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Sammanfattning 
Bakgrund: Sedan 1990-talet har akut-p-piller använts som postkoital preventivmetod i 

Sverige och sedan 2001 finns läkemedlet att köpa receptfritt på apotek. Alla 

ungdomsmottagningar delar vid behov ut akut-p-piller kostnadsfritt till ungdomar. Trots 

den nuvarande höga tillgängligheten till preventivmedel och akut-p-piller blir varje år 

kvinnor oönskat gravida. Syfte: Studiens syfte var att undersöka ungdomars kunskap 

om, inställning till och erfarenhet av akut-p-piller. Metod: En tvärsnittstudie har 

genomförts med hjälp av enkätundersökning. Totalt deltog 167 ungdomar i årskurs tre 

på en kommunal gymnasieskola i en medelstor sydsvensk stad. Analysmetod som 

användes var t-test för intervalldata och Chi-2 test för data på ordinal- och nominalnivå. 

Statistisk signifikans var satt till p<0.05. Dataanalysen har utförts med 

statistikprogrammet SPSS. Resultat: Undersökningen visade att nästan 90 procent av 

de tillfrågade ungdomarna ansåg sig ha kunskap om akut-p-piller, majoriteten visste 

även vart de kunde vända sig om de var i behov av läkemedlet. Däremot var kunskapen 

om hur läkemedlet fungerar och inom vilken tidsram det ska tas begränsad. 

Informationen om akut-p-piller hade ungdomarna i störst utstäckning fått ifrån vänner, 

ungdomsmottagning, skola och internet. Majoriteten av ungdomarna var positiva till att 

använda akut-p-piller då risk för graviditet finns efter oskyddat samlag. Av ungdomarna 

hade en tredjedel använt akut-p-piller en eller flera gånger. Av användarna hade de 

flesta använt metoden en gång. Konklusion: Kunskapen om akut-p-piller som 

postkoital preventivmetod var utbredd bland ungdomarna. Kunskap om läkemedlets 

verkningsmekanism och verksamma tidsram var lägre. Författarna anser att vidare 

forskning inom området ungdomars kunskap om, inställning till och erfarenhet av akut-

p-piller är indicerat då forskningen är begränsad. 

 
Nyckelord: Akut-p-piller, ungdomar, kunskap, inställning och erfarenhet. 
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Abstract 
Background: Since the 1990s has the emergency contraceptive pill (ECP) been used  in 

Sweden and since 2001 is ECP prescription free. All juvenile receptions provide ECP 

for free to young people. Despite the current high availability of contraceptives and 

ECP women pregnant unwanted. Aim: The aim of the study was to investigate young 

people's knowledge, attitudes and experience of Emergency Contraceptive Pills. 

Method: A cross sectional study was conducted through questionnaires. A total of 167 

adolescents in their twelfth year of study participated, they all attended a public school 

in a medium sized Swedish town. The analytical methods used were the t-test for 

interval data and the Chi-2 test for the ordinal and nominal level data. Statistical 

significance was set at p<0.05. Data analysis was conducted using SPSS. Result: The 

survey showed that almost 90 percent of the adolescents claimed to have knowledge of 

ECP, the majority also knew where they could go if they were in need of obtaining said 

pills. However, knowledge of how the drug worked and the timeframe within which it 

must be ingested was limited. The main sources of information on ECP were friends, 

juvenile receptions, school and the Internet for the adolescents in the study. The 

majority of the young people in the study were in favour of using the ECP when risking 

pregnancy after unprotected sex. One third of the subjects had used ECP on one or 

several occasions. Among the users, most had used the method once. Conclusion: 

Knowledge of ECP as postcoital contraception method was widespread among young 

people. Knowledge of the drug's active timeframe and mechanism of action was less 

prevalent. 

 

Keywords: Emergency contraceptive pill (ECP), youth, adolescent, knowledge, attitude 

and experience. 
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1. Inledning 
Sedan 1990-talet har akut-p-piller kunnat användas som postkoital preventivmetod i 

Sverige och sedan 2001 har läkemedlet funnits att köpa receptfritt på apotek (Tyden, 

2005). Alla ungdomsmottagningar delar vid behov ut akut-p-piller kostnadsfritt till 

ungdomar (umo.se) och tablett Norlevo kan köpas i visssa matvarubutiker (Hamnström, 

2013). Trots den nuvarande höga tillgängligheten till akut-p-piller blir varje år kvinnor 

oönskat gravida. Det finns flera orsaker, bland annat att preventivmedel eller akut p-

piller väljs bort av någon orsak. Studiens resultat väntas ge en bild av svenska 

ungdomars kunskap om, inställning till och erfarenhet av akut-p-piller. Detta kan ge 

vidare information om hur läkemedlet används och om ytterligare informationsinsatser 

är nödvändiga. Då ordet samlag används i texten syftar författarna på vaginalsamlag. 

 

2. Bakgrund 
2.1 Historia 
Information kring sex och samlevnad har en lång historia i Sverige. Lagar, förordningar 

och traditioner har styrt synen på sexualitet, preventivt arbete och oönskade graviditeter. 

Flera framstående personer har haft stor betydelse för sexualundervisningen och 

sexualpolitiken i Sverige och därmed kvinnors reproduktiva hälsa. Under 1770-talet höll 

Carl von Linné en känd föreläsning där han talade om sexualitet. Föreläsningen med 

titeln ”Om sättet att tillhopa gå”  fick genomslagskraft och dokument från denna finns 

fortfarande bevarade. Knut Wiksell var även han en föregångare inom 

sexualupplysningen när han under sent 1800- och tidigt 1900-tal verkade för upplysning 

angående sexualitet och prevention. Karolina Widerström var den första svenska 

kvinnliga läkaren och var tidigt ute och informerade unga kvinnor om sex och 

samlevnad. Hinke Bergegren var ytterligare en nyckelperson i den svenska 

sexualdebatten. Han var tidig med att poängtera att stora och täta barnkullar var en källa 

till fattigdom och sjuklighet. Han förespråkade ökad kunskap och tillgång till 

preventivmedel för alla. Hans åsikter sågs som ett hot och en lag, Lex Hinke, instiftades 

1911 vilken förbjöd offentlig information om preventivmedel. Lagen avskaffades först 

1938. Elise Ottesen-Jensen ofta kallad ”Ottar” ägnade stor del av sitt liv till att 

informera om och propagera i hela landet för sexualundervisning, preventivmedel och 
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kvinnans rätt till abort. Hon startade sedermera Riksförbundet för sexuell upplysning, 

RFSU (Odlind, Bygdeman & Milsom, 2008).  

 

Möjligheten till att kunna avbryta en oönskad graviditet har alltid funnits men gärningen  

har under stora delar av historien varit förknippat med hårda straff och känslomässiga 

reaktioner (Odlind, Bygdeman & Milsom, 2008). År 1938 kom den första abortlagen i 

Sveriges historia som tillät abort under vissa förutsättningar. För att kvinnan skulle få 

genomgå aborten krävdes intyg från två läkare eller tillstånd från dåvarande 

Medicinalstyrelsen (Socialstyrelsen, 2011). 

 

Kondom och pessar var de preventivmedel som fanns tillgängliga fram till 1950-talet i 

Sverige. Därefter kom spiralen under 1950-talet följt av de kombinerade p-pillerna som 

började användas av svenska kvinnor 1964. Hormonmängden i kombinerade p-piller har 

minskats sedan lanseringen och nu innehåller ett kombinerat p-piller cirka 5-10 procent 

av gestagenmängden och 10-20 procent av östrogenmängden jämfört med den 

ursprungliga hormonhalten (Odlind, Bygdeman & Milsom, 2008).  

 

År 1955 infördes sexualundervisning i den svenska skolan och har sedan dess varit en 

obligatorisk del av undervisningen. Den första mottagningen som riktade sig till enbart 

ungdomar öppnade 1970 (Magnusson & Häggströn-Nordin, 2009). 

