail:s182819@student.hb.se
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Information angående examensarbetet om barnmorskors 

erfarenheter av samtal med kvinnor om reproduktiv livsplan 

Vi är två sjuksköterskor som studerar på barnmorskeprogrammet på Högskolan i Borås. 

I utbildningen ingår att skriva ett examensarbete inom sexuell och reproduktiv hälsa. Vi 

har valt att fokusera på ämnet reproduktiv livsplan då vi tycker detta är ett intressant 

område med betydelse för kvinnors hälsa som behöver utforskas mer. Vi vill  bilda oss 

en uppfattning om hur det används och vilka erfarenheter du som barnmorska har av att 

genomföra dessa samtalen. 

Vi vill fråga Dig om du vill delta i denna studie. I det här dokumentet får du information 

om projektet och om vad det innebär att delta. 

Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta? 

Reproduktiv livsplan är en relativt nyligen tillkommen del inom prekonceptionellt 

förebyggande vård. Det finns ingen statistik att tillgå hur stor eller liten tillämpningen är 

över landet och det finns inget standardiserat vårdprogram eller riktlinje som stödjer 

barnmorskor i deras möte med patienter under samtal och rådgivning gällande 

prekonceptionell hälsa och reproduktiv livsplan. En reproduktiv livsplan innefattar att 

samtala med patienten kring olika reproduktiva komponenter samt hennes samlade 

livssituation. Det är även relevant att samtala kring patientens hälsohistoria samt 

hälsorisker och hur de skulle kunna påverka eventuell graviditet. 

Syftet med studien är att undersöka barnmorskors erfarenheter av att samtala kring 

reproduktiv livsplan med kvinnor i fertil ålder. 

Vi har varit i kontakt med enhetschefen på din arbetsplats och fått godkännande om att 

tillfråga barnmorskor på mottagningen om deltagande i studien. Därför vill vi tillfråga 

dig om du skulle kunna tänka dig att deltaga och delge dina erfarenheter inom området.  

 Forskningshuvudman för projektet är Högskolan i Borås. Med forskningshuvudman 

menas den organisation som är ansvarig för studien. 

Hur går studien till? 

Om du väljer att delta i studien innebär det att du kommer att delta i en intervju under 

30-60 minuter vid ett tillfälle. Intervjun kommer att spelas in och ordagrant överföras 

till text, för att senare kunna användas som data till studiens resultat. Vi kommer 

tillfråga dig om vi får ringa dig i efterhand om det uppstår någon fråga eller fundering 

kring intervjun.  

 

Möjliga följder och risker med att delta i studien 

Skulle du ha några funderingar eller vilja reflektera över något som uppkommit under 

intervjun är du varmt välkommen att kontakta oss ansvariga för studien enligt uppgifter 

nedan.  
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Vad händer med mina uppgifter? 

Projektet kommer att samla in och registrera information om dig. 

Under intervjun kommer det samlas in information angående dina erfarenheter av att 

arbeta med reproduktiv livsplan. Ljudfilen som spelas in under intervjun kommer att 

raderas när examensarbetet är godkänt. Insamlad data kommer förvaras på högskolan i 

Borås i skriftligt format, ditt samtycke kommer också att sparas. Det är endast vi som 

genomför studien samt vår handledare som har tillgång till materialet. Den information 

som samlas in kommer inte att kunna härledas till dig personligen. Intervjudata kommer 

avidentifieras, därigenom kan det inte heller kopplas till din arbetsplats.  

 

Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av 

dem. 

Ansvarig för dina personuppgifter är Högskolan i Borås, E-post: registrator@hb.se . 

Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter 

om dig som hanteras i studien, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också i 

vissa fall begära att uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av dina 

personuppgifter begränsas. Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta 

studieansvariga. Dataskyddsombud är Åsa Dryselius som nås på E-post: 

dataskydd@hb.se. Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du 

rätt att ge in klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet. 

Om du har några frågor kring hur dina personuppgifter behandlas kan du läsa mer om 

hur högskolan behandlar personuppgifter på vår webbplats, http://www.hb.se/dataskydd 

Hur får jag information om resultatet av studien? 

Studien förväntas vara färdig och examinerad i januari 2020. Då finns det möjlighet att 

ta del av resultatet via Diva, ett system för elektronisk publicering och registrering av 

publikationer vid Högskolan i Borås. Genom att söka efter författarnas namn hittar du 

examensarbetet.  

Deltagandet är frivilligt 

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om 

du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför. 

Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta ansvariga för studien (se nedan). 

mailto:registrator@hb.se
http://www.hb.se/dataskydd
http://www.hb.se/dataskydd
http://www.hb.se/dataskydd
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Ansvariga för studien 

Ansvarig för studien är:  

Namn: Caroline Pihl 

Tel: 0768-006255  

Mail: s184578@student.hb.se  

 

Namn: Hanna Johansson 

Tel: 0730-42 40 42 

Mail:s182819@student.hb.se

Handledare Christina Nilsson, Universitetslektor vid Akademin för vård, arbetsliv och 

välfärd, Högskolan i Borås. Telefon: 033- 435 4792  eller mail: christina.nilsson@hb.se 

 

Samtycke till att delta i studien ”Barnmorskors erfarenheter av samtal om reproduktiv 

livsplan” 

Jag har fått muntlig och skriftlig informationen om studien och har haft möjlighet att 

ställa frågor. Jag får behålla den skriftliga informationen. 

☐ Jag samtycker till att delta i studien  

☐ Jag samtycker till att uppgifter om mig behandlas på det sätt som beskrivs i 

forskningspersonsinformationen. 

