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Sammanfattning    

 

Puberteten är en unik utvecklingsperiod i människans liv. Sexualiteten ses ofta som en 

central del i att gå från barndomen till vuxenlivet och det är oftast under den här 

perioden i livet som kvinnor för första gången kommer i kontakt med preventivmedel. 

Tidigare studier gjorda inom ämnet har visat att unga kvinnor var tveksamma till att 

använda p-piller eller slutade med sina p-piller då de oroade sig för bieffekterna. Andra 

orsaker till att de valde att inte använda preventivmedel var att det kunde påverka 

sexlusten på ett negativt sätt. Sverige har idag en högsta notering i abortstatistiken bland 

de nordiska länderna, även antalet personer som blir smittade av klamydia ökar. 

Anledningen till att klamydia sprids så snabbt i Sverige är den låga 

kondomanvändningen. Svenska ungdomar är sämst i Europa när det gäller att använda 

kondom. Syftet med studien är att beskriva unga kvinnors inställning till och kunskap 

om olika preventivmedelsmetoder. En kvalitativ studie har genomförts med induktiv 

ansats. Datainsamling gjordes med parintervjuer av tio unga kvinnor. Intervjumaterialet 

analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visade att de unga kvinnorna 

generellt har mycket negativ attityd till att använda kondom. Däremot hade nästan alla 

en positiv inställning till sina p-piller / p-stav och såg detta närmast som en självklarhet 

att använda som skydd mot graviditet då de började vara sexuellt aktiva. Generellt så 

var kunskapsnivån låg om hur de olika preventivmedelsmetoderna fungerade. Detta 



berodde enligt deltagarna på bristande information framförallt ifrån 

ungdomsmottagningarna, det fanns heller inget intresse av att söka information på egen 

hand. En slutsats av resultatet är att ungdomarna behöver mer tid hos barnmorskan på 

ungdomsmottagningen för att kunna ställa frågor och få information om olika 

preventivmedelsmetoder.  

 

Nyckelord:  preventivmedel, inställning, kunskap, ungdom livsvärld,  barnmorska.  
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INLEDNING 

Den vanligaste preventivmedelsmetoden att skydda sig mot graviditet bland svenska 

unga kvinnor idag är kombinerade p-piller.  Det är en av de säkraste metoderna som 

finns med 99 procents skydd mot graviditet.  

 

I Sverige har ungdomar idag förmånen att kostnadsfritt kunna besöka barnmorska eller 

gynekolog på våra ungdomsmottagningar runt om i landet. Flera av de preventivmedel 

som kan erbjudas är också subventionerade så att alla ungdomar som vill ska ha råd att 

kunna skydda sig. Trots detta toppar Sverige abortstatistiken bland de nordiska 

länderna. Svenska ungdomar är också bland de sämsta på att använda kondom och till 

följd av detta ligger Sverige högt även i klamydia statistiken.  

 

Det var bland annat dessa faktorer som väckte vår nyfikenhet till att genomföra den här 

studien. Vi ville få ökad förståelse till varför det förhåller sig på det här sättet, då denna 

kunskap är av stor betydelse för oss blivande barnmorskor för att kunna arbeta 

preventivt mot oönskade graviditeter och könssjukdomar. 

 

 

BAKGRUND 

Puberteten är en unik utvecklingsperiod i människans liv. Sexualiteten ses ofta som en 

central del i att gå från barndomen till vuxenlivet och det är oftast under den här 

perioden i livet som man för första gången kommer i kontakt med preventivmedel 

(Sharpe, 2003). Detta innebär också för de flesta ungdomar att man för första gången 

kommer i kontakt med ungdomsmottagningen.  

 

Den första ungdomsmottagningen startade 1970 i Borlänge och idag finns det c:a 200 

mottagningar i Sverige. Dessa besöks av mer än 200 000 ungdomar per år i åldern 12-

23 år. Fokus ligger på sex och samlevnad. De vanligaste orsakerna till besöken är oro 

för genitala infektioner och preventivmedelsbesök men mottagningarna har också 

kommit att spela en allt större roll för ungdomar som behöver någon att prata med vid 

psykiska och/eller sociala problem (Föreningen för Sveriges ungdomsmottagningar, 

2002). 
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Som blivande barnmorskor är det av vikt att försöka förstå och sätta sig in i 

ungdomarnas livsvärld för att kunna möta dem på bästa sätt på till exempel 

ungdomsmottagningen.  Dahlberg (1997) menar att livsvärlden är världen så som den 

upplevs av varje enskild människa.  

 

Ungdom = Barn eller vuxen? 

 

Ungdomsåren är en viktig period i människans utveckling. Vägen från att vara barn till 

att bli en självständig och oberoende individ börjar. Ungdomen skapar sin identitet och 

frigör sig från föräldrarna, för vissa kan detta innebära konflikter. Perioden präglas av 

fysisk utveckling med pubertet och könsmognad vilket medför nya typer av relationer. 

Problem kan uppstå när den kognitiva utvecklingen inte går i samma takt som den 

fysiska, ungdomar kan hamna i situationer som de egentligen inte behärskar. Studier har 

visat att unga kvinnor som fysiskt utvecklats tidigt, där den kognitiva utvecklingen inte 

hängt med, har större risk för att börja med alkohol, droger och vara sexuellt aktiva (von 

Tetzchner 2005). Detta riskbeteende förklarar Sharpe (2003) med att den fysiska och 

biologiska utvecklingen inte alltid sker i samma takt som den kognitiva och 

psykosociala utvecklingen, vilket påverkar ungdomarnas sexuella beteende. Ungdomars 

sexuella riskbeteende kan också förklaras med att man i puberteten tenderar till att bli 

självcentrerad. En konsekvens till denna utveckling är att personen har en bättre 

kapacitet att fokusera på sig själv men att detta ibland leder till egocentriskt tänkande. 

Detta i sin tur leder till en känsla av oövervinnelighet, man tror att man står över alla 

världens krav och risker. Dessa synsätt om ungdomars utveckling undergräver många 

av de problem som puberteten kan innebära, såsom graviditet, sexuellt överförbara 

sjukdomar och promiskuöst leverne. 

 

Enligt von Tetzchner (2005) kan ungdomar kännetecknas av egocentriskt tänkande 

vilket innebär självupptagenhet och bristande insikt om att andra inte är intresserade av 

samma sak som sig själv. Detta beror på, menar von Tetzchner (2005), att ungdomarna 
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har en förmåga att föreställa sig andra människors tankar men brister i att skilja sitt eget 

intresse från andras.  

 

Sharpe (2003) menar att ungdomar inte alltid ser på sex på samma sett som vuxna. De 

kan uppfatta sex som ren njutning, en ny upplevelse, ett bevis på mognad, ett sätt att bli 

accepterad i kompisgänget, en frigörelse från föräldrar och samhälle. Vad vuxna kan 

kalla ett promiskuöst leverne kan av ungdomar uppfattas som sexuellt utforskande. Det 

som av vuxna kan kallas riskfyllt beteende, t ex att inte använda kondom, kan av 

ungdomar uppfattas som ett bevis på ett kärleks- och förtroendefullt förhållande. 

