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Abstrakt 

Bakgrund: Med reproduktiv hälsa menas att alla kvinnor ska ha möjlighet till ett 

ansvarsfullt, tillfredsställande och säkert sexualliv med förmåga att själva styra över sitt 

barnafödande. Detta förutsätter tillgång till preventivmedel och i Sverige har vi idag 

möjlighet att välja mellan flera olika sorter för att kunna anpassa dem efter den enskilda 

individen. Enligt Socialstyrelsen är förskrivningen av preventivmedel låg, i jämförelse 

med andra EU-länder och det råder en skepsis mot hormonella preventivmedel i 

Sverige. Detta sägs främst bero på rädsla för biverkningar. Det krävs därför att 

barnmorskor arbetar aktivt för att inge förtroende och ger råd om preventivmedel som 

kvinnan känner trygghet och tillit till.   

 

Syfte: Att undersöka varför unga kvinnor väljer bort hormonella preventivmedel. 

 

Metod: Datainsamlingen skedde med hjälp av tre fokusgrupper, där sammanlagt 15 

kvinnor deltog i gruppintervjuerna. De inspelade intervjuerna avidentifierades och 

transkriberades, därefter analyserades materialet genom innehållsanalys. Ur 

innehållsanalysen plockades meningsbärande enheter ut, de kondenserades och 

kategoriserades vilket gav grunden till studiens resultat. 

 

Resultat: I studiens resultat framkom tre huvudkategorier; ”Hormonella 

preventivmedels negativa biverkningar”, ”Andras inflytande av unga kvinnors val av 

preventivmedel” samt ”Unga kvinnors sårbarhet”.  Majoriteten av kvinnorna i studien 

upgav att de mått känslomässigt dåligt, där de haft lätt till gråt och ilska, under tiden de 

tog hormonella preventivmedel. Stödet från barnmorskan upplevdes bristfälligt när 

dessa kvinnor återkommit och berättat om deras upplevelser och biverkningar, vilket har 

lett till att de själva tagit steget att sluta med hormonella preventivmedel. 

Intervjupersonerna upplevde att de inte hade haft tillräckligt med kunskap kring 

preventivmedel och alternativa metoder. Den vanligaste kunskapskällan för deltagarna 

har varit vänner som påverkat hur de resonerar kring preventivmedel, men där de också 

fått bekräftelse för sin upplevelser. 

 

Slutsats:  

Ur studien framkommer att unga kvinnor har ett behov av ökad kunskap kring 

reproduktiv hälsa generellt och specifikt angående preventivmedelsmetoder. Kvinnorna 
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efterfrågar ett större stöd och en ökad förståelse från barnmorskan och 

ungdomsmottagningar. Ett ökat förtroende ger en större tillit till barnmorskan och de 

preventivmedel som kvinnorna använder. Intervjudeltagarna önskar en större individuell 

anpassad rådgivning utifrån varje enskild kvinna.  

 

Nyckelord: ”Hormonella preventivmedel”, ”Fokusgrupp”, ”Unga kvinnor”, 

”Inställningar”, ”Stöd” 
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Abstract 

Background: With reproductive health means that all women should have the 

opportunity for a responsible, satisfying and safe sexlife with the ability to control 

familybuilding. This requires access to contraception and in Sweden we have the 

opportunity to choose between several different contraceptives in order to adapt them to 

the individual woman. According to Socialstyrelsen is the prescription of contraceptives 

low, in comparison with other countries in the European Union, and there is a 

skepticism of hormonal contraception in Sweden. This is mainly due to fear of side 

effects. It is therefore required that midwives work active to inspire confidence and 

provide advice on contraception so women feel secure and trust towards the midwife. 

 

Aim: To examine why young women choose to not use hormonal contraceptives. 

 

Method: Data collection was done using three focusgroups, where a total of 15 women 

participated in group interviews. The recorded interviews was transcribed, then 

analyzed by content analysis. The womens identity was protected during the analysis. 

From the content analysis came meaningful units, they were condensed and categorized, 

which gave the basis for the study's results. 