  

Plats och datum Underskrift 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

mailto:s184578@student.hb.se
mailto:christina.nilsson@hb.se
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Samtycke till insamling och behandling av uppgifter om dig 

Som en del av kursen Examensarbete i sexuell och reproduktiv hälsa vid Högskolan i 

Borås utför vi en studie med syftet att undersöka barnmorskors erfarenheter av att 

samtala med unga kvinnor kring reproduktiv livsplanering. 

  

Vi som utför studien skulle vilja att du lämnar vissa uppgifter om dig själv, närmare 

bestämt ditt namn, yrkestitel, antal år i yrket samt innehållet från intervjun vi kommer 

genomföra. Uppgifterna kommer att användas för att undersöka dina erfarenheter av 

samtal med unga kvinnor kring reproduktiv livsplanering och därigenom besvara syftet 

med vår studie. 

  

Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av 

artikel 6.1 (a) i dataskyddsförordningen (samtycke). 

  

Uppgifterna kommer att användas av oss samt vara tillgängliga för lärarna på den 

aktuella kursen och centrala administratörer vid högskolan. Uppgifterna kan dock vara 

att betrakta som allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut i det fall någon 

begär det i enlighet med offentlighetsprincipen. 

  

Uppgifterna kommer att lagras inom EU/EES eller tredje land som EU-kommissionen 

beslutat har en skyddsnivå som är adekvat, dvs. tillräckligt hög enligt 

dataskyddsförordningen. Uppgifterna kommer att raderas när de inte längre är 

nödvändiga. 

   

Resultatet av studien kommer att sammanställas i avidentifierad form och presenteras så 

att inga uppgifter kan spåras till dig. 

   

Du bestämmer själv om du vill delta i studien. Det är helt frivilligt att lämna samtycke, 

och du kan när som helst ta tillbaka ett lämnat samtycke. Dina uppgifter kommer då inte 

att användas mera. På grund av lagkrav kan högskolan dock vara förhindrade att 

omedelbart ta bort uppgifterna. 
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Jag samtycker till att uppgifter om mig samlas in och behandlas enligt ovan.  

 

 

_____________________________ 

Underskrift  

 

 

_____________________________   

Namnförtydligande 

 

 

_____________________________   

Ort och datum 
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Godkännande av verksamhetschef för datainsamling till studien: Barnmorskors 

erfarenheter av att samtala med kvinnor om reproduktiv livsplan 

  

Vi är två sjuksköterskor som studerar på barnmorskeutbildningen vid Högskolan i 

Borås. En del av utbildningen består av att skriva ett examensarbete. Vår 

magisteruppsats har som syfte att beskriva barnmorskors erfarenheter av att samtala 

med unga kvinnor om reproduktiv livsplan. Vi önskar genom detta arbete kunna få 

större förståelse och kunskap kring kvinnors olika behov för att kunna bemöta och vårda 

på bästa sätt.  

  

Vi planerar att intervjua sex till tio barnmorskor som arbetar med 

preventivmedelsrådgivning på barnmorskemottagning. För att kunna genomföra detta 

önskar vi er tillåtelse att sprida information om vår uppsats till barnmorskorna på er 

mottagning.  

 

Barnmorskorna kommer att få skriftlig information om studien.  Om de önskar delta 

kommer de vid intervjutillfället få muntlig information samt skriva under ett 

samtyckesformulär. Vi som utför studien önskar att barnmorskorna lämnar vissa 

uppgifter om sig själva, närmare bestämt namn, yrkestitel, antal år i yrket samt 

innehållet från intervjun vi kommer genomföra. Intervjuerna kommer att spelas in och 

därefter transkriberas ordagrant. All insamlad data behandlas konfidentiellt och kommer 

i studien att presenteras på så sätt att ingen information kan knytas till enskilda 

individer. Deltagandet i studien är helt frivilligt och alla deltagare kan när helst de 

önskar välja att avsluta sitt deltagande utan att uppge orsak. 

  
Godkännande 

Härmed godkänner jag att Hanna Johansson och Caroline Pihl får ta del av 

personuppgifter som efterfrågats ovan i syfte att genomföra studien. 

  

Namn................................................................................ 

  

Namnförtydligande................................................................................ 

  

Datum och Ort................................................................................ 

  

Examensarbetet utförs under handledning av Christina Nilsson, Universitetslektor vid 

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, Högskolan i Borås. Vid eventuella frågor är ni 

välkomna att kontakta henne på telefon: 033-435 4792 eller e-mail: 

christina.nilsson@hb.se.  
  

Med vänliga hälsningar 

 

Namn: Caroline Pihl 

Tel: 0768-006255  

Mail: s184578@student.hb.se  

 

Namn: Hanna Johansson 

Tel: 0730-42 40 42 

Mail: s182819@student.hb.se 

 

mailto:christina.nilsson@hb.se
mailto:s182819@student.hb.se
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Intervjuguide 

 

 

 

 

 

• Vill du beskriva dina erfarenheter av samtal kring reproduktiv 

livsplan? 

• Vilka hinder och möjligheter finns i samtalet kring reproduktiv 

livsplan? 

• Vilken patientgrupp anser du är lämplig för samtal kring reproduktiv 

livsplan? 

• Vill du beskriva din uppfattning om patientens respons på 

informationen och samtalen om reproduktiv livsplan? 

• Vill du beskriva din uppfattning om patientens compliance och 

motivation till livsstilsförändringar som ni lyfter i den reproduktiva 

livsplanen? 

• Vill du beskriva din uppfattning om patienternas kunskapsläge 

inom reproduktiv livsplan? 

• Hur upplever ni tillgång till information och utbildning inom 

reproduktiv livsplan? 

• Hur upplever ni att nuvarande kunskapsläge inom yrkeskåren ser ut? 

 


