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Sammanfattning    

 

Hormonella preventivmedel var initialt en frigörelse för kvinnan. I takt med att kvinnor 

idag har en tidig samlagsdebut och samtidigt väljer att senare bilda familj krävs det 

effektiva preventivmedel. Det ses dock en ökad kritisk trend till syntetiska hormoner 

vilket ställer frågan vad unga kvinnor har för erfarenheter kring hormonella 

preventivmedel. Syftet med studien var således att belysa unga kvinnors erfarenheter av 

hormonell antikonception. Tre fokusgruppsintervjuer med totalt tretton unga kvinnor 

genomfördes under slutet av 2017 och under året 2018. Materialet analyserades med en 

kvalitativ innehållsanalys som mynnade ut i ett resultat bestående av två kategorier med 

tre tillhörande subkategorier. Erfarenheter av hormonernas påverkan på kroppen och 

välbefinnandet med subkategorierna Att inte veta vem man är utan sitt hormonella 

preventivmedel, Biverkningar av hormonella preventivmedel - en uppoffring för säkert 

skydd och Negativa erfarenheter var övervägande. Samt kategorin Kunskap om 

hormonella preventivmedel med subkategorierna Val av metod snarare än val av 

hormon, Internet och barnmorskan som informationskälla och Erfarenhet av bristande 

kunskap och intresse hos män. Resultatet visar att negativa erfarenheter av hormonella 

preventivmedel var övervägande och där kvinnorna i studien uppger att de inte har 

något annat val än att använda hormonella preventivmedel för ett säkert skydd mot en 

oönskad graviditet, trots biverkningar. Genom en ökad kunskap kring unga kvinnors 

erfarenheter av hormonella preventivmedel kan barnmorskan erhålla en större förståelse 

och således anpassa rådgivningen efter kvinnans individuella behov. Vidare forskning 

kring kvinnors välbefinnande i relation till hormonella preventivmedel är av intresse för 

att kunna tillgodose kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa.  

 

Nyckelord: Hormonell antikonception, preventivmedel, unga kvinnor, biverkning, 

erfarenhet, sexuell och reproduktiv hälsa. 
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INLEDNING 

Har Sverige drabbats av ”hormonskräck”? Det är en av många rubriker som syns i 

massmedias propaganda. Detta framförs också av professorn Kristina Gemzell 

Danielsson (Socialstyrelsen 2011) som menar att det förekommer en skepsis mot 

hormonanvändning. Samtidigt presenterar Folkhälsomyndigheten (2014) att internet är 

en informationskälla som både påverkar och når ungdomar i stor utsträckning. Flera 

stora modebloggare bland annat Margaux Dietz (2017), Bianca Ingrosso (2017) och 

Isabella Löwengrip (2018) som når miljoner läsare per vecka gör reklam för den 

hormonfria fertilitetsappen Natural Cycles relaterat till de biverkningar syntetiska 

hormoner tillför. Metoden är dock en av de mest osäkra på marknaden och barnmorskor 

går ut i media och meddelar att de inte rekommenderar att använda metoden som 

preventivmetod (Andersson 2017). Författarna i studien har valt att uppmärksamma 

unga kvinnors erfarenheter gällande hormonella preventivmedel då de tror att det finns 

många unga kvinnor som börjar ifrågasätta kopplingen mellan användandet av 

hormonella preventivmedel och deras välbefinnande.  

 

 

BAKGRUND 

Sexuell och reproduktiv hälsa 

Sexuell och reproduktiv hälsa omfattar hela människan och dess livscykel och är ett 

område som har stor betydelse för varje människa när det gäller hälsa och välbefinnande 

(Folkhälsomyndigheten 2018). Sverige har valt att skilja begreppen reproduktiv hälsa 

och sexuell hälsa, detta för att förtydliga att sexualitet inte bara syftar till barnafödande. 

Sexuell och reproduktiv hälsa påverkar människan under hela livet och skall således inte 

vara låst till den fertila åldern (Socialstyrelsen 2014). 

  

Sexuell hälsa beskrivs enligt Världshälsoorganisationen (WHO 2018) samt 

Folkhälsomyndigheten (2018) som ett tillstånd av mentalt, emotionellt och fysiskt 

välbefinnande i relation till sexualitet och inte bara avsaknad av skada eller sjukdom. 

Vidare beskriver WHO (2018) att det innebär en respektfull och positiv inställning till 

sexualitet och sexuella relationer men också möjligheten till säkert samliv fritt från 

diskriminering, våld och tvång. Reproduktiv hälsa beskrivs som möjligheten till ett 

tryggt, tillfredsställande samliv utan oro för sjukdom samt med frihet och förmåga att 

planera fortplantning och barnafödande samt med möjlighet till effektiva metoder för 

familjeplanering. Hälso- och sjukvården skall vidare vara tillgänglig, god och trygg för 

kvinnor som genomgår graviditet och förlossning samt för kommande barn 

(Folkhälsomyndigheten 2018).  

 

Hormonell Antikonception   

Hormonella preventivmetoder fick genomslag i början på 1960-talet då forskare 60 år 

tidigare upptäckte hur syntetiska graviditetshormoner, progesteron och östrogen kan 

påverka och hämma ägglossning hos kvinnor (Tydén 2016, s.132). Till en början 

administrerades stora doser som gav rikligt med biverkningar.  Tack vare ökad kunskap 

och erfarenhet kunde doserna justeras och substanserna utvecklas, vilket minskade 
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biverkningar relaterade till fertilitetskontroll (Tydén 2016, s.132). Utvecklingen av 

hormonella preventivmedel var ett genomslag för kvinnor som nu kunde ta egen 

kontroll över sin kropp genom att kontrollera oönskade graviditeter och därmed ökade 

den sexuella och reproduktiva hälsan i samhället (Tydén 2016, s.132). 

 

Läkemedelsverket (2017) presenterar att det idag finns många olika hormonella 

preventivmetoder som spiral, plåster, vaginalring, intramuskulär injektion, subkutan 

stav, kombinerade p-piller, mini- och mellanpiller. Vilken metod som är lämplig att 

använda beslutas genom individuell, kostnadsfri preventivmedelsrådgivning i samråd 

med en legitimerad barnmorska eller läkare. Enligt Läkemedelsverket (2017) bör 

kvinnan erhålla kunskap för att kunna välja preventivmedel, detta stärks i patientlagen 

(SFS 2014:821) som beskriver rätten att få individuellt anpassad information för att 

kunna göra ett informerat val. Då preventivmedel anses vara en förutsättning för att 

kontrollera reproduktion finns det i Sverige subventionering av preventivmedel. Med 

det menas att varje landsting har tagit beslut om att vissa preventivmedel ska 

kostnadsreduceras för framförallt kvinnor under 20 år (Riksförbundet för sexuell 

upplysning, RFSU 2016). RSFU (2016) förespråkar dock en förändring på politisk nivå, 

att subventioneringen ska utökas upp till 25 år då Socialstyrelsens siffror på 

abortstatistik är högre bland 20-25 åringar än i tonåren (Socialstyrelsen 2017). 

  

Liksom de flesta läkemedel medför hormonell antikonception både för- och nackdelar i 

användandet. Biverkningar yttrar sig olika beroende på om preparatet innehåller 

kombinerat östrogen och gestagen eller endast gestagen, samt vart i kroppen preparatet 

administreras. Uppkomsten av biverkningar skiljer sig individuellt från kvinna till 

kvinna beroende på kvinnans hormonkänslighet (Tydén 2016, ss.139-149). Vanliga 

biverkningar enligt Läkemedelsverket (2017) på gestagena preparat är 

blödningsrubbning, humörsvängning och minskad sexlust. Östrogena biverkningar kan 

istället vara illamående, ömma bröst, ödem och huvudvärk. Vid upplevda biverkningar 

rekommenderas att byta preparat, administrationssätt eller metod (Läkemedelsverket 

2017). Enligt en studie gjord av Fröberg och Medin (2015) är kunskapen kring 

preventivmedels för- och nackdelar låg hos unga kvinnor där ökat behov av kunskap 

efterfrågas för att minska riskbeteende och förebygga oönskade graviditeter. Majoriteten 

av de unga kvinnorna som deltog i den studien upplevde även biverkningar så påtagliga 

att de övervägde mindre effektiva hormonfria alternativ (Fröberg & Medin 2015). Detta 

motstrider läkemedelsverkets rekommendationer mot högeffektiva preventivmetoder 

där många av de hormonella metoderna rekommenderas som förstahandspreparat då 

unga kvinnor generellt anses vara mycket fertila (Läkemedelsverket 2017). 