 

Results: The results of the study revealed three main categories; "Hormonal 

contraceptives negative side effects," "Others influense of young women's choice of 

contraception" and ”Young Women's vulnerability." The study revealed that the 

majority of women felt emotional instability, where they had close to tears and anger 

while they took hormonal contraceptives. The women felt that the support from the 

midwife was inadequate when they returned and explained their experiences and 

reactions. Which led to that they stopped taking their hormonal contraceptives. The 

interviewees felt that they had not enough knowledge about contraception and 

alternative methods. The most common source of knowledge about contraception came 

from the participants friends, the friends experineces affected the womens choice and 

they also received confirmation of their experiences. 

 

Conclusion: From the study shows that young women have a need for increased 

knowledge about reproductive health in general, and specifically about the 

contraceptive methods. They wanted moore support and increased understanding from 
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midwives and youth services to create greater trust in them and their contraceptives. 

Interview participants desired more individual advice based on their own wishes. 

  

Keywords: ”hormonal contraceptives”, ”focusgroup”, ”young women”, ”attitude” 

”support”  
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Tack 

Ett stort tack till samtliga deltagare i fokusgrupperna, utan er insats hade det inte varit 

möjligt att genomföra denna studie. Även ett stort tack till vår handledare Lena 

Lendahls. 
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Inledning 

En god reproduktiv hälsa grundar sig i en trygg och säker sexualitet där man själv, som 

kvinna, kan styra över sin fertilitet och bestämma när man är redo att bilda familj 

(Folkhälsomyndigheten, 2014b). Folkhälsomyndigheten (2014b) menar även att denna 

frihet, som det faktiskt är, bör samhället och vi som barnmorskor värna om med hjälp av 

utbildning och information till unga människor som ökar deras kunskap om sexualitet 

och familjeplanering.  

 

Kvinnor i Sverige har använt hormonella preventivmedel under flera decennier för att 

skydda sig mot oönskade graviditeter och att själva kunna styra över sin sexualitet. Men 

att prata om sina preventivmedel, upplevelser och biverkningar upplever många kvinnor 

vara svårt. De kvinnor som inte trivs med sitt preventivmedel väljer ofta att ignorera 

problemet eller sluta använda hormonella preventivmedel. Det är därför viktigt att vi 

som barnmorskor uppmärksammar de kvinnor som lider av biverkningar eller inte 

önskar att använda hormonella preventivmedel samt ge dem tydlig individuell 

rådgivning. Råd som är bättre anpassade för den enskilda kvinnan ökar följsamheten till 

användadet av preventivmedlet men även hennes kunskaper, välbefinnande samt 

minskar risken för oönskad graviditet.   

 

Bakgrund 

Reproduktiv hälsa 

Preventivmedel introducerades i Sverige på 1960-talet, kvinnorna fick möjlighet att 

styra över sin egen kropp, sin sexuella och reproduktiva hälsa. Med reproduktiv hälsa 

menas att kvinnor ska ha möjlighet till ett ansvarsfullt, tillfredsställande och säkert 

sexualliv med förmåga att själva styra över sitt barnafödande. Det ses idag som en 

självklarhet att varje kvinna ska ha makt över sin egen kropp och möjlighet att själv, 

eller tillsammans med sin partner, bestämma när det är dags att skaffa barn och hur tätt 

barnen ska komma. Detta förutsätter kunskap om och tillgång till preventivmedel 

(Folkhälsomyndigheten, 2014b; Lindh, 2011; Singh, Darroch  & Ashford, 2014; 

Socialstyrelsen, 2005). 

 

 

 



  
 

2 

Hormonella preventivmedel 

När preventivmedel började användas på 60-talet innehöll de högre hormondoser 

jämfört med dagens preventivmedel och skapade därmed fler biverkningar (den 

Toneklaar & Oddens, 2001; Lindh, 2011). Sedan dess har forskningen gått framåt och 

preventivmedel med mindre hormonmängd har framställts för att minska biverkningar 

och medicinska risker. Idag finns det metoder med både kroppsegna och syntetiska 

hormoner samt även helt hormonfria alternativ; p-piller, p-stav, vaginalring, p-plåster, 

hormon- eller kopparspiral, p-spruta, kondom eller pessar är några av de alternativ som 

erbjuds. Det har givit kvinnor i Sverige en större valmöjlighet att välja mellan flera 

olika sorter av hormonella preventivmedel och hitta ett alternativ som passar just dem 

för att kunna skydda sig mot oönskad graviditet och styra sin reproduktiva hälsa 

(Läkemedelsverket, 2014a; Socialstyrelsen, 2011). 

