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SAMMANFATTNING 
Syftet med studien var att beskriva hur kvinnor och män upplevde naturlig familjeplanering 

(NFP) samt vilken kunskap sjuksköterskan hade om NFP och när hon kunde använda sig av 

den i sin profession. Artiklar valdes ut från databaserna Elin, Pub Med och Blackwell 

synergy. De sökord som användes var NFP, Catholic, Satisfaction, Awareness, Odeblad, 

Billing, Billings, Nurse, Pregnancy, Birthcontrol, Family, Mucus, Family planning, Natural 

family planning och Ovulation. Sammanlagt valdes 18 artiklar ut varav 14 användes i 

resultatet. Två artiklar till resultatet söktes manuellt och beställdes. Artiklarna kom från 

Nigeria, USA, Ungern, Peru, Filippinerna, Sri Lanka, Brasilien, Nya Zeeland, Tyskland, 

Canada och Iran. Några artiklar från Sverige eller de nordiska länderna hittades inte under 

sökningen. Resultatet visade att många var nöjda med NFP som metod. Det som var bland det 

mest positiva var att metoden inte gav några bieffekter och att kvinnorna lärde känna sin 

kropp. Det negativt med metoden var att användarna tyckte att det var svårt att avhålla sig 

från samlag under den fertila perioden samt att det fanns brister i metodens säkerhet. Många 

av dem som använde sig av metoden var katoliker. Många sjusköterskor var dåligt pålästa om 

metoden och skulle inte rekommendera den. Sjuksköterskan skulle kunna använda sig av 

metoden då kvinnan ville bli gravid, i fattiga länder och där religion sätter stopp för 

traditionella preventivmedel. 
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INLEDNING 
Naturlig familjeplanering 

Kvinnor har sedan långt tillbaka i tiden innan moderna preventivmedel uppfanns använt sig av 

så kallade säkra perioder för att reglera antalet graviditeter. De lärde känna sin kropp och 

visste ungefär när de var fruktbara. Det pratades tyst om kunskapen och den överfördes från 

mor till dotter. I dag kallas metoden naturlig familjeplanering (NFP) och det är ett 

samlingsbegrepp för flera olika metoder. Almanacksmetoden är en metod då kvinnan bokför 

ägglossningen och går sedan efter denna tidtabell och avhåller sig från samlag då 

ägglossningen sker för att undvika graviditet. Denna metod fungerar bäst om kvinnan har en 

regelbunden menstruation. En annan metod är temperaturmetoden då kvinnan mäter 

temperaturen på samma tid varje dag. Om temperaturen ökat en tiondelsgrad visar det att 

ägglossningen har ägt rum. Nackdelen med den metoden är att den inte visar när 

ägglossningen startar. Billingsmetoden är en metod då sekretet från livmoderhalsen undersöks 

av kvinnan själv varje dag. Hon lär sig att se hur sekretet ser ut när hon är fruktsam. Metoden 

kräver inte att kvinnan har regelbunden menstruation (Gustafson, 2003). Collarmetoden 

bygger på ett band med kulor i olika färger som markerar menscykelns olika delar. Bruna för 

ofertil period, vita (självlysande) för fertil period och röd vid menstruation. En markering 

flyttades dag för dag och visar då vilken del av menscykeln hon befinner sig i. Metoden var 

enkel och lätt att lära ut. Bandet kunde hängas upp vilket påminde både mannen och kvinnan 

om när det var säkert att ha samlag (Faúndes, Lamprecht, Osis & Lopes, 1997). Genom att 

använda sig av NFP kan paret välja om de vill bli föräldrar eller inte, utan att behöva använda 

sig av mekaniska eller kemiska hjälpmedel (Gustafson, 2003). 

 

Fysiologi 

En menscykel kan variera från 25 till 35 dagar och de kan vara olika från gång till gång. 

Stress och bantning är faktorer som kan påverka cykelns längd. Den första dagen i 

menscykeln är den dag då blödningen börjar. Genom att räkna dagarna tills nästa 

menstruation kan cykelns längd räknas ut. Ofta beskrivs det att ägglossningen sker i mitten av 

cykeln, men det kan variera. Tiden från ägglossningen fram till nästa menstruation är dock 

vanligen omkring 14 dagar. Detta innebär att om en cykel är 28 dagar inträffar ägglossningen 

ungefär på dag 14 i cykeln. Om cykeln däremot är 36 dagar inträffar ägglossningen ungefär 

på dag 22. När ägglossningen sker stöts ägget ut från äggstocken ut till äggledarna, där ägget 

”flyter omkring” i cirka 12-24 timmar. En del kvinnor får mensliknande smärtor då 
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ägglossningen äger rum medan andra inte märker något alls. Vid ägglossningen får 

livmoderhalsens sekret en annan konsistens. När kvinnan närmar sig ägglossningen ökar 

fuktigheten i vagina. Det kan kännas ”halt” och när sekretet får en rå äggvitekonsistens är det 

ett tecken på att det är den mest fruktsamma perioden. Det är endast under ett fåtal timmar 

ägget kan bli befruktat. Spermierna har en livstid på tre till fem dagar och kan under den tiden 

”ligga och vänta” på ägget i äggledaren ( Porsman & Tseng, 2006).  

Menárguez, Pastor och Odeblad (2003) har gjort en studie på hur livmoderhalssekretet 

förändras under menscykeln. Studien visade att sekretet kan delas in i olika grupper och 

undergrupper. Sekretets egenskaper påverkade spermiernas framkomlighet och livslängd. På 

så sätt påverkade livmoderhalssekretet möjligheten för en eventuell graviditet. 

 

Säkerhet och biverkningar 

Pearl-index är ett mått på hur säkert ett preventivmedel är. NFP har ett pearl-index på 12-34. 

Det betyder att bland hundra kvinnor i fertil ålder som använder sig av metoden blir 12 till 34 

stycken ofrivilligt gravida per år. Pearl-index inkluderar alla användarfel. Ett exempel på 

användarfel vid p-piller kan vara då kvinnan glömmer att ta ett piller. Detta leder till att risken 

för en oönskad graviditet ökar. I jämförelse med andra preventivmedel har NFP ett relativt 

högt pearl-index. P-piller har till exempel ett pearl-index på 0,2-0,8 och kondom har ett pearl-

index på 6-28. I jämförelse med att inte använda någon metod alls har NFP ett lågt pearl-

index (Nationalencyklopedin 2007). 

  

Många preventivmedel som används har biverkningar. En studie visade att många av de 

kvinnor som använde sig av p-piller fick biverkningar som ökad vikt, depression, illamående 

och ömmande bröst. Kondomer visade sig vara svåra att använda och inte så pålitliga då 

risken är att de kan gå sönder. Kvinnlig sterilisering var mest effektivt för att förhindra 

graviditet men kvinnor upplevde det som ett stort ingrepp (Oddens, 1999). 