 

Preventivmedlets historia och utveckling 

 

Det har i alla kulturer i alla tider funnits en önskan om att kunna kontrollera fertiliteten. 

Säkra perioder, amning och avbrutna samlag är metoder som har använts sedan 

urminnes tider. 

I Egypten, 1300-talet f.Kr., användes fodral av tarmar och djurhudar som kondom och 

på 1500-talet användes linne och blindtarmar ifrån fiskblåsor och svin kondomer. På 

mitten av 1800-talet uppfann Charles Goodyear den första kondomen i gummi. I början 

av 1900-talet växte motståndet mot kondomanvändningen då man ansåg att den bidrog 

till ökad prostitution och var ett hot mot familjen och samhället. En lag bildades som 

ledde till att preventivmedel var tillåtet men förbjudet att upplysa om. 1937 upphävdes 

denna lag men en del restriktioner fanns kvar till exempel så fick kondomer endast 

säljas där man sålde sjukvårdsartiklar. Under 70-talet blev det fritt att sälja använda och 

upplysa om kondomer (Riksförbundet för sexuell upplysning, 2003). 

Under 50- och 60-talet kom de stora förändringarna på preventivmedelsområdet. 

Plastspiralen lanserades och följdes av kopparspiralen. Därefter introducerades de 

kombinerade p-pillerna 1964, och injektioner samt minipiller med enbart 

gulkroppshormon introducerades på 70-talet. År 1985 kom p-stavarna (Schering-

Plough, 2009).  
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P-pillrets historia 

 

Det hela började i ett laboratorium den 15:e oktober 1951 i Mexico City. Här pågick det 

som kom att bli startskottet för den nya tidens preventivmedel, nämligen p-pillret. 

Forskarna hade fått fram ett intressant ämne från rötterna på en sorts mexikansk jams. 

Ämnet visade sig fungera som det kvinnliga könshormonet progesteron som förhindrar 

ägglossning. Det första syntetiskt framställda hormonpillret med antikonceptionell 

effekt var ett faktum. Mannen som lyckades framställa det första p-pillret hette 

Carl Djerassi. Studier med tusentals kvinnor genomfördes för att testa det nya pillret 

och 1957 godkände det Amerikanska läkemedelsverket användningen av p-pillret, dock 

inte som preventivmedel. Indikationen för att få p- pillret utskrivet var att kvinnan 

skulle lida av svåra menssmärtor. Som biverkan på förpackningen stod det : "Varning! 

Detta läkemedel förhindrar ägglossning". På bara två år hade plötsligt över en halv 

miljon amerikanska kvinnor "svåra menstruationssmärtor". Det dröjde ända till slutet av 

maj År 1960 innan p-pillret fick användas i preventivt syfte. År 1964 godkändes p-

pillret i Sverige, men indikationen att förtära läkemedlet var även som till en början i 

USA, svåra menssmärtor. 

 

De första preparaten var många gånger starkare än dagens preparat, framförallt så var 

östrogen nivåerna mycket högre. Snart började man misstänka att de höga doserna ledde 

till negativa biverkningar såsom blodproppar. Studier genomfördes vilket ledde till att 

man succesivt sänkte halterna östrogen. Sedan dess har p-pillerna blivit både svagare 

och säkrare. De första p-pillerna innehöll fem gånger mer östrogen än dagens p-piller, 

(Jönsson, 2008). 

 

Preventivmedelsmetoder 

Hormonella preventivmedelsmetoder 

Det finns idag flera olika preventivmedelsmetoder att välja på för kvinnor. Ett sätt att 

skydda sig mot oönskade graviditeter är att äta p-piller. P-piller innehåller två 

hormoner, gestagen och östrogen kombinerat i olika doser beroende på preparat. P-piller 

förhindrar ägglossning, gör så att sekretet i livmodern blir ogenomträngligt för spermier 
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samt påverkar livmoderslemhinnan så att den blir tunn och ogynnsam för ett befruktat 

ägg. Dessa tre effekter tillsammans gör p-piller till ett mycket effektivt skydd mot 

graviditet om de tas enligt föreskrift. P-piller, och särskilt mini-pillret ska tas vid 

ungefär samma tidpunkt varje dag. Ett annat mindre vanligt hormonpreparat är P-

plåstret som fungerar på samma sätt som det kombinerade p-pillret och byts en gång i 

veckan. På liknande hormonella sätt fungerar p-ringen som är en gummiring som 

placeras längst in i slidan, runt livmodertappen. Den sitter i slidan i tre veckor, sedan 

byts den ut (Riksförbundet för sexuell upplysning, 2009). Vanliga biverkningar med 

kombinerade hormonella preventivmedel är blödningsstörningar, nedstämdhet, minskad 

sexlust, huvudvärk, illamående och flytningar (Läkemedelsverket, 2005). En annan 

ovanlig, men allvarlig, biverkan av kombinerade hormonella preventivmedel är 

blodpropp. Risken för att drabbas av blodpropp vid behandling med p-piller är 2/10 000, 

vilket innebär att risken fördubblas i jämförelse med den risk som finns för en kvinna 

som inte äter p-piller. Dock är risken för blodpropp vid graviditet 10/10 000 Risken att 

drabbas av blodpropp är ärftlig och ökar om föräldrar eller syskon drabbats 

(Läkemedelsverket, 2001).  

 

Ett annat hormonellt preventivmedel som bara innehåller ett hormon, gestagen, är 

minipillret. Minipiller gör att livmodersekretet blir segt och svårare för spermier att ta 

sig igenom och gör också att ägglossningen uteblir eller blir oregelbunden 

(Riksförbundet för sexuell upplysning, 2009). Vanligaste biverkningen med minipiller 

är förändrat blödningsmönster men även huvudvärk och humörförändringar är vanliga 

(Läkemedelsverket, 2005). P-sprutan innehåller bara gestagen och ges av barnmorska en 

gång var tredje månad.  P- staven verkar på samma sätt fast den placeras under huden på 

överarmens insida och utsöndrar gestagen där. Biverkningar av p-spruta och p-stav är 

förändrat blödningsmönster, många kvinnor kan bli helt av med sin mens 

(Riksförbundet för sexuell upplysning, 2009).  

 

En annan form av p-piller är det s.k. akut p-pillret som förhindrar eller skjuter fram 

ägglossningen. Det påverkar också livmoderslemhinnan så att ett befruktat ägg inte kan 

fästa om kvinnan redan haft ägglossning.  Akut p-piller kan tas upp till 72 timmar efter 
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samlaget men har bäst effekt ju snabbare det tas.  (Riksförbundet för sexuell upplysning, 

2009).  

 

Hormonspiralen sätts in i livmodern av en barnmorska eller gynekolog och påverkar 

livmoderns slemhinna så att den bli tunn och inaktiv, dessutom blir sekretet i 

livmoderhalsen segt och då kan inga spermier tränga igenom. På så sätt förhindras 

befruktning (Riksförbundet för sexuell upplysning, 2009).  