  

För att mäta hur effektiv en preventivmetod är används metoden Pearl Index, antalet 

graviditeter per 100 kvinnor under användandet av ett preventivmedel under ett år. Ett 

lågt pearl index är därför förknippat med ett effektivt skydd mot graviditet (Tydén 2016, 

ss.132-133). För att statistiken på preparaten ska gå att överföra individuellt till alla 

typer av användare har statistiken delats upp i den typiska användaren och den perfekta 

användaren. Den vanligaste, typiska användaren visar hur preventivmedlet fungerar i 

verkligheten där följsamhet, motivation, ålder och noggrannhet kan påverka effekten. 

Den perfekta användaren avser som det låter, perfekt konsekvent användning av 

preventivmedlet (Tydén 2016, ss.132-133). 
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Preventivmedel i förhållande till hållbar utveckling ger kvinnan ökad frihet att ta 

kontroll över sin reproduktion och bidrar därmed till ett mer jämställt samhälle då 

sexualitet kan skiljas från reproduktion (Socialstyrelsen 2014). Hållbar utveckling ur ett 

miljöperspektiv innebär att människan ska tillgodose dagens behov utan att äventyra 

kommande generationer (Brundtland 1984). Arbetet ska däribland innefatta bekämpning 

av miljögifter där kemikalier, bland annat syntetiska hormoner skapar stor oro 

(Brundtland 1984). Dagens hormonanvändning påverkar miljön då hormonerna från 

preparaten utsöndras i hav och vattendrag via urin och avföring. Reningsverken har inte 

förmåga att eliminera hormonerna vilket påverkar biologiska funktioner hos djuren i 

havet (Tydén 2016, ss.152). 

 

Historik och befintlig forskning om ungdomar och preventivmedel 

Halldén, Lundgren och Christensson (2011) skriver i en studie gjord bland barnmorskor 

som arbetar på ungdomsmottagning att det är svårt att motivera ungdomar att använda 

hormonella preventivmedel. På 1960-talet ansågs p-piller som kvinnans frigörelse att 

separera sexualitet från reproduktion jämfört med idag då en kvinna som avstår från p-

piller anses bestämma över sin kropp (Socialstyrelsen 2011). Uppfattningen grundades i 

ungdomars skönhetsideal där många unga tjejer associerar hormoner med akne, 

viktuppgång, stänkblödningar och ökade flytningar. Vidare fanns en attityd bland 

ungdomar där de antog att en graviditet inte händer trots oskyddat samlag, samt att de 

föredrar att göra en tidig abort framför att utsätta kroppen för eventuella biverkningar, 

som enligt ungdomarna inte passar in i dagens skönhetsideal. Psykologiska biverkningar 

var även en orsak till ungdomars missnöje gällande hormonella preventivmedel 

(Halldén, Lundgren & Christensson 2011). Fröberg och Medin (2015) genomförde en 

studie där unga kvinnor uppgav besvärande humörsvängningar, en känsla av att inte 

veta vem man är utan hormonernas påverkan, minskat självförtroende relaterat till 

viktuppgång och upplevelsen av att inte bli stöttad av barnmorskan i önskan om andra 

hormonfria preventivmedelsalternativ (Fröberg & Medin 2015). Medicinska 

biverkningar till exempel blodpropp uppgavs dock inte vara en faktor som minskade 

användandet av hormonella preventivmedel hos ungdomarna (Halldén, Lundgren & 

Christensson 2011). Attityden bland ungdomar kan förklaras av att utvecklingen av 

självkänslan i tonåren medför självupptagenhet och en instabil självbild, där framförallt 

flickor uttrycker en negativ syn på sig själv och sin kropp (Häggström-Nordin, 2016, 

ss.96-97). Socialstyrelsen (2017) presenterar att Sverige i dagsläget har ett högt antal 

aborter årligen, högst i Norden. Trots detta så har antalet tonårsaborter minskat drastiskt 

i Sverige senaste tio åren. Anledningen till minskade aborttal i tonåren är mer 

utvecklade preventivmetoder och ekonomisk subventionering av dessa (Socialstyrelsen 

2017). 

 

Ungdomar och preventivmedel 

I Sverige finns en positiv, salutogen och liberal syn till ungdomars sexualitet. Redan i 

tidig adolescens 10-13 år börjar ungdomar utforska sin kropp och sexualitet, lagligt sett 

är det inte tillåtet att ha sex innan 15 års ålder. Sexdebuten hos unga är idag 16-17 år 

och tjejer debuterar ofta något tidigare än killar vilket ställer högre krav på 

preventivmedels tillgänglighet och arbetet med rådgivning. Generationsskiften har även 

medfört ett mer öppet synsätt på sex där känslor och sex inte behöver vara 
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sammankopplat. Det är även vanligare med fler sexpartners, tidig sexdebut, tillfälliga 

relationer och kompissexrelationer (Häggström-Nordin 2016, ss.96-97). Vidare 

beskriver statistik från Folkhälsomyndigheten (2014) att en av sex ungdomar tycker att 

“kondom fungerar bra i teorin men sällan i verkligheten” samt att fler unga tror att det är 

liten risk att bli drabbad av könssjukdomar. Ungdomsbarometern 

(Folkhälsomyndigheten 2014) visade att rädsla att bli gravid översteg rädslan att bli 

smittad av sexuellt överförbara sjukdomar. 

  

Enligt Folkhälsomyndighetens ungdomsbarometer (2014) är internet den största 

informationskällan bland ungdomar där det finns obegränsat med information som 

bidrar till att forma och påverka unga vuxna. Vidare i en studie baserat på 7755 svar 

från ungdomar mellan 16-29 år gjord av Folkhälsomyndigheten (2017) framfördes att så 

mycket som 70 % av informanterna hämtade information om sexualitet, könssjukdomar 

och preventivmedel på internet. Den fysiska pubertetsutvecklingen följs av en 

identitetsutveckling där det är vanligt med bristande självkänsla framförallt hos unga 

flickor. Det är en period som medför ökad risk att påverkas av yttre faktorer och 

påtryckningar från vänner, media och vårdpersonal gällande relationer, sexualitet och 

vilket preventivmedel kvinnan i slutändan väljer att använda (Häggström-Nordin 2016, 

ss.96-97). 

  

Motivation är en faktor som har betydelse för korrekt och kontinuerlig användning av 

preventivmedel (Tydén 2016, ss.135). Halldén, Lundgren och Christensson (2011) 

beskriver att en vanlig orsak till oönskad graviditet bland unga är just nedsatt 

följsamhet. Därför har Läkemedelsverket börjat förespråka att barnmorskor ska 

rekommendera långtidsverkande preventivmedel som förstahandspreparat till unga 

kvinnor och flickor där risken för graviditet är stor. Idag är kopparspiral det enda 

hormonfria alternativ förutom barriärmetoder som finns på marknaden 

(Läkemedelsverket 2014). P-piller som är ett hormonellt preparat är dock den vanligaste 

hormonella preventivmetoden bland unga kvinnor och flickor i Sverige 

(Folkhälsomyndigheten 2017).  Läkemedelsverket (2017) beskriver vidare att alla 

preventivmetoder bortsett från kondom riktar sig till kvinnor, således finns det endast 

kondom som alternativ för män. I en studie avseende unga män i åldern 16-29 år 

belystes att män generellt sett har bristande kunskap kring såväl graviditet som 

könssjukdomar. I samma studie benämns att kvinnor generellt upplevs bära ansvaret för 

antikonception (Folkhälsomyndigheten 2017).  

   

Barnmorskans roll i preventivmedelsrådgivning 

Barnmorskan handlägger självständigt preventivmedelsrådgivning och förskrivning till 

kvinnor som är friska. Syftet med preventivmedelsrådgivning är att främja sexuell och 

reproduktiv hälsa, förhindra oönskad graviditet och bevara fertiliteten till graviditet är 

aktuellt (Läkemedelsverket 2014). I kompetensbeskrivningen för barnmorskor 

(Barnmorskeförbundet 2018) står beskrivet att sexuell och reproduktiv hälsa är den 

främsta delen i barnmorskans legitimerade arbete där preventivmedelsrådgivning är en 

del i kompetensen. I preventivmedelsrådgivning ingår att förskriva, informera kring 

användning och uppföljning av preventivmedel men också att kunna administrera 

preventivmedel som spiral eller p-stav (Barnmorskeförbundet 2018). I Sverige är 

reklam kring preventivmedel förbjudet samt förekommer det idag en större rädsla för 
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biverkningar. Vilket i sin tur ställer stora krav på barnmorskans kompetens vid 

rådgivning (Socialstyrelsen 2011). 