 

NFP internationellt 

I katolska länder har det visat sig att många använder sig av NFP som preventivmedels metod. 

Detta beror på att andra preventivmedel inte är tillåtna (France, France & Towned, 1997).  

Den katolska kyrkan har fått mycket kritik för att NFP skulle vara en opålitlig metod och att 

den katolska kyrkan har stor skuld i den överbefolkning som finns i världen. Dock är NFP en 

metod som både är kostnadseffektiv och utan biverkningar (Ryder, 1993). 
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World Health Organization (WHO) säger i en av sina rapporter att NFP måste utvecklas 

speciellt i u-länder. Svårigheter att försörja sig ökar behovet av ett begränsat barnafödande. 

Inte bara för föräldrarnas skull men också för att minska risken för att barnen far illa på grund 

av fattigdom. Ett minskat barnafödande ökar också kvinnornas chans att komma ut på 

arbetsmarknaden (WHO, 2005).   

 

Det gjordes en studie i Etiopien där författarna ville undersöka varför det var så hög 

barnafödsel. En av anledningarna var att föräldrarna hade dålig utbildning om 

preventivmedel, en del hade ingen kunskap alls. De som hade dålig utbildning och dålig 

ekonomi var de som hade minst kunskap om preventivmedel och de var även dåliga på att 

använda preventivmedel (Beekle & McCabe, 2006). 

 

Sjuksköterskors riktlinjer 

En etisk kod för sjuksköterskor har tagits fram av the International Council of Nurses (ICN). 

Koden är till för att sjuksköterskor internationellt ska sträva mot samma mål. Koden innefattar 

fyra huvudområden. Områdena är sjuksköterskan och allmänheten, -yrkesutövningen, -

professionen samt sjuksköterskan och medarbetare. Enligt koden bär sjuksköterskan ansvaret 

för att riktlinjer inom omvårdnad, ledning och utbildning inom yrkesområdet utarbetas. Vård 

ska ges med respekt för individens trosuppfattning, traditioner och seder. Sjuksköterskan ska 

ha ett gott samarbete med sina medarbetare och skydda enskilda individer när vården riskerar 

att bli av dålig kvalité på grund av medarbetare eller andra personers handlande. Genom att 

arbeta som sjuksköterska innebär det ett ansvar för ett livslångt lärande och ett krav på att 

vara aktiv i utvecklandet av ny evidensbaserad omvårdnad (ICN, 2000). 

 

I Sverige har Socialstyrelsen (2005) tagit fram riktlinjer för legitimerade sjuksköterskor. I 

dessa står att läsa att sjuksköterskan ska: 

“- söka, analysera och kritiskt granska relevant litteratur/information, implementera ny 

kunskap och därmed verka för en omvårdnad i överensstämmelse med vetenskap och 

beprövad erfarenhet 

   – ha god kännedom och värna om patientens rättigheter/möjligheter och kunna förmedla 

kontakt med rätt instans 

   – undervisa och stödja patienter och närstående, individuellt eller i grupp, i syfte att främja 

hälsa och att förhindra ohälsa 
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   – tillgodose patientens basala och specifika omvårdnadsbehov såväl fysiska, psykiska som 

sociala, kulturella och andliga” (Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska, 2005 s.11-13) 

 
Ända sedan Florence Nightingales tid har vården handlat om att arbeta enligt naturens lagar 

och inte emot dem. Vården handlar om att se till hela människan kropp, själ, och ande. 

Vården främjar hälsa och leder individen till att uppnå ett högre välmående (Fehring, 2002). 

 

Problemformulering 

Genom att följa de riktlinjer som finns kan sjuksköterskan bedriva en god vård av hög kvalité. 

Som yrkesverksam sjuksköterska är det viktigt att veta var informationen finns och vilka 

uppgifter som hör till professionen. Eftersom riktlinjerna är internationella kan en svensk 

sjuksköterska som väljer att arbeta utomlands använda sig av samma riktlinjer som används i 

Sverige. Om en svensk sjuksköterska väljer att arbeta utomland kräver det en stor och bred 

kunskap. Arbetsuppgifterna för en sjuksköterska utomlands kan innebära att hon/han ställs 

inför arbetsuppgifter som inte ingår i arbetet i Sverige. Därigenom är det viktigt att även 

känna till alternativa metoder som till exempel NFP.    

 
Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva kvinnors och mäns upplevelser av NFP samt 

vilken kunskap sjuksköterskan hade om NFP och när hon kunde använda sig av den i sin 

profession.  

 

Frågeställningar 

Hur upplevde kvinnor och män att använda sig av NFP? 

Vilka kunskaper hade sjuksköterskan om NFP? 

När kunde sjuksköterskan använda sig av NFP i sin profession?  

 

Definition 

Upplevelse 

Med upplevelse menar författarna beskrivning av känslor och tankar, positiva som negativa. 
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METOD 
 

Design 

Föreliggande studie genomfördes som en systematisk litteraturstudie 

 

Urval av litteratur  

Till studien söktes litteratur från databaserna Elin, Blackwell synergy, Pub Med samt manuellt 

via Högskolan Dalarnas bibliotek. Sökord som användes i databaserna var NFP, Catholic, 

Satisfaction, Awareness, Odeblad, Billing, Billings, Nurse, Pregnancy, Birthcontrol, Natural 

Family Planning, Family planning, Family, Mucus och Ovulation. Dessa sökord användes i 

kombination med varandra för att begränsa antalet träffar till artiklar som var relevanta för 

studien. En artikel söktes via referenslista och fick sedan beställas. Ytterligare fem artiklar 

beställdes då de inte gick att få tag på i fulltext via databas, endast en av dessa användes i 

resultatet. Uppsatsförfattarna gjorde först en kontroll av artiklarnas titel och abstract. Om 

dessa verkade överensstämma med studiens syfte och frågeställningar skrevs de ut i fulltext 

och granskades enligt bifogade granskningsmallar (Bilaga I och II). Maxpoängen enligt 

granskningsmallen för kvantitativa studier var 29 poäng. Gränsvärdena för kvalitetsgraden 

hög kvalitet var minst 80 procent av maxpoängen, det vill säga 24-29 poäng. Medelkvalitet 

var minst 60 procent av maxpoängen, 17-23. Artiklar som fick poäng under 60 procent av 

maxpoängen ansågs ha låg kvalitet. Granskningsmallen för kvalitativa studier har en 

maxpoäng på 25. Gränsvärdena för kvalitetsgraden blev då: hög kvalitet 20-25 poäng, 

medelkvalitet 15-19 poäng och låg kvalitet 0-14 poäng.  

 

Inklusionskriterier  

För att artiklarna skulle inkluderas i studien måste de vara skrivna på engelska eller svenska 

samt vara publicerade inom tidsperioden 1990-2007.  

