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Abstract 

Introduction: In comparison with other countries, Sweden has high abortion ratio and low use of 
hormonal contraceptives. An increased use of hormonal contraceptives could prevent the number of 
unintended pregnancies. Several factors influence the use of hormonal contraceptives, attitudes being 
one of them.  

Aim: The aim of the study was to explore the attitudes towards hormonal contraceptives of women 
aged 20-24 years, in the county of Stockholm.   

Method: Data was collected from three focus group discussions (n=19). Content analysis was used to 
analyze the collected material. The results were theorized using Social Cognitive Theory.   

Results: The participants showed complex attitudes and had an ambivalent approach to hormonal 
contraceptives. While it was perceived as a liberty to have the possibility to separate sexuality from 
fertility, women felt worried and insecure in relation to hormonal contraceptives. Need for knowledge 
about the body and hormonal contraceptives was expressed by the informants, as well as support in the 
choice of contraceptive method.  

Conclusion: Increased knowledge and support from health professionals is important to enable as 
many persons as possible to find a contraceptive that they are comfortable with and feel secure to use. 
Obtaining the information needed to do active contraception choices is a right and an important aspect 
of reproductive health. The emerged aspects of hormonal contraception can be used to further develop 
contraceptive information and advice to young women. 

Keywords: contraceptive behavior, focus group, reproductive health, young women 

 

Abstrakt 

Introduktion: Sverige har, jämfört med andra länder, höga aborttal och låg användning av hormonella 
preventivmedel. En ökad användning av hormonella preventivmedel kan minska antalet oönskade 
graviditeter. Flera faktorer påverkar preventivmedelsanvändningen, varav attityder är en faktor. 

Syfte: Syftet med studien var att undersöka attityder till hormonella preventivmedel hos kvinnor 20-24 
år från Stockholms län. 

Metod: Datainsamling genomfördes genom tre fokusgruppsintervjuer (n=19). Innehållsanalys 
användes för att analysera datamaterialet. Resultaten teoretiserades utifrån Social Cognitive Theory.  

Resultat: Deltagarna i studien uttryckte komplexa attityder och en ambivalent inställning till 
hormonella preventivmedel. Samtidigt som det uppfattades som en frihet att ha möjlighet att 
separera fertilitet från sexualitet, bar kvinnorna på oro och kände otrygghet i sin relation till 
hormonella preventivmedel. Behov av kunskap om kroppen och om hormonella 
preventivmedel uttrycktes av informanterna, samt stöd i valet av preventivmetod.  

Slutsats: Ökad kunskap och stöd från vårdpersonal är viktigt för att så många som möjligt ska 
kunna hitta ett preventivmedel de är nöjda med och känner sig trygga att använda. Att få 
information för att kunna göra aktiva preventivmedelsval är en rättighet och en viktig aspekt 
av den reproduktiva hälsan. De aspekter på hormonella preventivmedel som framkom i denna 
studie kan användas för att vidareutveckla preventivmedelsinformation- och rådgivning till 
unga kvinnor. 

Nyckelord: fokusgrupper, preventivmedelsanvändning, reproduktiv hälsa, unga kvinnor 
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Bakgrund 
En viktig del av den sexuella och reproduktiva hälsan är att kvinnor har möjlighet att 

kontrollera den egna reproduktionen. Idag kan kvinnor i Sverige som vill skydda sig mot 

graviditet välja bland flera alternativ av hormonella preventivmedel.  Preparaten är effektiva 

och såväl positiva hälsoeffekter som negativa biverkningar av preventivmedlen har 

konstaterats (Läkemedelsverket, 2012). Sverige är ett av de EU- länder där förskrivningen av 

p-piller och användningen av andra effektiva preventivmetoder är som lägst (Socialstyrelsen, 

2011). Det finns flera anledningar till att kvinnor väljer att inte använda hormonella 

preventivmedel, bland annat rädsla för biverkningar eller oro för användningsproblem, till 

exempel att glömma att ta p-piller eller att man underskattar risken att bli gravid (Tyden, 

2005; Ekstrand, 2008). I Sverige finns en negativ inställning till hormonella preventivmedel, 

som bygger på en föreställning om att hormoner ”inte är bra för kroppen” (Socialstyrelsen, 

2001; Ekstrand, 2008). Det kan också finnas aspekter i vårdkedjan runt preventivmedel som 

blir barriärer för användning av hormonella preventivmedel, vilket bland annat kan handla om 

vårdpersonalens behov av utbildning eller bristande förutsättningar för god rådgivning 

(Darroch, Sedgh, & Ball, 2011, Trussel & Jordan, 2006). 

Reproduktiv hälsa  
 
Reproduktiv hälsa är ett vitt begrepp där sociala, psykologiska och kroppsliga aspekter på 

reproduktion och sexualitet ingår. Begreppet definieras som: 

”A state of physical, mental and social well-being in all matters relating to the 
reproductive system and to its functions and processes. Reproductive health 
implies that people are able to have a satisfying and safe sex life and that they 
have the capability to reproduce and the freedom to decide if, when and how 
often to do so. Implicit in this are the right of men and women to be informed 
and to have access to safe, effective, affordable, and acceptable methods of 
family planning of their choice (…)” (United Nations, 1994, s. 43). 

Reproduktiv hälsa innebär således ett ansvarsfullt, tillfredsställande och säkert sexualliv med 

förmåga att föda barn och frihet att besluta om barnafödande, något som förutsätter tillgång 

till effektiva preventivmedel. I nästa stycke beskrivs den nationella folkhälsopolitiken inom 

sexuell och reproduktiv hälsa och den svenska abortlagstiftningen. 
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Sexuell och reproduktiv hälsa ur ett folkhälsoperspektiv 
Det nationella folkhälsoarbetet i Sverige utgår från elva målområden, varav ett område 

handlar om sexuell och reproduktiv hälsa (Proposition 2007/08:110:21). Målområdet omfattar 

bland annat sexuellt överförda infektioner och oönskade graviditeter. En oönskad graviditet är 

en graviditet som händer vid ett tillfälle då kvinnan inte önskar den, det kan vara för tidigt 

eller att hon inte önskar få (flera) barn (Santelli, et al., 2003).  Oönskade graviditeter är svåra 

att mäta och istället används antalet aborter som indikator för uppföljning på området. Antalet 

aborter är dock inte lika med antalet oönskade graviditeter, en graviditet kan vara oönskad 

initialt men senare övergå till en önskad och vice versa (Statens Folkhälsoinstitut, 2010; 

Black, Gupta, Rassi & Kubba, 2010). Det är viktigt att poängtera att det är de oönskade 

graviditeterna som är problemet, en abort är lösningen på en oönskad graviditet 

(Socialstyrelsen, 2011).  

 

Den nuvarande svenska abortlagen trädde i kraft 1975 och ger kvinnan rätt att besluta om 

abort och få den utförd inom den allmänna sjukvården fram till utgången av 

18:e graviditetsveckan. I anslutning till lagstiftningen initierades ett abortförebyggande 

program där bland annat kostnadsfri preventivmedelsrådgivning ingick samt att p-piller kom 

att omfattas av läkemedelsrabatten. Den bakomliggande tanken var att samhället måste ta 

ansvar för tillgängligheten till preventivmedel när abort blev tillåten på kvinnans villkor 

(Statens Folkhälsoinstitut, 2001). 

Hälsofrämjande arbete 
Begreppet hälsofrämjande arbete myntades på Världshälsoorganisationens konferens i Ottawa 

1986 och står för: ” Health promotion is the process of enabling people to increase control 

over, and to improve their health.”  (World Health Orgaization [WHO]), 1986). 

Hälsofrämjande arbete inkluderar politiska och sociala processer för att förbättra sociala, 

ekonomiska och miljörelaterade förutsättningar för ett hälsosamt liv, men även aktiviteter som 

syftar till att stärka individers förmåga att ta kontroll över och förbättra den egna hälsan 

(WHO, 1986). En viktig del av det hälsofrämjande arbetet för att förebygga oönskade 

graviditeter är att ge kvinnor i fertil ålder verktyg för att kunna ta kontroll över sin 

reproduktiva hälsa, bland annat genom kunskap om och tillgång till preventivmedel, men 

även genom möjligheten att göra ett verkligt val mellan metoderna.  

Studier visar att mellan 30- 50 procent av graviditeter är oplanerade (en oplanerad graviditet 

ska inte likställas med en oönskad graviditet, en oplanerad graviditet kan vara önskad eller 
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oönskad). En stor del av dessa kan förklaras av att ingen preventivmetod använts eller att 

användningen varit inkonsekvent eller inkorrekt. En ökad korrekt och konsekvent användning 

av effektiva preventivmetoder skulle vara fördelaktigt för att minska antalet oplanerade 

graviditeter (Moreau, Trussel, Rodriguez, & Bouyer, 2007; Black et al., 1990). Nedan 

beskrivs olika hormonella preventivmetoders effektivitet och funktion. 

Hormonella preventivmedel  
Kvinnans ålder när hon föder första barnet har stigit i Sverige liksom i övriga Västeuropa 

under de senaste decennierna. I Sverige är medelåldern för förstföderskor 29 år, vilket innebär 

att många kvinnor inte längre föder barn under de år de är som mest fertila (mellan 20 och 24 

år). Denna utveckling ställer höga krav på att kvinnor hittar ett effektivt preventivmedel som 

passar dem (Stockholm läns landsting [SLL], 2011). Sannolikheten att bli gravid vid ett 

oskyddat samlag varierar med kvinnans ålder och var hon befinner sig i menscykeln. Högst är 

sannolikheten i samband med ägglossningen då den i genomsnitt är 20 procent. Effektiviteten 

hos olika preventivmetoder mäts i Pearl Index (PI), som anger antalet kvinnor/ 100 kvinnor 

som blir gravida under ett år medan de använt en metod. Pearl Index tar även hänsyn till 

metodfel (t.ex. kondomhaveri) och användningsfel (t. ex att glömma ta p-piller). Som 

exempel kan nämnas att kondom har PI 2-15 och kombinerade hormonella preventivmedel 

har PI 0,5-1,5 (Läkemedelsverket, 2012). Preventivmedel som har PI <2 räknas som mycket 

effektiva  (Grimes, 2009).  