  

Barnmorskan möter såväl ungdomar, unga vuxna som vuxna kvinnor och familjer 

genom hela livet (Barnmorskeförbundet 2018).  Läkemedelsverket (2014) beskriver 

betydelsen av att som barnmorska, anpassa och individualisera rådgivningen då 

människor har olika syn på sexualitet men också att kvinnor kan ha olika följsamhet till 

preventivmetoder beroende på livsstil. Vidare är det därmed betydelsefullt att en 

noggrann anamnes tas, samt att kvinnan själv får framföra sina önskemål om preparat 

och administrationsväg (Läkemedelsverket 2014). Barnmorskan ska arbeta utifrån en 

öppenhet till kvinnans livsvärld genom att lyssna till kvinnans berättelse, bekräfta 

hennes oro och försöka förstå hennes livssituation ur ett helhetsperspektiv 

(Barnmorskeförbundet 2018). Ekeberghs (2015, ss.66-75) beskrivning av livsvärld kan 

 användas av barnmorskor för att öka förståelsen för hur kvinnan vill må för att känna 

välbefinnande. Målet med preventivmedelsrådgivning är således att kvinnan ska bli 

nöjd med den metod som valts och att hon använder den korrekt utifrån de bästa 

förutsättningar för just henne (Läkemedelsverket 2014). 

 

PROBLEMFORMULERING 

I Sverige sker första samlagsdebuten i ung ålder, medianåldern är 16 år. Allt fler 

kvinnor väljer dessutom att bilda familj i högre ålder, ofta relaterat till prioriterade 

karriärval. För att undvika oönskade graviditeter krävs därmed effektiva preventivmedel 

(Tydén 2016, ss.133-134). Efterfrågan av säkra preventivmedel som ger mindre 

biverkningar, däribland icke-hormonella preventivmetoder ökar. I sociala medier ses en 

mer kritisk trend till syntetiska hormoner, där allt fler önskemål gällande icke 

hormonella preventivmedel lyfts fram. Fertilitetsappar med högt Pearl-Index som 

preventivmetod blir allt mer populärt bland bloggare som når unga kvinnor i stor 

utsträckning vilket därmed kan bidra till en ökad “hormonskräck” bland unga kvinnor. 

Vi kan ställa oss frågan vad unga kvinnor har för erfarenheter kring hormonell 

antikonception? Det anses betydelsefullt för såväl barnmorskor som unga vuxna att 

belysa området då det finns sparsamt med forskning. Genom att barnmorskan får 

kunskap om patientperspektivet, det vill säga unga kvinnors erfarenheter av hormonella 

preventivmedel kan barnmorskan således bidra till ökad sexuell och reproduktiv hälsa 

genom förståelse för kvinnans erfarenheter i preventivmedelsrådgivning.  

 

SYFTE 

Syftet var att belysa unga kvinnors erfarenheter av hormonell antikonception. 

 

 

METOD 

Ansats 

Då studien belyser unga kvinnors erfarenheter av hormonell antikonception anses en 

kvalitativ design lämplig. Enligt Henricson och Billhult (2017, ss.112-114) är syftet 
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med kvalitativ design att erhålla kunskap och belysa ett område som det tolkas av 

människan. Att använda sig av intervjuer ger möjlighet att förstå deltagarnas 

uppfattning och erfarenheter kring ämnet (Danielson 2017, s.143). Vidare är kvalitativ 

innehållsanalys den metod som anses mest lämpad vid användning av 

fokusgruppsintervjuer (Wibeck 2017, s.180). Författarna valde initialt att utföra 

sökningar på flertal databaser, bland annat på Cinahl, Pubmed och Psycinfo. Flera olika 

sökord användes, till exempel contraception och birthcontrol, sökningarna genomfördes 

för att se hur utforskat ämnet var. 

 

Urval 

Deltagarna har rekryterats av författarna via en allmän förfrågan på social media, 

Facebook vid tre tillfällen. Förfrågan innehöll information om syftet med studien, 

inklusionskriterier, att det var frivilligt deltagande samt möjlighet att avsluta deltagande 

om så önskades. Möjlighet fanns att dela den allmänna förfrågan vidare för att nå 

utanför författarnas sociala nätverk. Inklusionskriterier för att vara med i studien var att 

det skulle vara kvinnor, samt att de skulle vara mellan 18 till 25 år. Informationsbrev 

(Bilaga 1) skickades till deltagarna efter att kvinnorna meddelat önskat deltagande. Tio 

kvinnor i åldern 21-25 år tog själva kontakt med författarna för önskan om deltagande, 

samt tre kvinnor inkluderades via ett snöbollsurval av två deltagare som tog med sig en, 

samt två vänner. Totalt tretton kvinnor inkluderades i studien. Samtliga kvinnor hade 

erfarenhet av hormonella preventivmedel, vilket framkom under 

fokusgruppsintervjuerna. Samtyckesblankett (Bilaga 2) lämnades till deltagarna i 

samband med intervjun. De tretton kvinnorna delades vidare upp i tre fokusgrupper med 

fem kvinnor i två grupper samt tre i en grupp. Enligt Wibeck (2017, ss.175-176) finns 

det ingen riktlinje på hur många personer som skall ingå i varje fokusgrupp, vid mindre 

grupper kan deltagarna dock få mer talutrymme än vid större grupper. Samtliga 

fokusgruppsintervjuer genomfördes i södra Halland där gruppen med tre deltagare var 

på annan ort än övriga grupper. Vid två av grupperna hölls intervjuerna i ett privat 

grupprum på ett offentligt bibliotek. Fokusgruppsintervjun med tre deltagare hölls på ett 

konditori efter stängning. Fokusgrupperna ägde rum i slutet på år 2017 samt under året 

2018. 

 

Datainsamling 

Halvstrukturerade fokusgruppsintervjuer genomfördes. Fokusgrupper kan generera data 

när det är erfarenheter eller värderingar som skall studeras, men kan också ge en inblick 

i hur människor reagerar inför ett visst ämne (Wibeck 2017, ss.169-172). 

Halvstrukturerade intervjuer användes i fokusgrupperna vilket innebär att en 

sammanställd intervjuguide (Bilaga 3) bestående av flertal öppna frågeområden som 

önskas diskuteras av författaren används (Wibeck 2017, ss.173-174). Tre 

fokusgruppsintervjuer genomfördes, 40-60 minuter långa. Intervjuerna initierades med 

en öppen fråga. Att använda sig av öppna frågor är enligt Wibeck (2017, s.174) lämpligt 

då det kan leda till innehållsrika berättelser. En av författarna inledde intervjun med 

frågan “Vad har ni för erfarenheter av hormonella preventivmedel?” och därefter 

diskuterade deltagarna kring ämnet och författarna observerade diskussionen. Vid 

fokusgrupper lämnas deltagarna att fritt diskutera och lyfta fram aspekter kring ämnet 

som anses betydelsefulla (Wibeck 2017, ss.173-174). När diskussionen inte fortgick 
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ställdes ytterligare öppna frågor från någon av författarna för att få ett flyt i 

diskussionen. Exempel på fråga kunde vara “Vad har ni för erfarenheter av biverkningar 

vid användning av hormonella preventivmedel?” Båda författarna var således 

involverade i att såväl ställa frågor, som att skriva ned stödord under intervjun. 

Intervjuerna spelades in och författarna transkriberade sedan det inspelade materialet 

ordagrant efter intervjuerna. 

 

Dataanalys 

Kvalitativ innehållsanalys kan vara av deduktiv eller induktiv ansats varvid i denna 

studie induktiv ansats har använts. Induktiv ansats innebär att analysen genomförs 

utifrån textinnehållet i datamaterialet (Elo & Kyngäs 2007). Syftet med kvalitativ 

innehållsanalys är att beskriva innehåll som relaterar till syftet, samt att vidare få fram 

kategorier och subkategorier som är återkommande i intervjumaterial (Elo & Kyngäs 

2007). Vid innehållsanalys transkriberas intervjuerna noggrant och skrivs ned för att 

lättare kunna se ut kategorier. Transkriptionerna från samtliga intervjuer lästes igenom 

flertal gånger av båda författarna för att få en helhetsbild av materialet.  I denna studie 

har öppen kodning använts vilket innebär att när författarna läst den transkriberade 

texten har rubriker skrivits ned i marginalen  vilket görs för att beskriva innehållet (Elo 

& Kyngäs 2007). Rubrikerna valdes ut genom meningsbärande enheter och beskrivande 

citat i textmassan. När den öppna kodningen var utförd valde författarna att gruppera 

liknande data under kategorier och vidare under subkategorier, vilket då skapade 

kategorierna. Erfarenheter av hormonernas påverkan på kroppen och välbefinnande 

samt Kunskap om hormonella preventivmedel med sex tillhörande subkategorier. Vid 

presentation av resultatet så belystes kategorierna med citat som framkommit i 

intervjuerna. Citaten presenteras med en siffra som anger vilken fokusgrupp kvinnan 

tillhörde.   