Ungdomsmottagningarna arbetar för och med ungdomar i fokus och syftar till att ge 

dem kunskap och stöd för att främja psykisk och fysisk hälsa och ge en tillåtande syn på 

sexualitet. Arbetet genomsyras av ett promotivt synsätt. Förutom barnmorskor arbetar 

även läkare och kuratorer inom verksamheten (Wendt, 2009). De flesta av Sveriges 

ungdomar tar kontakt med ungdomsmottagningen då de är i behov av 

preventivmedelsrådgivning och/eller preventivmedel. Där kan de även kostnadsfritt 

erhålla akut-p-piller vid behov (Tyden, 2005) . 

 

År 1975 fick Sverige en ny abortlag vilken gav kvinnan själv rätt att avbryta graviditet 

fram till vecka 18. I och med detta satsade samhället på preventivmedelsrådgivning för 

att förebygga oönskade graviditeter. Rådgivningen blev från detta år avgiftsfri och 

därmed tillgänglig för alla, även priset på preventivmedel sänktes. Under samma tid fick 

yrkesverksamma barnmorskor ytterligare arbetsuppgifter i form av att förskriva 
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hormonella preventivmedel och rätt till att sätta in spiraler (Odlind, Bygdeman & 

Milsom, 2008).  

 

Folkhälsomyndigheten (2013) befäster vikten av en god och fördomsfri 

sexualundervisning där hälsorisker förebyggs. Det handlar även om att stärka individen 

och ta tillvara på det friska. Alla individer har rätt till en trygg och säker sexuell och 

reprodutiv hälsa.  

 

Ungdomar anses generellt ha ett impulsivt levnadssätt där inte alltid risker och följder 

beaktas i förtid. Även mindre kunskap och erfarenhet kan påverka valen. En god 

sexualundervisning i skolan har bevisats ge skyddande effekt och ett positivt synsätt 

bland ungdomarna (Jakobsson Kruse & Parmhed, 2013). Skillnader ses i sexualvanor 

mellan elever på gymnasiet utifrån om de studerar på teoretisk eller praktiskt program. 

Elever på de praktiska programen var mer benägna att ta risker och är därmed en mer 

utsatt grupp. Detta antas till viss del bero på uppväxt, social tillhörighet och livsstil 

(Häggström-Nordin, Magnusson & Berg, 2009).  

 

2.2 Postkoital preventivmetod 
Vid ett oskyddat samlag är den genomsnittliga risken att kvinnan blir gravid cirka sex 

procent men varierar under menstruationscykeln. Äger samlaget rum några dagar före 

ägglossning är risken för graviditet cirka 20 procent. Postkoital akut preventivmetod 

kan rekommenderas till och användas av kvinnor som riskerar att bli oönskat gravida 

efter oskyddat samlag och då annan preventivmetod inte använts eller misslyckats 

(Odlind, Bygdeman & Milsom, 2008).  

  
Under 1970-talet började p-piller med etinylöstradiol 50 mikrogram och levonorgestrel 

250 mikrogram användas som akut postkoital metod inom 72 timmar efter det 

oskyddade samlaget. Detta för att förhindra implantation genom att ägglossning 

förhindras eller förskjuts. Metoden kallas Yuzpe-metoden efter den kanadensiske 

gynekologen Albert Yuzpe som först beskrev den (Aneblom, 2003). Dosen bestod av 

fyra tabletter som delades på två tillfällen med 12 timmars mellanrum (Odlind, 

Bygdeman & Milsom, 2008). 



 

 

 

 6 

Sedan 1990-talet har akut-p-piller kunnat användas som postkoital preventivmetod i 

Sverige och sedan 2001 har läkemedlet funnits att köpa receptfritt på apotek (Tydén, 

2005).  I nuläget finns det i Sverige två postkoitala akut-p-piller med högdos gestagen, 

Norlevo och Postinor (Marions & Collberg, 2013). Dessa består utav en engångsdos 

med 1,5 mg levonorgestrel som intas per os inom 72 timmar efter det oskyddade 

samlaget. Då förväntas 85 procent av graviditeterna förhindras (Odlind, Bygdeman & 

Milsom, 2008). Effekten är beroende av hur lång tid efter samlaget läkemedlet intas. 

Intas dosen inom 24 timmar är risken för graviditet 0,4 procent, inom 48 timmar är 

risken 1,2 procent och om dosen tas inom 72 timmar är risken för graviditet 2,7 procent 

(Läkemedelsverket, 2005). Biverkningar som anges i FASS för de båda preparaten är 

yrsel, huvudvärk, illamående, buksmärta, diarre, kräkning, smärta i livmodern, ömhet i 

brösten, menstruationsrubbningar, blödningar, menstruationssmärta och trötthet. 

Hudreaktioner har rapporterats (FASS 1 & FASS 2). Läkemedlets effekt har i studier 

visats minska om kvinnan väger mer än 75 kg och läkemedlet förefaller vara 

verkningslöst om kvinnan väger mer än 80 kg (FASS 1). Kvinnor kan använda sig av 

metoden mer än en gång under samma menstruationscykel men effekten försämras vid 

upprepad behandling. Efter intag av läkemedlet kan nästkommande menstruation 

komma antingen tidigare eller senare än förväntat. Forskning har visat att dagens 

metoder är säkrare och ger mindre biverkningar än Yuzpe-metoden (Odlind, Bygdeman 

& Milsom, 2008). Detta förutsätter att kvinnan väger under 75 kg (FASS 1). 

  

Det finns fler postkoitala preventivmetoder. En annan hormonell postkoital 

preventivmetod är Ellaone som är en selektiv progesteronreceptor- modulerare. Detta 

preparat kan användas upp till 120 timmar efter oskyddat samlag. Denna metod anses 

vara säkrare än de gestagena preparaten (Marions & Collberg, 2013). De vanligaste 

biverkningarna som anges i FASS är huvudvärk, illamående, buksmärta och 

menstruationssmärta men flertalet andra biverkningar finns angivna. Läkemedlet är 

receptbelagt (FASS 3). Preparatet har funnits i Sverige sedan år 2009 (Ellaone 2013). 

Ett ickefarmakologiskt allternativ till hormonell postkoital akut preventivmetod är 

insättande av kopparspiral inom fem till sex dagar efter oskyddat samlag. Metoden 

beräknas ha en säkerhet på 99 procent (Odlind, Bygdeman & Milsom, 2008).  
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När kvinnan söker vård för att få akut-p-piller skall hon få information om att viss risk 

för graviditet ändå föreligger och att ett mer långsiktigt preventivmedel har en högre 

säkerhetsmarginal (Odlind, Bygdeman & Milsom, 2008).  

 

Kaplan (2009) beskriver att medvetenheteten kring akut-p-piller har ökat sedan början 

på 2000-talet. Tidigare var det främst unga personer och studerande som hade kunskap 

om metoden och därmed kunde använda sig av den.  

 

Försäljningen av receptfria akut-p-piller på apotek har under tidsperioden 2001-2004 

ökat, år 2001 såldes drygt 80 000 endosförpackningar med akut-p-piller (Norlevo). 

Fram till år 2004 hade försäljningen nästan fördubblats till drygt 160 000 sålda 

förpackningar/år (Tyden, 2005). Under 2013 såldes det i Sverige 205 146 förpackningar 

akut-p-piller (Norlevo eller Postinor) som egenvårdspreparat på apotek  

(E-hälsomyndigheten 1, 2014). Av dessa såldes 3455 förpackningar i Kronobergs län 

(E-hälsomyndigheten 2, 2014). Mellan åren 1990-2004 sågs en minskning av aborterna 

men ökade sedan fram till 2008 för att sedan minska igen. Regionala skillnader ses 

(Socialstyrelsen, 2011). 

 

I Folkhälsomyndighetens (2014) sammanställning av Ungdomsbarometern framkom att 

26 procent av kvinnorna i åldern 15-19 år hade använt akut-p-piller en gång, 10 procent 

flera gånger. Av männen i samma ålder uppgav 18 procent att deras partner använt akut-

p-piller en gång och 6 procent att det hade använt läkemedlet flera gånger. 