Utvecklingen av hormonella preventivmedel har gått framåt sedan de första p-pillren 

lanserades på 1960-talet. De preparat som finns på marknaden idag innehåller jämförelsevis 

låga doser hormoner och har samtidigt hög säkerhet (SLL, 2011). Kombinerade hormonella 

preventivmetoder är de metoder som innehåller två kvinnliga könshormoner, östrogen och 

gestagen (p-plåster, p-ring, p-piller).  Dessa preventivmedel hämmar ägglossning samtidigt 

som de påverkar livmoderns slemhinna och livmoderhalsens sekret så att en graviditet inte 

uppstår. P-stav och hormonspiral är metoder som endast innehåller ett hormon; gestagen. 

Generellt sett är de hormonella preventivmetoderna jämförelsevis säkrare, det vill säga har ett 

lägre Pearl Index, än preventivmedel som inte innehåller hormoner. Både positiva 

hälsoeffekter och negativa biverkningar av hormonella preventivmedel har konstaterats. 

Bland de positiva effekterna finns minskad risk för cancer i äggstockarna och i 

livmoderslemhinnan, bättre bevarad fertilitet och att smärta vid menstruation lindras eller 

försvinner (Läkemedelsverket, 2012). Bland de negativa biverkningarna finns ökad risk för 

bröstcancer och livmoderhalscancer, ökad risk för blodpropp och oregelbundna 
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menstruationer (Läkemedelsverket, 2012). Totalt sett minskar risken för cancer vid p-piller-

användning (Hannaford et al., 2007). 

Preventivmedelsanvändning 
Kondom är den vanligaste preventivmetoden vid den sexuella debuten, men den byts ofta ut 

mot någon typ av hormonellt preventivmedel då man varit sexuellt aktiv en tid 

(Socialstyrelsen, 2011). Forskning visar att en effektiv strategi för att förebygga oönskade 

graviditeter är att verka för ökad acceptans och användning av långverkande hormonella 

preventivmedel (Black et al., 2010). Långtidsverkande preventivmetoder är metoder som ger 

skydd under en längre period utan att det krävs någon handling av användaren, till exempel 

spiral och p-stav. Sverige är ett av de EU- länder där förskrivningen av p-piller och 

användningen av andra preventivmetoder är som lägst, samtidigt som Sverige har högre antal 

aborter per 1000 kvinnor än kvinnor i övriga Norden och jämfört med övriga EU. I Frankrike, 

som ligger högst när det gäller preventivmedelsanvändning, använder 63 procent av kvinnor i 

ålder 18-49 år någon form av hormonellt preventivmedel, i Sverige ligger siffran på 38 

procent. I Sverige uppger 28 procent av kvinnor i fertil ålder att de inte använder något 

preventivmedel, genomsnittet i Europa är 23 procent (Socialstyrelsen, 2011).  

Flera faktorer hänger samman med användningen av hormonella preventivmedel; attityder, 

beteende, bruk av alkohol, tillgänglighet och priser på preventivmedel samt tillgång till hälso- 

och sjukvård på lika villkor, alltså bemötande, vård, rådgivning och behandling. Dessa 

faktorer påverkar indirekt utvecklingen av oönskade graviditeter (Statens Folkhälsoinstitut 

[FHI], 2010; Jaccard et al.,1990).  I denna studie undersöks en av ovanstående faktorer; 

attityder till hormonella preventivmedel.  

Attityd 
I vetenskapliga sammanhang syftar en attityd på en individs grundläggande värdering och 

betecknar något mer än en åsikt (Patel & Davidsson, 2011, s. 88). Inom socialpsykologin 

finns flera definitionsnivåer av attityder. Begreppet attityd kan beskrivas utifrån tre element; 

tanke, känsla och handling - i relation till ett visst objekt.  En attityd behöver inte innehålla 

alla tre komponenter utan den formas utifrån en av dem (Helkama, Myllyniemi, & Liebkind, 

2000). Den attityd vi har gentemot ett visst objekt påverkar vår förmåga eller tendens att 

handla på ett visst sätt i relation till objektet. Attityder är en av de faktorer som identifierats ha 

påverkan på preventivmedelsanvändningen (FHI, 2010; Frost, Duberstein & Finer, 2012; 

Bruckner, Martin & Beraman, 2004; Ryan, Franzetta & Manlove, 2007). 
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Tidigare forskning om attityder till hormonella preventivmedel 
Studier visar att det finns normer kring och attityder till preventivmedelanvändning, vilka 

hänger ihop med hur utbredd kunskapen, medvetenheten och användningen av en viss metod 

är. Kunskap kan inte skiljas från attityder eftersom kunskap har stor betydelse för att unga 

kvinnor inte ska förlita sig på information som inte är kvalitetssäkrad, såsom vänners 

inställningar och erfarenheter av preventivmetoder (Rose, Cooper, Baker & Lawton, 2011; 

Glasier, Scorer & Bigrigg, 2008; Wiliamson, Buston & Sweeting, 2009; Frost et al., 2012).  

Vad som skrivs i media, ofta i form av ”larm” där negativa biverkningar beskrivs, har också 

påverkan på kvinnors attityder till preventivmedel Raine, Epstein, Harper, Brown, & Boyer, 

2009; Tydén, Bingefors, & Odlind, 1999). Även graden av kunskap om kroppen och 

kännedom om preventivmetoder påverkar med andra ord hur attityder skapas. I praktiken 

påverkas kvinnors val av preventivmetod utifrån om en preventivmetod används av vänner 

och bekanta samt vilka metoder som förespråkas av vårdpersonal (Rose et al.,2011; Rubin & 

Winrob, 2010). 

Studier visar att känslan av trygghet och säkerhet värderas högt i förhållande till 

preventivmedel och att känslor i hög grad påverkar attityder och beteenden. Om kvinnor 

känner osäkerhet, oro eller rädsla påverkar detta preventivmedelsanvändningen (Falk, 

Ivarsson & Brynhildsen, 2010; Glasier et al., 2008). Ett exempel är oro kring att fertiliteten 

påverkas av preventivmedelsanvändning, oro för att drabbas av blodpropp och/eller att man 

tror att ett dagligt intag av hormoner är skadligt för hälsan eller att preventivmedel upplevs 

som onaturliga (Raine et al., 2009; Ekstrand, Larsson, Essen von, & Tyden, 2005). Attityder 

till hormonella preventivmedel påverkas också av synen på kroppen. Kvinnor som har en 

naturalistisk syn på kroppen kan ha en negativ inställning till att använda hormonella preparat, 

eftersom preparaten uppfattas störa kroppens naturliga hormonella balans. Detta är förknippat 

med oro och obehag och kan leda till en inkonsekvent preventivmedels-användning Walker, 

2012; Cheung & Free, 2005).  

Det finns en acceptans för positiva biverkningar som inte har med graviditetsskydd att göra, 

som regelbunden mens och lindring av acne, däremot är toleransen för negativa biverkningar 

låg. Oro och/eller erfarenheter av negativa biverkningar, som oregelbunden mens, illamående 

och viktuppgång kan leda till att kvinnor slutar med p-piller eller avstår från att prova någon 

annan preventivmetod (Black et al., 2010; Moreau, Cleland & Trussel, 2007; Homco, 2009; 

Brown, Arden & Hurst, 2007). Faktisk viktuppgång eller rädsla för viktuppgång är en faktor 

som starkt påverkar kvinnor i deras attityder till preventivmetoder (Wiliamson et al., 2009). 
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Erfarenheter av den ibland uteblivna mensen upplevs olika hos olika kvinnor. Det kan 

upplevas positivt att slippa blödningar - men också negativt, då det upplevs som en brist på 

den bekräftelse en regelbunden menstruation ger på att en kvinna inte är gravid (Wiliamson et 

al., 2009; Rose et al., 2011). Att menstruationscykeln förändras kan tolkas som en störning av 

kroppens ordning, vilket upplevs som onaturligt och därmed negativt (Walker, 2012).  

Motivationen till graviditetsskydd påverkas av inställningen till graviditet. Om en kvinna är 

ambivalent inför att bli gravid kan det leda till inkonsekvent användning eller att hon inte 

använder någon metod alls (Black et al., 2010). Hur lätt hon tror det är att bli gravid, det vill 

säga upplevelsen kring hur ”mottaglig” hon är för graviditet kan också påverka attityder till 

preventivmedel (Jaccard et al.,1990). 

Teoretiskt ramverk 
Det finns flera teorier som söker förklara och förutsäga beteenden i relation till hälsa. En av 

dem är Social Cognitive Theory (SCT). Teorin identifierar olika psykosociala determinanter 

som påverkar människors beteende i relation till hälsa. Många av dessa bestämningsfaktorer 

återfinns i andra, mer individorienterade teorier, medan Social Cognitive Theory tar hänsyn 

till den påverkan det sociala sammanhanget och dess normer har, varför den är lämplig som 

ramverk i denna studie. De psykosociala determinanterna som identifieras i Social Cognitive 

Teory är ” self efficacy”, ”outcome expectations”, ”goals”, och ”impediments” (Bandura, 

1998). 

Self efficacy handlar om en persons tro på den egna förmågan att vidta åtgärder. Self efficacy 

reglerar en persons motivation att göra en eventuell förändring eller vidmakthålla ett önskat 

beteende, något som hänger ihop med vilka mål en person sätter upp för sig själv, hur 

engagerad hen är, men även förväntningar på utfallet av ett visst beteende (Bandura, 1998).  

Outcome expectations handlar om en persons förväntningar på utfallet av ett visst beteende. 