  

Etiska överväganden 

För att skydda deltagarna i studien finns fyra grundläggande krav på forskning. Kraven 

benämns informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att informera kring studiens syfte och hur 

genomförandet kommer gå till (Vetenskapsrådet 2002). Deltagarna fick således både 

muntlig och skriftlig information kring studiens syfte. Samtyckeskravet innebär att 

deltagarna har rätt att själva bestämma om de vill medverka (Vetenskapsrådet 2002). 

Deltagarna i studien informerades om att deras deltagande var frivilligt samt att 

möjlighet fanns att avsluta deltagande om så önskades. Deltagarna fick vidare skriva på 

ett medgivande till att delta i studien. Deltagarna informerades om att deras 

personuppgifter avidentifieras vilket konfidentialitetskravet innebär (Vetenskapsrådet 

2002). Nyttjandekravet avser att den insamlade datan endast får användas som 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2002).   

  

Förförståelse 

Författarnas förförståelse diskuterades sinsemellan. Det framkom att båda författarna 

hade goda kunskaper om hormonella preventivmedel relaterat till utbildning, eget 

användande och därmed egna erfarenheter av vissa hormonella preventivmedel. Enligt 
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Henricson (2017, s.415) bör förförståelsen presenteras för att kunna hantera den så att 

det inte färgar resultatet.  

 

RESULTAT 

Resultatkategorier                                                                           

                                                                                                                                Tabell 1 

Kategori Subkategori 

Erfarenheter av hormonernas påverkan 

på kroppen och välbefinnandet 

Att inte veta vem man är utan sitt 

hormonella preventivmedel 

 Biverkningar av hormonella preventivmedel 

– en uppoffring för säkert skydd 

 Negativa erfarenheter var övervägande 

Kunskap om hormonella preventivmedel Val av metod snarare än val av hormon 

 Internet och barnmorskan som 

informationskälla 

 Erfarenhet av bristande kunskap och intresse 

hos män 

 

Erfarenheter av hormonernas påverkan på kroppen och 

välbefinnandet   

Kategorin Erfarenheter av hormonernas påverkan på kroppen och välbefinnandet med 

tillhörande tre subkategorier Att inte veta vem man är utan sitt hormonella 

preventivmedel, Biverkningar av hormonella preventivmedel - en uppoffring för säkert 

skydd samt Negativa erfarenheter var övervägande belyser kvinnornas erfarenheter av 

hormonella preventivmedels påverkan på kroppen och välbefinnandet, framförallt de 

negativa biverkningar de upplevt. 

 

Att inte veta vem man är utan sitt hormonella preventivmedel 

En stor del av kvinnorna hade använt sig av hormonella preventivmedel i flera år och 

först när de blev äldre börjat fundera mer på hur hormonerna påverkar kroppen. Vid 

avslut av hormonellt preventivmedel upplevde kvinnorna att de mådde bättre såväl 

fysiskt som psykiskt. Samtidigt som de kvinnor som ännu inte slutat med sitt 

hormonella preventivmedel funderade kring hur de skulle reagera utan, där flera av 

kvinnorna uppgav att de inte visste vem de var utan sitt hormonella preventivmedel. 
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“Jag gick på p-piller från 7-8:an och slutade i vuxen ålder och det var då jag insåg hur 

dåligt jag har mått. Humörsvängningar, sockersug, tjurig, allmänt bitter. Sen några 

månader efter jag slutat kände jag mig som en ny människa… Så kände jag.” (3) 

  

”Man vet ju inte och ofta är man ju ganska så ung när man börjar så man har ju ingen 

aning vem man är som person och hur man skulle vara. Hade jag aldrig börjat med p-

piller så vete fan… Jag har ingen aning.” (2) 

  

Flertal kvinnor upplevde att de var kontrollerade av preventivmedlet och att de efter en 

periods användning av hormonella preventivmedel, hade funderingar kring vad som var 

normalt i kroppen och vad som var preventivmedlets verkan. Erfarenheter hörde till att 

kvinnorna kände sig sura och upplevde minskad motivation i det dagliga livet. Flera av 

kvinnorna beskrev också att de fick psykiska biverkningar av det hormonella 

preventivmedlet och hade upplevt såväl ångest, som depression i samband med 

användandet vilket de först upptäckte efter avslut då besvären försvann i samband med 

det.  

  

“Jag tycker att det känns som att det kontrollerar min kropp lite, jag vet liksom inte vem 

jag var innan jag åt preventivmedel. Vem skulle jag bli om jag slutade äta hormonellt 

preventivmedel.”(2) 

  

Många av kvinnorna hade funderingar kring hur till exempel deras hy skulle vara utan 

hormonellt preventivmedel, hur deras kroppshydda skulle se ut, hur mycket 

premenstruellt syndrom (PMS) eller mensvärk de skulle ha. Sammanfattningsvis fanns 

det alltså en oro och nyfikenhet hur kroppen skulle bete sig utan det hormonella 

preventivmedlet. 

  

”Många av mina vänner som har p-piller känner likadant som jag... Vad är det i p-

piller egentligen? Varför gör hormonet att man blir en annan person?”(3) 

  

Biverkningar av hormonella preventivmedel - en uppoffring för säkert skydd  

Majoriteten av kvinnorna upplevde att det var viktigt att ha ett så säkert preventivmedel 

som möjligt, framförallt om kvinnan upplevde eventuella biverkningar. Flertalet av 

kvinnorna uttryckte att de fick ta en del biverkningar framför att inte bli gravida, samt 

att de inte hade något annat val. Vidare upplevde en stor del av kvinnorna att det alltid 

var något som rubbades i kroppen vid användning av hormonella preventivmedel. 

Antingen hyn, humöret, vikten eller sexlusten vilket upplevdes tråkigt men som en 

nödvändig uppoffring. Samtidigt fanns det ingen beredskap i att vilja byta 

preventivmedel då det skulle bli krångligt om det inte skulle fungera, samt rädslan för 

ytterligare biverkningar. 

 

Kvinnorna hade en uppfattning om att hormonella preventivmedel var mer säkert än 

icke- hormonella preventivmedel, samt att det endast fanns ett begränsat antal metoder 

utan hormon att välja mellan. Som kvinna i en relation där det fanns behov av att 

skydda sig mot graviditet kunde flera av kvinnorna uppleva att det inte fanns något 

annat val än att använda ett hormonellt preventivmedel och att ansvaret låg hos kvinnan. 

Att ha ett säkert preventivmedel upplevde således flera av kvinnorna berodde mer på 
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livssituationen. I en fast relation där ett barn skulle vara välkommet även fast det hade 

varit oplanerat, var det viktigare att ha ett preventivmedel som kvinnan mådde bra av än 

ett preventivmedel som var säkert. Om det däremot var väldigt viktigt att skydda sig 

mot en oönskad graviditet var det viktigare med ett säkert preventivmedel. Flertalet av 

kvinnorna som deltog i studien upplevde att om det fanns ett säkert hormonfritt preparat 

som var smidigt att använda, hade kvinnorna föredragit det framför ett hormonellt 

preventivmedel relaterat till de biverkningar hormonella preventivmedel medför. 

  

“Jag vill egentligen inte ha någonting. Kanske kan bli hjälpt att hålla koll på kroppen 

med hjälp av natural cycles och vara neutral.” (2) 

 

Negativa erfarenheter var övervägande 

I samtliga fokusgrupper framkom en överhängande skepsis till hormonella 

preventivmedel och de negativa aspekter preparatet medförde. Det fanns kunskap om de 

positiva fördelarna med hormonella preventivmedel, men majoriteten kunde främst 

klargöra de negativa biverkningarna. I en av grupperna upplevde samtliga kvinnor att 

biverkningarna inte vägde över fördelarna. 

  

“Jag tar hellre mens alla dagar i veckan än att ta hormoner igen.” (3) 

  

Negativa aspekter kunde vara allt från fysiska till psykiska biverkningar och 

administreringar som upplevdes negativt av kvinnorna. Det fysiska måendet var 

upplevelser som att rubba kroppens naturliga hormonbalans, ökad mensvärk, spottings, 

acne, viktuppgång samt minskad sexlust. En orsak till den minskade sexlusten kunde 

enligt två kvinnor bero på minskad lubrikation vilket därav kunde leda till obehag och 

olust. 