 

Exklusionskriterier 

Artiklarna fick inte vara litteraturstudier och godtogs inte heller om granskningspoängen via 

granskningsmallen visade sig bli låg.  
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Redovisning av databaser, sökord, antal träffar samt utvalda artiklar redovisas i tabell 1.  

Tabell I: Resultat av sökning 

Databas Sökord Antal träffar Valda artiklar 

Elin NFP, Catholic 3 1 

Elin Natural family 

planning 

128 6 

Elin Odeblad 1 1 

Elin Billing, Nurse 37 1 

Elin Family planning, 

awareness 

81 1 

Elin Natural family 

planning, pregnancy 

37 2 

Elin Satisfaction, 

birthcontrol 

33 1 

Elin NFP, family 42 1 

Blackwell synergy Billings, mucus 

ovulation 

29 1 

Pub Med NFP, catholic 22 1 

 

Analys  

Artiklarna granskades enligt en modifierad version av granskningsmallar gjorda av Willman 

& Stoltz (2002) och Forsberg & Wengström (2003) som återfinns i 2007 års upplaga av 

studiehandledning av C-uppsatser, sjuksköterskeprogrammet, Högskolan Dalarna (Bilaga I 

och II). Resultatet av granskningen redovisas i tabell II. Artiklarna delades upp mellan 

författarna som granskade dem var för sig. Författarna läste sedan varandras artiklar och kom 

med synpunkter om de ansåg att något var felbedömt eller behövde tilläggas. Artiklarna 

delades efter granskning in i tre kategorier, de som svarade på frågeställning ett och de som 

svarade på frågeställning två respektive tre. Författarna har inte översatt någon artikel till 

svenska då de ansåg att det innebär en risk för feltolkning samt att de inte ansåg att det var 

nödvändigt. Vissa ord har dock översatts vid tillfällen då författarna var osäkra på dess 

betydelse. Arbetet med att presentera resultatet fördelades sedan lika mellan författarna. 

Under hela arbetet har författarna granskat varandras texter för att komma med synpunkter 

och för att arbetet skulle bli enhetligt.  
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Etisk granskning 

Alla artiklar som inkluderats i föreliggande studie har genomgått etisk granskning. Därför 

ansåg författarna att det inte fanns något behov av ytterligare etisk granskning. Författarna 

intygar att de efter bästa förmåga förhållit sig objektiva till de inkluderade artiklarna och dess 

innehåll. Resultatet redovisas sanningsenligt.   
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RESULTAT 
Nedanstående tabell presenterar de artiklar som valdes ut till resultatet. Resultatet baseras på 

11 kvantitativa och 3 kvalitativa artiklar.  

 
Tabell II: Artiklar som ligger till grund för resultatet 
 
 
Författare, 
år, land 

Artikel Syfte Design  
Metod 

Urval Antal 
poäng 

Adinma J.I.B., 
Agbai A.O., 
Nwosu B.O., 
1998, Nigeria 

Contraceptive choices 
among Nigerian women 
attending an antenatal 
clinic 

Undersöka vilka 
preventivmedel 
som var 
populärast bland 
kvinnorna 

Kvantitativ 
enkät till gravida 
kvinnor i Nigeria 

n=230 Medel 
20/29 

Arévalo M.,  
1997, USA 

Expanding the availability 
and improving delivery of 
natural family planning 
services and fertility 
awareness education: 
providers’ perspective 

Undersöka 
varför inte NFP 
lärs ut i större 
utsträckning 

Kvalitativ 
Semistrukturerad 
intervju 

n= 25 Medel 
19/25 

d’Arcangues 
C., 2001, 
Ungern, Peru, 
Filippinerna, 
Sri lanka 

Periodic abstinence and 
calendar method use in 
Hungary, Peru, the 
Philliphines, and Sri lanka 

Undersöka hur 
par som 
använder sig av 
NFP upplever 
metoden i olika 
områden 

Kvalitativ 
Strukturerad 
intervju 

Sri lanka 
n=63 
Peru n=99 
Philiphine
s n=55 
Hungary=
91 

Medel 
15/25 

Faúndes A., 
Lamprecht B., 
Osis M.J., 
Lopes B.C., 
1997, 
Brasilien 

Simplifying NFP: 
preliminary report of a pilot 
study of the ‘collar’ method 
in Brazil 

Undersöka hur 
en förenklad 
NFP metod 
fungerar i ett 
kvinna/man 
förhållande 

Kvalitativ, 
pilotstudie, 
djupintervjuer 
och 
gruppintervjuer 

n=1222 Medel 
16/25 

Fehring R.J., 
1995, USA 

Physician and Nurses’ 
knowledge and Use of 
Natural Family Planning 

Undersöka 
sjuksköterskor 
och läkares 
kunskap och 
användning av 
Naturlig Familje 
Planering 

Kvantitativ 
Egenutformad 
Enkät 

n=118 Medel 
21/29 

Fehring R.J, 
Hanson L., 
Stanford J.B, 
2001, USA 

Nurse-Midwives’ 
knowledge and promotion 
of lactational amenorrhea 
and other natural family-
planning methods for child 
spacing 

Undersöka 
sjuksköterskor 
och 
barnmorskors 
kunskap och 
användning av 
amning och NFP 
som 
preventivmedel.   

Kvantitativ 
Deskriptiv 
randomiserad 
studie 
Stanford 
questionnaire 

n=514 Medel 
23/29 

France M., 
France J., 
Towned K.,  
1997, Nya 
Zeeland 

Natural family planning in 
New Zealand: a study of 
continuation rates and 
characteristics of  users 

Undersöka vilka 
som använde sig 
av metoden samt 
vad som 
påverkade 
användandet 

Kvantitativ 
Utskick av enkät 
var sjätte månad 
i två år 

n=509 Medel 
17/29 
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Fortsättning tabell II 
Författare, 
år, land 

Artikel Syfte Design  
Metod 

Urval Antal 
poäng 

Gnoth C., 
Godehart D., 
Godehart E., 
Frank-
Herrman P., 
Freundl G., 
2003, 
Tyskland 

Time to pregnancy: results 
of the German prospective 
study and impact on the 
management of infertility 

Att öka 
kunskapen om 
den fertila 
periodens 
betydelse för 
sannolikheten att 
bli gravid 

Kvantitativ 
Prospektiv studie 

n=346 Hög 
26/29 

Hasna F., 
2003, Canada 
 

Islam, social traditions and 
family planning 
 

Att undersöka 
hur religionen 
påverkar 
attityder till NFP 
bland islamska 
män och kvinnor 
i Jordanien.  
 