   

2.3 Tidigare forskning angående kunskap om, attityder till och erfarenhet 

av akut-p-piller  
Svensk forskning inom området akut-p-piller innehållande kunskap om, attityder till och 

erfarenhet av akut-p-piller ses främst under 2000-talets första år då läkemedlet började 

säljas receptfritt på apotek. Nedan beskrivna studier kartlägger tiden strax före och efter 

läkemedlet blev recepfritt. Inom svensk forskning angående akut-p-piller finns det ett 

antal personer som är framträdande och som återkommer med studier med olika 

inriktningar. 
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I en studie av Aneblom, Larsson och Tydén (2000) framkom i fokusgruppsintervjuer att 

svenska tonårstjejer hade goda baskunskaper om akut-p-piller. Kunskaperna på 

detaljnivå var dock lägre. En vanlig missuppfattning var att akut-p-piller avbröt 

graviditet. De flesta hade fått information om akut-p-piller på ungdomsmottagning, från 

vänner eller genom undervisning i skolan. I studien deltog 24 kvinnor i åldern 16-17 år. 

 

I Häggström-Nordin och Tydéns (2001) studie undersöktes ungdomars kunskap om, 

attityder till och erfarenhet av akut-p-piller. I enkätundersökningen deltog 408 personer 

och medelåldern bland dessa var 16,5 år. Det framkom att 80 procent av ungdomarna 

visste vad akut-p-piller var och vart det fanns att tillgå. Utav de ungdomar i studien som 

haft samlag hade 28,3 procent själva eller deras partner använt akut-p-piller. Hos 

ungdomarna i undersökningsgruppen visste 67,3 procent att läkemedlet förebygger 

graviditet. Av de tillfrågade var majoriteten positiva till att använda akut-p-piller efter 

oskyddat samlag. Många trodde att användningen av akut-p-piller skulle öka om 

läkemedlet blev receptfritt och 66 procent hos båda könen trodde att det skulle minska 

användningen av andra preventivmedel.  

 

Aneblom, Larsson, von Essen och Tydén (2002) undersökte genom intervjuer i 

fokusgrupper 27 svenska kvinnors kunskap om, attityd till och erfarenhet av akut-p-

piller som ett receptfritt läkemedel. Informanternas medianålder var 24 år. Samtliga 

informanter uppskattade möjligheten att kunna köpa akut-p-piller receptfritt. De ansåg 

att apoteket var rätt försäljningsställe och att det sparade tid gentemot tidigare alternativ. 

Media hade varit den största informationskällan om att akut-p-piller säljs receptfritt.  

 

Larsson, Eurenius, Westerling och Tydén (2003) undersökte i en enkätstudie 546 

kvinnors kunskap om, attityd till och erfarenhet av akut-p-piller ett år efter att 

läkemedlet blivit receptfritt. Kvinnorna i studien var mellan 16-30 år, medelåldern var 

23,6 år. De flesta, 65 procent, av kvinnorna föredrog att kunna köpa akut-p-piller 

receptfritt på apotek. Det framkom även att 24 procent av kvinnorna kände oro för 

biverkningar och 33 procent ansåg att akut-p-piller var en sorts abort. Av kvinnorna i 

studien hade 27 procent använt akut-p-piller en eller flera gånger.  
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3. Teoretisk referensram 
Irwin och Millstein (1986) framställer en förklaringsmodell för ungdomars risktagande 

med den biologiska mognaden som bas men visar även att flertalet andra faktorer 

påverkar. De fyra faktorer som påverkar mognaden mest är intellektuella funktioner, 

självuppfattning, uppfattning om den sociala miljön och personliga värderingar. 

Hypotesen säger att de fyra faktorerna kommer att förutsäga hur ungdomar hanterar 

risker. De menar också att ett riskbeteende sällan kommer ensamt utan att flera är 

sammanlänkade. Skillnader ses även mellan könen. Vänner, föräldrar och syskon anses 

ha en betydande roll i hur ungdomen hanterar risker. Den psykosociala utvecklingen 

som sker parallellt med den biologiska ställer ungdomen inför flertalet utmaningar att ta 

sig igenom för att rusta sig inför vuxenlivet. Under den perioden bygger ungdomen upp 

sin autonomi/självständighet, intimitet och utvecklar sin identitet. Under mitten och 

senare delen av tonåren utvecklas självständigheten ytterligare. Tonåringen söker under 

denna period egna vägar, tar egna initiativ och försätter sig i risksituationer som kan ge 

både positiva och negativa följder. Tankemönstret utvecklas och tonåringen blir mer 

förmögen att tänka i abstrakta tankemönster och vidga sina tankeperspektiv. Se figur ett. 

 

 
Figur 1. Förklaringsmodell för ungdomars risktagande (Irwin & Millstein, 1986, s 89). 
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4. Problemformulering  
En stor del av den forskning som finns tillgänglig idag kring hormonell postkoital akut 

preventivmetod publicerades för omkring tio år sedan . Därför anser författarna att det 

är av vikt att ämnet undersöks på nytt. Kaplan (2009) menar att akut-p-piller under 

början av 2000-talet användes i första hand av ungdomar och studenter. Numer är 

kunskapen om akut-p-piller mer utbredd och används av fertila kvinnor i olika åldrar. 

 

En annan förändring är att akut-p-piller tidigare enbart förskrevs  av barnmorskor och 

läkare men kan idag även köpas receptfritt på apotek. Akut-p-piller delas kostnadsfritt 

ut till ungdomar på landets samtliga ungdomsmottagningar och tillgängligheten av akut-

p-piller anses vara hög. Oönskade graviditeter är en angelägenhet för både individen 

och samhället på ett såväl känslomässigt som ekonomiskt plan. 

 

5. Syfte 
Studiens syfte var att undersöka ungdomars kunskap om, inställning till och erfarenhet 

av akut-p-piller. 

 

6. Metod 
Ejlertsson (2005) menar att enkätundersökning kan göras då ett stort urval önskas och 

då tiden är begränsad. Författarna har genomfört en tvärsnittsstudie bland ungdomar i 

årskurs tre på en gymnasieskola. 

 

6.1 Urval 
Gymnasieelever i årskurs tre på en kommunal gymnasieskola i en medelstor sydsvensk 

stad deltog i studien. Skolan som kontaktades har 315 elever i årskurs tre. Eleverna var 

fördelade på 19 klasser men var uppdelade i flertalet olika grupper av schematekniska 

skäl. Inklusionskriterier var att deltagarna skulle vara 18 år eller äldre och behärska det 

svenska språket. Exklussionskriterie i studien var elever inom särskolan. Två av 

eleverna som uppgav att de var under 18 år exkluderades från studien. 
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6.2 Bortfall 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Figur 2. Redovisning av bortfall 
 

6.3 Tillvägagångssätt 
Författarna skickade e-post till skolans tre rektorer och informerade om studiens syfte 

och genomförande. Sex dagar senare ringde författarna upp rektorerna då ingen besvarat 

e-posten. En av rektorerna tog beslut om att enkätundersökningen kunde genomföras på 

skolan och gav muntligt och skriftligt samtycke till att studien genomfördes på skolan. 

Han informerade om att det är upp till varje lärare om denne vill avsätta tid av sin 

undervisning för att låta eleverna genomföra enkäten. Lärarna fick information om 

studien via e-post. En påminnelse skickades ut via e-post cirka en vecka efter första 

utskicket på grund av fåtal svar. Fem grupper rekryterades via det allmänna 

mailutskicket. Resterande grupper nåddes genom snöbollsurval och personliga 

kontakter. Sammanlagt besöktes 14 grupper vilket resulterade i 167 elevmöten.  

 

Före författarnas besök hade lärarna haft möjlighet att informera eleverna om 

enkätundersökningen. Besöken inleddes med en kort presentation av studiens syfte och 

genomförande. Det poängterades att deltagandet var frivilligt och anonymt. Eleverna 

fick både muntlig och skriftlig information om studien vartefter de kunde ge informerat 

samtycke till att delta. Därefter fick eleverna ungefär 15 minuter till att fylla i enkäten. 

Externt bortfall (146 st) 
-‐ 55 personer: hade praktik utan undervisning i skolan 
-‐ 41 personer: författarna fick ej kontakt med läraren 
-‐ 50 personer: övrig frånvaro 

313 elever i årskurs 3 

167 deltagare 

Internt bortfall 
-‐ 21 personer som ej vet eller är osäkra på vad akut-p-

piller är, dessa ombads att avsluta enkäten. 