  

“Jag testade tabletter, glidmedel, vaginala krämer och precis allt, ingenting fungerade. 

När jag slutade med p-piller så kom det igång igen.” (3) 

  

Psykiska biverkningar som flertal av kvinnorna upplevt var humörsvängningar, minskad 

glädje, upplevt försämrat mående, lättare att bli arg och ledsen, oro för risker som 

bröstcancer och blodpropp och stort ansvar att sköta sitt preventivmedel. Kvinnorna 

upplevde även en oro och rädsla för insättning av framförallt spiral där många upplevde 

att de blev påverkade av vänners erfarenheter samt “skräckhistorier” om smärtsamma 

insättningar. Vänners erfarenheter av hormonella preventivmetoder påverkade valet av 

egen metod, trots att det fanns en god kunskap bland kvinnorna att preventivmedlet 

påverkar kvinnor individuellt.  

  

“Det blir en viss påverkan om någon trivts bra eller mindre bra med ett preventivmedel, 

och det påverkar en nog mer än vad man tror.” (2) 

  

Vidare fanns det en uppfattning bland kvinnorna om att det tar längre tid att bli gravid 

efter avslut av ett hormonellt preventivmedel, att det kan ta upp till sex månader innan 

fertiliteten återkommit efter att man har tagit ut en spiral eller slutat med sitt p-piller, 

vart denna information kommit ifrån var dock oklart hos kvinnorna. Kvinnorna uppgav 
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att det är sånt som alla vet och pratar om, det var dock ingen information som de hade 

fått av barnmorska eller läkare. 

 

Kunskap om hormonella preventivmedel   

Kategorin Kunskap om hormonella preventivmedel med de tre subkategorierna Val av 

metod snarare än val av hormon, Internet och barnmorskan som informationskälla samt 

Erfarenheter av bristande kunskap och intresse hos män belyser såväl kvinnornas 

erfarenhet av de positiva fördelarna med hormonella preventivmedel, information vid 

preventivmedelsrådgivning, internet som en stor informationskälla samt den upplevda 

bristande kunskapen hos män. 

 

Val av metod snarare än val av hormon  

Kvinnornas positiva erfarenheter av hormonella preventivmedel var mer kopplat till val 

av metod, snarare än val av hormon. Till exempel var det fler kvinnor som upplevde 

positiva effekter av användandet vid spiral än av andra hormonella metoder som 

diskuterades i fokusgrupperna. Däribland upplevelsen av mer jämnt humör, minskad 

eller utebliven blödning, mindre svullen i magen, att hormonerna utsöndrades mer jämt 

i mindre mängd, lokalt. Att inte behöva hämta ut recept och att risken att glömma ta ett 

piller uteblev. Positiva fördelar som framkom i diskussionen kring användandet av p-

piller var kopplat till blödningskontroll, det var en fördel att alltid veta exakt vilken dag 

mensen skulle komma, samt möjligheten till att skjuta upp mensen vid behov. 

  

“Det här med att skjuta upp är något fantastiskt till exempel när man ska åka på 

semester, fasen nu kommer den precis den veckan jag ska ligga på stranden och då kan 

man bara skjuta upp den lite och det spelar ju liksom inte någon större roll egentligen.” 

(2) 

  

Andra positiva erfarenheter som uppmärksammades kring hormonella preventivmedel 

som inte var kopplat till val av metod av kvinnorna, var framförallt minskad eller 

lindrigare mensvärk, att mensen minskar eller helt försvinner. Kvinnor som tidigare 

upplevt menstruationssmärtor som kunde hindra kvinnorna från att jobba och orsaka 

kräkningar upplevde att hormonerna var det enda som fungerade. 

  

“Det är ju inte hållbart att ligga och kräkas i en vecka och inte ta sig upp ur sängen. 

Jag har nog inte så mycket annat alternativ än att äta eller ha hormoner på nått 

sätt.”(1) 

  

En annan erfarenhet som majoriteten av kvinnorna var överens om var att det är 

smidigare att använda ett hormonellt preparat än kondom eller pessar, som kunde 

förstöra stämningen innan samlag och därmed minska risken att missköta användandet. 

Den mest överhängande faktorn var dock att vara skyddad från att bli oönskat gravid.  

  

Internet och barnmorskan som informationskälla 

Vid val av preventivmetod valde de flesta kvinnorna att vända sig till barnmorska för ett 

besök. Den största delen av kvinnorna i studien litade på den information de fick av 
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barnmorskan kring hormonella preventivmedel men upplevde att informationen var 

vinklad till positiva fördelar. Kvinnorna  önskade  få mer information om  biverkningar 

vilket de dock upplevde att de aktivt fick fråga om. 

 

Internet var vidare den informationskälla de flesta av kvinnorna använde sig av vid 

inhämtning av kunskap. Sidor som var populära bland kvinnorna var 

ungdomsmottagningens hemsida, följt av vårdguiden 1177. Kvinnorna hade erfarenhet 

av att negativa aspekter av hormonella preventivmedel presenteras på internet, i media, 

sociala medier och bland bloggare. Flertal av kvinnorna upplevde att bloggare och 

kända personer som syns mycket på internet och media pratar öppet om hormonella 

preventivmedel och att det då ofta blir det negativa som lyfts fram som kostnader och 

biverkningar, vilket då fick hormonella preventivmedel att verka farliga. Det fanns dock 

en försiktighet och ett kritiskt tänkande hos kvinnorna kring att läsa på olika forum på 

internet. 

  

“Social media får det hormonella att verka fel, att du inte ska stoppa i dig hormoner 

och alltså lite skrämseltaktik tror jag. Att det är farligt, det förändrar din kropp och allt 

det här.” (2) 

  

Samtidigt uppgav några av kvinnorna i studien att det kanske är så att det börjar bli mer 

accepterat att prata om sitt illabefinnande vid användning av hormonella 

preventivmedel. 

  

“… och nu finns det ju så mycket influencers och så som skriver om vad som helst och 

när som helst så då är det ju lite mer mänskligt och man kan se vad andra gjort och hur 

de upplevt det, det blir lite mer öppet liksom.”(3) 

 

Erfarenhet av bristande kunskap och intresse hos män  

Även fast många av kvinnorna upplevde att preventivmedel borde vara ett gemensamt 

ansvar i en relation, upplevde många att det inte fanns förståelse, kunskap eller intresse 

från männens sida. Den största delen av kvinnorna önskade att sexualundervisningen i 

grundskolan skulle innehålla mer undervisning om kvinnans kropp och preventivmedel. 

Detta för att öka kunskapen hos såväl männen som sig själva samt för att göra ämnet 

mindre tabubelagt, vilket flera av kvinnorna upplevde att just detta ämne var i skolan. 

Kvinnorna som upplevde att männen hade bristande kunskap och intresse kring 

preventivmedel berättade att det var svårt att diskutera preventivmedel i relationen då de 

hade erfarenhet av att män upplever att det viktigaste är att det ska vara säkert.   

  

“Ta något som du inte blir gravid på… Jag tror att de känner att de inte kan påverka 

valet då de inte känner kvinnans kropp. Hade det funnits preventivmedel för män hade 

man kunnat prata om det på ett annat sätt.  Ansvaret ligger hos kvinnan.” (2) 

  

Flera kvinnor uttryckte en önskan om bättre och fler preventivmedel för kvinnor och att 

det borde läggas mer fokus på forskning för preventivmedel till män. Många av 

kvinnorna i studien hade däremot inte litat på att deras manliga partner skulle sköta 

preventivmedlet på ett säkert sätt.   
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“Jag pratar inte med min sambo, han har ingen aning om vad man snackar om”(2) 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

I föreliggande studie har en kvalitativ innehållsanalys använts då det ansågs lämpligt för 

att analysera likheter och skillnader kring unga kvinnors erfarenheter av hormonella 

preventivmedel. Vidare ansågs det enligt Wibeck (2017, s.178) att kvalitativ 

innehållsanalys vara mest lämpad när fokusgruppsintervjuer används.  

  

Författarna började initialt med att söka i databaser som Cinahl, Pubmed och Psycinfo 

med olika sökord till exempel contraception och birthcontrol för att få en överblick 

över hur utforskat ämnet var. Författarna inledde sökning med hjälp av en bibliotekarie 

och sökte sedan enskilt. Det var tydligt i sökningarna att det finns sparsamt med 

forskning kring ämnet och inte heller just kring det syftet som författarna valt att 

studera. Majoriteten av artiklarna som framkom i sökningarna var studier som var 

utförda på specifika folkgrupper och studier kring preventivmedel efter abort. Detta kan 

visa på att ytterligare forskning är aktuellt då ämnet är sparsamt utforskat.   