Positiva förväntningar stärker incitamentet till ett beteende, medan negativa förväntningar 

försvagar detsamma. Outcome expectations delas in i tre kategorier; fysiska, sociala och själv-

evaluativa.  Det fysiska kan handla om känsla av välbefinnande men även om obehagskänslor 

eller andra fysiska biverkningar. Här inkluderas också det som i Health Belief Model kallas 

för upplevd mottaglighet och allvarlighetsgrad av en hälsorisk. Även attityder till ett visst 

beteende inkluderas i denna kategori. Den sociala delen av förväntningarna på ett beteende 

handlar om de reaktioner (positiva och negativa) ett beteende väcker hos omgivningen, med 

andra ord de sociala normer som finns kring beteendet. Det självevaluativa handlar om 
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självsanktionering, det vill säga att personer skapar sitt beteende utifrån vad de uppfattar som 

tillfredsställande och avstår från det som de själva reagerar negativt på.  

Goals handlar om de mål en person sätter för sig själv och det egna beteendet och kan delas 

upp i direkta mål, alltså hur en person tänker handla här och nu, och distanta mål som mer är 

av vägledande art, och handlar om hur en person vill handla eller leva. Dessa mål är 

sammanflätade med self- efficacy.  

Impediments berör de faktiska eller upplevda hinder som en person måste övervinna för att nå 

ett önskat beteende. Dessa hinder delas upp i personliga och i externa hinder. De personliga 

hindren är de som en person upplever hindrar hen från att uppnå ett önskat beteende. De 

strukturella hindren kan till exempel handla om hur hälso- och sjukvårdssystemet är uppbyggt 

och hur detta påverkar människors möjlighet till hälsosamma beteenden (Bandura, 1998).  

Problemformulering 
I Sverige finns god tillgänglighet till preventivmedel genom ungdomsmottagningar och 

barnmorskemottagningar. Många landsting subventionerar preventivmedel för unga. Trots 

detta är oönskade graviditeter ett problem i Sverige, vilket är en slutsats som kan dras utifrån 

Sveriges jämförelsevis höga aborttal. Inom Sverige finns skillnader både i antalet 

aborter/1000 kvinnor men även i förskrivning av hormonella preventivmedel. Stockholms län 

har relativt höga aborttal och samtidigt jämförelsevis låg förskrivning av hormonella 

preventivmedel (SLL, 2011). En av de faktorer som påverkar preventivmedelsanvändning är 

attityder, varför det finns ett behov av att på lokal nivå fördjupa sig i attityder till hormonella 

preventivmedel. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien var att undersöka attityder till hormonella preventivmedel hos unga 

kvinnor i åldern 20-24 år som bor i Stockholms län. 

- Hur viktigt anser de att det är att skydda sig mot graviditet? 

- Hur ser de på att ha tillgång till preventivmedel?  

- Vilken inställning har de till hormonella preventivmedel?  

- Vilken inställning har de till eventuella biverkningar? 

Avgränsning 
I denna studie undersöks attityder bland 20-24-åriga kvinnor. Avgränsningen i ålder grundar 

sig på att den högsta abortfrekvensen i Stockholms län ses i denna åldersgrupp och att samma 
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grupp ligger under riksgenomsnittet när det gäller förskrivning av preventivmedel (SLL, 

2011). 

Metod 
För att undersöka studiens frågeställningar tillämpades en kvalitativ forskningsstrategi. En 

kvalitativ ansats ansågs lämplig eftersom studiens syfte var att undersöka attityder till ett 

fenomen, i detta fall preventivmedel. En kvalitativ forskningsstrategi grundar sig ofta på en 

induktiv ansats, vilket innebär att ingen på förhand formulerad hypotes ska verifieras eller 

förkastas. Teori och begrepp är i stället något som formas utifrån forskningsresultaten 

(Bryman, 2011, s. 29). Den kunskapsteoretiska utgångspunkten i denna studie är 

tolkningsinriktad, vilket innebär en strävan efter att förstå en social verklighet utifrån hur 

undersökningspersonerna själva tolkar den. En annan utgångspunkt för studien är 

konstruktionism, vilket betyder att den ontologiska utgångpunkten är att sociala företeelser 

ses som något som skapas i samspel mellan individer (Bryman, 2011, ss. 340,341). 

Förförståelse  
Förförståelsen sätter gränser för vad författaren ser, tänker och hur hen handlar, något som har 

påverkat insamling och tolkning av data (Malterud, 2009). Författaren arbetar på en 

landstingsenhet som bland annat har till uppgift att förebygga oönskade graviditeter. 

Därigenom har författaren en förförståelse för ämnet på en övergripande (folkhälso-) nivå, till 

exempel genom kunskaper i hur man på strategisk nivå arbetar med oönskade graviditeter, hur 

abortstatistiken ser ut och hur subventionerna för preventivmedel är utformade. Författaren 

har ingen erfarenhet av patientkontakter i samband med preventivmedelsrådgivning.  

Urval 
Urvalet till studien var målinriktat, vilket innebär att deltagare väljs ut på ett strategiskt sätt 

utifrån att de är relevanta för studiens forskningsfrågor (Bryman, 2011, s. 392). Inbjudan 

(Bilaga 1) till att medverka i studien spreds via författarens vänner och kollegor. Deltagare 

rekryterades utifrån kriterierna att de skulle vara kvinnor, 20-24 år, som bor i Stockholms län 

och ha sex med män. I rekryteringsprocessen tillämpades snöbollsmetoden, vilket innebar att 

rekryterade deltagare uppmanades rekrytera ytterligare deltagare ur sina nätverk (Bryman, 

2011, s. 392).  

Datainsamling 
Data till studien samlades in genom fokusgruppsintervjuer. Fokusgruppens kombination av 

gruppinteraktion och ämnesfokus gör den lämplig för att producera empiriska data som 
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belyser normer för gruppers praktiker och tolkningar. Utifrån den sociala interaktionen i 

deltagarnas diskussioner och kommentarer på varandras utsagor får forskaren kunskap om den 

kontextuella förförståelse som deltagarna har (Halkier, 2010, s. 10). Genom att människor 

talar om fenomenet och att forskaren hör olika åsikter men även hur deltagarna talar om 

fenomenet (interaktionen) kan forskaren få insikter om gruppens förhållande till fenomenet. 

Fokusgrupper lämpade sig för denna studie eftersom kunskap om målgruppens 

attityder/upplevelser/föreställningar kring hormonella preventivmedel eftersträvades (Ruff, 

Alexander, & McKie, 2005). 

En frågeguide (Bilaga 2) utformades utifrån studiens syfte och utifrån att 

fokusgruppsintervjuerna var semistrukturerade, vilket innebär att deltagarna hade stort 

utrymme att utforma svaren. Frågeguiden testades på två personer ur målgruppen, dessa 

personer medverkade inte i fokusgruppsintervjuerna. Utifrån testintervjuerna förtydligades en 

av frågorna.  

Det finns olika modeller som avgör grad av strukturering som kan användas i fokusgrupper. 

Modellen bestämmer karaktären på fokusgruppsintervjun och hur mycket moderatorn blir 

inblandad. I denna studie användes trattmodellen, vilket innebar att breda inledande frågor 

ställdes i början så att deltagarna hade stort utrymme att välja vad de vill säga om ämnet och 

föra diskussionen. Genom att inleda ”öppet” kunde forskaren följa hur deltagarna diskuterade 

med varandra. Under fokusgruppernas gång ställdes mer specifika frågor utifrån studiens 

problemformulering, för att säkerställa att studiens frågeställningar blev belysta (Halkier, 

2010, s. 39). Gruppintervjuerna hade en låg grad av standardisering, vilket innebär att 

frågorna ställdes i den ordning som passade bäst i respektive intervjusituation (Patel & 

Davidsson, 2011, s. 83). 

Rimlig storlek på gruppen beror på syftet med undersökningen, där mindre grupper lämpar sig 

om temat är komplext och deltagarna är engagerade i frågeställningen (Bryman, 2011, s. 453). 

Större grupper kräver att moderatorn är mer aktiv, något som författaren ville undvika då den 

sociala interaktionen mellan deltagarna var viktig i denna studie (Halkier, 2010, s. 32).  

Genomförande 
Tre fokusgruppintervjuer med 5-7 deltagare i varje grupp genomfördes under perioden 28/2 -

14/3 2013. Deltagarna delades in i grupper utifrån när de hade möjlighet att delta. Intervjuerna 

genomfördes i ett ostört bibliotek vid Stockholms läns landsting under kvällstid och varade i 

70 – 90 minuter. Vid intervjuernas början serverades fika. Deltagarna gavs information om 
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studien, förutsättningar för deltagandet och arbetsprocessen, se ”Etiska överväganden”. 

Författaren hade rollen som moderator och en kollega till författaren agerade observatör under 

gruppintervjuerna. Tack vare observatörens närvaro gavs möjlighet att efter intervjuernas slut 

diskutera olika tolkningar av deltagarnas utsagor och på så sätt öka trovärdigheten i studien. 

Efter varje avslutad intervju sammanfattade författaren och observatören upplevelserna av 

deltagarnas interaktion och stämningen i gruppen.  

Som komplement till det material som genererades från fokusgrupperna samlades data in via 

en enkät som deltagarna i fokusgrupperna besvarade anonymt. I enkäten ställdes frågor kring 

preventivmedelsanvändning och sysselsättning. Materialet användes inte som analysenhet 

utan fungerade som kompletterande information till en ”tät beskrivning” av kontexten 

(Lincoln & Guba, 1985). Då frågor kring preventivmedel, kroppen eller liknande kom fram 

under intervjuernas gång uppmanades gruppen att samtala kring frågorna och fick löftet att 

dessa skulle besvaras när intervjun avslutats. Frågor besvarades efter intervjuerna av 

observatören, som är barnmorska.  Efter intervjuerna fick informanterna tre biobiljetter som 

tack för sitt deltagande. 

Deltagarna 
I de tre fokusgruppsintervjuerna deltog totalt 19 kvinnor. Deltagarnas huvudsakliga 

sysselsättning och preventivmedelsanvändning redovisas i Tabell 1 och 2.  