Kvalitativ 
Enskilda 
intervjuer och 
gruppintervjuer 
 

n =58  Hög 
22/29 

Leonard C.J, 
Chavira W., 
Coonrod D.V, 
Hart K.W., 
Bay C., 2006, 
USA 
 

Survey of attitudes 
regarding natural family 
planning in an urban 
Hispanic population 
 

Att mäta 
intresset för NFP 
bland 
latinamerikanska 
kvinnor och se 
vilka faktorer 
som påverkar 
intresset 

Kvantitativ 
Cross-sectional 

n=357 Medel 
18/29 

Mikolajczyk 
R.T, Stanford 
J.B, Rauchfuss 
M., 2003, 
Tyskland 

Factors influencing the 
choice to use modern 
natural family planning 

Att undersöka 
skillnader i 
intresse för NFP 
bland kvinnor i 
Tyskland och 
Polen 

Kvantitativ 
Enkät-
undersökning, 
lickertskalmodell 

n=456 Hög 
26/29 

Oddens B.J, 
1999, 
Tyskland 

Women’s satisfaction with 
birth control: A population 
survey of physical and 
psychological effects of 
oral contraceptives, 
intrauterine devices, 
condoms, natural family 
planning, and sterilization 
among 1466 women 

Undersöka 
effekterna av 
vanliga 
preventivmedel 

Kvantitativ 
Enkät till nya 
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Kvinnor och mäns upplevelser av NFP  

 

Äkta pars upplevelser av NFP 

Enligt Vusse, Hanson, Fehring, Newman och Fox (2003) kan det vara både påfrestande och 

upplyftande för äktenskapet att använda NFP som preventivmedel. Majoriteten av paren i 

studien hade varit gifta i femton år och var katoliker. Det som paren upplevde som mest 

positivt var att de fått ett djupare förhållande. Kommunikationen i äktenskapet blev bättre och 

den hade blivit på en annan nivå genom att de ofta talade om den fertila perioden. Genom att 

de hade delat ansvar om planeringen för att undvika graviditet blev harmonin i äktenskapet 

bättre. Dessutom kände de att de arbetade tillsammans mot samma mål. De kände även en 

större respekt för partnern. Många av paren upplevde också att deras sexliv hade förbättrats. 

Genom att de fick avstå från samlag under den fertila perioden hade förväntningarna på 

sexlivet ökat. Andra saker som de upplevde som positivt var att de kände en närmare kontakt 

med sin gud. De kände att de behagade guden genom att inte använda sig av ”förbjudna” 

preventivmedel. De fick också ökad förståelse för hur kroppen fungerar samt att de lärde sig 

självkontroll. 

 

I Nya Zeeland gjordes en studie med par som använde sig av NFP. Studien genomfördes 

under två år. Många av dem som använde sig av NFP var katoliker och uppgav det som en av 

anledningarna till att de använde sig av metoden. De använde metoden under lång tid och 

även många av dem som inte tidigare provat andra preventivmedel blev långtidsanvändare av 

NFP. Cirka 75 procent av paren som använde sig av metoden ville ha flera barn i framtiden. 

Under de två åren undersökningen pågick var paren mycket nöjda med metoden. Det var 

ingen skillnad på hur nöjda de var de första sex månaderna och de sista sex månaderna. 

Kvinnorna uppgav att självkännedom var det mest positiva med metoden. Däremot tyckte 

många kvinnor att det var svårt att se symtom vid ägglossning och upplevde problem med 

oregelbundna menscykler. Dessutom upplevde många ett bristande förtroende för metodens 

säkerhet. Det som männen uppskattade mest var att de inte behövde använda sig av andra 

preventivmedel, något som även kvinnorna ansåg var bra. Männen såg även metodens 

säkerhet som positivt. Det männen framhöll som negativt med metoden var avhållsamheten 

under den fertila perioden, vilket även kvinnorna tyckte. Under studiens gång minskade de 

negativa upplevelserna av metoden bland både män och kvinnor, förutom missnöjet med 

avhållsamheten som ökade bland männen (France, France & Towned, 1997). 
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Ytterligare studier visade att äkta par upplevde att det mest negativa med NFP var att inte de 

inte fick ha samlag under den fertila perioden (Vusse et al., 2003; d’Arcangues, 2001). 

Genom att de kände att de var tvungna att ha mycket sexuell aktivitet innan den fertila 

perioden blev det en press på förhållandet. Många par kände skuld över att inte kunna 

tillfredställa partnern under den fertila perioden. De kände sig därmed mer eller mindre 

tvingade till att använda sig av andra preventivmedelsmetoder under denna period. Många av 

paren speciellt de som inte ville få flera barn var oroliga för att kvinnan skulle bli gravid. Det 

var mestadels kvinnan i förhållandet som oroade sig. Genom att de oroade sig och att kvinnan 

ville vara helt säker på att hon inte var i en fertil period blev det onödigt långa perioder med 

avhållsamhet (Vusse et al., 2003). 

 

Anledningar till att kvinnor väljer NFP 

I Polen och Tyskland gjordes en undersökning av Mikolajczyk, Stanford och Rauchfuss 

(2003) där författarna ville undersöka vilka kvinnor som kunde tänka sig att använda NFP och 

om det fanns några speciella faktorer som påverkade valet. Det var fler kvinnor som kunde 

tänka sig att använda sig av metoden i Polen än i Tyskland. Studien visade att religion hade en 

betydande roll i om kvinnorna valde att använda sig av metoden. Det var främst katoliker som 

var intresserade av att använda sig av NFP. Många av kvinnorna i studien som kunde tänka 

sig att använda sig av NFP ville ha ett ytterligare barn i framtiden. De trodde även att 

avhållsamhet under den fertila perioden skulle påverka deras förhållande positivt. De som inte 

ville avstå från sexuell aktivitet under den fertila perioden kunde tänka sig att använda sig av 

kondom under tiden. En del av kvinnorna hade någon gång tidigare använt sig av någon form 

av NFP-metod. De var villiga att prova igen då de ansåg att de hade lärt känna sin kropp och 

var väl medvetna om hur metoden fungerade.   

 

En liknande studie gjordes i Phoenix där målgruppen var latinamerikanska kvinnor som var 

låginkomsttagare. Dessa kvinnor hade många barn och användandet av andra preventivmedel 

var lågt. De stora familjerna påverkade ekonomin och tillgången på sjukvård. Även denna 

studie visade att många av kvinnorna kunde tänka sig att använda metoden om de ville ha 

flera barn i framtiden. Andra faktorer som kvinnorna tyckte var bra med metoden var att den 

var naturligt och att det inte fanns några bieffekter. Genom NFP fick de lära sig mer om sin 

kropp och metoden innebar inte att kvinnan skulle inta några kemikalier. Dessutom såg de 

positivt på att metoden även kunde användas om de ville bli gravida. Det som kvinnorna 

uppgav som anledning till att inte vilja använda sig av metoden var att metoden verkade 
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opålitlig och inte tillräckligt effektiv som preventivmedel. De ansåg att den var för svår att 

lära sig och tycke inte om att de var tvungna att gå en kurs för att lära sig metoden. Dessutom 

trodde de att partnern inte skulle gå med på att använda sig av metoden och de ansåg inte att 

det var en metod som de skulle vilja använda permanent (Leonard, Chavira, Coonrod, Hart & 

Bay, 2006). 