 

Hormonfria preventivmedel 

 

Kopparspiralen placeras på samma sätt som hormonspiralen men innehåller bara 

koppartråd som utsöndrar kopparjoner. Dessa förhindrar befruktning genom att 

spermierna påverkas och blir funktionsodugliga (Riksförbundet för sexuell upplysning, 

2009). Vanliga biverkningar är ökade menstruationsblödningar och mensvärk 

(Läkemedelsverket, 2005).  Det enda preventivmedel som erbjuds männen är kondom. 

Den består av en tunn gummihylsa som träs på penis och är det enda preventivmedlet 

som skyddar både mot graviditet och STD. Det finns även en kvinnlig kondom som 

består av en gummihylsa som sitter på en gummiring. Hylsan placeras i slidan innan 

samlag. Gummiringen placeras så att den täcker klitoris, urinrör och blygdläppar 

(Riksförbundet för sexuell upplysning, 2009). Kvinnan kan också använda sig av ett 

pessar som är en liten gummikupa som sätts in i slidan före samlaget. Pessaret sätts över 

livmodertappen för att hindra spermier från att ta sig in i livmodern och bör användas 

tillsammans med spermiedödande medel (Riksförbundet för sexuell upplysning, 2009). 

Naturlig familjeplanering (NFP) är en metod som innebär att kvinnan undviker samlag 

de dagar hon är fertil, det innebär fem dagar innan ägglossning samt dagen efter 

ägglossning. Detta är en metod som kräver kunskap kring den egna menscykeln och att 

kvinnan har en regelbunden ägglossning (Läkemedelsverket, 2008). 

 

För att förhindra risken för att smittas av könssjukdomar som kan smitta via mun till 

könsorgan är slicklappen ett alternativ. Slicklappen läggs över partnerns könsorgan 

(Riksförbundet för sexuell upplysning, 2009). Ett preventivmedels effektivitet mäts ofta 
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i Pearl Index (PI), vilket innebär hur många graviditeter som inträffat per 100 kvinnor/år 

(Läkemedelsverket, 2008). Se tabell 1 för olika preventivmedels PI.  

 

Tabell 1. Pearl Index, PI, för olika preventivmedelsmetoder. 

Preventivmedelsmetod Pearl Index, PI 

P-piller 0,5-1,5 

Minipiller 0,5-6 

P-spruta 0,1-0,5 

P-stav 0,1-1,0 

Hormonspiral 0,2-0,6 

Kopparspiral 0,7-1,0 

Kondom 3-14 

Pessar 6-20 

Naturlig familjeplanering 2-20 

 

Attityder till preventivmedel 

 

Tidigare studier gjorda inom ämnet har visat att unga kvinnor var tveksamma till att 

använda p-piller eller slutade med sina p-piller då man oroade sig för bieffekterna 

(Bryant, D. K. 2009;  Free, C., Lee, R. & Ogden, J. 2004; Higgins, A. J., Hirsch, S. J. & 

Trusell, J. 2008). Flera kvinnor beskrev det som onaturligt att stoppa i sig syntetiska 

hormoner och de upplevde även en rädsla för att dessa hormoner skulle kontrollera 

kroppen eller på annat sätt påverka den på ett negativt sätt. En del av kvinnorna uppgav 

hur man tog en paus från sina p-piller då man vill ”rena” kroppen ifrån syntetiska 

hormoner för att se så att kroppens system kunde fungera på egen hand (Free et al., 

2004; Higgins et al., 2008). Andra orsaker till att man valde att inte använda 

preventivmedel var att det kunde påverka sexlusten på ett negativt sätt. Kvinnorna 

beskrev också vikten av att kunna ha spännande, passionerat och spontant sex och 

användandet av kondom gjorde inte detta möjligt enligt flera kvinnor i studien. En del 

kvinnor ville heller inte använda kondom för att de kände sig tvungna till att skänka 
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deras män mer njutning och en del kvinnor tyckte att det var genant att föreslå kondom 

som preventivmetod (Free et al., 2004). 

Higgins et al., (2008) har i sin studie belyst andra aspekter varför kvinnor valde att inte 

använda preventivmedel. Flera kvinnor beskrev en ökad sexuell njutning då de inte 

använde preventivmedel eftersom det faktiskt kunde resultera i att man skapade liv, 

även fast man inte på något sätt planerade eller önskade att bli gravid.    

Liknande resultat fann Christensson, K., & Halldén, B-M. (2005) i sin studie om unga 

kvinnor som bestämt sig för att göra abort. Det verkade som att kvinnorna mer eller 

mindre medvetet experimenterade med sin fertilitet.  

 

I en svensk studie (Eurenius, K. Larsson, M. Tydén, T. Westerling, R., 2004) som 

undersökte unga kvinnors användning och attityd till akut p-piller visade resultatet att 

de flesta av deltagarna hade hört talas om metoden och att de yngre deltagarna hade 

bättre kunskaper än de äldre om dess antikonceptionella effekt. I allmänhet hade de 

flesta deltagarna en positiv inställning till akut p-piller. De kvinnor som provat akut p-

piller var mer positiva till metoden än de som inte provat. Flera av kvinnorna i studien 

var positiva till att akut p-piller gick att köpa receptfritt, anledningen till detta var en 

sjukvården hade rådgivning och information som anledning. Studien hittade inga tecken 

på överkonsumtion av akut p-piller, vilket kan bli en effekt när ett läkemedel blir 

receptfritt.  

 

PROBLEMFORMULERING 

I Sverige har vi idag en högsta notering i abortstatistiken bland de nordiska länderna. 

Antalet utförda tonårsaborter var år 2008 7 561. Sverige ligger också högt i antalet 

personer som blir smittade av klamydia varje år och de senaste tio åren har antalet 

smittade ökat stadigt. Anledningen till att klamydia sprids så snabbt i Sverige är den 

låga kondomanvändningen. Svenska ungdomar är sämst i Europa när det gäller att 

använda kondom .  

Sverige har lång tradition av sex och samlevnadsundervisning, fri tillgång till 

ungdomsmottagningar och subventionerade preventivmedel, ändå ligger Sverige högt i 

statistiken om genomförda tonårsaborter och klamydia. 
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Vilken inställning till att använda preventivmedel ligger till grund för dessa höga siffror 

och vilka kunskaper finns inom området? 

 

Som blivande barnmorskor är det av stor betydelse att vara medveten om vilka 

kunskaper och attityder som råder till preventivmedel bland unga kvinnor idag, för att 

aktivt kunna arbeta förebyggande mot oönskade graviditeter och könssjukdomar som t 

ex klamydia.  

 

SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva unga kvinnors inställning till och kunskap om olika 

preventivmedelsmetoder.  

 

 

METOD 

Ansats 

För att nå studiens syfte, att beskriva unga kvinnors attityd till och kunskap om olika 

preventivmedelsmetoder, har en kvalitativ metod använts.  Kvalitativ forskning avser att 

belysa den komplexa verkligheten så som den upplevs av ett subjekt (Dahlberg, 1997). 