 

De hormonella alternativen delas in i två grupper, gestagena och kombinerade 

hormonella preparat. De påverkar ovulationen, cervixsekret blir segt och 

ogenomträngligt för spermier samt gör endometriet tunt vilket försvårar implantationen. 

De kombinerade alternativen, som även innehåller östrogen, reglerar även 

blödningsmönstret (Brynhildsen, J., Gemzell-Danielsson, K., Marions, L., Sundström-

Poromaa, I. & Milssom, I.; Åkerman, 2014). 

 

Alla läkemedel medför en risk för biverkningar men kan även medföra positiva 

hälsoeffekter. När hormonella preventivmedel nämns i media är det ofta med en negativ 

klang, om "larm" angående biverkningar så som ökad risk för blodpropp, ökad risk för 

vissa former av cancer, viktuppgång, acne och så vidare. Det är därför viktigt att 

upplysa om de positiva effekterna; undvika att bli oönskat gravid, minskad 

blödningsmängd, minskad mensvärk, minskad mängd cystor på livmodern, minskade 

besvär med acne, lägre risk för ovarialcancer, corpuscancer och koloncancer 

(Läkemedelsverket, 2014a; Wiliamsson, Buston & Sweeting, 2009). I studien av Frost, 

Duberstein-Lindberg och Finer (2012) framkom att kunskapen kring preventivmedels 

för- och nackdelar var låg bland unga kvinnor. De menade också att behovet om ökad 

kunskap hos ungdomar var stort för att minska riskbeteende och förebygga oönskade 

graviditeter. Say och Mansour (2009) menade att ökad kunskap om olika 

preventivmedelsmetoder hos unga kvinnor gav bättre förutsättningar att hitta ett 
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individuellt anpassat alternativ. Vilket i sin tur gav bättre följsamhet av preventivmedlet 

och minskad risk för oönskad graviditet. 

 

Enligt Socialstyrelsen (2011) är förskrivningen av preventivmedel i Sverige låg 

jämförelsevis med andra länder i EU. I Sverige finns en skepsis bland kvinnor gentemot 

hormonella preventivmedel. Användandet av hormonella preventivmedel har minskat 

mellan 2010 - 2013, vilket enligt Läkemedelsverket (2014b) främst beror på rädsla för 

hormonella bivekningar så som psykisk ohälsa, viktuppgång samt minskad sexuell lust. 

I studierna av Ekstrand, Larsson, von Essen och Tydén (2005) och Wiebe, Kaczorowski 

och MacKay (2012) framkom att unga kvinnor valde att sluta använda hormonella 

preventivmedel på grund av rädsla för känslomässiga biverkningar. Andra anledningar 

till sluta var att det inte ansågs vara bra för kroppen eftersom det kunde ge fysiska 

biverkningar så som blodpropp, cancer eller viktuppgång (Ekstrand, Larsson, von Essen 

& Tydén, 2005). 

 

I rapporten Ungdomar och sexualitet (Folkhälsomyndigheten, 2014a) visade 

undersökningen att rädsla för att bli gravid översteg rädslan för att bli smittad av en 

sexuellt överförbar sjukdom. I samband med detta sågs en minskad kondomanvändning 

då ca 50 % av kvinnorna svarade att de sällan eller aldrig såg till att använda kondom 

vid sex. En av fem kvinnor valde hellre attha sex utan kondom än att avstå från 

samlaget trots medvetenhet om smittorisk. I undersökningen framkom även att sexuellt 

överförbara infektioner hos kvinnor i samma åldersgrupp har ökat. I undersökningen 

framkom även att 50 % av kvinnor i åldrarna 20-24 år har använt postcoital 

antikonception, akut p-piller, en eller flera gånger efter oskyddat samlag. I en studie av 

Lopez-del Burgo, Mikolajczyk, Osorio, Errasti och de-Irala (2012) framkom att kvinnor 

i Sverige kunde tänka sig att använda sig av postcoital antikonception i större 

utstäckning jämfört med kvinnor i andra europeiska länder. 