146 deltagare som fullföljde enkäten. 
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De deltagare som angav att de inte visste vad akut-p-piller är eller var osäkra ombads att 

avsluta enkäten. Författarna till studien var under tiden tillgängliga för att svara på 

frågor och eventuella tveksamheter kring enkäten. Hade eleverna frågor utöver enkäten 

som berörde ämnet fanns författana tillgängliga en stund efteråt för att besvara dessa 

eller ge vidare hänvisning vart de kunde vända sig. 

 

6.4 Frågeformulär 
Datainsamlingen genomfördes genom en enkätundersökning med 26 frågor. De redan 

konstruerade frågorna användes av docent Elisabet Häggström-Nordin och professor 

Tanja Tydén i deras studie 2001. Enkäten användes bland ungdomar mellan 15-20 år 

och resultatet publicerades år 2001 (Häggström-Nordin & Tydén, 2001). Frågorna 

anpassades till nuvarande studie och fler frågor konstruerades för att spegla dagens 

situation och andra togs bort då de inte längre var aktuella.  

 

Av frågorna berörde de fem första deltagarens bakgrund såsom kön, ålder, utbildning 

och födelseland. Sju av frågorna behandlade deltagarens teoretiska kunskaper om 

fertilitet och akut-p-piller. Om de kände till vad det är, hur läkemedlet fungerar, hur 

lång tid efter ett oskyddat samlag akut-p-piller kan tas med effekt och vart deltagaren 

kan erhålla läkemedlet. Nio frågor undersökte deltagarens egna erfarenhet av akut-p-

piller. Bland annat genom frågor som om läkemedlet hade använts, om de medvetet haft 

oskyddat samlag då de kunnat använda akut-p-piller i efterhand och om läkemedlet gav 

några biverkningar. Fem frågor behandlade deltagarens inställning till och vad denne 

trodde om akut-p-pillrets användning. Frågor om deltagaren trodde att 

kondomanvändningen påverkas när akut-p-piller finns tillgängligt, om det finns oro för 

biverkningar och om de tror att de själva eller deras vänner skulle använda akut-p-piller 

efter oskyddade samlag. 

 

Svaren hade till största del ”ja”, ”nej” och ”vet ej” som alternativ, övriga frågor lämnade 

utrymme för personligt svar. Enkäten beräknades ta 10-15 minuter att genomföra. För 

att säkerställa frågornas kvalité och för att undersöka om enkäten var förstålig 

genomfördes en pilotundersökning på en mindre grupp gymnasieungdomar. 

Undersökningen visade att det inte fanns några tveksamheter av betydelse kring 



 

 

 

 13 

enkätens frågor. Pilotundersökningen visade även att enkätens utformning fungerade. 

Således gjordes inga förändringar.  

 

6.5 Dataanalys 
Analysmetod som användes var t-test för intervalldata och Chi-2 test för data på 

ordinal- och nominalnivå. Statistisk signifikans var satt  till p<0.05. Analysen av 

insamlad data genomfördes med hjälp av statistikprogrammet SPSS (Statistical Package 

for the Social Sciences) version 22.  

 

6.6 Etiska överväganden 
Då studien innefattar människors upplevda erfarenheter togs hänsyn till forskningsetiska 

aspekter och Helsingforsdeklarationens riktlinjer (The World Medical Assosiation, 

2008) följdes. Etikkommittén Sydost genomförde en etisk granskning och godkände 

studiens genomförande, Dnr. EPK 205-2014. 

 

Deltagarna gav muntligt informerat samtycke till att delta i studien i samband med 

genomförandet av enkäten. De gavs information om studiens syfte och genomförande, 

att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan i 

studien. Materialet behandlades anonymt och ingen av deltagarna kommer att kunna 

spåras. Materialet kommer sparas i tio års tid. Studiens författare har inte haft någon 

yrkesmässig eller privat relation till någon av deltagarna och därför fanns ingen 

beroendeställning. Nyttan av studiens resultat anses överväga det eventuella obehag 

deltagarna kan ha upplevt i samband med enkätundersökningen. 

 

7. Resultat 
7.1 Bakgrundsinformation 
I de flesta fall fanns inga statistiskt signifikanta skillnader (p<0.05) mellan kvinnorna 

och männen som deltog i studien beträffande bakgrundsdata förutom i 

preventivmedelsanvändning, se tabell 1. En majoritet av deltagarna gick på praktiska 

program och var födda i Sverige. De flesta hade samlagsdebuterat men hade ingen fast 

partner. 
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Tabell 1. Bakgrundsinformation för studiens deltagare. 

 Kvinna 
n= 75(44.9%)  

Man 
n=90 
(53.9%) 

p-
värde 

Totalt 
167 
(100%) 

Ålder, medelvärde, (SD) 18.11(0.31) 18.20 (0.46) 
 

0.134 
*    

18.16 (0.4)  
 

Gymnasieprogram    0.259 n=165 
Teoretiskt program, n (%) 34 (45.3) 

 
33 (36.7) 
 

 67 (40.6) 
 

Praktiskt program, n (%) 41 (54.7) 
 

57 (63.3) 
 

 98 (59.4) 
 

Födelseland   0.758     n=165 
Född i Sverige, n (%) 68 (90.7) 

 
83 (92.2) 
 

 151 (91.5) 
 

Född i övriga Europa, n (%)  5 (6.7) 
 

 6 (6.7) 
 

 11(6.7) 
 

Född i övriga världen, n (%)   2 (2.7) 
 

 1 (1.1) 
 

   3 (1.8) 
 

Relationsstatus    0.135 n=164 
Fast partner, n (%) 32 (43.2) 

 
27 (30) 
 

 59 (36) 
 

Singel, n (%) 42 (56.8) 
 

58 (64.4) 
 

 100 (61) 
 

Vet ej, n (%)   0 (0) 
 

  5 (5.6) 
 

 5 (3) 
 

Preventivmedels-
användning  

  0.001   n=161 

Ja, n (%) 58 (77.5) 
 

40 (46.6) 
 

 98 (60.9) 
 

Nej, n (%) 17 (22.7) 
 

39 (45.3) 
 

 56 (348) 
 

Vet ej, n (%)   0 (0) 
 

  7 (8.1) 
 

 7 (4.3) 
 

Samlagsdebuterat   0.178 n=164 
Ja, n (%) 63 (84) 

 
65 (73) 
 

 128 (78) 
 

Nej, n (%) 10 (13.3) 
 

16 (18) 
 

 26 (15.9) 
 

Vill inte svara, n (%)   2 (2.7) 
 

 4 (4.5) 
 

 6 (3.7) 
 

Vet ej, n (%) 0 (0) 
 

 4 (4.5) 
 

 4 (2.4) 
 

*t-test, övriga Chi square-test 
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Av deltagarna använde 26.1% (n=42) kondom som preventivmedel. Utav kvinnorna var 

det 18.7% (n=14) som använde kondom och av männen var det 32.6% (n=28). Andra 

representerade preventivmetoder var p-piller, minipiller, p-stav, spiral, p-ring och p-

plåster. Sammanlagt användes dessa preventivmedel av 58.7% av kvinnorna. Av de 

deltagare som angav att de hade fast partner uppgav 19% (n=11) att de inte använde 

något preventivmedel. 

 

7.2 Kunskap om akut-p-piller 
På frågan när i menstruationscykeln det är störst risk att kvinnan blir gravid svarade 161 

deltagare. Frågan hade sex olika svarsalternativ och ett av dessa var ”vet ej”. Av 

deltagarna angav 31.1% (n=50) att störst risk för graviditet förelåg mellan två 

menstruationer. Det var fler kvinnor 54.7% (n=41) som angav detta jämfört med 

männen 10.5% (n=9). Av männen uppgav 7% (n=6) att störst risk för graviditet förelåg 

under menstruationen, ingen av kvinnorna angav detta alternativ, p<0.001. 