 

Kvinnors upplevelser av NFP i jämförelse med andra preventivmedel 

Oddens (1999) gjorde en studie som undersökte hur kvinnor upplevde olika preventivmedel i 

jämförelse med varandra. En del av kvinnorna hade använt sig av flera av preventivmedlen. 

Det visade sig att de som använde sig av sterilisering, p-piller eller intrauterina hjälpmedel 

(spiral) fick färre ofrivilliga graviditeter än de som använde sig av kondomer eller NFP. Av de 

som använde sig av kondom hade 5 procent fått en ofrivillig graviditet och  

29 procent av NFP användarna hade fått en ofrivillig graviditet. Många av de användarna 

kände sig mer spända, rastlösa och oroliga i jämförelse med dem som använde andra 

preventivmedel. Studien visade även att de som använde sig av kondom och NFP hade mindre 

samlag i jämförelse med de andra. De kände även mindre spontanitet i sexlivet. Överlag 

tyckte dock samtliga användare att deras preventivmedelsval påverkat sexlivet positivt.    

 

I Nigeria gjordes en undersökning där författarna ville undersöka vilka preventivmedel som 

användes mest och vilka fördelar respektive nackdelar kvinnorna upplevde med de olika 

metoderna. Den mest förekommande preventivmedelsmetoden var NFP och därefter kom 

avbrutet samlag. Sterilisering var den minst förekommande metoden. Unga par använde sig 

av kondom i större utsträckning än de äldre gjorde. Detta berodde på att de unga var mer 

informerade om smittsamma sjukdomar som till exempel AIDS. Den vanligaste anledningen 

till att kvinnorna valde kondom var att den var lätt att använda. En stor del av kvinnorna ville 

ha många barn, en del över tio stycken. Detta var en av anledningarna till att de valde NFP. 

De ansåg att metoden inte var så effektiv eller pålitlig. Många av kvinnorna uppgav att deras 

män hade valt NFP som preventivmedel. Många av dem som valde NFP var katoliker. En 

annan anledning till att de valde NFP var för att de var rädda för biverkningar från andra 

preventivmedel. De som använde sig av NFP fick information om metoden från Internet eller 

från undervisning om hur de skulle använda sig av metoden. De som använde sig av andra 

preventivmedelsmetoder fick sin information och materiel från läkare eller sjuksköterska. 

Många av kvinnorna angav att de använde sig av den preventivmedelsmetod som de förstod 
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och hade mest kunskap om. Många av kvinnorna hade lite förståelse för preventivmedel och 

att det var brist på information hos dem (Adinma, Agbai & Nwosu, 1998). 

 

Sjuksköterskors kunskap om NFP 

 

I en studie från 1995 undersöktes hur sjuksköterskor och läkare fått kunskap om NFP som 

preventivmedelsmetod under utbildningen. Av de svarande sjuksköterskorna hade cirka  

50 procent inte fått någon undervisning alls om NFP under sin utbildning. Detta oberoende av 

när de hade genomgått sin utbildning. Bland dem som fått undervisning under utbildningen 

visade det sig att undervisningstiden var en timme eller mindre. Temperatur och 

almanacksmetoden var mest vanlig att sjuksköterskorna hade kommit i kontakt med under sin 

utbildning. De flesta hade huvudsakligen inhämtat kunskapen om NFP utanför utbildningen 

genom eget sökande (Fehring, 1995). När det gällde benägenheten att undervisa patienter om 

NFP kom metoden på samma plats som sterilisering. Sjuksköterskorna ansåg att de hade 

kunskap nog att undervisa patienter om NFP men att de föredrog och hade mer kunskap om p-

piller, kondomer och andra mer traditionella preventivmedel (Fehring, Hanson & Stanford, 

2001). Trots att sjuksköterskor ansåg att de hade kunskap om NFP var det väldigt få av dem 

som informerade kvinnorna om den i sitt yrke. Endast 28 av 118 sjuksköterskor svarade att de 

i nuläget använde sig av NFP i sin yrkesroll. När sjuksköterskor rekommenderade NFP var 

det främst i situationer då ett par ville att kvinnan skulle bli gravid och inte som ett 

preventivmedelsalternativ (Fehring, 1995). Om en kvinna själv hade frågor om NFP svarade 

de flesta sjuksköterskorna att de skulle hänvisa henne till en NFP-undervisare. Många skulle 

inte nämna NFP som en metod för att förhindra en graviditet. Sjuksköterskornas personliga 

åsikter om NFP var mestadels negativa. En del ansåg att metoden var opålitlig eller att den var 

för svår att lära sig för att vara ett bra preventivmedelsalternativ. De trodde att kvinnor och 

män hellre använde ett enklare preventivmedel. Andra tyckte att metoden var onaturlig och att 

de inte ansåg sig kunna använda sig av den i sin yrkesroll. Några svaranden rapporterade dock 

att de själva hade använt sig av NFP med goda resultat och att de gärna skulle vilja utbilda sig 

i metoden (Fehring, 1995; Fehring et al., 2001).    

 

Enligt en studie från Iran framkom det att metodens säkerhet påverkades av hur pass bra 

omhändertagande de kvinnor som sökte sig till olika familjeplaneringscenter fick. För att 

kvinnorna skulle känna sig trygga med sin metod krävdes bra undervisning såväl som en lugn 

och trivsam miljö på familjeplaneringscentret. Det spelade stor roll hur sjuksköterskorna 
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uppträdde och vilket förtroende de kunde inge kvinnorna (Simbar, Ahmadi, Ahmadi, Reza 

Alavi & Majd, 2004)  

 

De mest utlärda NFP-metoderna var kalendermetoden och temperaturmetoden (Fehring, 

1995; Fehring et al., 2001). Enligt Fehring (1995) var bara 1 av 118 sjuksköterskor 

certifierade NFP-undervisare. Mer än hälften av de sjuksköterskor som deltog i studien skulle 

inte rekommendera NFP som preventivmedelsmetod.  Fehring et al (2001) fann att de flesta 

NFP certifierade sjuksköterskorna var anknutna till kyrkan eller samhällsorganisationer. 

Endast en liten del var placerade på sjukhus. NFP stämde överens med vårdfilosofin där 

helhetssyn och ickefarmakologisk vård i samklang med kroppen var grundstenarna. Trots det 

var NFP en av de minst använda metoderna.  