Tabell 1 Huvudsaklig sysselsättning               Tabell 2 Preventivmedelsanvändning 

Sysselsättning Antal 
Studier 10 
Arbete 7 
Studier & arbete 
kombinerat 

2 
 

Preventivmedel Antal 
P-piller 12 
Kopparspiral 1 
P-ring 1 
Använder inget 
preventivmedel 

5 
 

Sökning av litteratur 
En litteraturgenomgång inom ämnesområdet gjordes innan studien påbörjades, med syftet att 

identifiera attityder till hormonella preventivmedel. Vetenskapliga artiklar söktes i 

databaserna PubMed, PsycInfo och Sociological abstracts. Följande sökord användes: 

contraception, attitude, contraceptive behaviour, perception. För att identifiera länder som är 

jämförbara med Sverige användes indikatorn tonårsgraviditeter. Antalet tonårsgraviditeter i 

ett land kan ses som en indikator på hur unga människor mår och vilka sociala villkor de lever 

under, men kan även säga något om hur skol-, sjukvårds- och socialförsäkringssystem 
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fungerar (United Children´s Fund [UNICEF], 2007).  Studier gjorda i OECD- länder1 där 

tonårsgraviditeter låg på <20 / 1000 kvinnor i åldern 15-19 år inkluderades i 

litteraturöversikten. Andra avgränsningar var att inkludera studier som var gjorda på ”friska” 

kvinnor, det vill säga de skulle inte undersöka attityder till preventivmedel hos kvinnor med 

en viss sjukdom, inte heller kvinnor med någon typ av uttalat missbruk.  Studier som 

undersökte attityder till akut p-piller och till manliga hormonella preventivmedel 

exkluderades. Vidare skulle artiklarna vara peer reviewed, finnas tillgängliga gratis på internet 

och vara skrivna på svenska eller engelska. Både kvalitativa och kvantitativa studier 

inkluderades.  

Etiska överväganden 
Forskning som innebär fysiskt ingrepp på forskningsperson eller som kan påverka eller 

riskerar att skada forskningspersonen ska enligt § 4 i lagen om etikprövning av forskning som 

avser människor (2003:460) prövas i en etikprövningsnämnd.  I denna studie bedömdes det 

inte finnas risker att forskningspersonerna skulle utsättas för psykisk eller fysisk påverkan, 

eller riskera att skadas fysiskt eller psykiskt. Även forskning som innefattar känsliga 

personuppgifter, vilket innefattar uppgifter om forskningspersonernas sexualliv ska prövas i 

etiknämnd enligt § 3 i Personuppgiftslagen (1998:204). Fokus i denna studie var attityder till 

preventivmedel och inga frågor kring deltagarnas sexualliv ställdes. Utifrån detta bedömdes 

studien inte behöva prövas av en etikprövningsnämnd.  

Det finns olika principer för etiska överväganden som ska göras i forskningssammanhang. 

Informationskravet innebär att deltagarna i studien ska informeras om en studies syfte och 

sammanhang (Bryman, 2011, ss. 132,135). I denna studie fick deltagarna en inbjudan med 

beskrivning av projektet (Bilaga 1) och vid tillfället för fokusgruppsintervjun informerades 

deltagarna muntligen om studiens syfte och sammanhang och om hur resultaten skulle  

användas. Deltagarna informerades om att deras deltagande var frivilligt och att de när som 

helst kunde avbryta intervjun utan att uppge någon orsak. Deltagarna kunde sedan välja att ge 

ett informerat samtycke, vilket skedde muntligen. Godkännande till att samtalet spelades in 

inhämtades av samtliga deltagare. Deltagarna informerades även om att ljudfilerna förvarades 

på författarens dator under analysprocessen, i enlighet med konfidentialitetskravet (Bryman, 

2011, ss. 131-132). Deltagarna informerades om att materialet skulle transkriberas av en 

transkriberingsfirma, att författarens handledare skulle komma att ha tillgång till allt material, 

                                                           
1 Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 
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samt att deras namn inte kommer att finnas med i uppsatsen.  Deltagarna fick även möjlighet 

att innan intervjuerna ställa frågor om studiens upplägg och genomförande. 

Analys 
Fokusgruppsamtalen spelades in och transkriberades ordagrant av en transkriberingsfirma. Att 

utskrifterna är noggrant gjorda är ett viktigt förberedande steg för analysen (Polit & Beck, 

2004, s. 572).  För att kontrollera att utskrifterna var ordagrant utskrivna lästes de av 

författaren och jämfördes med ljudinspelningarna.  Utskrifterna utgör analysenhet i studien. 

Innehållsanalys utifrån Graneheim & Lundman (2004) valdes som analysmetod, vilket 

innebär att det som faktiskt sägs i texten analyseras.  En text har alltid många betydelser och 

det alltid finns olika grader av tolkning i analysen av en text (Graneheim & Lundman, 2004). 

Utskrifterna lästes igenom upprepade gånger för att författaren skulle ”lära känna texten” och 

få en känsla för helheten (Polit & Beck, 2004, s. 572). Meningar som innehöll information 

som var relevant för studiens syfte plockades ut och omgivande text behölls så att 

sammanhanget kvarstod i sin helhet. De utplockade meningarna kallas meningsbärande 

enheter. Dessa meningsbärande enheter kondenserades sedan vilket innebär att texten 

förkortades utan att dess kärna gick förlorad. De kondenserade meningsenheterna förseddes i 

en abstraktionsprocess med koder, som sedan grupperades i subkategorier (Graneheim & 

Lundman, 2004). Utifrån dessa subkategorier formuleras kategorier och för att få fram den 

väsentliga innebörden av texten. Kategorierna kunde sedan sorteras in under två övergripande 

teman. Analysen innebar att författaren gick igenom texterna flera gånger för att överpröva 

och jämföra abstraktionsprocessen och jämföra rubriker med varandra. Under arbetet med 

analys och abstraktion förde författaren diskussioner med handledaren och observatören för 

att få stöd i hur innehållet skulle tolkas. Exempel på analysprocessen illustreras i tabell 3.   

Tabell 3  Exempel på meningsbärande enheter, kondenserade meningsbärande enheter, 
koder, subkategorier, kategorier och teman. 

Meningsbärande 
enheter 

Kondenserade 
meningsbärande 
enhet 

Koder Subkategori Kategori Tema 

Och att det också 
ses som någonting 
som är så självklart 
kan jag uppleva 
många gånger att 
man just som tjej 
skyddar sig (…)  just 
att det är tjejer som 
är ansvariga för om 
man blir gravid (…) 
jag har haft extremt 

Det ses som 
självklart att 
tjejer ska skydda 
sig, tjejer är 
ansvariga för 
graviditet, killar 
vill inte 
diskutera 

Självklarhet att 
tjejen skyddar 
sig 
Tjejens ansvar 
Killar diskuterar 
inte 

Kvinnans 
ansvar  

(o)frihet Preventivmedel ur 
socialt/strukturellt 
perspektiv 
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få killar som liksom 
sexualpartners som 
faktiskt har varit… 
öppet velat ta den 
diskussionen. 

Resultat 
Resultatet bygger på tre fokusgruppsintervjuer med totalt 19 kvinnor i åldern 20-24 år, som 

bor i Stockholms län.  I analysen identifierades två övergripande teman ”Preventivmedel ur 

individperspektiv” och ”Preventivmedel ur socialt och strukturellt perspektiv”, med fyra 

respektive tre kategorier.   

Preventivmedel ur individperspektiv 
Till temat ”Preventivmedel ur individperspektiv” hör kategorierna Motivation till 
graviditetsskydd, Biverkningar, Menstruationens betydelse och Preventivmedel och kroppen. 

Motivation till graviditetsskydd 
Inställningen till vikten av att skydda sig mot graviditet skiljde sig åt mellan deltagarna. 

Gemensamt för dem var att denna inställning hade förändrats över tid, den var annorlunda nu 

jämfört med tonårstiden. Detta berodde på en känsla av kontroll, både vad gällde möjligheten 

att skaffa ett akut p-piller men även för att några upplevde att de nu hade förutsättningar att ta 

hand om ett barn. Dessa förbättrade förutsättningar innebar hos några deltagare en större 

motivation att skydda sig, eftersom en abort skulle kännas jobbigare nu än tidigare i livet. 

Några informanter upplevde att det finns en stark norm i samhället kring att en graviditet ska 

vara planerad och att det ibland var svårt att veta vilken inställning de egentligen själva hade 

till en graviditet. En annan aspekt kring vikten av graviditetsskydd var funderingar kring den 

egna fertiliteten och om det kunde vara så att man skyddade sig ” i onödan”.   

”Jag kan tycka att man går och skyddar sig och skyddar sig men tänk om man inte ens 
kan bli gravid? (…) Det har jag funderat mycket på - tänk om man går och skyddar sig 
i onödan.” 

Menstruationens betydelse 
Menstruationen hade flera betydelser för informanterna. Bland annat sågs den som en 

bekräftelse på att man är frisk och att kroppen fungerar. Störst betydelse hade menstruationen 

som en försäkran på att man inte var gravid, vilket fick konsekvenser då den uteblev som en 

effekt av preventivmedelsanvändning. Att inte få mens gjorde att man tvivlade på om det var 

en biverkning orsakad preventivmedlet eller om det var för att man blivit gravid, till exempel 

på grund av bristande följsamhet. Konsekvensen var en känsla av icke-kontroll.  
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”Jag åt minipiller tidigare och då fick inte jag mens (…) det var läskigt på så sätt att 
jag inte kunde kontrollera, jag visste ju inte om jag blev gravid eller om jag liksom 
(…)så att då bytte jag till p-piller fast det kanske funkade jättebra, men det var ganska 
skönt att inte ha mens, men det blev liksom ett orosmoment hela tiden liksom att gud jag 
kanske blir gravid.” 