 

Undersökningen visade att 87.9% (n=145) av gymnasieungdomarna ansåg sig ha 

kunskap om vad akut-p-piller är. Av de kvinnliga deltagarna svarade 96% (n=72) att de 

ansåg sig ha kunskap om akut-p-piller, jämfört med 81.1% (n=73) av de manliga 

deltagarna, p=0.014. De 21 deltagare som svarade att de inte visste eller var osäkra på 

vad akut-p-piller är ombads att lämna in enkäten utan att svara på fler frågor. Av de 145 

deltagare som svarade att de visste vad akut-p-piller var angav 79.5% (n=116) att de 

visste var de kunde vända sig om de var i behov av akut-p-piller. De exempel som kom 

upp var ungdomsmottagning, apotek, vårdcentral, akutmottagning, skolsköterska och 

läkare. Av de svarande hade 6.2% (n=9) inte kunskap om vart de kunde vända sig och 

14.4% (n=21) svarade ”vet ej”.  

 

Av 145 deltagare angav 17.6% (n=25) att akut-p-piller förebygger graviditet, 78.9% 

(n=112) angav att akut-p-piller avbryter graviditet och 3.5% (n=5) svarade ”vet ej”. Av 

kvinnorna var det 22.5% (n=16) och av männen var det 12.7% (n=9) som angav att 

akut-p-piller förebygger graviditet, p=0.123. Undersökningen visade att 26.6% (n=38) 

trodde att akut-piller kunde tas med effekt upp till 24 timmar efter oskyddat samlag, 

53.8% (n=77) svarade 72 timmar, 2.8% (n=4) svarade 120 timmar och 16.8% (n=24) 
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svarade ”vet ej”. Av kvinnorna svarade 74.3% (n=52) och av männen 34.2% (n=25) att 

receptfria akut-p-piller kunde tas upp till 72 timmar, p=0.001. 

 

Av de 145 deltagare som svarade på frågan om de var nöjda med den information de 

fått, svarade 48.3% (n=70) att de var nöjda. Samtidigt svarade 18.6% (n=27) att de var 

missnöjda och 33.1% (n=48) ”vet ej”.  

 

 
Figur 3. Redovisning av informationskällor angående akut-p-piller, fler än ett alternativ 

kunde anges, n=146. 

 
På frågan om akut-p-piller kan ge biverkningar och i så fall vilka svarade 24.1% (n=35) 

”ja”, 2.1% (n=3) svarade ”nej” och majoriteten, 73.8% (n=107), svarade ”vet ej”. De 

mest förekommande biverkningar som angavs av deltagarna var illamående och 

mellanblödningar. Andra biverkningar som angavs var huvudvärk, mensrubbningar, 

kräkningar, yrsel, sterilitet, buksmärta, trötthet, feber och ”hjärtat”. 

 

Av ungdomarna uppgav 45,8% (n=65) att de kunde få akut-p-piller kostnadsfritt på 

ungdomsmottagningen, 5.6% (n=8) svarade att de inte kunde få det och 48.6% (n=69) 

att de inte visste. Ingen signifikant skillnad sågs mellan kvinnorna och männen, 

p=0.137.  
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7.3 Inställning till akut-p-piller 
I enkäten berörde fem frågor deltagarens inställning till akut-p-piller. En fråga 

behandlade deltagarens inställning till att själv använda eller rekommendera sin partner 

att använda akut-p-piller efter oskyddat samlag där risk för graviditet finns.  

 

Tabell 2. Jämförelse mellan könen avseende hurvida de skulle använda sig av  

akut-p-piller. 

 

 

* Chi-Square Test 

 

En jämförelse gjordes även vad gäller gymnasieprogram och om deltagaren skulle 

använda sig av akut-p-piller när risk för graviditet finns efter oskyddat samlag. Det 

framkom att 83.1% (n=49) av de som studerar på teoretiskt program skulle använda sig 

av metoden jämfört med 70.2% (n=59) av de som studerar på praktiskt program, 

p=0,114.  

 

Deltagarna tillfrågades om hurvida de trodde att deras vänner skulle använda akut-p-

piller om risk för graviditet förelåg. Av de 143 deltagare som svarade på frågan svarade 

62.2% (n=89) att de trodde att vännerna skulle göra det. Det var 3.5% (n=5) som 

svarade att deras vänner inte skulle använda sig av metoden och 34.3% (n=49) som 

svarade ”vet ej”. 

 

På frågan vart deltagaren skulle vända sig om hen var i behov av akut-p-piller idag 

svarade 137 deltagare, av dessa svarade 39.4% (n=54) ungdomsmottagningen, 33.6% 

(n=46) apotek och 21.2% (n=29) svarade ”vet ej”. Andra alternativ som framkom från 

deltagarna var skolsköterska, vårdcentral, läkare och/eller sjukhus. 

 

 Kvinnor Män p-värde* Totalt 
(n=142) 

Använda, n (%) 59 (83.1) 

 
49 (69.0) 

 
0.118 108 (76.1) 

 
Inte använda, n (%)  4 (5.6) 

 
 5 (7) 

 
     9 (6.3) 

 
Vet ej, n (%)  8 (11.3) 

 
17 (23.9) 

 
   25 (17.6) 
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Studien behandlade hurvida oro för biverkningar gör att metoden väljs bort, där svarade 

19.3% (n=28) ”ja”, 27.6% (n=40) svarade ”nej” och 53.1% (n=77) svarade ”vet ej”.  

 

En majoritet av deltagrna trodde att tillgången på akut-p-piller minskade användningen 

av kondomer, se figur 4. 

 

 
Figur 4. Ungdomars inställning till akut-p-pillrens påverkan på 

 kondomanvändning (n=144). 

 

I en jämförelse mellan kvinnor och män avseende om de trodde att 

kondomanvändningen minskar på grund av tillgången till akut-p-piller blev resultatet 

jakande hos 44.4% (n=32) av kvinnorna och 36.6% (n=26) av männen. Nekande svar 

kom från 31.9% (n=23) av kvinnorna respektive 33.8% (n=24) av männen. På frågan 

svarade 23.6% (n=17) av kvinnorna och 29.6% (n=21) av männen ”vet ej”, p=0.590.  

 

 

 

 

 

 

 

40%	  (n=58)	  

33%	  (n=	  47)	  	  

27%	  (n=39)	  
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7.4 Erfarenhet av att använda akut-p-piller 

 
 Figur 5. Användning av akut-p-piller, personen själv eller dennes partner (nuvarande 

eller tidigare) n=143. 

  

Antalet gånger läkemedlet hade använts hos gymnasieeleverna varierade. Av de 47 

deltagare som hade använt akut-p-piller angav 25 personer att de hade använt 

läkemedlet en gång. Sju deltagare hade använt akut-p-piller två gånger, tre personer tre 

gånger och en deltagare hade använt läkemedlet fyra gånger. Av deltagarna var det två 

som angav att de använt akut-p-piller tio gånger.  

 

Fördelningen mellan kvinnor och män som uppgav att de eller deras partner använt sig 

av akut-p-piller är följande: 45.8% (n=33) av kvinnorna och 20% (n=14) av männen. 

Totalt svarade 142 deltagare på frågan, och det fanns en statisisk signifikant skillnad 

mellan män och kvinnor, p=0.009. 

 

En jämförelse mellan eleverna på de teoretiska och praktiska programmen visade att 

30% (n=18) av eleverna på teoretiskt program respektive 34.9% (n=29) av eleverna på 

praktiskt program hade använt akut-p-piller. Ingen signifikant skillnad kunde ses 

avseende valt gymnasieprogram och användning av akut-p-piller, p=0.718.  

 

I undersökningsgruppen hade 47 deltagare använt akut-p-piller. Av dessa vände sig 

44.7% (n=21) till ungdomsmottagningen, 38.3% (n=18) till apotek, 4.3% (n=2) till 

förälder, 2.1% (n=1) till partner och 10.6% (n=5) visste inte vart de vände sig för att få 

tag i akut-p-piller.  

33%	  n=47)	  

59%	  (n=85)	  

8%	  	  
(n=11)	  

Användning	  av	  akut-‐p-‐piller	  
Har	  använt	   Har	  inte	  använt	   Vet	  ej	  
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Av de 47 deltagare som använt akut-p-piller angav fem deltagare att de hade upplevt 

någon/några biverkningar av läkemedlet. Det var 32 som angav att de inte upplevde 

någon biverkan och tio deltagare som svarade att de inte visste. Biverkningar som 

angavs var mellanblödning, illamående, trötthet och utslag/eksem.   