 

Inklusionskriterier i studien var att det skulle vara kvinnor, samt ålder 18 till 25 år. 

Kvinnorna som önskade delta i studien var mellan 21-25 år. Åldersspannet ansågs 

relevant då åldersgränsen att besöka ungdomsmottagningen är upp till 25 år i stora delar 

av Sverige.  Vidare fanns det inga ytterligare inklusionskriterier vilket författarna 

sinsemellan diskuterade men då studiens syfte är erfarenheter så ansåg författarna att 

intressant data skulle missas om ytterligare inklusionskriterier skulle tillämpas till 

exempel att kvinnorna skulle använda sig av något hormonellt preventivmedel. Det 

framkom dock under fokusgruppsintervjuerna, utan förfrågan att samtliga kvinnor hade 

erfarenhet av hormonella preventivmedel. Ett utskick gjordes på social media, Facebook 

angående önskat deltagande i studien. Enligt Ali och Skärsäter (2017, s.219) används 

Facebook dagligen av 82 % av unga personer mellan 16-25 år och ansågs därmed 

relevant som rekryteringssida. En bias kan vara att vid utskick via sociala medier blir 

urvalet inte slumpmässigt utan deltagande på eget intresse. Det kan diskuteras huruvida 

intresset för deltagande förhåller sig till inställningen av hormonella preventivmedel då 

de kvinnor som har en dålig erfarenhet kanske har större benägenhet att prata om 

problemen som finns. Detta ser vi således som en minskad trovärdighet på studiens 

resultat och därför inte överförbar till övriga befolkningen utan fler studier behövs 

genomföras med slumpmässiga urval. Inte heller subjektiva uppfattningar går att 

generalisera på befolkningen som en sanning. 

  

Antalet informanter till fokusgrupperna var inte förutbestämt men efter tredje 

fokusgruppsintervjun upplevdes att återkommande svar uppkom från tidigare två 

fokusgrupper vilket författarna då upplevde att tillräckligt mycket fakta inhämtats. Det 

kan enligt Wibeck (2017, s.175) uppstå så kallad teoretisk mättnad men vilket troligtvis 

inte är tillämpat relaterat till den korta tidsperiod föreliggande studie har pågått. 

Föreliggande studies resultat är således inte generaliserbart vilket Wibeck (2017, s.172) 
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menar att fokusgruppers resultat inte heller kan bli. Antalet informanter i 

fokusgrupperna var fem personer i två grupper och tre personer i en grupp. Antalet 

informanter i varje fokusgrupp ansågs av författarna vara relevant då det i större grupper 

kan vara svårt att komma till tals. Wibeck (2017, s.176) menar att det inte finns någon 

begränsning på antalet deltagare men att fyra till sex deltagare kan vara lagom, dock kan 

det förekomma fokusgrupper med mindre antal deltagare som fungerar bra vilket det i 

föreliggande studie förekom en grupp med tre deltagare. 

  

Under fokusgruppsintervjuerna var båda författarna närvarande vilket kan upplevas som 

en styrka för studien då båda varit delaktiga och inhämtade informationen.  Detta kan 

också göra studien mer tillförlitlig. Samtidigt kan det upplevas att informanterna kan 

känna sig i ett underläge när två personer som kan ämnet håller i intervjun därför valde 

författarna att vara på en plats som var neutral för informanterna och därmed kunde 

skapa mer trygghet. Vi kan diskutera om det vid användning av fokusgrupper finns en 

risk att trots att författarna lovar att inte röja informanternas identitet eller sprida vad 

som sagts under intervjun kan det inte utlovas att övriga gruppdeltagare gör det (Wibeck 

2017, s.172). Således kan det också komma att upplevas känsligt att diskutera i en grupp 

med personer som är okända eller kanske enbart bekanta.  

 

Fokusgruppsintervjuerna utfördes på två olika orter i södra Halland vilket kan ses som 

en styrka då det eventuellt kan ge ett bredare resultat. Tiden på intervjuerna var mellan 

40-60 minuter vilket ansågs som en tid som var relevant och där fakta som inhämtats 

var både innehållsrik och svarade mot syftet. Inspelningen av intervjuerna lyssnades 

igenom av båda författarna, transkribering av intervjuerna delades upp sinsemellan och 

därefter diskuterades författarna emellan. Analysen genomfördes sedan gemensamt 

vilket kan ge en ökad pålitlighet och bekräftelsebarhet. Enligt Fridlund och Mårtensson 

(2017, s.432) så kan en beskrivning av hur intervjuerna och transkriberingen utförts leda 

till en ökad pålitlighet.  Författarna har i studiens resultat använt sig av citat vilket kan 

ge en styrka samt trovärdighet till resultatet då läsaren kan få en större helhetsbild och 

förståelse till de unga kvinnornas erfarenheter (Danielson 2017, s.296). 

  

Författarnas förförståelse diskuterades tidigt sinsemellan för att minska risken att 

påverka resultatet. Genom att diskutera förförståelsen kan en pålitlighet och ökad 

trovärdighet påvisas (Fridlund & Mårtensson 2017, s.432). Förförståelsen kan ha 

betydelse av att författarna är kvinnor i nära ålder som informanterna och därav har 

påverkats av liknande sociala och yttre faktorer. Relaterat till förförståelsen har 

författarna diskuterat öppet för att inte dra några förhastade slutsatser. Förförståelsen 

diskuterades även efter resultatet var bearbetat, slutligen har författarna erhållit en ökad 

respekt till hormonella preventivmedel, relaterat till de erfarenheter kvinnorna framfört. 

Enligt Henricson (2017, s.415) kan det inte uteslutas att förförståelsen har påverkat till 

viss del. 

 

Resultatdiskussion 

De två kategorierna Erfarenheter av hormonernas påverkan på kroppen och 

välbefinnandet samt Kunskap om hormonella preventivmedel med sex tillhörande 

subkategorier presenterar bland annat att kvinnorna framförallt har negativa erfarenheter 

av hormonella preventivmedel och då främst hormonernas effekt på kroppen och 
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välbefinnandet. Kvinnorna hade även en nyfikenhet kring hur deras kropp skulle vara 

utan hormonella preventivmedel. Samtidigt uppgav kvinnorna att det inte fanns några 

valmöjligheter, vilket ledde till att kvinnorna upplevde att de fick offra sitt fysiska och 

psykiska välmående till följd av att skydda sig mot oönskad graviditet. Vidare uppgav 

flera av kvinnorna att det dock fanns vissa fördelar med hormonella preventivmedel 

som att till exempel kunna skjuta upp sin mens vid användning av p-piller. En stor del 

av kvinnorna inhämtade fakta kring preventivmedel på internet, men också hos 

barnmorskan.  Kvinnorna hade erfarenhet av att mycket negativa aspekter kring 

hormonella preventivmedel presenteras på internet. Samtidigt som kvinnorna önskade 

att de skulle få mer information om biverkningar av preventivmedel vid besök hos 

barnmorskan. En stor del av kvinnorna i studien önskade också en bättre 

sexualundervisning i skolan för att få en ökad förståelse kring kroppens sexuella och 

reproduktiva hälsa hos såväl de själva som hos män. 

  

Erfarenheter av hormonernas påverkan på kroppen och välbefinnandet 

Kategorin Erfarenheter av hormonernas påverkan på kroppen och välbefinnandet med 

tillhörande subkategorier beskriver att en stor del av kvinnorna upplever att de inte 

visste vem de var utan sitt hormonella preventivmedel och hade en stor nyfikenhet men 

också oro hur kroppen skulle fungera utan. Många av kvinnorna kände sig kontrollerade 

av sitt hormonella preventivmedel. Detta kan tydliggöras i en enkätstudie gjord bland 

430 unga kvinnor där flera av kvinnorna beskriver att de upplever sitt kroppsliga 

tillstånd som främmande relaterat till preventivmedelsanvändning, samt att de ofta 

reflekterade över hur deras kropp påverkades av preventivmetoden de använde (Färdow 

2015). Liknande upplevelse har även framkommit i en studie gjord av Fröberg och 

Medin (2015) som studerat unga kvinnor med liknande upplevelser. I föreliggande 

studie uppgav flera av kvinnorna att de börjat med hormonella preventivmedel i ung 

ålder och inte ännu lärt känna sin kropp, vilket kan kopplas till  Häggström-Nordin 

(2016, ss.96-97) som beskriver att utvecklingen av självkänslan i tonåren kan medföra 

en instabil självbild och en negativ syn på kroppen. Författarna kan därmed diskutera 

vad som tillhör den normala utvecklingen i tonåren och vad som är en biverkan av det 

hormonella preparatet, kvinnorna i studien förstärker misstanken om att 

preventivmedlet orsakar illabefinnande genom att de kvinnor som slutat med sitt 

hormonella preventivmedel upplevt en förbättring i sitt välbefinnande. Varför skiljer sig 

då kvinnors uppfattning om preventivmedel idag från kvinnors uppfattning på 1960-

talet? Då hormonella preventivmedel ansågs vara en möjlighet för kvinnan att ta egen 

kontroll över sin kropp och fertilitet snarare än att vara kontrollerad av sitt 

preventivmedel som kvinnorna i studien upplever i dag (Socialstyrelsen 2011). Detta 

kan tydligt visa på hur samhällets konstruktioner kan påverka hur kvinnan upplever sitt 

preventivmedel. 