Biverkningar 
P-piller har för flera av deltagarna hjälpt dem med problem som inte är relaterade till 

graviditetsskydd, som acne och mensvärk, något som upplevs mycket positivt. Dessa icke-

graviditetsrelaterade problem var anledningen till att de börjat äta p-piller. En annan positiv 

aspekt som påpekades var att man med p-piller kan styra mensen. Bland negativa 

biverkningar som lyftes under intervjuerna fanns viktökning, humörsvängningar, deppighet 

och nedsatt sexlust. Deltagarna hade en låg acceptans för dessa upplevda eller förväntade 

biverkningar.  Upplevda negativa biverkningar hade i vissa fall lett till att man slutat använda 

preventivmedel.  Informanterna funderade mycket kring okända biverkningar, något som 

skapade oro. P-piller upplevdes genom sin förmåga att förhindra graviditet ha stor makt, något 

som en informant trodde skapade skepsis mot p-piller. 
”Det är en sådan otroligt stark kraft som man kontrollerar genom p-piller och det tror 
jag liksom är någonting som genomsyrar skepsisen mot preventivmedel liksom. Att det 
är så befäst liksom att vi ska reproduceras liksom så ruckar man på det, det är en 
naturlag” 

 

Denna makt ledde till spekulationer kring andra (okända) effekter på kroppen, bland annat 

fanns oro för att p-pilleranvändning skulle påverka ens fertilitet negativt. ”Tänk om jag sabbar 

mina chanser att få barn på något sätt.” Informanterna funderade också kring biverkningar som 

kan uppstå efter lång tids konsumtion och som ännu inte har kunnat studeras, något som 

upplevdes som osäkert.  

”Vilka senare biverkningar? Och där finns det väl en ganska liten 
studiegrupp? De börjar väl komma nu liksom där man kan studera vad som 
sker när man har haft en rätt så lång påverkan liksom (…) jag tycker att det 
känns som väldigt mycket humbug” 

Preventivmedel och kroppen 
I gruppintervjuerna framkom många tankar och rädslor kring vilken effekt preventivmedel 

kunde få på kroppen. Många uttryckte att preventivmedel var ett sätt att mixtra med, eller lura 

kroppen. Flera informanter uppgav att de inte visste hur preventivmedel fungerade i kroppen 

och en del av den oro som uttrycktes handlade om hormoner. Bland annat uttalades oro över 

hur hormonerna skulle påverka ett foster om de trots preventivmedelanvändning, eller på 

grund av en miss i följsamheten, skulle bli gravida. Hormoner upplevdes vara något onaturligt 

som kunde ”ta över” och styra kropp och psyke. Till exempel kunde upplevelsen av 
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hormonpåverkan tolkas som en uppdelning av ”riktiga” känslor och känslor orsakade av p-

piller. Hormoners påverkan bidrog till en känsla av obehag och icke-kontroll över kroppen.  

”Det är läskigt att stoppa i sig saker man inte vet vad det är, eller man vet att det är 
hormoner, att det ska vara hormoner, ja men samtidigt så det är lite i blindo man bara 
(…) det är läskigt att stoppa i sig saker som påverkar kroppen på olika sätt och vis och 
så har man inte riktigt kontroll.” 

Det fanns också föreställningar om att preventivmedelsanvändning är onaturligt och att det är 

negativt att äta under ”lång” tid. Några angav att de oroade sig för att kroppens förmågor 

skulle förändras efter en lång tids konsumtion av preventivmedel.  
”Man får väl ingen ägglossning om man äter p-piller, tänk om liksom 
kroppen vänjer sig vid det, sedan så sätter den aldrig igång igen så där (…) 
Det är på något sätt som att stoppa i sig en massa aliens och till slut så blir 
man en alien ” 

Preventivmedel ur socialt och strukturellt perspektiv 
Det andra temat, ”Preventivmedel ur socialt och strukturellt perspektiv”, med kategorierna 

(O)frihet, Begränsad tillgång och Information om preventivmedel redovisas nedan. 

(O)frihet 
Kategorin (o)frihet betecknar de resonemang som fördes i samtliga grupper om den dubbelhet 

deltagarna upplevde i förhållande till preventivmedel.  Deltagarna vittnade både om en frihet 

att kunna ha sex utan att bli gravid men samtidigt även om en ofrihet i relation till 

preventivmedel. Ofriheten handlade om ett ojämnt ansvarstagande mellan könen, en upplevd 

norm kring preventivmedelsanvändning och oro för biverkningar. Deltagarna uttryckte en 

ambivalens inför hormonella preventivmedel, som handlar om den sociala och strukturella 

kontext i vilken de förhåller sig till preventivmedel.  Upplevelsen att ansvaret för 

graviditetsskydd lades på kvinnor var genomgående i fokusgrupperna och något som 

uppfattades som orättvist. En frustration över att det idag inte finns några alternativ till 

kondom för män uttrycktes, även om åsikterna gick isär om man skulle lita på att en manlig 

sexpartner använde graviditetsskydd. Den bristande tillgången på preventivmedel för män var 

framför allt en principfråga. Då ansvaret för graviditetsskydd var något som deltagarna ansåg 

borde delas av män och kvinnor uppfattades det som en belastning då manliga sexpartner inte 

tog detta ansvar, eftersom det i praktiken ledde till att kvinnan fick bära hela ansvaret.  
”Det är ju bådas ansvar så att det borde vara en diskussion men det är just det här med 
den där quick fixen, nu generaliserar jag igen, men många snubbar verkar tycka att det 
är självklart att en tjej äter preventivmedel.” 
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Flera informanter uttryckte att manliga sexpartner inte ställde frågor kring graviditetsskydd 

utan verkade utgå från att kvinnor har något slags skydd och menade att denna norm kring 

preventivmedelsanvändning i praktiken betydde en ofrihet för kvinnor.  

”Det finns en fara där man liksom normaliserar det till den graden att det är det enda 
alternativet, då är det ju inte en frihet längre att man ska äta p-piller och inte bli gravid 
eller liksom använda någonting som påverkar ens kropp för att inte bli gravid ” 

 
Deltagarna resonerade kring det ansvar de kände av att förväntas skydda sig mot graviditet, 

både när det gäller att välja metod men också att följa den. Några upplevde att på grund av 

möjligheterna till graviditetsskydd ansågs kvinnor vara oansvariga om de skulle misslyckas 

med en metod och bli oplanerat gravida. 
”Om man missar en dag så blir det på något sätt ditt eget fel liksom, att det läggs 
väldigt mycket ansvar på kvinnor att välja rätt preventivmetod att fullfölja den på något 
sätt och det gör att kvinnor slår knut på sig själva.” 

 
Möjligheten att skydda sig mot graviditet ansågs av samtliga deltagare vara positiv, men detta 

kunde inte skiljas från att de levde med oro för olika biverkningar. En informant uttryckte att 

nyheter kring risker med p-piller gjorde att hon oroade sig för att äta p-piller men att hon inte 

kände att hon hade något val. ”Det är väl himla tudelat att å ena sidan så ska man äta p-piller och å 

andra sidan så är det så att nu har 12 personer dött av de här generationerna p-piller (…)Det lämnar 

en i mitten, man har inget val”. En informant uttryckte det som att den oro som tidigare 

generationers kvinnor haft för graviditet nu hade skiftat fokus till oro för biverkningar, men 

att oron fortfarande fanns där. 
”Det ska ju på något sätt vara liksom att du skyddar dig för att kunna ha sex i fred och 
så ska du inte behöva liksom oroa dig så mycket mer över det (…) men det är som att 
liksom oron är liksom kvar, bara det att den tar sig andra uttryck, att det kanske inte är 
en oro över att bli gravid utan det är en oro… hur påverkar det här mitt humör, hur 
påverkar det min vikt och ibland är det legitima orosmoment liksom." 

Begränsad tillgång 
Deltagarna uppgav att den metod de hade blivit erbjudna var p-piller och att det var den 

metod de bäst kände till. De menade att p-piller eller kondom var de metoder som de flesta i 

deras omgivning använde sig av. Många upplevde att de saknade kunskap om andra metoder.  

”Det är helt sjukt vilken icke-kunskap det finns om de här andra preventivmedlen som 
inte är p-piller (…)det känns som att liksom det är allmängiltigt, antingen så typ 
använder man kondom eller så har man p-piller, det känns inte som att någon skulle 
fråga använder du stav eller piller eller plåster?” 

 

De få informanter som kände till flera hormonella metoder än p-piller uppgav att de aktivt 

hade efterfrågat information om olika preventivmetoder i mötet med vårdpersonal. 
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En informant menade att det var svårt känna till och välja mellan olika metoder och att hon 

önskade få mer stöd i valet. 
”Det är en jävla djungel alltså att hitta rätt och bara liksom att veta att allt finns (alla 
olika metoder), alltså det. Men det är ändå en så pass så där stor grej tycker jag. Och 
så är man så pass ung när man börjar så att man kanske borde fångas upp lite mer än 
vad man gör” 

Deltagarna upplevde att det var synd att de saknade kunskap om alternativen bland annat på 

grund av att p-piller kräver att man kommer ihåg dem varje dag, något som upplevdes som 

påfrestande. De menade att de önskade få alternativa metoder presenterade för sig oavsett om 

de trivdes med att äta p-piller eller inte, för att kunna göra ett verkligt val. En informant 

menade att hon hade vant sig vid p-piller men att andra metoder hade varit intressanta, om 

hon fått dem presenterade för sig.  
”Jag har ju lärt mig att äta p-piller som jag ätit så länge men hade jag fått 
alternativen när jag kom dit första dagen hade jag absolut valt något annat, 
just för att man ska ta ett piller varje dag (…) Jag hade inte valt det om jag 
hade fått andra alternativ men det får man ju liksom inte.” 

Det faktum att p-piller var den dominerande preventivmetoden gjorde att vissa deltagare 

upplevde att de inte haft någon verklig valmöjlighet mellan olika preventivmetoder. Det 

framkom att de informanter som använde något annan metod än p-piller upplevde att de gjort 

ett aktivt val och såg detta som något positivt. Att ha valt betydde att man gått från p-

pillernormen och signalerade en viss medvetenhet i förhållande till preventivmedel.  

”Jag ska testa det med ring, det känns jävligt bra ha ha, kanske inte att jag börjar 
klättra på statusstegen men ändå att det känns lite så där medvetet.” 

Information om preventivmedel 
Deltagarna hämtade information om preventivmedel från flera olika källor. Det framkom att 

vänner var viktiga i samtalen om preventivmedel, både som kunskapskällor men framför allt 

för utbyte av erfarenheter. Information från vänner tog man sedan med sig till 

ungdomsmottagningen för att låta personalen på mottagningen verifiera eller förkasta 

uppgifterna.  