 

Studien undersökte hurvida deltagarna medvetet haft oskyddat samlag då de visste att 

de eller deras partner i efterhand kunde använda sig av akut-p-piller för att förebygga 

graviditet. Det framkom att 19.6% (n=28) av 143 svarande medvetet haft oskyddat 

samlag då de visste att de kunde använda sig av metoden. Vid en jämförelse mellan 

eleverna på teoretiska och praktiska programmen sågs inga större skillnader. Av 

eleverna på teoretiskt program svarade 20% (n=12) att de medvetet haft oskyddat 

samlag då de visste att de kunde använda sig av akut p-piller i efterhand jämfört med 

19.3% (n=16) bland eleverna på praktiskt program. Ingen signifikant skillnad sågs, 

p=0.64. Vid en jämförelse mellan kvinnor och män (n=142) framkom att 19.4% (n=14) 

av kvinnorna och 20% (n=14) av männen medvetet haft oskyddat samlag då de visste 

att de kunde använda sig av akut-p-piller i efterhand. Av kvinnorna svarade 79.2% 

(n=57) ”nej” på frågan respektive 62.9% (n=44) av männen. Andelen som svarade  

”vet ej” var 1.4% (n=1) bland kvinnorna och 17.1% (n=12) bland männen, p=0.545.  

 

8. Diskussion 
8.1 Metoddiskussion 
Författarna till studien har genomfört en tvärsnittsstudie med hjälp av 

enkätundersökning. Ejlertsson (2005) beskriver att enkätundersökning kan göras då ett 

stort urval önskas och då tiden är begränsad. Författarna till studien önskade få en 

aktuell bild från en större urvalsgrupp, något som en kvalitativ undersökning inte gav 

utrymme för. Avsikten var även att i vissa avseenden kunna jämföra aktuell studie med 

Häggström-Nordin och Tydéns studie från 2001. Gruppenkät är då en samlad grupp 

samtidigt besvarar en enkät (Ejlertsson, 2005). Enkäten delades ut, fylldes i och 

samlades in vid samma tillfälle.  

  

En redan utformad och beprövad enkät användes till studien då författarna önskade 

jämföra sitt resultat med tidigare forskning. Enkätfrågorna anpassades till den aktuella 
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studiens förutsättningar och inaktuella frågor togs bort. Enkäten som författarna fick ta 

del av fanns endast att tillgå på engelska varför en översättning till svenska gjordes. 

Översättningen kan i viss mån ha bidragit till att delar av studiens resultat inte är helt 

jämförbart med tidigare resultat. Exempelvis översattes ordet ”prevent” till förebygger 

då Norstedts Stora Engelska Ordbok (2011) översätter det engelska ordet ”prevent” med 

orden hindra, förhindra, förebygga och förekomma. I bipackseldeln och 

produktresumén används både förhindrar och förebygger graviditet (FASS 1, 2014). 

Vilket visar på att båda orden används parallellt i samma källa. En pilotstudie 

genomfördes då enkätens något förändrade frågor testades på en mindre grupp 

jämförbar med målgruppen. Ejlertsson (2005) belyser vikten av att en enkät kontrolleras 

innan den lämnas ut till undersökningsgruppen. Vid pilotundersökningen kom inga 

frågor kring enkätens utformning upp varför den behölls som den var.  

 

Häggström-Nordins och Tydéns enkät, vars resultat presenterades 2001 (Häggström-

Nordin & Tydén, 2001) innehöll till stor del frågor med fasta svarsalternativ, ”ja”, ”nej” 

och ”vet ej”. Detta kan ses som en svaghet då deltagaren inte kunde gradera sina svar. 

Ejlertsson (2005) anger fördelar med att använda redan konstruerade enkäter då det 

finns material att jämföra med vid analysarbetet och frågorna är testade på en större 

grupp. Konstruktion av enkät är ett tidskrävande arbete som för ett bra resultat 

förutsätter noggranna förberedelser, varför det är en fördel att använda en redan 

konstruerad och beprövad enkät. Författarna till studien anser att vinsterna med att 

använda en redan utarbetad enkät övervägde eventuella svagheter i utformningen. 

 

Det var en fördel att författarna själva var närvarande under tiden deltagarna fyllde i 

enkäten av flera orsaker. En fördel var att frågor som uppkom kunde besvaras direkt. En 

annan fördel beskrivs av Ejlertsson (2005) som menar att  ansvariga för enkäten på detta 

sätt får kontroll över att enkäten fylls i enskilt och att enkäten enbart besvaras en gång. 

Enkäten besvaras och samlas in vid samma tillfälle. Vid denna typ av undersökningar 

ses en hög svarsfrekvens. Det fanns även möjlighet att efter genomförandet ställa frågor 

inom barnmorskans arbetsområde. Detta anser författarna vara av vikt då enkäten kan 

ha väckt frågor och funderingar som författarna själva kunde besvara eller hänvisa 

vidare. Författarna tror vidare att närvaron i klassrummet och den personliga 

informationen kring studien motiverade till det höga deltagandet. 
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Då studien berörde frågor som tillhör den egna sexualiteten kan en del frågor i enkäten 

ha upplevts som känsliga. Studiens författare anser dock att nyttan av studien överväger 

eventuella obehag för deltagarna. Vid besök i grupperna var författarna till studien 

mycket tydliga med att informera om att deltagandet i studien var helt frivilligt och 

anonymitet utlovades. Deltagarna fick denna information både muntligt och skriftligt. 

Ejlertsson (2005) beskriver att vid en enkätundersökning som innehåller känsliga frågor 

bör författarna vara medvetna om att bortfallet kan påverkas på ett negativt sätt, att 

massmedia kan komma att kontaktas och ge studien dålig publicitet om någon av 

deltagarna känner att undersökningen vållat obehag. I dessa situationer är det av yttersta 

vikt att deltagarna förlitar sig på den anonymitet som utlovas. Då författarna till studien 

inte hade någon relation till deltagarna, varken professionell eller privat, kunde 

deltagarna känna en trygghet i att deras enskilda svar inte skulle kunna gå att urskilja. 

Ingen beroendeställning fanns mellan studiens författare och deltagarna i studien vilket 

följer Helsingforsdeklarationens riktlinjer. Undersökningen bestod av gruppenkät, vilket 

enligt Ejlertsson (2005) har den fördelen att inget identifikationsnummer finns, jämfört 

med postenkät. Inför besöket i varje grupp hade läraren haft möjlighet att informera 

eleverna om besöket och studien. 

 

Då lärarna kontaktades via e-post för att boka tid för enkätundersökningen kan tidsbrist, 

ointresse, känsligt ämne eller andra faktorer ha påverkat läraren med följden att inget 

besök bokades. Möjliga deltagare kunde därför inte delta i studien. Lärarnas 

engagemang inför besöket och på vilket sätt författarnas besök introducerades kan ha 

bidragit till hur deltagarna såg på enkätundersökningen och hurvida de valde att 

medverka. Det fanns tillfällen då enkäten besvarades i slutet av lektionen vilket innebar 

att deltagarna efter enkäten fick lämna klassrummet. Detta kan ha påverkat hur väl 

deltagaren fyllde i enkäten och författarna kunde i detta läget ha bett läraren instruera 

eleverna att sitta kvar tiden ut för att inte stressa övriga deltagare. Ejlertsson (2005) 

bekräftar att intresse, tid och dagsform påverkar hur väl respondenten tenderar att 

besvara enkäten. Författarna till denna studie tror att ämnet var intressant och aktuellt 

för många vilket stimulerade till att besvara enkäten. Ejlertsson (2005) menar att det 

generellt kan ses ett mönster av att deltagare som fyller i en enkät önskar göra 

proceduren så enkel som möjligt. I aktuell studie var enkäterna väl ifyllda och endast ett 

fåtal deltagare hade lämnat någon enstaka fråga obesvarad. Att deltagarna fyllde i 
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enkäten under lektionstid kan ha bidragit till att de tog sig tid att medverka i 

undersökningen. 