Intervjuer har gjorts och har sedan analyserats enligt kvalitativ innehållsanalys med 

induktiv ansats. Induktiv ansats innebär en förutsättningslös analys av intervjumaterialet 

(Lundman & Hällgren-Graneheim 2008). Intervjuer är en bra undersökningsmetod i 

kvalitativa studier där man vill undersöka människors upplevelse av någonting eller för 

att förstå deras livsvärld. Med ett livsvärldsperspektiv menas enligt Husserl 1970 ”att 

man utan reduktionism förstå och begreppsligt bestämma verkligheten såsom den visar 

sig för oss och upplevs av oss människor, som subjekt” (s. 57, Dahlberg, 1997). 

Forskning inom hälso- och sjukvården är komplex då människor upplever företeelser på 

olika sätt. Genom att göra intervjuer kan personen berätta och beskriva en upplevelse 

med egna ord. Forskaren kan med ledande frågor få personen att fördjupa sitt 

resonemang. Forskaren skall vara öppen i intervjusituationen, ha en medvetenhet om sin 

förförståelse, men kan ha förbestämda frågor som skall tas upp (Dahlberg, 1997).  
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Deltagare 

Resultatet i studien bygger på intervjuer gjorda med tio unga kvinnor i åldern 17-19 år. 

Deltagarna värvades till studien på en gymnasieskola i sydvästra Sverige. 

Informationsmöte ordnades tillsammans med rektorn på skolan. Efter mötet fick de som 

var intresserade av att delta i studien skriva på formulär som presenterade studiens syfte 

samt vad deltagandet innebar. De unga kvinnorna som deltog i studien hade alla olika 

erfarenhet av preventivmedel, varav en aldrig hade använt preventivmedel.  

 

Datainsamling  

Intervjuerna genomfördes som parintervjuer i en av skolans lokaler där två unga 

kvinnor/informanter deltog åt gången. Enligt Polit & Beck (2008) är parintervjuer en 

lämplig metod då forskaren vill undersöka hur en företeelse diskuteras mellan olika 

parter. Ett viktigt kriterie för att denna metod skall fungera är att parterna känner 

varandra och känner sig trygga i att prata inför varandra.  

Intervjuerna varade i 30-45 minuter. Intervjuerna spelades in och transkriberades, d v s 

skrevs ner ordagrant på papper. För att få en så öppen intervjusituation som möjligt 

ställdes tre breda frågor; vad har ni för tankar kring preventivmedel? Vem har det 

största ansvaret för preventivmedel? Hur har ni fått Er kunskap om preventivmedel?  

Utöver dessa tre frågor ställdes följdfrågor för att driva intervjuerna framåt. 

 

Dataanalys  

Vi har valt att använda oss av kvalitativ innehållanalys som metod för att analysera vårt 

resultat enligt Lundman och Hällgren-Graneheim (2008). Kvalitativ innehållsanalys 

innebär att forskaren söker efter teman och mönster i en text, texten kan till exempel 

vara en intervju eller skrivna berättelser såsom dagböcker (Polit & Beck, 2008). Den 

metodologiska ansatsen vid kvalitativ innehållsanalys kan vara både deduktiv och 

induktiv. Deduktiv ansats innebär att materialet analyseras utifrån en förbestämd mall. 

Vid induktiv ansats, vilket är fallet i denna studie, analyseras texten förutsättningslöst.  

Vid kvalitativ innehållsanalys vill man hitta likheter och skillnader i materialet, dessa 

likheter och skillnader bildar sedan olika kategorier. Det är viktigt att under 
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analysprocessen vara medveten om ur vilket sammanhang de olika textenheterna 

plockas för att få ett så trovärdigt resultat som möjligt (Lundman & Hällgren-

Graneheim 2008). Texten i denna studie bestod av fem intervjuer som lästes igenom 

flera gånger för att få en bra bild över innehållet. Texten analyserades sedan och 

meningsbärande enheter lyftes fram. En meningsbärande enhet kunde bestå av flera 

meningar eller bara något ord. Dessa meningsbärande enheter har sedan kodats och efter 

det kategoriserats. Resultatet har sedan sammanställts utefter dessa kategorier. Exempel 

på hur analysprocessen gått till illustreras i en tabell, se bilaga 3. 
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 Etiska överväganden 

Inom all forskning är det av största vikt att etiskt överväga flera aspekter 

(Socialstyrelsen, 1999). Det är forskarens ansvar att skydda den medverkande i studien 

och ta hänsyn till deras hälsa, värdighet, integritet och självbestämmanderätt (World 

Medical Association, 2008). Informanterna i denna studie fick både skriftlig och 

muntlig information om studiens syfte, deras rätt till frivillig medverkan och att 

materialet från intervjuerna är konfidentiellt (World Medical Association, 2008). De 

unga kvinnorna fick information att de när som helst kunde avsluta sin medverkan i 

studien utan att behöva uppge någon anledning. Informanterna har skriftligt medgivit 

till att delta i studien. Rektorn på gymnasieskolan där informanterna är elever har också 

godkänt att studien genomförs.  

 

RESULTAT 

Av de tio deltagarna som ingick i studien var det sex stycken som åt p-piller, en åt 

minipiller, två stycken hade p-stav och en deltagare använde inte något preventivmedel 

överhuvudtaget. Nio av tio hade erfarenhet av att använda kondom vid ett flertal 

tillfällen. Alla var överens om att man borde skydda sig med kondom då man hade en 

ny sexuell kontakt trots att man åt p-piller. Orsakerna till att vissa trots allt inte gjorde 

detta varierade.  

I resultatet framkom kategorierna; Kondom är ingen självklarhet, Det är så lätt att 

glömma, Ansvaret känns inte delat, Behov av information och Myter, rykten och 

okunskap. 

Kondom är ingen självklarhet 

Flera deltagare i studien upplevde kondomen som ett tråkigt avbrott som tog död på 

sexlusten. Andra orsaker som uppgavs varför kondom inte användes var att den var 

krånglig att få på, att den gled av och att det var svårt att komma ihåg den. En annan 

anledning var att känslan försämrades, det var inte lika skönt. Flera av deltagarna tyckte 

att det var jobbigt att behöva köpa kondomer och att de var dyra. Ett fåtal deltagare som 

åt p-piller tyckte inte att det var nödvändigt att använda kondom för oron att bli gravid 

var större än oron för risken att få klamydia. Någon deltagare hade inte ens reflekterat 
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över möjligheten att bli gravid. En klamydiainfektion var något som inte sågs som så 

allvarligt av flertalet deltagare eftersom den lätt kunde botas genom att gå till 

ungdomsmottagningen och få antibiotika. Det fanns också en uppfattning om att 

klamydia var något som drabbade andra men inte mig. Flera av deltagarna oroade sig 

för vad killen skulle tycka om de föreslog att de skulle använda kondom. De var rädda 

att man skulle förolämpa killen, att man misstänkte honom för att ha en könssjukdom. 

Vissa tyckte också att hade man kondom med sig skulle det verka som att man hade 

planerat att man skulle ha sex, och då var man rädd för att uppfattas som billig. Tre av 

deltagarna gick hellre och testade sig varje gång de haft oskyddat sex istället för att 

använda kondom. De tyckte att det var äckligt med kondom och att det var pinsamt att 

fråga killen, man kände sig lite löjlig. Flera deltagare hade inte ens tänkt på att killen 

kunde ha en könssjukdom, det var tankar som kom i efterhand.   