 

De som utbildade kvinnor och män i NFP tillhörde ofta den privata sektorn. Detta ledde till att 

endast en liten del av dem som kunde ha användning för NFP nåddes. Anledningen till att 

NFP inte undervisades inom den offentliga sektorn var helt enkelt att de som arbetade där 

många gånger inte trodde på metoden. Dessutom har NFP haft ett dåligt rykte och de som 

undervisade kvinnor och män om preventivmedel påverkades av detta. En annan anledning till 

att undervisarna uteslöt NFP i preventivmedelsrådgivningen var att rådgivningen i vanliga fall 

baserades på metoder som innefattade medicinsk behandling och ingrepp. Dessutom inriktade 

sig de metoderna till en enskild individ. Utbildarna hade svårt att använda sig av metoder som 

innebar en mer parinriktad och holistisk syn. Genom att utbilda kvinnor och män om NFP 

skedde också en förändring i förhållandet mellan utbildaren och paren. Utbildaren var ofta 

van vid att ha kontroll över hur metoden skulle komma att fungera. Många tyckte att det var 

svårt att överlåta kontrollen till paren genom att så småningom låta paren utöva metoden 

självständigt. Dessutom krävde NFP att undervisaren lade ner mer tid på varje par eller person 

som skulle lära sig metoden. Dels genom utlärning av metoden och uppföljningar innan de 

kunde utöva metoden själva. Detta kunde vara svårt då kostnadseffektiva lösningar var högt 

prioriterade (Arévalo, 1997).  
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När sjuksköterskan kan använda sig av NFP i sin profession 

 

NFP som enda alternativet mot oönskad graviditet 

NFP har en stor betydelse inom religioner som inte tillåter traditionella preventivmedel. Inom 

islam används inte benämningen NFP utan det pratas istället om ”child spacing”. Dock råder 

det delade meningar om huruvida det är rätt att använda sig av NFP för att begränsa antalet 

barn. Många par ansåg att de gärna använde sig av NFP men det framkommer även att många 

påverkades starkt av vad religiösa ledare ansåg om saken. Par som använde sig av NFP gjorde 

det både för att det var bra för modern och för hela familjen. Männen kanske främst eftersom 

de inom islam är huvudansvariga för försörjningen av familjen. Många var dock kritiska mot 

de familjeplaneringscenter som fanns. De såg dessa som ett hot mot islam, och ett sätt för 

västvärlden att förtrycka och minska deras kraft att påverka antalet barn i familjen. 

Sjuksköterskorna hade svårt att övertyga par om att NFP var tillåtet och att det var en bra 

metod för att begränsa antalet barn. Både kvinnor och män ansåg att NFP var den enda 

tänkbara metoden förutom amning. Traditionella preventivmedel var helt uteslutna. Det var 

viktigt att inte ägna sig åt att förhindra graviditeter. Däremot var det tillåtet att förlänga 

mellanrummet mellan födslarna (Hasna, 2003). 

 

I Brasilien användes NFP då traditionella preventivmedel inte var önskvärda. Om ett par ville 

begränsa storleken på familjen eller förlänga mellanrummet mellan barnen behövdes ett 

enkelt sätt att uppmärksamma kvinnans fertila perioder. Metodundervisarna upplevde att det 

var svårt att veta hur lång kvinnornas menscykel var. Många kände att de var osäkra på sin 

egen förmåga att undervisa kvinnorna och ville ha en läkare som vägledare. Däremot ansåg de 

att collarmetoden var bra eftersom den inte gav några biverkningar och att den inte innebar 

några större kostnader. Undervisarna upplevde att det var svårt att övertyga kvinnorna om 

metodens säkerhet. De trodde att det berodde på att metoden var ny och att samma 

misstänksamhet funnits även då p-pillret kom. Med tiden skulle paren få förtroende för denna 

metod också trodde de. Undervisarna ansåg att problemet med metoden var att paret inte fick 

ha samlag under den fertila perioden. Speciellt uppstod problem då mannen inte var 

intresserad av att samarbeta. Detta trodde de berodde på att männen var vana vid 

preventivmedel som tillät dem att ha samlag när de ville. Undervisarna upplevde att männen 

var mest negativa och berättade att många män avskydde collarbandet eftersom det påminde 

dem om att de inte fick ha samlag när de ville (Faúndes, Lamprecht, Osis & Lopes, 1997). 
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NFP för att öka chansen att bli gravid 

Par som hade svårt att få barn kunde också använda sig av NFP. Som NFP-undervisare kunde 

sjuksköterskan hjälpa par som ville att kvinnan skulle bli gravid. NFP ökade chansen för 

kvinnan att bli gravid då paret kunde ha sex de dagar då kvinnan var i sin fertila topp under 

menscykeln. Endast 8 procent av kvinnorna i studien blev inte gravida under en 

tolvmånadersperiod. De flesta kvinnorna blev gravida efter att de hade haft 3-10 menscykler 

eller 12-15 menscykler. De kvinnor som inte lyckades bli gravida fortsatte även efter studiens 

slut att använda sig av NFP för en eventuell framtida graviditet (Gnoth, Godehardt, 

Godehardt, Frank-Herrmann & Freundl, 2003).  

 

I Leonards et al’s (2006) undersökning visade det sig att 50 procent av kvinnorna som var 

med i undersökningen kunde tänka sig att använda NFP som metod för att öka chansen att bli 

gravid. Det var främst de yngre kvinnorna i undersökningen som var positiva till att använda 

metoden i det syftet. Det var ingen skillnad på vilken utbildning eller vilken etnisk bakgrund 

kvinnorna hade. 
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DISKUSSION 
Sammanfattande huvudresultat 

Enligt de studier som granskats till uppsatsen upplever många som använder sig av NFP att de 

är nöjda med metoden. Det som visade sig vara bland det mest positiva var att metoden inte 

gav några bieffekter och att kvinnorna lärde känna sin kropp (Vusse, Hanson, Fehring, 

Newman och Fox 2003; France, France & Towned, 1997). Det som var negativt med metoden 

var att användarna tyckte att det var svårt att avhålla sig från samlag under den fertila 

perioden samt att det fanns brister i metodens effektivitet. Många av dem som använde sig av 

metoden var katoliker (Leonard, Chavira, Coonrod, Hart & Bay 2006; Vusse et al., 2003; 

d’Arcangues, 2001). Många sjusköterskor var dåligt pålästa om metoden och skulle inte 

rekommendera den (Fehring 1995; Fehring et al., 2001). Sjuksköterskan skulle kunna 

rekommendera metoden då par vill bli gravida eller i fattiga länder och där religion sätter stop 

för traditionella preventivmedel (Gnoth et al., 2003; Leonard et al., 2006; Hasna, 2003). 

 
Resultatdiskussion 

Kvinnor och mäns upplevelser av NFP 

NFP har visat sig ha både många positiva och negativa sidor. Det som visat sig vara mest 

positivt med metoden var bland annat att paren kände att äktenskapet hade blivit på en annan 

nivå, bättre sexliv genom avhållsamhet, att slippa använda sig av andra preventivmedel, bättre 

självkännedom och inga biverkningar (Vusse et al., 2003; France et al., 1997; Adnima et al., 

1998). Uppsatsförfattarna tror att det kan vara positivt och stärkande för kvinnor få lära känna 

sin kropp. I dagens samhälle finns mycket stress och vi tror att kvinnan ofta inte tar sig tid att 

känna efter vad kroppen säger. När kvinnan lär sig metoden innebär det att stanna upp och 

känna efter, se symtom på var i cykeln hon befinner sig. Detta tror vi är bra för henne. En del 

kvinnor tyckte att det var svårt att veta var i cykeln hon befann sig (Vusse et al., 2003). Vi tror 

att med rätt utbildning och mycket övning skall det underlätta för kvinnan att förstå cykeln. 