  

Ejlertsson (2005) poängterar att språket i en enkät ska anpassas till de som ämnar 

besvara enkäten och vara så enkelt som möjligt. Meningsbyggnaden i enkäten bör hållas 

på en kort och enkel nivå men trots detta finns det enligt Hansagi och Allebeck (1994) 

risk för missförstånd då ordförståelsen många gånger är sämre än förväntat. Författarna 

misstänker att enstaka deltagare kan ha missat frågor eller fyllt i ett för dem felaktigt 

svar. Orsaker till detta kan till exempel vara läs- och skrivsvårigheter, ej svenska som 

modersmål eller på grund av stress av att klasskamrater blev färdiga tidigt. 

 

Enkäten bestod av 26 frågor vilka tog cirka 10 minuter för deltagarna att besvara. 

Författarna anser att enkäten var av en rimlig omfattning. Enligt Ejlertsson (2005) bör 

en enkät inte överstiga 40-50 frågor då den då beräknas ta över 30 minuter att 

genomföra. Enkätens layout och utformning påverkar tiden som krävs för att besvara 

frågorna.  

 

Författarna har särskilt reflekterat kring två frågor i enkäten. Fråga sju: ”Använder du 

något preventivmedel idag?”, och om den kan ha missförståtts. Författarna önskade veta 

om deltagaren använder något preventivmedel, oavsett om det är de själva, partnern 

eller båda som använder sig av metoden. Detta kan ha bidragit till att män som har en 

heterosexuell relation angav att de inte använder preventivmedel. Frågan ger utrymme 

för mer än en  tolkning, men frågan anses inte vara avgörande för studiens resultat. 

Fråga 15: ”Vet du vart du kan vända dig om du eller din partner är i behov av akut-p-

piller?” och tillhörande svarsalternativ: ”ja, till …..”, ”nej” och ”vet ej”. Alternativen 

”nej” och ”vet ej” förefaller stå för samma svar och endast ett av dessa alternativ borde 

ha funnits med.  

 

Validitet i en enkätundersökning syftar till att beskriva i vilken grad frågorna förmår att 

mäta det som avses att mäta. Reliabilitet visar på studiens förmåga att ge likvärdiga 

 resultat vid upprepade mätningar (Ejlertsson, 2005). Studiens frågor anses besvara 

syftet och ger svar på det som önskas mätas varför de anses ha god validitet. Författarna 

eftersträvade en jämn spridning vad avser kön och gymnasialt utbildningsprogram 



 

 

 

 24 

vilket ökar möjligheten att genomföra en ny studie på en liknande grupp och få 

jämförbara resultat, reliabiliteten är hög. Detta var möjligt då skolan som valdes hade 

utbildningar med bred variation och en jämn könsfördelning. 

 

8.2 Resultatdiskussion  
Under mitten och senare delen av tonåren utvecklas självständigheten och ungdomen tar 

mer egna initiativ och beslut. Ungdomen försätter sig ibland i riskfyllda situationer som 

kan ge både positiva och negativa följder (Irwin & Millstein, 1986). Oskyddat eller 

oskyddade samlag är exempel på riskfull situation eller riskfyllt beteende ur flera 

aspekter. Författarna till denna studie behandlade inga andra riskfaktorer och därför kan 

inga paralleller dras till andra riskbeteenden. Risktagande förekommer överlag bland 

ungdomar (Jakobsson Kruse & Parmhed, 2013) och författarna till denna studie tror att 

det kan accelereras av andra faktorer såsom exempelvis alkohol vilket utsätter personen 

för ytterligare risker.  

 
Studien visade att majoriteten av ungdomarna ansåg sig ha kunskap om akut-p-piller 

och vart de kunde vända sig för att få tag i läkemedlet vid behov. Fler kvinnor än män 

ansåg att de hade kunskap om akut-p-piller, en signifikant skillnad sågs. Författarna till 

studien anser att basal kunskap om preventivmedel inklusive akut-p-piller är något som 

varje ungdom bör ha då det är en nyckelfråga för att undvika oönskade graviditeter. 

Vilket även Folkhälsomyndigheten (2013) befäster då de beskriver att 

sexualundervisningen ska vara evidensbaserad och av god kvalitet. I jämförelse med 

Häggström-Nordin och Tydéns (2001) resultat har den allmänna kunskapen om akut-p-

piller ökat bland ungdomar. I likhet med Aneblom, Larsson och Tydéns (2000) studie 

framkom att stor del av ungdomarna felaktigt hade uppfattningen att akut-p-piller 

avbryter graviditet. Häggström-Nordin och Tydén (2001) beskriver ett motsatt 

förhållande där stor del av ungdomarna i studien angav att akut-p-piller förebygger 

graviditet.  

 

Då läkemedlet numera säljs receptfritt har tillgängligheten ökat vilket kan ha bidragit 

till den ökade kännedomen om akut-p-piller. Kaplan (2009) beskriver att medvetenheten 

kring akut-p-piller har ökat sedan början av 2000-talet. Vidare menar studiens författare 
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att mer detaljerad kunskap bland ungdomarna är önskvärd då det kan finnas individer 

som avstår från att använda läkemedlet då de tror att akut-p-piller avbryter graviditet 

eller känner oro för allvarliga biverkningar.  

 

De viktigaste informationskällorna var i fallande ordning vänner, ungdomsmottagning, 

skola och internet. Likvärdiga resultat sågs i Häggström-Nordin och Tydéns studie 

(Häggström-Nordin & Tydén, 2001) men internet fanns då inte med som ett alternativ. 

Författarna anser att informationsläget har förändrats då det i nuläget finns flera 

informativa och evidensbaserade hemsidor inom ämnet som är riktade till ungdomar, 

exempelvis ungdomsmottagningarnas gemensamma hemsida, www.umo.se. 

Informationskällan ”vänner” anser författarna vara en osäker källa då flera av de som 

besvarat enkäten uppvisade bristande eller felaktiga kunskaper kring akut-p-piller. 

Kunskapen hos ungdomarnas vänner bygger inte alltid på evidensbaserad forskning. 

Barnmorskor på ungdomsmottagningar har en nyckelroll i upplysningsarbetet kring 

akut-p-piller.  

 

En klar majoritet av deltagarna i undersökningen skulle själva använda, eller 

rekommendera sin partner till att använda, akut-p-piller om risk för gravidiet förelåg 

efter ett oskyddat samlag. Liknande andel var positiva till att använda akut-p-piller i 

Häggstöm-Nordin och Tydéns (2001) studie. Detta visar på att ungdomarna fortfarande 

är positiva till läkemedlet. Studiens resultat säger dock ingenting om hurvida ungdomar 

endast skulle använda akut-p-piller i nödsituation eller om de ser det som en metod som 

ersätter andra preventivmedel. 

 

Majoriteten av ungdomarna som besvarade enkäten angav att de inte hade använt akut-

p-piller. Resultatet speglar Folkhälsomyndighetens mätning i Ungdomsbarometern 

(2014). Även i Häggström-Nordin och Tydéns (2001) och Larsson, Eurenius, 

Westerling och Tydén (2003) studier framkom liknande resultat. Någon markant ökning 

av användingen av akut-p-piller inom gruppen ungdomar har således inte skett sedan 

läkemedlet blev receptfritt. Detta kan bero på att ungdomarna i många fall vänder sig till 

ungdomsmottagningarna. Detta ger möjlighet till kontakt med barnmorska och 

preventivmedelsrådgivning. I denna studie framkom att av de som hade använt akut-p-

piller hade de flesta använt läkemedlet en gång. I resultatet sågs att två av deltagarna 
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hade använt akut-p-piller tio gånger. Författarna anser att det är av största vikt att 

ungdomar med detta riskbeteende fångas upp och erbjuds hjälp både inom och utanför 

barnmorskans arbetsområde. 

 

Författarna till aktuell studie anser att det är anmärkningsvärt att det finns en signifikant 

skillnad mellan kvinnor och män som angav att de använt akut-p-piller. Denna 

skillnaden borde inte vara så stor då båda parter bär ett ansvar i att undvika en oönskad 

graviditet. Författarna till studien undrar om det kan bero på att männen inte tillåts vara 

delaktiga i diskussionen och i valet av preventivmedel eller om det beror på ointresse 

eller okunskap? I så fall, hur kan männen göras delaktiga? 