 

”Liksom siffror och statistik de är ju bara… det är så mycket folk som får klamydia och 

det är så mycket som händer… man tror ju inte på det” 

 

Det som flertalet av deltagarna i studien dock upplevde som positivt med att använda 

kondom var att det skyddar både mot graviditet och könssjukdomar. Positivt var också 

att kondomer är lätta att få tag i och att man kan gå till ungdomsmottagningen och köpa 

billigare eller få gratis.  

”det är ju bra för den skyddar ju både mot graviditet 

och könssjukdomar så det är ju bra så sett…” 

Det är så lätt att glömma  

Flertalet deltagare i studien som åt p-piller uppgav att det är svårt att komma ihåg att ta 

pillret varje dag men det ansågs som ett säkert skydd mot graviditet. Vissa uppgav 

biverkningar i form av illamående och huvudvärk. Fyra deltagare uppgav att de gått upp 

i vikt. En deltagare beskrev att hon fått värre PMS-besvär och blivit mer aggressiv 

sedan hon fick sin p-stav.  

Positiva effekter var mindre mensvärk och mer regelbunden mens. Hos de deltagare 

som använde p-stav eller mini-piller och där mensen försvunnit helt, upplevdes detta 

som positivt hos de flesta, medan det hos vissa var en källa till oro då man inte visste 

om mensens frånvaro var ett tecken på graviditet eller inte. De deltagare som använde 
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p-stav upplevde det som ett säkrare preventivmedel eftersom man inte behövde oroa sig 

för risken att glömma ett piller, positivt var också att staven kunde sitta i armen under 

tre år innan den behövde bytas.  

Akut p-piller var något som flera deltagare hade erfarenhet av och de flesta tyckte att 

det kändes tryggt att det fanns om man av någon anledning hade haft oskyddat sex. De 

flesta tyckte inte att akut p-piller var en lämplig preventivmedelsmetod. En deltagare 

hade dock använt akut p- pillret som preventivmedelsmetod flera gånger efter oskyddat 

sex innan hon började äta p-piller.  

”Det kändes tryggt men det kändes inte rätt. Det kändes pinsamt att gå till 

ungdomsmottagningen hela tiden och fråga efter det. Då är det ju liksom lika bra att 

börja med vanliga p-piller.” 

 

Ansvaret känns inte delat 

Flera av deltagarna berättar om att de aldrig har varit med om att killen har föreslagit att 

de skulle använda kondom. De berättar att om man inte själv föreslagit det så blir det 

inte av att man använder det. De upplevde också att de flesta killar tar för givet att alla 

tjejer äter p-piller och att de därför inte tycker att det är nödvändigt att använda kondom.  

”Jag tycker att det är bådas ansvar, fast på alla låter 

det typ som om det är tjejen som SKA äta p-piller” 

Vissa tyckte att killen hade det största ansvaret att ha med sig och föreslå kondom 

eftersom det var de som skulle ta på den, medan de flesta tyckte att ansvaret att skydda 

sig var lika stort för både killen och tjejen. Dock var upplevelsen hos de flesta i studien 

att tjejen bar det största ansvaret för att skydda sig, eftersom det fanns så mycket 

preventivmedel som enbart riktade sig till kvinnor, medan männen endast erbjöds 

kondom. Detta upplevdes som mycket orättvist och frustrerande hos de flesta deltagare. 

En deltagare uppgav dock att hon och hennes kille delade på ansvaret att se till så att det 

alltid fanns kondomer. Man köpte varannan gång och delade sedan upp kondomerna 

sinsemellan så att de alltid skulle finnas till hands.  Att killarna inte upplevdes ta sitt 

ansvar förklarade en av tjejerna bland annat med att det inte är någon som påminner 

killarna om att de faktiskt kan göra tjejerna gravida, men att man däremot påtalar risken 
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med att bli gravid för tjejerna desto mer. Därav lades större ansvar på tjejen menade 

hon. Samma deltagare tyckte också att äldre killar var bättre på att skydda sig än yngre. 

En annan orsak till att man inte tyckte att killarna tog sitt ansvar var att man upplevde 

att killarna inte oroade sig speciellt över konsekvenserna av att inte använda 

preventivmedel eftersom tjejen lätt kunde göra abort. Generellt tyckte man också att det 

skulle finnas fler preventivmedel till killar, tillexempel p-piller för män, dock tvivlade 

många på om killarna verkligen skulle äta dessa eftersom p-piller var så förknippat med 

kvinnlighet. Man trodde också att killarna skulle vara mycket sämre på att komma ihåg 

att ta sina p-piller än vad tjejerna var. 

Några av tjejerna upplevde det som orättvist då deras kille blev irriterad om man glömt 

att ta ett p-piller och att de saknade förståelse för att det kunde vara svårt att alltid 

komma ihåg att ta dem. En av tjejerna tyckte att det är tjejens ansvar att skydda sig. Hon 

berättade om några av sina tjejkompisar som medvetet inte hade använt kondom för att 

bli gravida, vilket hon (deltagaren) upplevde som mycket orättvist och taskigt mot killen 

då han inte alls valt att bli pappa. Deltagarens kompis höll inte alls med och replikerade 

såhär: 

”Jag tycker att det är bådas ansvar, precis lika mycket. Jag 

menar, vill killen inte bli pappa får han väl skydda sig, det är ju 

samma som för tjejen… och det är samma med könssjukdomar, 

kondom skyddar ju inte bara det ena utan båda två.” 

Behov av information 

Flera av deltagarna i studien hade uppfattningen att de fått för lite information om sitt 

preventivmedel och andra preventivmedelsalternativ på ungdomsmottagningen. De 

kände inte att de fått tillräckligt med grundläggande kunskap innan de började med sitt 

preventivmedel. En deltagare beskriver hur hon efter sitt besök på 

ungdomsmottagningen fått läsa bipacksedeln till sitt preventivmedel för att hon inte 

uppfattat informationen hon fått av barnmorskan. En annan menade att om man ville ha 

en p-stav fick man föreslå det själv, barnmorskorna på ungdomsmottagningen föreslog 

inget annat än p-piller.  
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”… det var ju inte alls mycket de berättade och sen så var det liksom klart. Jag tycker 

att det gick lite för fort faktiskt…” 

 

Två deltagare tyckte däremot att de fått olika valmöjligheter hos ungdomsmottagningen 

och att de fått svar på sina frågor.  

Flera deltagare uttryckte att de saknat undervisning i skolan om sex- och samlevnad 

samt olika preventivmedelsmetoder. Deras åsikt var att det var viktigt och att det 

behövdes mer undervisning om dessa ämnen. Deltagarna i studien uppgav att de pratade 

med varandra och gav varandra råd om preventivmedel, men att detta var något man 

gjort mest när man började vara sexuellt aktiv. En deltagare frågade hellre en kompis 

om råd kring p-piller än att kontakta ungdomsmottagningen, hon menade också att man 

hellre gissade sig till hur man skulle göra om man exempelvis glömt att ta ett p-piller.  