”Vänner pratar man med för att samla information och för att ha liksom lite mer på sitt 
bord när man kommer dit och sedan så går man till ungdomsmottagningen för att få 
liksom riktiga svaret och så bara jag har hört det här och det här liksom så att man har 
lite koll…” 

 
En deltagare menade att barnmorskor generellt sett var mycket positivt inställda till 

preventivmedel och ibland inte berättade om alla potentiella biverkningar eller tog den rädsla 

hon kände för biverkningar på allvar, vilket gjorde att vännerna fyllde en viktig funktion i 
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samtalen om preventivmedel. Flera deltagare upplevde att de fick olika budskap om 

preventivmedel av vårdpersonal vilket gjorde det svårt att förhålla sig till informationen. 
”Men så tycker jag det är så svårt (…)det är lite er man ska lyssna på någonstans för ni 
är de som vet och ni säger två helt olika grejer(…) hur ska man förhålla sig till det?” 

Diskussion 

Resultatdiskussion  
I analysen framkom att kvinnor förhåller sig till många olika aspekter när det gäller 

preventivmedel, aspekter som kan delas in två teman; individuella och sociala och strukturella 

perspektiv. Resultaten diskuteras utifrån respektive perspektiv i relation till tidigare forskning 

och i relation till Social Cognitive Theory.  

Preventivmedel ur ett individperspektiv 
Deltagarna i denna studie var mellan 20 och 24 år, den tid i livet då de är mest fertila (SLL, 

2011). I analysen framkom en viss ambivalens till graviditetsskydd, både vad gällde 

inställningen till att bli gravid men även osäkerhet kring den egna fertiliteten. Osäkerhet kring 

om man kan bli gravid eller inte har i tidigare forskning visat sig påverka attityder till 

preventivmedel (Jaccard et al., 1990). Att samtala med unga kvinnor kring deras 

föreställningar om den egna fertiliteten och inställningen till graviditet är viktigt för att få en 

förståelse för motivationen till graviditetsskydd. I Social Cognitive Theory (SCT) inkluderas 

motivation i begreppen self efficacy och outcome expectations. Self efficacy handlar om en 

persons tro på sin förmåga att förändra och vidmakthålla ett beteende, något som hänger ihop 

med förväntningarna på utfallet av ett beteende- outcome expectations.  Motivationen bestäms 

av hur mottaglig en person upplever sig vara för en risk, i detta fall graviditet, samt hur 

allvarligt personen ser på att ”drabbas” av denna risk. En annan determinant i SCT är goals, 

det vill säga vilka mål en person har i livet och hur hen vill leva, vilka också påverkar till 

inställningen till att bli gravid. En ambivalent inställning till graviditet i kombination med en 

osäkerhet på den egna fertiliteten kan sänka motivationen till graviditetsskydd, varför denna 

aspekt bör beröras i information och rådgivning om preventivmedel.  

Enligt SCT försvagar en förväntad negativ biverkning incitamentet till ett visst beteende. 

Viktökning uppkom som en förväntad och/eller upplevd biverkning, något som i denna studie 

liksom i tidigare studier hade stor betydelse i relation till preventivmedelsanvändning, 

eftersom viktökning upplevs negativt av många. Studier visar att det inte finns något samband 

mellan p-pilleranvändning och viktuppgång, det är dock en vanlig missuppfattning att 
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viktuppgång orsakas av preventivmedelsanvändning (Lloyd et al., 2000; Gupta, 2000; Lindh, 

2011). Det är viktigt att forskningsresultaten om samband mellan viktuppgång och 

hormonella preventivmedel når ut. Nedstämdhet och minskad sexlust var andra negativa 

biverkningar som nämndes. En studie där man undersökt anledningar till varför man slutar 

med preventivmedel hos 19-åriga kvinnor födda på sextio-, sjuttio- respektive åttiotalet visar 

att andelen som uppger psykiska biverkningar har ökat. Psykiska biverkningar är bland 

åttiotalisterna den vanligaste orsaken till att man slutar med p-piller (Lindh, Blohm, 

Andersson- Ellström, & Milsom, 2009).  Minskad sexlust har konstaterats som biverkning. Då 

lust är komplext och beror på en rad olika faktorer, bland annat medicinska, sociala, 

psykologiska och emotionella, samt att den varierar över tid (Riksförbundet för sexuell 

upplysning [RFSU], 2012) kan det vara svårt att fastställa om minskad sexlust är en 

biverkning av preventivmedel. Varken psykiska biverkningar eller minskad sexlust är 

acceptabla biverkningar, utan något som bör fångas upp i rådgivningssamtal.   

I likhet med tidigare studier visade resultatet i denna studie en hög acceptans för (positiva) 

biverkningar som inte var relaterade till graviditetsskydd, som lindring av mensvärk och acne. 

Negativa biverkningar, upplevda eller förväntade sådana, gjorde att man inte testade olika 

metoder eller slutade använda dem (Black et al.,2010; Moreau et al., 2007; Falk et al., 2010). 

Denna skillnad i acceptans är inte orimlig, att äta p-piller för att bli av med acne betyder att 

man får hjälp med en åkomma men att använda preventivmedel handlar om att förhindra en 

frisk biologisk funktion; graviditet.  Dessa olika utgångspunkter påverkar, som resultatet 

visar, graden av acceptans för biverkningar. Friska individer bör inte uppleva negativa 

biverkningar av preventivmedel och de flesta kvinnor kan med stöd av vårdpersonal hitta ett 

preventivmedel de mår bra av.   

En ambivalent inställning till menstruationen framkom i studien. Menstruationen fungerade 

för flera informanter som ett kvitto på att de inte var gravida. Utebliven mens orsakade oro för 

graviditet, något som visats i tidigare studier (Wiliamson et al., 2009; Rose et al., 2011). 

Samtidigt uppgav flera att det var bekvämt att slippa mensen. Skillnaden i inställning till 

menstruation kan ha att göra med tilltron till preparatens säkerhet. Enligt SCT inkluderas 

obehagskänslor i begreppet outcome expectations. Obehagskänslor i form av oro för graviditet 

påverkar enligt SCT inställningen till preventivmedelsanvändning. I och med att kvinnor har 

olika acceptans för utebliven menstruation är det viktigt att denna aspekt vägs in i valet av 

preventivmedel, särskilt eftersom informanter i denna studie vittnar om den oro utebliven 

menstruation medförde och att de slutat använda preventivmedel på grund av detta. Det är 
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även viktigt att klargöra effektiviteten hos olika preventivmedel och vilka krav som ställs på 

användaren för att de ska vara säkra. 

Okunskap har i tidigare forskning konstaterats öppna för missuppfattningar och myter, något 

som även framkom i denna studie (Dinas et al., 2009; Rose et al., 2011; Glasier et al., 2008; 

Rubin & Winrob, 2010; Frost et al., 2012). Informanterna i denna studie uttryckte oro som 

grundade sig i missuppfattningen att preventivmedelsanvändning påverkar fertiliteten 

negativt. Oro över negativ påverkan på fertiliteten är något som visats i tidigare forskning 

(Glasier et al., 2008). Även föreställningar kring att ett foster skulle ta skada av hormoner 

framkom. Oro för okända biverkningar uttrycktes i denna studie, något som inte känns igen 

från andra studier på området och som möjligtvis kan ha att göra med en bristande tillit till 

läkemedelsindustrin och till forsknings- och myndighetsvärlden.  Då trygghet och säkerhet 

värderas högt i förhållande till preventivmedelsanvändning (Falk et al., 2010; Glasier et al., 

2008) är det viktigt att exempelvis information om att fertiliteten bevaras av 

preventivmedelsanvändning och att foster inte skadas av hormoner i preventivmedel når ut, 

samt att information om hur forskning och kontroll av läkemedel går till, är tydlig.  

Flera informanter uttryckte okunskap om hormoner och rädslor kring vilka effekter 

hormonintag kunde få på kroppen. I vår omvärld finns många substanser som på olika sätt 

påverkar oss, men hormoner i preventivmedel verkar skapa en högre grad av oro. Detta kan 

möjligtvis, som en av informanterna menar, ha att göra med att preventivmedel påverkar en 

av våra grundläggande biologiska funktioner, nämligen reproduktionen. Detta gör att 

funderingar kring hormonella preventivmedels påverkan på kroppen har en existentiell 

dimension.  

Hormonella preventivmedel har både negativa och positiva hälsoeffekter (Läkemedelsverket, 

2012). Bland informanterna i denna studie fanns en okunskap kring de positiva 

hälsoeffekterna. Några informanter upplevde att hormonerna ”tog över” kroppen och psyket 

vilket medförde en känsla av kontrollförlust. Enligt den självevaluativa determinanten i SCT 

skapar människor sitt beteende utifrån vad de uppfattar som tillfredsställande och avstår från 

sådant som skapar obehag. En känsla av att förlora kontrollen över kropp och känslor innebär 

obehag, vilket kan bidra till att man avstår från ett beteende. Upplevelser av detta slag bör 

fångas upp och tas på allvar i rådgivningssituationen.  

Det framkom i studien åsikter om att preventivmedelsanvändning var något onaturligt. Denna 

skepsis mot hormoner har stöd i tidigare studier (Ekstrand et al., 2005; Cheung & Free, 2005) 
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och kan ha att göra med en naturalistisk syn på kroppen där intag av hormoner uppfattas som 

en störning (Walker, 2012). Vad som uppfattas som ”naturligt” förändras över tid. Sett ur ett 

biologiskt perspektiv är det naturligt för en kvinna att vara gravid under större delen av sin 

fertila period i livet och föda betydligt fler barn än de 1,9 per kvinna som är genomsnittet i 

Sverige idag (Statistiska centralbyrån, 2012). Att hormonella preventivmedel hämmar 

ägglossning var en aspekt som uppfattades som onaturlig bland informanterna. En kvinna idag 

har på grund av det låga antalet graviditeter betydligt fler ägglossningar än vad som ur ett 

biologiskt perspektiv är ”naturligt”.  I grupperna reflekterades inte kring det faktum att 

hormonnivåerna vid en graviditet är mycket högre än de nivåer som utsöndras av hormonella 

preventivmedel. Att sätta det vi idag uppfattar som naturligt i relation till vår biologi är viktigt 

för att synliggöra sammanhanget i vilket vi förhåller oss till preventivmedel. Kunskap om 

kroppen och om preventivmedel har visat sig påverka hur attityder skapas (Dinas et al., 2009; 

Ryan et al., 2007; Frost et al., 2012). Resultatet i denna studie visar på ett behov av kunskap 

både om kroppen och om verkningsmekanismerna i preventivmedel.  