 

Tidigare forskning visar att skillnader i sexualvanor mellan elever på gymnasiet ses 

utifrån om de studerar på ett teoretiskt eller praktiskt gymnasieprogram (Häggström-

Nordin, Magnusson & Berg, 2009). I denna studie framkom ingen signifikant skillnad 

beträffande användning av akut-p-piller mellan elever på teoretiska och praktiska 

gymnasieprogram.  

 

Nästan en femtedel av deltagarna hade haft oskyddat samlag då de visste att de själva 

eller deras partner kunde använda sig av akut-p-piller i efterhand för att förebygga 

graviditet. Odlind, Bygdeman och Milsom (2008) poängterar att när kvinnan eller paret 

söker vård för att få akut-p-piller skall hon/de få information om att viss risk för 

graviditet ändå föreligger och att ett mer långsiktigt preventivmedel har en högre 

säkerhetsmarginal. Författarna till studien anser även att det är viktigt att diskutera 

andra risker med oskyddade samlag. 

 

9. Konklusion 
Undersökningen visade att nästan 90 procent av de tillfrågade ungdomarna ansåg sig ha 

kunskap om akut-p-piller, majoriteten visste även vart de kunde vända sig om de var i 

behov av läkemedlet. Kunskap kring hur läkemedlet fungerar och inom vilken tidsram 

det ska tas med effekt var sämre. Informationen om akut-p-piller hade ungdomarna i 

störst utsträckning fått ifrån vänner, ungdomsmottagning, skola och internet. 

Majoriteten av ungdomarna var positiva till att använda akut-p-piller då risk för 
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graviditet finns efter oskyddat samlag. Av ungdomarna hade en tredjedel använt akut-p-

piller en eller flera gånger. Av användarna hade de flesta använt metoden en gång.  

  

Författarna anser att vidare forskning inom området ungdomars erfarenhet av akut-p-

piller är av intresse då aktuell forskning är knapphändig. Det skulle var särskillt 

intressant med intervjuer med unga kvinnor som använt akut-p-piller upprepade gånger 

för att få en djupare kunskap i hur barnmorskan kan stödja dessa ungdomar så att de kan 

välja ett för dem välfungerande preventivmedel.  
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I 
 

11. Bilagor 
11.1 Bilaga A Frågeformulär om akut-p-piller/dagenefter-piller 

Frågeformulär om akut-p-piller/dagenefter-piller 
Vänligen ringa in ditt svar  

 
1. Är du:    Kvinna Man  

 

2. Hur gammal är du?   ……. år 

 

 

3. Vilket gymnasieprogram går du?  ……………………. 

 

 

4. I vilket land är du född?   ……………………. 

 

 

5. Om du inte är född i Sverige, hur många år har du bott i Sverige? …………år. 

 

 

6. Har du en fast partner?   Ja 

Nej 

Vet ej 

 

7. Använder du något preventivmedel idag?                      Kondom 

P-piller 

Mini-piller 

P-stav 

Spiral  

Annat ………….. 

Inget  

Vet ej 

 



 

 

 

 II 

8. Har du haft samlag?   Ja  

Nej  

Vill inte svara  

Vet ej  

 

9. När i menstruationscykeln är det störst risk/chans att en kvinna blir gravid?

  

Precis före en menstruation Under en menstruation  

Precis efter en menstruation  Mellan två menstruationer  

Lika risk/chans hela tiden Vet ej 

 

 

 

 

10. Vet du vad akut-p-piller/dagenefter-piller (Norlevo, Postinor, EllaOne) är? 

Om du svarar nej eller osäker tackar vi dig för din medverkan, var vänlig lämna 

in enkäten.    

Ja 

Nej 

Osäker  

 

 

11. Hur har du fått information om akut-p-piller? (fyll i så många alternativ som 

du behöver) 

 

Internet Skola   Ungdomsmott. 

Apoteket Tidningar/TV  Sjukhus/ vårdcentral 

Vänner Föräldrar  Har inte fått information 

Annat:…………….. 

 

12. Är du nöjd med informationen du har fått?  Ja 

Nej 

Vet ej 



 

 

 

 III 

 

13. Hur fungerar akut-p-piller?    

Det förebygger graviditet 

Det avbryter graviditet 

Vet ej 

 

14. Hur lång tid efter ett oskyddat samlag kan receptfritt akut-p-piller användas 

med effekt?      

Max 24 timmar 

Max 72 timmar 

Max 120 timmar 

Vet ej 

 
15. Vet du vart du kan vända dig om du eller din partner är i behov av akut-p-

piller? 

Ja, till 

……………… 

Nej 

Vet ej 

 

 

16. Har du eller din partner (nuvarande eller tidigare) använt akut-p-piller?  

Ja…….. gång/gånger 

Nej (gå vidare till fråga 19) 

Vet ej (gå vidare till fråga 

19) 

 
17. Kände du eller din partner av några biverkningar av akut-p-piller? 

      

     Ja,…………….. 

Nej 

Vet ej 



 

 

 

 IV 

 

18. Vart vände du dig eller din partner för att få akut-p-piller?    …………………. 

Vet ej 

 

 

19. Om du idag skulle vara i behov av akut-p-piller, vart skulle du då vända dig?

     ............................ 

Vet ej 

 

20. Om du haft samlag och risk för graviditet finns, skulle du då själv använda 

eller rekommendera din partner att använda akut-p-piller?   

Ja 

Nej 

Vet ej 

 

 
21. Om någon av dina vänner haft samlag och risk för graviditet finns, tror du att 

han/hon skulle använda eller rekommendera sin partner att använda akut-p-

piller?     

     Ja 

Nej 

Vet ej  

 

 
22. Kan akut-p-piller ge några biverkningar?  Ja, i så fall vilka   

     ……………. 

Nej 

Vet ej           

 

 

 

 



 

 

 

 V 

 

23. Tror du att oro för biverkningar av akut-p-piller gör att metoden väljs bort? 

  

Ja 

Nej 

Vet ej 

 

 

24. Kan ungdomar i ditt landsting få akut-p-piller kostnadsfritt på ex 

ungdomsmottagning? 

Ja 

Nej  

Vet ej 

 

25.  Har du medvetet haft oskyddat samlag då du vet att du eller din partner kan 

använda akut-p-piller som skydd mot graviditet i efterhand? 

  

Ja 

Nej 

Vet ej 

 

26. Tror du att tillgången till akut-p-piller minskar användningen av kondomer? 

Ja  

Nej 

Vet ej 

Tack för din medverkan!  
 

 

 



 

 

 

 VI 

 
11.2 Bilaga B Informationsbrev 

Informationsbrev angående enkätundersökning om  

akut-p-piller/dagenefter-piller 
Vi är två barnmorskestuderande vid Linnéuniversitetet i Kalmar som skriver vår 

magisteruppsatts om akut-p-piller. Studiens syfte är att undersöka ungdomars kunskap 

om, inställning till och erfarenhet av akut-p-piller. 

 

Detta tänker vi göra genom en anonym enkätundersökning vid er skola, därför vänder vi 

oss till dig. Frågorna handlar om din kunskap om, inställning till och erfarenhet av akut-

p-piller. Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att du som individ 

påverkas. Enkäten beräknas ta mellan 10 -15 minuter att besvara. För att delta i studien 

måste du vara över 18 år och behärska svenska språket.  

 

Insamlat material kommer endast att användas till denna studie och enkäterna kommer 

att sparas inlåsta i tio år och kommer därefter att förstöras. Enkäterna kommer att 

behandlas konfidentiellt, svaren behandlas statistiskt och ingen deltagare kommer att 

kunna identifieras. Vi kommer alltså inte kunna spåra vem som lämnat in en viss enkät. 

Vi är tacksamma om du tar dig tid att svara på enkäten och ber dig att svara 

sanningsenligt för att resultatet ska bli tillförlitligt. Du kan från och med 140801 läsa 

uppsatsen i sin helhet på nu.se/ub/soka/uppsatser och sök på våra namn i rutan märkt 

”Diva”. Vid frågor kontakta oss gärna. 
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