En annan deltagare uppgav att det mesta hon kunde om preventivmedel hade hon lärt 

sig av sin mamma.  Den allmänna kunskapen kring vilka olika preventivmedelsmetoder 

som fanns var relativt god hos deltagarna. Kunskapen om hur de fungerade var dock 

inte lika god och det florerade en del rykten och myter kring de olika 

preventivmedelsmetoderna. 

Det var några preventivmedel vars existens man inte alls kände till. Dessa var p-ring 

och kvinnlig kondom. Endast några kände till p-plåster, p-spruta och pessar. En 

deltagare hade hört talas om slicklapp.   

 

Myter, rykten och okunskap 

Alla vet att man går upp mycket i vikt av att äta p-piller var den generella uppfattningen 

hos deltagarna. En deltagare trodde att det var sockerpillerna som orsakade 

viktuppgången. Vissa bekräftade också att de hade noterat viktuppgång sedan de började 

äta p-piller eller satt in en stav, dock var det ingen av p-piller eller stav användarna som 

övervägde att sluta med sina p-piller, alternativt ta ut staven av denna anledning. Vad det 

gällde spiral trodde flera att denna preventivmedelsmetod endast kunde användas av 

kvinnor som fött barn, att insättandet och uttagandet av spiralen var fruktansvärt 

smärtsamt och en deltagare trodde till och med att man var tvungen att sövas ner inför 

ingreppet. En deltagare, vars mens hade upphört sen hon fått en p-stav insatt, förklarar 

sin teori om varför man går upp i vikt såhär: 
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”…ja, eller så, jag har för mig, man har ju mens för att 

få ut det gamla och att det blir nytt eller så. Det blir 

instoppat eller så för man inte har mens… tror 

jag………….. ja de som är färgade vet jag att de går 

upp i vikt.” 

 

Två av deltagarna uppgav också förvärrade PMS besvär sen de började med sin p-stav 

eller minipiller. Trots att de inte hade någon mens.  

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 

I kvantitativ forskning vill forskaren ställa sig utanför och betrakta objektet, i kvalitativ 

forskning kommer forskaren ofta nära objektet och resultatet kan då påverkas både 

medvetet och omedvetet (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008). Genom att i 

intervjusituationen låta informanten berätta fritt och även ställa följdfrågor påverkar 

forskaren resultatet (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008). För forskaren är det av 

stor vikt att veta om detta och ta hänsyn till det i analysprocessen.  

 

I vår studie använde vi oss av parintervjuer där två forskare var med och intervjuade. 

Detta påverkade säkert resultatet, dels genom att informanterna förde en diskussion med 

varandra och genom att två forskare ställde följdfrågor. Fördelen med att använda 

parintervjuer var just för att få en diskussion kring valt ämne, kunskaper om och 

attityder till preventivmedel. Nackdelen  kan vara att informanterna kände sig obekväma 

med vissa av intervjufrågorna och i så fall valde att inte svara på dem inför sin kompis. 

Detta resonemang stöds också av Polit & Beck, (2008). Detta hade kunnat undvikas 

genom att innan intervjuerna låta informanterna läsa igenom frågorna som skulle ställas 

under intervjun. Å andra sidan kanske detta hade lett till att informanterna gav oss de 

svaren som de trodde att vi ville höra. ”Att svara rätt”. 

 

Forsknings kvalité bedöms utefter hur trovärdig den är. Det som bedöms är hur giltig 

den är, hur tillförlitligt resultatet är och om forskningen kan överföras på andra 
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situationer eller grupper (Polit & Beck, 2008). För att forskning skall bli trovärdig gäller 

det för forskaren att komma till insikt om hur den egna förförståelsen och erfarenheter 

kan ha påverkat analysen av materialet (Dahlberg, 1997). Det resultat som framkommer 

skall lyfta fram det som karakteriserar det som skall undersökas, då blir resultatet giltigt. 

Giltigheten påverkas också av hur deltagarna i studien har valts, att noggrant redovisa 

sitt urval och sin analysprocess ger läsaren en chans att själv bedöma giltigheten. Citat i 

resultatet ger också läsaren möjlighet att bedöma giltigheten (Lundman & Hällgren-

Graneheim, 2008). I denna studie har citat använts för att förstärka och förtydliga det 

som framkommit i resultatet. Forsknings tillförlitlighet har tillgodosetts i denna studie 

genom att vi under hela analysprocessen gått fram och tillbaka från helhet till del, 

diskuterat olika ståndpunkter till konsensus och gått till helheten i materialet, för att få 

resultatet tillförlitligt. För att kunna bedöma resultatets överförbarhet har vi i denna 

studie redovisat urval, deltagare, datainsamling och ett exempel på hur analysen gått till, 

redovisas i bilaga 3 (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

Resultatdiskussion 

 

I resultatet framkom att det råder stor okunskap hos deltagarna om olika 

preventivmedelsmetoder och om hur deras kroppar fungerar. Det verkade inte heller 

finnas något direkt intresse hos de unga kvinnorna att söka information på egen hand.  

 

Alla deltagare i vår studie var väl medvetna om att kondom är en utmärkt 

preventivmedelsmetod för att skydda sig mot både graviditet och könssjukdomar. Trots 

detta uttryckte flera av deltagarna mycket negativa erfarenheter av att använda kondom, 

vilket ledde till att man avstod ifrån att använda det. Flera studier visar att framförallt 

män väljer bort kondom pga. minskad sexuell njutning därför att känsligheten i penis 

minskar (Skidmore& Hayter, 2000; Darj & Bondestam, 2003; Flood, 2003). En av de 
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vanligaste orsakerna som kvinnorna i vår studie angav till att inte använda kondom var 

just att det inte kändes lika skönt för dem. Detta verkar alltså inte vara ett problem 

enbart tillskrivet männen.  

 

Darj & Bondestam, (2003) samt Ekstrand, (2008) menar att unga tycker att det är 

genant att köpa kondomer varför detta angavs som en orsak till att inte använda 

kondom. Vidare beskriver de att det är besvärande att prata med sin partner om 

kondomanvändandet. Däremot uttryckte ingen av deltagarna i vår studie att det var 

besvärande eller pinsamt att köpa kondomer. Emellertid var det flera som upplevde att 

det av olika anledningar var besvärande att prata med sin partner om kondom. Flera av 

våra deltagare oroade sig för vad killen skulle tänka om dem, om de föreslog kondom. 

Killen kanske skulle känna sig förolämpad eller att man misstänkte honom för att ha en 

könssjukdom.  Inte bara de unga kvinnorna i vår studie ansåg att detta var ett problem 

utan även männen i en studie av Flood, (2003) tyckte inte att kondom hör hemma i en 

relation som bygger på trygghet och närhet utan att kondom anses då som detsamma 

som att visa misstro mot den andra partnern. Liknande resultat framkom i en studie av 

Hammarlund (2008).  

 

De flesta av deltagarna åt p-piller eller skyddade sig med annan hormonell metod och 

ansåg därför inte att användning av kondom var motiverat eftersom någon rädsla för att 

drabbas av en könssjukdom inte verkade vara överhängande. Att drabbas av klamydia 

verkade heller inte allvarligare än att drabbas av en förkylning. Den var ju så lätt att 

bota med antibiotika, detta synsätt framkom även i studien av Hammarlund (2008). 