Preventivmedel ur socialt och strukturellt perspektiv 
Resultaten visade att deltagarnas attityder till preventivmedel handlar om hur de ser på 

graviditetsskydd ur ett individuellt perspektiv, men att det sociala och strukturella 

perspektivet har minst lika stor betydelse. Samtliga deltagare uttryckte att möjligheten att 

separera sexualiteten från fertiliteten är positiv, men att denna frihet skuggas av olika 

omständigheter som gör att de upplever en ofrihet i relation till hormonella preventivmedel. 

En del av denna ofrihet handlar om ojämn ansvarsfördelning mellan könen i relation till 

graviditetsskydd. Informanterna menade att ansvaret för graviditetsskydd borde delas av båda 

könen men att manliga sexpartner sällan tog upp frågan, utan verkade utgå från att kvinnor 

skyddar sig mot graviditet, vilket stöds av tidigare forskning (Ekstrand, 2008). Att ämnet inte 

togs upp till diskussion gjorde att informanterna kände att hela ansvaret låg på dem själva.  

Det är ett faktum att utbudet av preventivmedel för kvinnor är mycket större än för män, något 

som informanterna ifrågasatte. I väntan på fler alternativ bör män uppmuntras att ta större del 

av ansvaret för graviditetsskydd.  

Normen kring planerade graviditeter innebar att informanterna kände ett tryck på att inte 

misslyckas med en preventivmetod och bli oönskat gravida. Några informanter menade att en 

kvinna som blir oönskat gravid uppfattades vara oansvarig.  En konsekvens av tillgången till 

effektiva preventivmedel är möjligheten att styra över sin reproduktion, vilket innebär att det 

är ett aktivt val att ”skaffa barn”, det är inte något som ”bara händer”. Möjligtvis kan orsaken 
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till normen för planerade graviditeter finnas här. Enligt Social Cognitive Theory kan sociala 

normer kring ett visst beteende förstärka eller försvaga en persons incitament att förändra eller 

vidmakthålla detsamma. De sociala normerna kring preventivmedelsanvändning handlar dels 

om att kvinnor förväntas ta ansvar för graviditetsskydd, men även om att kvinnor inte bör bli 

oönskat gravida. Några informanter upplevde sig inte ha något val, de oroade sig för 

biverkningar men såg samtidigt inte kondomen som ett bra alternativ. När p-piller kom på 60-

talet innebar det en stor seger för kvinnor att bli fria för oron för graviditet vid sexuella 

kontakter. Denna frihet uppskattas av deltagarna i denna studie, men den börda de bär i form 

av (hela) ansvaret för graviditetsskydd samt en oro för preventivmedlens påverkan på deras 

kroppar, gör att känslan av frihet inte är fullständig.  Precis som för 50 år sedan är 

graviditetsskydd en fråga med tydliga genusaspekter. 

Under intervjuerna likställdes p-piller med preventivmedel, vilket visar på hur befäst normen 

kring p-piller är. I motsats till tidigare studier framkom i denna studie att p-piller inte var den 

metod som uppfattades som mest positiv, trots att det var den metod som flest informanter 

använde sig av (Wiliamson et al., 2009; Glasier et al., 2008). Flera deltagare menade att en 

nackdel med p-piller är att det krävs att man kommer ihåg att ta dem varje dag och några hade 

slutat med p-piller på grund av negativa biverkningar. Begreppet self efficacy i SCT betecknar 

en persons upplevda förmåga att vidmakthålla ett beteende. Då flera informanter menade att 

det var svårt att komma ihåg att ta piller varje dag kan detta vara en risk för följsamhet till 

behandlingen, något som visats tidigare forskning (Rosenberg, Burnhill, Waugh, Grimes & 

Hillard, 1995). P-piller kan vara ett bra första preventivmedel, inte minst för att det är lätt att 

sluta vid negativa reaktioner på behandlingen. I Sverige är genomsnittsåldern för 

samlagsdebut 16 år för kvinnor, vilket betyder att deltagarna i denna studie förmodligen är 

sexuellt aktiva sedan några år tillbaka (Tikkanen, Abelson, & Forsberg , 2009). Det innebär 

att de skyddat sig mot graviditet under flera års tid och bör ha kunskap om alternativ till p-

piller. Generellt var dock kunskapen om alternativa hormonella metoder låg bland 

informanterna och de ansåg att de inte fått information om andra metoder. Kunskap om 

alternativa hormonella metoder och stöd i att välja metod efterfrågades. Några informanter 

menade att om man använde någon annan metod än p-piller tydde det på att man gjort ett 

aktivt val, något som uppfattades som positivt. Enligt SCT är de sociala reaktionerna på ett 

beteende viktiga. Att det uppfattas positivt att göra aktiva val bland preventivmetoder kan 

stärka incitamentet hos unga kvinnor att testa olika metoder och på så sätt öka chanserna att 

hitta en metod som de känner sig bekväma med. Tidigare forskning visar att det är viktigt att 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rosenberg%20MJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7587184
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Burnhill%20MS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7587184
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Waugh%20MS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7587184
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Grimes%20DA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7587184
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hillard%20PJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7587184
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kvinnor trivs med sin preventivmetod och att den passar deras livsstil för att de ska fortsätta 

att använda den (Black et al., 2010; Moreau et al., 2007; Falk et al., 2010). Det är viktigt att 

rådgivningen kring preventivmedel fokuserar på att möta kvinnors behov. National 

Collaborating Centre for Women´s and Childrens Health i Storbritannien har definierat att 

målet för preventivmedelsrådgivning är att ”möjliggöra för kvinnor att välja en metod som de 

känner sig bekväma med och som de kommer att fortsätta att använda eftersom att den passar 

deras livsstil” (National Collaborating Centre for Women’s and Children’s Health, 2005). 

Bitzer et al. (2012) visade i en studie att nära hälften av de deltagande kvinnorna valde en 

annan metod än de planerat, då de i rådgivningssituationen fick information om flera olika 

preventivmetoder. Att få information för att kunna göra aktiva preventivmedelsval är en 

rättighet och en viktig aspekt av den reproduktiva hälsan (United Nations, 1994).  

Resultatet i denna studie visar att ”patienten” måste vara aktiv i mötet med vården för att få 

tillräcklig information. Det innebär i praktiken att resursstarka kvinnor har bättre 

förutsättningar för hälsa, något som riskerar att leda till ojämlikhet i hälsa- mönster som ses 

generellt på hela folkhälsoområdet (Socialstyrelsen & Statens Folkhälsoinstitut, 2013). Det 

visar också på ett misslyckande av det övergripande målet för den svenska folkhälsopolitiken: 

att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela den svenska 

befolkningen (Proposition 2007/8:110:21).  Det måste finnas strukturella förutsättningar för 

den personal som arbetar med preventivmedelsrådgivning för att de ska kunna ge en 

individanpassad rådgivning. Dagens produktionsinriktade och många gånger tidspressade 

hälso-och sjukvård medger inte alltid förutsättningar för en god rådgivning. 

Informanterna i denna studie menade att de hämtade information om preventivmedel från 

flera håll. Att utbyta erfarenheter med vänner var betydelsefullt. Deltagarnas tilltro till 

vårdpersonalen och den kunskap de fick från dem skiljde sig åt, en del informanter uppgav att 

de litade på information från vårdpersonal- andra upplevde att de fick en överdrivet positiv 

information. Några informanter upplevde att de fick motsägelsefulla budskap från vården,  

vilket skapade förvirring. En faktor inom SCT är impediments, alltså hinder för att anamma 

ett beteende. I detta fall är motsägelsefulla budskap, bristande kunskap om hormonella 

preventivmedel och svagt stöd i valet av preventivmetod exempel på hinder som kan göra att 

kvinnor inte hittar en metod de trivs och känner sig trygga med.  
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Metoddiskussion 
 
I detta avsnitt diskuteras styrkor och svagheter med den valda metoden och hur 

forskningsprocessen uppfyller kvalitetskriterier för kvalitativ forskning.  

Urval  
 
Urvalet till studien gjordes via snöbollmetoden, vilket är en typ av bekvämlighetsurval (Bryman, 2011, 

s. 392).  En fördel med urvalsmetoden var att det gick relativt snabbt att rekrytera lämpliga 

deltagare för studien. Detta ses som en styrka, då urvalsprocesser kan vara tidskrävande. 

Kriterierna för urval uppfylldes av samtliga deltagare vilket är en styrka för studien. Deltagarna i 

studien var homogena utifrån kön, ålder, bostadsort och sexuell praktik, vilket borgade för att 

de kände en viss trygghet i gruppen. Elva deltagare studerade, sju arbetade och två 

kombinerade studier med arbete (Tabell 1). Arbetslösheten bland 20-24 åringar i Sverige låg 

på ca 18 procent 2011 (Statistiska centralbyrån, 2013), vilket innebär att deltagarna även 

utifrån sysselsättningsgrad är homogena. Denna studie ämnar inte producera generaliserbara 

resultat, dock kan det faktum att deltagarna i studien är relativt homogena innebära att 

perspektiv och aspekter som mer heterogena grupper skulle ha genererat, saknas.  En 

majoritet (12 personer) av de deltagare som använde preventivmedel åt p-piller, en använde 

kopparspiral och en använde p-ring. Övriga fem informanter använde ingen preventivmetod 

(Tabell 2). Deltagarnas individuella erfarenheter innebar dock att det fanns en variation i 

grupperna, något som gjorde att många fler aspekter av ämnet täcktes in.   