  

Många kvinnor i studien önskade använda ett så säkert preventivmedel som möjligt och 

hade därför uppfattningen att de fick acceptera biverkningar och uppoffra sitt mående, 

då det säkraste preventivmedlet ansågs vara hormonellt. De kvinnor som inte 

accepterade biverkningar övervägde andra preventivmedelsalternativ med högre pearl 

index. Fröberg och Medin (2015) förstärker detta i sin studie där unga kvinnor 

överväger mindre effektiva hormonfria alternativ relaterat till de biverkningar 

hormonella preventivmedel medför. Vidare har en uppåtstigande trend 
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uppmärksammats i Sverige där barnmorskan och doktoranden Niklas Envall i flertalet 

artiklar och tv-reportage presenterat att fler män väljer att sterilisera sig till följd av vad 

han tror kan bero på att fler kvinnor väljer att avstå hormonella preventivmedel relaterat 

till biverkningar som de kan medföra, detta enligt hans egna sammanställning av siffror 

från Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting (Aftonbladet 2018, Sveriges 

Television 2018, Omni 2018). Detta skulle kunna visa på att män idag tar ett större 

ansvar i den reproduktiva hälsan än tidigare. Ett gemensamt ansvar kan enligt Statens 

Folkhälsoinstitut (2011) bidra till ökad jämställdhet inom sexuell och reproduktiv hälsa. 

Dock beskriver flera av kvinnorna i föreliggande studie att de saknar ett gemensamt 

ansvar och intresse gentemot preventivmedel tillsammans med sin manliga partner. Män 

lämnar således ett indirekt ansvar till kvinnan gentemot preventivmedelsanvändning, 

vilket kan förklaras av att det endast finns hormonella preventivmedel till kvinnor 

(Statens Folkhälsoinstitut 2011). Detta kan också förstärkas av en undersökning från 

Folkhälsomyndigheten (2017) som visar på att kvinnor generellt har större kunskap om 

sexualitet och därför tar större ansvar för preventivmedel än vad män gör. Detta kan 

indikera  en sexuell icke jämställdhet mellan unga män och kvinnor då männens 

alternativ är få och gällande sterilisering är det först aktuellt vid en högre ålder.  

  

I studien framkommer främst negativa erfarenheter vid användandet av hormonell 

antikonception med fysiska och psykologiska biverkningar, som ökad mensvärk, acne, 

viktuppgång, minskad sexlust samt humörförändringar. I en studie av Brynhildsen, 

Hammar, Malmborg och Persson (2015) som studerat 3740 svenska kvinnor bekräftas 

att en av fyra svenska kvinnor i studien som använde sig av hormonellt preventivmedel 

fick en minskad sexlust, vilket är fler jämfört med kvinnor som använde sig av icke 

hormonella preventivmedel. Aspekterna som kvinnorna belyste i såväl föreliggande 

studie som av Brynhildsen, Hammar, Malmborg och Persson (2015) stämmer vidare 

överens med studien av Halldén, Lundgren och Christensson (2011) samt Färdow 

(2015) där unga kvinnor uppgav att de var missnöjda med hormonella preventivmedel 

relaterat till de biverkningar de medförde. Utifrån detta kan en förståelse för kvinnors 

hälsa beaktas utifrån ett hållbart perspektiv där en betydande del av befolkningen 

upplever biverkningar som påverkar hälsan negativt. Frågan är om kvinnors hälsa hade 

påverkats mer negativt av att inte ha kontroll över sin fertilitet? Vi anser att inget av 

alternativen är aktuella utifrån ett hållbart perspektiv då kvinnor varken bör behöva 

offra sitt mående, eller sin fertilitetskontroll. Fler alternativ till dagens antikonception 

borde därför eftersträvas för att tillgodose kvinnors behov och hälsa då det inte är 

hållbart att en stor del av kvinnor i fertil ålder upplever biverkningar av hormonella 

preventivmedel. Mer forskning oberoende av läkemedelsföretagen bör därför 

genomföras där kvinnors välbefinnande beaktas i förhållande till olika metoder inom 

hormonell antikonception. Detta för att få en sann bild av hur sambandet mellan 

hormonell antikonception och kvinnors välbefinnande är sammanlänkat. 

  

Kunskap om hormonella preventivmedel 

Under kategorin Kunskap om hormonella preventivmedel med tillhörande subkategorier 

speglas de positiva fördelarna med hormonella preventivmedel som mindre 

humörsvängningar och minskad dysmenorré vid användning av hormonspiral. Halldén, 

Lundgren och Christensson (2011) samt Läkemedelsverket (2014) råder barnmorskor 

att aktivt arbeta med att rekommendera tjejer långtidsverkande preventivmedel till 
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exempel spiral som förstahandsval samtidigt som barnmorskan bör  utgå från kvinnans 

livsvärld och ge en individualiserad rådgivning. Således kan det diskuteras om det är 

barnmorskans arbete att övertyga unga kvinnor till ett säkert hormonellt preventivmedel 

eller om mer fokus ska läggas på att lyssna in kvinnors önskningar och behov. 

Barnmorskornas arbete med att förespråka spiral kan försvaras med hjälp av 

föreliggande studie då kvinnorna generellt upplevde mindre biverkningar vid 

hormonspiral än av andra hormonella metoder. Många kvinnor saknade dock en 

objektivitet om det hormonella preventivmedlens för- och nackdelar från barnmorskans 

sida då endast fördelarna med preparatet belystes och kvinnorna sedan blev lämnade 

själva att söka upp biverkningar eller var tvungna att aktivt fråga barnmorskan. Detta 

bekräftas i en studie vars syfte var att beskriva hur svenska barnmorskor handlägger 

preventivmedelsrådgivning där ett flertal barnmorskor valde att inte informera om 

biverkningar, såvida kvinnan inte själv frågade efter det (Hägglund, Häggström-Nordin 

och Wätterbjörk 2011). Vidare framgår det i en studie av Ekelund och Petersen (2017) 

att barnmorskan är i en maktposition och rekommenderar egna  favoriter när det 

kommer till val av preventivmedel och metod. Barnmorskan väljer därmed att 

presentera information som kan styra kvinnan i val av preventivmedel (Ekelund & 

Petersen 2017). Ett sådant förhållningssätt strider mot såväl Läkemedelsverkets 

behandlingsrekommendationer (2014) som Barnmorskeförbundets 

kompetensbeskrivning (2018) där barnmorskans kompetens ska innefatta att “stärka 

patientens förmåga till hälsofrämjande åtgärder och egenvård genom att tillgodose 

behov av kunskap och information”. 

  

Brown, Foster-Rosales, Harper och Raine (2010) samt Fröberg och Medin (2015) 

presenterar att unga kvinnor generellt har en låg kunskap kring preventivmedels för- och 

nackdelar samtidigt som Ekelund och Petersen (2017) presenterar forskning där även 

barnmorskor upplever att kvinnor har dålig kunskap kring hormoners påverkan i 

kroppen. Författarna kan därmed se en kunskapsklyfta mellan barnmorskor och kvinnor 

som borde uppmärksammas och mötas. Unga kvinnor upplever att de får för lite 

information och kunskap av barnmorskor och från sexualundervisningen i skolan 

samtidigt som forskning visar att unga kvinnor har bristande kunskap. Vart ska 

kvinnorna inhämta kunskap och vad förväntar sig barnmorskan att unga kvinnor bör 

kunna själva. Hur mycket egenansvar har kvinnorna att införskaffa sig tillräcklig 

kunskap och hur mycket information/undervisning/rådgivning är rimligt att lägga på 

barnmorskans ansvar under ett 30 minuters besök på en mottagning? Finns det risker 

med att unga kvinnor inhämtar kunskap på egen hand? 