Detta var något alla deltagare var väl upplysta om. Vissa av deltagarna hade en så 

negativ attityd till att använda kondom, så att man hellre tog risken att drabbas av en 

könssjukdom. Hur kan detta komma sig? Olika förklaringar framkommer i olika studier 

såsom i Sharpe, (2003) som beskriver i sin studie om ungdomars riskbeteende, hur 

ungdomar under en period i sin utveckling genomgår en fas av oövervinnerlighet och 

avsaknad av konsekvenstänkande. Detta ”det händer andra, men inte mig” tänkandet 

kan tänkas vara en stor anledning till att man avstår ifrån att använda kondom. Med 

detta tankesätt kan man ju också fråga sig hur många som verkligen går och testar sig 

efter ett oskyddat samlag om inte ens tanken eller rädslan för att ha blivit smittad finns 
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där. Liknande forskningsresultat har Darj & Bondestam, (2003) samt Ekstrand, (2008) 

kommit fram till då de beskriver ett stort mått av riskförnekande hos de unga av att 

drabbas av könssjukdom. 

 

Tidigare forskning om kvinnors attityder till att använda p-piller har visat att många 

kvinnor ifrågasätter eller oroar sig för de syntetiska hormonernas påverkan på kroppen 

och sexlusten, och att detta i sin tur leder till att man upphör eller tar en paus ifrån sina 

p-piller för att ”rena kroppen” och att se så att den fungerar (Free et al., 2004; Higgins et 

al., 2008).  I denna studie framkom inget sådant resonemang och det var heller inte 

någon som uttryckte minskad sexlust som biverkan sen de börjat med sina p-piller. Vad 

orsaken till detta beror på kan tänkas vara flera. En orsak kan vara deltagarnas ålder i 

vår studie var i genomsnitt lägre än deltagarna i ovanstående studier. Det kan tänkas att 

man börjar ifrågasätta p-pillernas effekt på koppen först då man har blivit lite äldre. En 

annan anledning kan tänkas vara att flera av våra deltagare började med p-piller i 

mycket unga år, vissa innan sexualdebuten, och därför inte reflekterat över huruvida 

deras sexlust har förändrats eller inte.  

 

Nästan alla våra deltagare uppgav att informationen de fick på ungdomsmottagningen 

om olika preventivmedelsmetoder var knapphändig, eller ingen alls. Resultatet visade 

också att kunskapen om hur de olika preventivmedelsmetoderna fungerade var mycket 

dålig. Förvånansvärt var att ingen av ungdomarna hade sökt information på egen hand 

om preventivmedel, trots att detta är något som i hög grad engagerar och påverkar dem 

själva. Alla deltagarna var dock medvetna om att mycket information fanns att finna på 

internet, men det tycktes som att man hellre skaffade sig informationen av väninnornas 

erfarenheter av olika preventivmedel än av barnmorskan.  Hur detta kom sig kunde 

ingen riktigt svara på men vi fick uppfattningen att det kändes, som om att det gav en 

viss status att äta p-piller, att tillhöra en viss grupp, och att man därför gärna diskuterade 

vitt och brett om sina kunskaper och erfarenheter inom området för att visa sin 

tillhörighet till gruppen.  Generellt så kändes det som att ansvarskänslan av att själv 

skaffa sig information, ta hand om sin kropp, hälsa och fertilitet var ganska låg och 

ansvaret för sig själv lades helst på någon annan. Mycket frustration gick ut över 

personalen på ungdomsmottagningen som tycktes bära det största ansvaret för det mesta 
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och flera av deltagarna uppgav att man inte hade fått särskilt mycket information om 

olika preventivmedelsmetoder på ungdomsmottagningen. De flesta av deltagarna 

uppgav att de inte hade fått något annat än p-piller som förslag på 

preventivmedelsmetod vilket kan tyckas förvånande med tanke på alla de olika 

preventivmedelsmetoderna som finns att erbjuda idag. Hur kan det komma sig att ingen 

blev erbjuden eller informerad om något annat preventivmedel än p-piller? Var det en 

tillfällighet enbart hos våra deltagare? Det saknas svenska publicerade studier inom 

ämnet vilka preventivmedelsmetoder man som patient blir erbjuden av sin barnmorska. 

Dock har (Wätterbjörk, 2006) i sin D-uppsats som handlar om Barnmorskor som 

beskriver preventivmedelsrådgivning, bland annat kommit fram till att alla de 16 

barnmorskor som hon intervjuade endast inriktade sig på att informera om p-piller om 

den vårdsökande kvinnan preciserat sitt behov genom att säga ”jag vill ha p-piller”. 

Ungefär hälften av barnmorskorna i studien valde att inte ge, eller delvis ge 

bakgrundsinformation till preventivmedlets verkan. Detta motiverades med att samtal 

om preventivmedels rådgivning innehåller så mycket information, så att det medvetet 

valdes bort. Det var viktigare med informationen om hur preventivmedlet praktiskt 

skulle användas menade man. Frågan är om man förstår betydelsen av ta sitt p-piller 

varje dag, om man inte fått någon bakgrundsinformation om varför det är så viktigt. 

 

De flesta deltagarna i vår studie skyddade sig mot graviditet med p-piller men hur kan 

då vi som blivande barnmorskor kunna förändra den negativa attityd som råder till att 

använda kondom?  De allra flesta ungdomar vet ju trots allt redan att kondom är det 

enda sättet att skydda sig mot könssjukdomar. Att nå fram med information till en grupp 

som till stor del saknar konsekvenstänkande är en stor och svår utmaning för oss 

blivande barnmorskor. Behöver vi lägga mer fokus på killarna för att få dem att ta ett 

större ansvar i preventivmedelsfrågan? Flera av våra deltagare uttryckte just att ansvaret 

för att skydda sig inte kändes delat och man upplevde det som mycket orättvist att det 

förhöll sig på det sättet.  Floods (2003) beskriver hur killarnas största rädsla vid 

oskyddat sex är att ofrivilligt bli pappa, och att de därför inte tyckte att det var 

nödvändigt med kondom om tjejen åt p-piller. Man kan då fråga sig om 

kondomanvändandet skulle öka om färre tjejer åt p-piller, men med tanke på att också 
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tjejerna har negativa attityder till att använda kondom skulle förmodligen både 

oönskade graviditeter samt könssjukdomar öka. 

 

Vår studie har visat att de flesta unga kvinnorna hade mycket negativ attityd till att 

använda kondom. Däremot hade nästan alla en positiv inställning till sina p-piller /p-

stav och såg detta närmast som en självklarhet att använda då man började vara sexuellt 

aktiv. Ibland studiens deltagare var kunskapsnivån låg om hur de olika 

preventivmedelsmetoderna fungerade. Detta förklarade deltagarna berodde på bristande 

information framförallt ifrån ungdomsmottagningarna, då tiden upplevdes som knapp 

vid besöket. De flesta av kvinnorna ville ha mer tid tillsammans med sin barnmorska. 