Datainsamling 
Att använda fokusgrupper i denna studie var ett bra verktyg för att få kunskap om deltagarnas 

attityder till hormonella preventivmedel. Genom en öppen diskussion där deltagarna utbytte 

erfarenheter, tankar, känslor och åsikter, belystes flera olika perspektiv på ämnet. Intervjuerna 

genomfördes i ett ostört bibliotek vid Stockholms läns landsting. Under inledningen fick 

deltagarna information om enhetens verksamhet, vilket bland annat omfattar att förebygga 

oönskade graviditeter. Detta kan ha begränsat deltagarnas utsagor, men informationen 

bedömdes ur ett etiskt perspektiv vara viktig att ge.  

I alla gruppkonstellationer finns ett socialt samspel mellan deltagarna. I två av fokusgrupperna 

kände inte deltagarna varandra medan de flesta av deltagarna i den tredje gruppen kände 

varandra sedan tidigare. I den grupp där deltagarna kände varandra tenderade diskussionen att 

bli rörig och det var ibland svårt för moderatorn att hänga med i resonemangen då gruppen 

talade utifrån en gemensam förförståelse. Under den intervjun krävdes det att moderatorn var 



25 
 

mer aktiv. Det finns för- och nackdelar med att deltagarna känner varandra sedan tidigare. En 

fördel kan vara att det finns en etablerad trygghet i gruppen och deltagarna kan fördjupa 

varandras perspektiv eftersom de kan dela erfarenheter, men den sociala kontroll som finns i 

gruppen kan hindra att individuella uppfattningar kommer till uttryck (Halkier, 2010). 

Samtliga deltagare var pratsamma och det fanns en tillåtande stämning som möjliggjorde att 

olika åsikter uttrycktes, varför risken att deltagare inte vågade uttrycka avvikande åsikter 

bedöms som liten.  I de två grupperna där deltagarna var nya för varandra var stämningen 

lugnare och deltagarna var mer tydliga i sina resonemang, vilket förmodligen hade att göra 

med att de inte kunde utgå från en gemensam förförståelse. Det fanns ett fåtal deltagare som 

var mer tystlåtna än övriga deltagare. Moderatorn försökte ge dem utrymme genom att ställa 

direkta frågor, men pressade dem inte att svara. Det är en balansgång att försöka bjuda in 

tystare personer i diskussionen och samtidigt respektera deras rätt att vara tysta (Halkier, 

2010, s. 47).  

Dataanalys 
En innehållsanalys gjordes av datamaterialet. Trovärdigheten i forskningsresultat handlar om 

hur väl kategorier och teman "täcker in" data och hur skillnader och likheter mellan kategorier 

har bedömts (Graneheim & Lundman, 2004). Författaren har provat flera olika alternativ av 

kategorier och stämt av dessa med handledaren och den kollega som fungerade som 

observatör under fokusgruppsintervjuerna, vilket ses som en styrka för studien.  

Kvalitetskriterier 
Lincoln & Guba (1985) har utvecklat kvalitetskriterier för kvalitativ forskning som 

bestämmer tillförlitligheten hos studier. Tillförlitlighet består av fyra delkriterier; 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera (Lincoln & 

Guba, 1985). Trovärdighet handlar om trovärdigheten i den beskrivning forskaren ger av den 

sociala verkligheten och att forskningen utförts enligt gällande regler. Författaren har strävat 

efter att ge en tät beskrivning av studiens kontext och de informanter som deltagit.  

Deltagarna fick skriftlig och muntlig information om studien och om förutsättningar för 

deltagandet.  De tidsmässiga förutsättningarna omöjliggjorde både uppföljningsintervjuer och 

respondentvalidering, vilket kan ses som en svaghet (Bryman, 2011, ss. 353,354). Författaren 

till denna studie har strävat efter att beskriva studien på ett utförligt sätt för att läsaren ska 

kunna avgöra resultatens grad av överförbarhet till andra kontexter samt dess pålitlighet 

utifrån forskningsprocessen. Möjlighet att styrka och konfirmera handlar om att forskaren inte 

medvetet ska låta forskningsprocessen påverkas av egna värderingar eller teoretiska 
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utgångspunkter. Författaren har försökt hålla sig neutral till det insamlade materialet, men är 

medveten om att den egna förförståelsen kan ha påverkat forskningsprocessen. Studien har en 

konstruktionistisk utgångspunkt vilket innebär att resultatet från denna studie inte ska ses som 

en sanning utan som en beskrivning och tolkning av material från de genomförda 

fokusgruppsintervjuerna.  

Slutsats 
Deltagarna i studien har komplexa attityder och en ambivalent inställning till hormonella 

preventivmedel. Samtidigt som det uppfattas som en frihet att kunna separera fertiliteten från 

sexualiteten bär kvinnorna på oro och känner otrygghet i relation till hormonella 

preventivmedel. Genomgående i resultaten är en känsla av kontrollförlust. Behov av kunskap 

om kroppen och om hormonella preventivmedel uttrycktes av informanterna och även 

behovet att få stöd i valet av preventivmetod. Kanske kan fördjupad information om de olika 

metoderna bidra till att unga kvinnor, genom ett aktivt val av preventivmetod, upplever att de 

återfår en del av den förlorade kontrollen. Detta för att så många som möjligt ska kunna hitta 

ett preventivmedel de är nöjda med och känner sig trygga att använda.  De aspekter på 

hormonella preventivmedel som framkommit i denna studie kan användas för att 

vidareutveckla information- och rådgivning om preventivmedel till unga kvinnor. Det saknas 

idag studier om kunskap, attityder och beteende i relation till oönskade graviditeter och 

preventivmedel i Sverige, varför det skulle vara intressant att undersöka i vilken utsträckning 

denna studies resultat har bäring i en större befolkningsgrupp. 
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Bilaga 1 

 Inbjudan till medverkan i studie om unga kvinnors attityder till hormonella preventivmedel 

Jag söker kvinnor i åldern 20-24 år i Stockholms län som har sex med män och som vill delta i en 
gruppintervju om hormonella preventivmedel. Gruppintervjun kommer att vara i diskussionsform där 
du tillsammans med övriga deltagare får reflektera över dina åsikter och attityder till hormonella 
preventivmedel. Du behöver inte använda något preventivmedel för att delta i studien. 

Gruppintervjuer kommer att hållas vid flera tillfällen och ca 5 personer kommer att delta i varje 
intervju. Gruppintervjuerna beräknas ta 1-1,5 timme och hållas i Stockholms läns landstings lokaler 
vid Medborgarplatsen i Stockholm. I samband med intervjuerna serveras fika och ersättning är tre 
biobiljetter/ deltagare. Efter att gruppintervjun avslutats finns möjlighet att ställa frågor kring 
preventivmedel till en barnmorska. 

Gruppintervjuerna är en del av en studie vars syfte är att få ökad kunskap om unga kvinnors attityder 
till hormonella preventivmedel. Studien görs inom ramen för magisterprogrammet i 
folkhälsovetenskap vid Mittuniversitetet. Kunskapen är viktig för det förebyggande arbetet mot 
oönskade graviditeter i Stockholms län.  

För att det som framkommer i gruppintervjun ska kunna analyseras kommer samtalet att spelas in. 
Endast författaren, hennes handledare och en extern person som transkriberar innehållet kommer 
att ha tillgång till det inspelade materialet. Att delta i gruppintervjun är frivilligt och du kan när som 
helst meddela att du inte längre vill delta i studien. Deltagare kommer att avidentifieras vilket 
innebär att det inte kommer att vara möjligt för läsare av studien att identifiera vilka personer som 
deltagit.  

Jag är mycket tacksam om du vill medverka i en gruppintervju, ditt bidrag är värdefullt! 

Kontakta gärna mig för att anmäla ditt intresse eller om du har frågor kring gruppintervjuerna. 

Med vänliga hälsningar 

Elin Jacobsson 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2 

Frågeguide fokusgruppintervjuer om attityder till hormonella preventivmedel 
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Introduktion 

Deltagarna ges en introduktion till fokusgruppen, där dess syfte talas om och vad 
materialet ska användas till. De informeras om att deras namn inte kommer att finnas 
med i studien. Godkännande från alla deltagare om att fokusgruppsintervjun spelas in 
kommer att inhämtas. Deltagarna informeras om var filerna kommer att förvaras samt 
att jag, min handledare och den som transkriberar kommer att vara de enda som lyssnar 
på materialet. Deltagarna kommer även att informeras om att de när som helst kan 
avbryta intervjun utan att uppge någon anledning.  De kommer att erbjudas att ta del av 
den färdiga uppsatsen. Deltagarna kommer att påminnas om att deras åsikter är viktiga 
och att det inte finns något rätt och fel i detta sammanhang. 

Inledande frågor  

- Hur ser du på att skydda sig mot att bli gravid? Är det viktigt? Varför? 

- Hur ser du på att ha tillgång till preventivmedel (gratis rådgivning, rabatterade 

preparat)? (rättighet, belastning?) 

- Vilken inställning har du generellt till läkemedel? 

För att avgränsa samtalet till hormonella preventivmedel läggs exempel på dessa upp 

på bordet (p-piller, p-ring, p-plåster, hormonspiral, p-stav).   

 Nyckelfrågor 

- Vad kommer upp spontant när du tänker på hormonella preventivmedel? 

(biverkningar, hormoner, säkerhet, användarvänlighet, känslor, rykten, produkt) 

- Vad hör du från kompisar/bekanta kring x metod? (rykten, erfarenheter, 

produktstatus) 

- Vad skulle du tänka på om du skulle välja en preventivmedelsmetod? (faktorer) 

- Vem skulle du prata med? (kompisar, partner, vårdpersonal, föräldrar) 

Varför? (tillit)  

Vilka tror Du mest skulle påverka Ditt val av hormonella preventivmedel? Vad beror det 

på att Du litar mest på den/dessa personer? 

Avslutning  

- Jag har inga fler frågor, har ni något ni vill tillägga? 
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