Det har också visat sig att många inom sjukvården är dåligt pålästa om metoderna (Fehring, 

1995; Fehring et al., 2001). Detta kan påverka hur kvinnorna upplever metoden, de kan känna 

osäkerhet om de fått en dålig utbildning likaså om den som lär ut från början är skeptisk mot 

metoden. Genom att NFP inte innebär några biverkningar som andra preventivmedel gör 

minskar risken för obehag hos kvinnorna. En del preventivmedel ger många biverkningar som 

kan upplevas som obehagliga och kanske till och med skrämmande för kvinnan. Genom att 
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slippa använda olika hormoner och andra främmande föremål i kroppen tror 

uppsatsförfattarna innebär en frihet för kvinnan.  

 

Avhållsamhet och dålig effektivitet i metoden har visat sig vara det som har varit mest 

negativt med metoden (Vusse et al., 2003; France et al., 1997; Adnima et al., 1998). När ett 

par inte får ha samlag under en period kan det påverka samlivet, det beror förstås på hur 

sexlivet ser ut i vardagen. Det påverkar troligtvis dem som har ett intensivt sexliv mer än de 

som har samlag mer sällan. Kondom kan vara ett bra alternativ om de vill fortsätta att ha 

samlag under den fertila perioden. Det som uppsatsförfattarna upplever som mest negativt 

med metoden är att den har brister i sin säkerhet. Det visade sig i en studie att 29 procent av 

kvinnorna som använde NFP hade fått en ofrivillig graviditet. Samma undersökning visade 

även att många som använde metoden kände sig mer spända, rastlösa och oroliga än kvinnor 

som använde andra preventivmedel (Oddens, 1999). Eftersom många blev ofrivilligt gravida 

tror uppsatsförfattarna att de kvinnor som inte vill ha flera barn säkerligen skulle känna mer 

oro med NFP än de skulle med något annat preventivmedel. Om en kvinna ständigt ”går runt” 

och är spänd och funderar på om det är en säker period nu eller inte tror vi påverkar 

förhållandet negativt. Vi har fått uppfattningen att många av dem som väljer metoden är 

införstådda med riskerna att bli gravid. Många av dem som använde sig av NFP ville få flera 

barn i framtiden (Adinma et al., 1998).  

 

Sjuksköterskors kunskap om NFP 

Undervisningen om NFP under sjuksköterskeutbildningen var knapp. En timme eller mindre 

ägnades åt ämnet och de flesta inhämtade sin kunskap på annat håll. Många var dessutom 

tveksamma till metoden och skulle inte rekommendera den till kvinnor i vanliga fall. Många 

förlitade sig på traditionella preventivmedel och en del ansåg att metoder som NFP inte var en 

naturlig metod och kände att de inte hade någon användning för den (Fehring, 1995, Fehring 

et al., 2001). Uppsatsförfattarna tycker att det är väldigt frustrerande att metoder som bygger 

på att leva i harmoni med kroppen inte förekommer i större utsträckning under 

sjuksköterskeutbildningen. Utbildningen tar ständigt upp vikten av ickemedicinska åtgärder 

men detta tycks inte gälla då det handlar om preventivmedel eller viljan att få barn. Något 

som vi ser som upprörande. Många NFP undervisare ansåg att det var svårt att kombinera 

NFP med dagens kostnadseffektiva krav. Dessutom kände de att det var svårt att överlåta 

kontrollen till kvinnan eller paret (Arévalo, 1997). Vi anser att det är viktigt att som 

sjuksköterska ha en holistisk syn på människan. Det är viktigt att ibland se ”bortom pengar” 
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och genom det få andra vinster än de som syns i budgeten. Med traditionella preventivmedel 

har utbildaren mer kontroll och kommer att träffa kvinnan regelbundet under hela den tid som 

hon använder sig av preventivmedlet. Genom NFP får kvinnan/paret själv kontrollera sin 

fertilitet. Detta tror vi kan upplevas som osäkert och otryggt av många sjuksköterskor, men 

också av många kvinnor/par. Det finns inget preparat att förlita sig på utan säkerheten i 

metoden bygger på kvinnans förmåga att tolka kroppens signaler. 

 

NFP internationellt  

Vi tror att när en kvinna inte kan eller vill använda sig av traditionella preventivmedel kan 

NFP vara enda alternativet. Par som ville ha barn men begränsa antalet och se till att de inte 

kom för tätt valde NFP. Anledningen till att kvinnan inte ville använda sig av traditionella 

preventivmedel kunde vara religiösa eller egna värderingar. Samtidigt ville kvinnorna inte 

vara helt utan någon preventivmedelsmetod (Hasna, 2003; Faúndes et al., 1997). Det var inte 

alltid lätt för sjuksköterskorna att övertyga kvinnorna om att NFP var en bra metod. En 

förutsättning för att kvinnan skulle förlita sig på metoden var att sjuksköterskan kunde inge ett 

förtroende hos dem (Hasna, 2003; Simbar et al., 2004). Det är viktigt att respektera en 

människas religiösa och kulturella värderingar och det anser författarna är en mycket viktig 

del i sjuksköterskeyrket. Det gäller att kunna erbjuda lika bra alternativ till dessa människor 

som till dem med samma kultur, religion och värderingar som vi själva. Vid råd om 

preventivmedel anser vi att sjuksköterskan inte bara ska se till det mest effektiva eller 

kostnadsmässigt bästa alternativet. 

 

Dålig ekonomi och dålig utbildning påverkar barnafödandet, många kvinnor var dåligt pålästa 

om olika preventivmedel och antalet barn var högt i familjerna (Beekle et al., 2006). 