Ungdomsmottagningen som våra deltagare tillhörde hade s.k. ”öppet hus” vilket innebar 

att man inte behövde boka tid utan bara kunde gå dit. Det kan ifrågasättas hur effektivt 

detta koncept med ”öppet hus” egentligen är. Det som vinns i tid förloras i kunskap och 

information hos ungdomarna. På vissa mottagningar har man gått ifrån ”öppet hus” just 

av denna anledning. 

 

Praktiska implikationer 

Mer avsatt tid vid varje preventivmedelsrådgivningsbesök på ungdomsmottagningen. 

Det kanske inte i sig bidrar till en mer positiv inställning till att använda kondom, men 

förhoppningsvis ökar kunskapen och möjligheten för de unga att själva kunna göra 

informerade val om vilken preventivmedelsmetod som passar just den enskilde. 

 

 

Förslag till vidare forskning 

Det hade varit intressant att intervjua unga män om deras inställning och kunskap om 

olika preventivmedelsmetoder för att få en djupare förståelse till varför svenska 

ungdomar är sämst på att använda kondom i Europa.  
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Bilaga 1 Informationsbrev                 

 

 

 
 
 
 
 
Vill du vara med i studien om Unga kvinnors attityd till 
preventivmedel? 
 
Hej! 
Vi heter Helena Lundberg och Lisa Sjödell. Vi är legitimerade sjuksköterskor 
som nu läser vidare till barnmorskor. I vår utbildning ingår att skriva en 
magisteruppsats, vilket innebär att vi fördjupar oss inom ett område som 
intresserar oss extra mycket.  
Studien vi skall genomföra handlar om unga kvinnors attityd till preventivmedel 
och vi har för avsikt att intervjua åtta tjejer i åldern 16-19 år. Intervjuerna 
kommer genomföras 090525-090603. Vi har tänkt intervjua två deltagare 
samtidigt men det går självklart bra att vara ensam också. Intervjuerna tar 30-60 
minuter och kommer att spelas in. Materialet kommer att behandlas 
konfidentiellt och varje deltagare har rätt att när som helst avbryta sin 
medverkan. Intervjuerna kommer genomföras på dagtid i någon av skolans 
lokaler.  
 
Vid eventuella frågor eller funderingar kontakta  

Helena Lundberg Tel; 070-84 14 485 

Lisa Sjödell  Tel; 070-23 93 577 

 

Handledare: Eva Robertson, Universitetslektor, medicine doktor, Barnmorska. 

Institutionen för Vårdvetenskap, Högskolan i Borås. 

Tel; 033/4354742             Eva.robertson@hb.se 

______________________________________________________________ 

Jag vill vara med! 
 
Jag heter________________________________________________ 
 
Jag är_____ år.  
 
Telefonnummer___________________________________________ 
 
Underskrift____________________________________________ 
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Bilaga 2 Medgivande rektor 

 

 

 

 

 

 

Jag ger härmed min tillåtelse till Helena Lundberg och Lisa Sjödell att få genomföra 

intervjuer med elever från … gymnasium till studien ”Unga kvinnors attityd till 

preventivmedel”. Intervjuerna kommer genomföras 090525-090603. 

 

 

Datum: 

 

Underskrift rektor:  

 

Namnförtydligande:  
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Bilaga 3: Exempel på hur analysprocessen gått till, med meningsbärande enhet, kondenserad 

meningsenhet, kod, underkategori och kategori. 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Jag fick i stort sett bara 

dom här, hon sa inget 

om några andra… jag 

fick inte så mycket 

information. Lite så 

var det. 

Lite information om 

valt preventivmedel 

och ingen 

information om andra 

preventivmedel.  

Lite information om 

preventivmedel på UM.  

Uppfattning om 

information från 

barnmorskan på 

UM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Behov av 

information.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behov av 

information. 

  

…man måste typ säga 

det själv att nu vill jag 

ha en p-stav. Så då 

börjar de prata om det. 

Så man måste typ veta 

allting själv innan. 

Måste själv ta upp 

frågan om annat 

preventivmedel. 

Måste vara påläst 

innan besöket.  

Lite information om olika 

preventivmedel på UM. 

Måste själv ta reda på 

information.  

… de säger bara typ 

vad som händer om 

man glömmer och hur 

man ska göra och sånt. 

De har aldrig sagt 

varför jag ska just ha 

de pillerna… 

Barnmorskan på 

ungdomsmottagninge

n talar om vad som 

händer om man 

glömmer och hur 

man ska göra. Ingen 

information om 

varför just dessa p-

piller.  

Får information om 

hantering av 

preventivmedel. Ingen 

information om andra 

preventivmedel. 

… när jag kom hem 

visste jag inte riktigt 

hur jag skulle göra… 

jag fick inte så 

jättemycket 

information där… fick 

läsa mig till hur man 

skulle göra och fråga 

en kompis… 

 

Visste inte hur jag 

skulle göra när jag 

kom hem, fick läsa 

mig till det och fråga 

en kompis.  

Fick inte tillräcklig 

information om p-piller, 

fick läsa sig till det och 

fråga en kompis.  

Jag fick information 

om olika val av 

preventivmedel på 

UM. 

 

Fick information om 

olika preventivmedel 

på UM. 

Fick information på UM. 

Informationen man får 

på UM är bra, dom 

svarar ju på det jag 

frågar. 

Bra med information 

på UM, svarar på 

frågor. 

Nöjd med informationen 

på UM. 

Jag tycker att skolorna 

ska prata mer om 

preventivmedel och 

könssjukdomar och 

graviditeter… så att 

dom som det är nytt 

för verkligen får en 

inblick i hur det är… 

och hur farligt och 

allvarligt det 

egentligen är… 

 

Mer information om 

preventivmedel, 

könssjukdomar och 

graviditeter i skolan. 

Så att ungdomar 

förstår hur farligt och 

allvarligt det är. 

Mer information i skolan.  Uppfattning om 

information i 

skolan.  

Uppfattning om 

information i 

skolan. 
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Forts, bilaga 3: 
Det är mest mamma 

som har snackat om 

det. Men sen har vi ju 

läst lite om det i 

skolan, men inte så 

mycket, och så är det 

ju 

ungdomsmottagningen 

Information från 

mamma. Lite i skolan 

och från UM. 

Inte så mycket 

information i skolan som 

skulle behövas.  

  

… det känns som att 

unga använder 

antingen p-piller eller 

kondom. Det känns 

som att det inte finns 

något annat. Typ. 

Känsla av att 

ungdomar bara 

använder p-piller 

eller kondom. Känns 

som att det inte finns 

något alternativ.  

Känsla av otillräcklig 

kunskap om 

preventivmedel hos 

ungdomar.  

Otillräcklig 

kunskap om 

preventivmedel.  

Så om man vill lära sig 

något om 

preventivmedel får 

man lära sig det själv. 

Vill man ha 

information om 

preventivmedel, får 

man ta reda på det 

själv. 

Vill ha information från 

andra, vill inte ta reda på 

den själv.  

Attityd till 

information om 

preventivmedel.  

 

 

 