 

I föreliggande studie använde stor del av kvinnorna internet vid inhämtning av 

information, vilket även presenterades som den vanligaste informationskällan av 

Folkhälsomyndigheten (2017). Vidare belyser kvinnorna i studien en problematik till 

allt negativt som skrivs på sociala medier och forum eftersom flera av kvinnorna hade 

uppfattningen att det till stor del bara är människor med negativ inställning, alternativt 

dålig erfarenhet av ett preventivmedel som väljer att uttala sig. Frågan är om internet då 

kan vara en begränsning eller ge en felaktig bild av hormonella preparat när kvinnan 

sedan kommer till barnmorskan för preventivmedelsrådgivning? Unga kvinnor som inte 

tidigare har haft något preventivmedel och därmed ingen större uppfattning av 

hormonella preventivmedel kan bli påverkade av såväl forum på internet och 

modebloggare som når flera miljoner läsare i veckan och förespråkar hormonfria 
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alternativ med högt pearl-index för den typiska användaren. Enligt resultatet i 

föreliggande studie kan eventuellt en slutsats dras att trots att det är vanligt med 

informationsinhämtning på internet behöver det nödvändigtvis inte vara negativt 

betingat, då unga kvinnor idag väljer att inhämta kunskap på sidor som har information 

som grundar i forskning och beprövad erfarenhet så som vårdguiden 1177 och UMO. 

  

Slutligen kan författarna ställa frågan om fokus gällande hormonella preventivmedel har 

hamnat på preparatets biverkningar genom media snarare än de positiva fördelar som 

finns. Eller är kvinnor idag mer medvetna, ställer högre krav, och vägrar acceptera att 

använda ett preparat hela sitt fertila liv som kvinnan inte mår helt bra av? I föreliggande 

studie framkommer det att kvinnorna upplever att det är synd att det presenteras mycket 

negativa aspekter i media kring hormonella preventivmedel. Samtidigt som det finns en 

tanke om att det idag är mer accepterat att prata om sitt psykiska och fysiska 

illabefinnande i relation till preventivmedel. I en kontrollerad placebo-studie gjord vid 

Karolinska institutet framkom det att kvinnor som åt kombinerade p-piller hade 

signifikant sämre välbefinnande jämfört med de kvinnor som fick placebo (Blomberg, 

Dreber, Johannesson, Labrie, Lindén Hirschberg, Ranehill, Von Schoultz, & Zethraeus 

2017). Vidare har det nyligen kommit en studie av Merlo, Perez Vicente och Zettermark 

(2018) som presenterar att det finns ett samband mellan användning av hormonella 

preventivmedel och förskrivning av psykofarmaka för till exempel oro och 

nedstämdhet. Här kan författarna verkligen belysa ett samhällsproblem som bör beaktas 

och åtgärdas för att den hållbara utvecklingen och den sexuella och reproduktiva hälsan 

ska tillgodoses. 

  

Det finns behov av mer forskning kring hur barnmorskan i praktiken kan arbeta med 

preventivmedelsrådgivning och förskrivning gentemot unga kvinnor så att information 

och val av metod stämmer överens med kvinnans livsvärld samt önskemål och därmed 

kan bidra till ökad sexuell och reproduktiv hälsa hos kvinnor.  

 

SLUTSATS 

Hormonella preventivmedel var från början ett genomslag för kvinnor som i hög grad 

ökade den sexuella och reproduktiva hälsan genom fertilitetskontroll (Tydén 2016, 

s.132). Idag kan slutsatsen från föreliggande studie antyda precis tvärt om då kvinnorna 

anser att biverkningar av hormonella preventivmedel försämrar deras sexuella och 

reproduktiva hälsa genom en känsla av att kroppen blir kontrollerad genom 

preventivmedlet. Således kan en slutsats dras att det finns behov och efterfrågan från 

unga kvinnor att utveckla och skapa nya preventivmetoder då kvinnornas uppfattning 

enligt föreliggande studie är att de inte har något val än att leva en stor del av sitt fertila 

liv med biverkningar som påverkar kvinnans livsvärld negativt. Resultatet i 

föreliggande studie indikerar att det kan finnas ett behov av ytterligare forskning som i 

högre grad kan påvisa om hormonella preventivmedel har ett samband med ohälsa hos 

kvinnor. Resultatet kan även vara en hjälp för barnmorskor som arbetar med 

preventivmedelsrådgivning att erhålla ökad förståelse för unga kvinnors mående samt 

kunskap och därmed anpassa rådgivningen efter kvinnans individuella behov.  
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Bilaga 1 

 
 

      

Information om unga kvinnors erfarenheter av hormonella 

preventivmedel 
 

Vi är två sjuksköterskor som studerar på barnmorskeutbildningen vid Högskolan i 

Borås. En del av utbildningen består av att skriva ett examensarbete. Med vårt 

examensarbete är syftet att beskriva unga kvinnors erfarenheter av hormonella 

preventivmedel för att därigenom få större förståelse och kunskap kring vården.  

 

Vi frågar dig om du frivilligt vill bli intervjuad om din erfarenhet tillsammans i en 

mindre grupp där vi kommer be er att berätta om er erfarenhet kring hormonella 

preventivmedel. Självklart får du gärna ta med en vän. Kravet är att du/ ni ska vara 

mellan 18 och 25 år och kvinna.  

 

Intervjuerna kommer göras utav oss två studenter. Intervjun kommer ta ca 30-60 

minuter och vi bjuder på Frukostfralla. Den kommer att spelas in och ordagrant 

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

utöver författarna kan få tillgång till det. I resultatet avidentifieras dina personuppgifter. 

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

att motivera varför. 

 

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

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

på telefon eller e-mail på nedanstående uppgifter. 

 

Examensarbetet utförs under handledning av Åsa Larsson, Universitetslektor vid 

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

välkomna att kontakta henne på telefon: 0XX-XXX XXXX eller e-mail: XX@hb.se 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Namn: Alexandra Borg   Namn: Clara Zakrisson 

Tel: XXXXXXXXXX   Tel: XXXXXXXXXXX 

Mail: SXXXXXX@student.hb.se                                Mail: SXXXXXX@student.hb.se 

 
 

mailto:0XX-XXX%20XXXX
mailto:XX@hb.se
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Bilaga 2 

 
 

            Samtyckesformulär 
 

 

Jag har tagit del av medskickad information angående intervjustudien om unga kvinnors 

uppfattning av hormonella preventivmedel och är väl införstådd med informationen. Jag 

är även medveten om att jag när som helst kan avbryta mitt deltagande utan att behöva 

motivera mitt val. Jag har också fått information om vilka jag ska vända mig till för 

eventuella frågor kring studien.  

 

Jag samtycker till att delta i studien  

 

 

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

 

 

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

 

 

Ort och datum            .............................................................................. 

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Alexandra Borg                      Clara Zakrisson 

Tel: XXXXXXXXXX   Tel: XXXXXXXXXX 

Mail: SXXXXXX@student.hb.se                              Mail: SXXXXXX@student.hb.se 
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Bilaga 3 

 

Intervjuunderlag 

 

Vi ska använda oss av halvstrukturerad fokusgruppintervju för att få fram en fri 

diskussion kring valt ämne. Vi kommer att ställa samma inledningsfråga i alla grupper, 

(fråga 1). Sedan kommer vi att ställa öppna frågor under intervjuns gång för att fördjupa 

diskussionerna och hålla samtalet inom området som syftet avser att undersöka (visas i 

punktform) 

 

1. Vad har ni för erfarenhet av hormonella preventivmedel. Tillexempel, P-piller, 

mellan- eller mini-piller. hormonspiral, p-spruta, p stav, p-plåster eller P-ring.  

 

 Vad har ni för erfarenhet av biverkningar? Positiva/negativa effekter? 

 Vart inhämtar ni kunskap gällande hormonella preventivmedel? 

 Berätta om hur social media ex bloggar, tidningar, reklam presenterar 

preventivmedel?  

 Vem diskuterar ni helst preventivmedel med? Berätta varför.  

 Berätta om hur den personen påverkar ditt val om denne gör det? 

 Hur viktigt är det att ha ett så säkert preventivmedel som möjligt och varför? 

 Vad anser ni om att skydda er mot graviditet? 

 Upplever ni att hormonella preventivmedel är mer eller mindre säkra?  

 Hur upplever ni preventivmedelsrådgivningen hos barnmorskan? 

 

 

 