Vetskapen om att det föds många barn i de fattiga länderna är inget nytt. Anledningen till att 

inte skydda sig mot graviditet tror uppsatsförfattarna beror dels på okunskap, ekonomiska 

anledningar samt att barnen behövs för att hjälpa föräldrarna i till exempel jordbruket. Genom 

att som sjuksköterska ha kunskapen om NFP skulle hon/han kunna informera om metoden i 

fattiga länder (om hon/han väljer att arbeta där). Metoden skulle kunna hjälpa de par som inte 

vill få så många barn, eftersom metoden inte är så svår att lära ut och dels för att den inte 

kostar några pengar för paret.  
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NFP vid svårigheter att bli gravid 

Kvinnor som hade svårt att bli gravida kunde använda sig av NFP för att öka chansen för att 

bli gravid. Genom att veta när ägglossningen ägde rum kunde paret pricka in samlag under 

den fertila toppen (Gnoth et al., 2003; Leonard et al., 2006). Vi tror att om kvinnan får 

använda sig av NFP vid svårigheter att få barn borde detta vara en psykisk och ekonomisk 

vinst inte minst för paret/kvinnan men också för sjukvården. Många kvinnor som tidigare 

hade haft svårigheter att bli gravida blev det med hjälp av NFP (Gnoth et al., 2003). Genom 

att använda NFP behöver inte kvinnan gå igenom undersökningar som kan vara både jobbiga 

och kostsamma. Det underlättar också för dem som verkligen är infertila. De ekonomiska 

resurserna kan då läggas på dem som verkligen behöver hjälpen. De kvinnor som kan få barn 

slipper med hjälp av metoden må dåligt och känna att det är fel på dem när det i själva verket 

bara handlar om att lära känna sin kropp.  

 

Metoddiskussion 

Artiklarna som ingick i denna litteraturstudie söktes på databaser som författarna visste 

innehöll vetenskapliga artiklar. Artiklar fick sökas under ett relativt lång period. Detta 

beroende på att utbudet av artiklar om ämnet var begränsat. Författarna valde ändå att 

begränsa till artiklar som var skrivna från 1990 till 2007. Ett långt tidsspann kan påverka 

studiens externa validitet. Det vill säga hur väl innehållet i artiklarna kan appliceras på dagens 

verklighet. Detta är något som författarna var medvetna om. Det som framkommit i dessa 

artiklar anses dock vara värdefullt, viktigt och relevant för studiens resultat. Studiens interna 

validitet påverkades dock inte av tidsspannet. Resultatet de enskilda artiklarna presenterar 

förlorar inte sin trovärdighet på grund av att de är publicerade för tio år sedan. Artiklarna som 

användes i studien granskades enligt granskningsmall för att säkerställa att artikeln verkligen 

var vetenskaplig och vilken kvalitet den hade. Granskningsmallarna som användes var en 

modifierad version av granskningsmallar gjorda av Willman & Stoltz (2002) och Forsberg & 

Wengström (2003) som återfinns i 2007 års upplaga av studiehandledning av C-uppsatser, 

sjuksköterskeprogrammet, Högskolan Dalarna (Bilaga I och II). Författarna granskade även 

dessa mallar och har sökt efter andra men slutligen kommit fram till att använda dessa. När 

det gäller granskningsmallarnas validitet och reabilitet anser författarna att dessa är goda. De 

mäter det som är avsett att mäta och de mäter det på ett trovärdigt sätt. Dock finns en risk att 

frågorna i granskningsmallarna och innehållet i artiklarna tolkas olika. Detta kan påverka 

vilken kvalitetspoäng artiklarna får. Författarna anser att de förhållit sig objektiva i möjligaste 

mån till artiklarnas innehåll. Inget material har exkluderats för att det inte stödjer författarnas 
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personliga åsikter. En svaghet i studien är att artiklar som specifikt innehöll information om 

sjuksköterskans roll i NFP-undervisning var svårt att hitta. Det har inte alltid framkommit i 

artiklarna vilken utbildning NFP-undervisarna har. Detta gjorde det svårt att svara på 

frågeställningarna rörande sjuksköterskan. Dessutom fick mycket material uteslutas då de ej 

gick att få i fulltext. Det fanns inga svenska artiklar om NFP de databaser vi sökt i. Detta kan 

bero på att antalet kvinnor som använder sig av NFP här är färre än i till exempel katolska 

länder. Vi tror att detta till viss del kan bero på att vi i Sverige hellre förlitar oss på mediciner 

än att lyssna till det vår kropp säger oss. Författarna upplever att naturliga metoder ofta 

förvisas som ”hokuspokus”. Författarna anser att det är svårt att dra några slutsatser av 

resultatet då det varit svårt att hitta relevanta artiklar. Det kan bero på att ämnet inte är lika 

populärt idag som för 20-30 år sedan.   

 

Slutsats 

En slutsats som kan dras är att det finns ett behov av NFP bland människor som inte kan/vill 

använda sig av andra preventivmedel. Dessutom finns det ett behov av välutbildad personal 

som kan utbilda dessa människor i metoden. Undervisningens kvalitet har en direkt koppling 

till metodens säkerhet.  

 

Förslag till vidare forskning 

Eftersom det fanns få artiklar om sjuksköterskans användningsområden av NFP tycker 

uppsatsförfattarna att det skulle vara intressant med studier kring det. Kvantitativa studier som 

undersöker behovet av att använda sig av NFP bland kvinnor i Sverige skulle vara av intresse. 

Samt kvalitativa studier som djupare undersöker kvinnornas upplevelser av att använda sig av 

NFP och varför de väljer att använda sig av den. Författarna önskar även att det gjordes 

studier under en längre tidsperiod i u-länder om hur sjuksköterskan med hjälp av information 

och undervisning om NFP kan påverka befolkningstillväxten.  
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GRANSKNINGSMALLAR FÖR KVALITETSBEDÖMNING Bilaga I 

Kvantitativa studier 
 
 

Fråga 
Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2.  Återger abstract studiens innehåll?   
3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 
  

4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   
7.  Är designen relevant utifrån syftet?   
8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   
10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   
12.  Är urvalsmetoden beskriven?   
13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14.  Finns populationen beskriven?   
15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   
16.  Anges bortfallets storlek?   
17.  Kan bortfallet accepteras?   
18.  Anges var studien genomfördes?   
19.  Anges när studien genomfördes?   
20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   
21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   
22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   
23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   
24.  Besvaras studiens frågeställningar?   
25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 
  

26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   
27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   
28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

    
 
Maxpoäng:  29 
Erhållen poäng:  
Kvalitet:  låg medel hög 

 

                                                                         
 

 
 



   

GRANSKNINGSMALLAR FÖR KVALITETSBEDÖMNING  Bilaga II 
 

Kvalitativa studier 
 
 

Fråga 
Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2 Återger abstract studiens innehåll?   
3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 
  

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6 Är den kvalitativa metoden beksriven?   
7 Är designen relevant utifrån syftet?   
8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9 Är inklusionskriterierna relevanta?   
10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11 Är exklusionskriterierna relevanta?   
12 Är urvalsmetoden beskriven?   
13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende 

bakgrundsvariabler? 
  

15 Anges var studien genomfördes?   
16 Anges när studien genomfördes?   
17 Anges vald datainsamlingsmetod?   
18 Är data systematiskt insamlade?   
19 Presenteras hur data analyserats?   
20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   
21 Besvaras studiens syfte?   
22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 
  

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   
24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    
 
Maxpoäng:  25 
Erhållen poäng:  
Kvalitet:  låg medel hög 
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