 

Barnmorskans rådgivande roll 

Majoriteten av den preventivmedelsrådgivning som ges i Sverige utförs av 

barnmorskor. De har därför en viktig uppgift att bidra till att ge unga en balanserad och 

positiv bild av sexualitet och ansvarstagande (Christianson, Johansson, Emmelin & 

Westman, 2003). Barnmorskan bör även informera och inge förtroende till unga kvinnor 

som upplever tveksamhet till hormonella preventivmedel samt ge förslag till ett 
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alternativt preventivmedel de känner sig trygga med. Om kvinnan känner osäkerhet och 

saknar tillit till sitt preventivmedel använder hon inte det och risken för en oönskad 

graviditet ökar (Falk, Ivarsson & Brynhildsson, 2010; Freeman, 2004; 

Läkemedelsverket, 2014a).  

 

Det finns flera anledningar och myter kring preventivmedel som gör att kvinnor väljer 

att inte använda dem. Rädsla för att inte kunna bli gravid i ett senare skede i livet, 

acceptansnivå för biverkningar och hur de påverkar kroppen fysiskt och psykiskt är 

några av de anledningarna. Attityderna till hormonella preventivmedel förändras hela 

tiden och påverkas av egna erfarenheter, kunskap om den kvinnliga kroppen, vänners 

inställningar och erfarenheter (Rose, Cooper, Baker & Lawton 2011). Det finns dock 

allvarliga biverkningar till exempel lungemboli och venös blodpropp. För att förebygga 

dessa risker identifieras andra riskfaktorer, så som tidigare blodproppar, ärftlighet, ålder, 

rökning, övervikt eller fetma. Barnmorskan har en stor och viktig roll i att kartlägga 

kvinnans livsstil och situation och att hitta en form av preventivmedel som passar den 

enskilda individen (Läkemedelsverket, 2014a; Socialstyrelsen, 2011). Kvinnan ska 

informeras om de positiva hälsoeffekterna men även om vilka biverkningar som kan 

förekomma (Läkemedelsverket, 2014a). 

 

Enligt Folkhälsomyndigheten (2014a) framkom att unga kvinnor hellre pratade om 

sexualitet och preventivmedel med sina kompisar än med barnmorskan/personalen på 

ungdomsmottagningen eller barnmorskemottagningen. Därför är det av stor vikt att ha 

stor tillgänglighet och att de känner sig välkomna samt att de får ökad kunskap inom 

sexualitet och preventivmedel. Enligt Frost, Duberstein-Lindberg och Finer (2012) är 

ungdomars kunskap om preventivmedel mycket låg och därav har de ett ökat 

risktagande beteende. 

 

Teoretisk referensram  

Flera olika teorier förklarar beteenden och attityder i relation till sex och samlevnad. 

Beteende och attityder grundläggs i tidig ålder, vänner är den grupp som har störst 

inverkan. En teori där kunskap, attityder och beteenden är centrala begrepp är KAB-

modellen. Teorin förklarar att beteende och attityder kan förändras genom kunskap samt 

visar på att ju större kunskap en individ har desto större möjlighet finns för förändring 

av attityd och beteende (Naidoo & Wills, 2005). För att förändra ett beteende är 
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attityder kring sex och samlevnad viktiga, men det är även viktigt att öka de unga 

kvinnornas kunskap inom området.  

 

Problemformulering 

När författarna genomförde den verksamhetsförlagda utbildningen på Cesam-

mottagning och Mödrahälsovård i Kronoberg noterade de ett visst motstånd mot 

hormonella preventivmedel bland unga kvinnor. Detta diskuterades med barnmorskor 

på mottagningarna vilka upplevde att andelen yngre kvinnor som väljer att avstå från 

hormonella preventivmedel ökar. Därför känns det relevant att utföra studien och 

undersöka vilka anledningar som påverkar detta ställningstagande. 

 

Syfte 

Att undersöka varför unga kvinnor väljer bort hormonella preventivmedel. 

 

Frågeställningar 

 Vad har unga kvinnor för inställning till hormonella preventivmedel? 

 Vad anser unga kvinnor om att skydda sig mot graviditet? 

 Hur ser unga kvinnor på eventuella biverkningar vid användning av hormonella 

preventivmedel? 

 Påverkas unga kvinnor av kompisars inställningar till hormonella 

preventivmedel? 

 

Metod 

Studien var empirisk och utfördes i Kronobergs län med unga kvinnor mellan 18-25 år. 

Den genomfördes med kvalitativ ansats som innebär att det är möjligt att ta del av 

upplevelser och få en fördjupad insikt och förståelse för människors beteende och 

reflektioner, vilket passade utifrån studiens syfte. Författarna valde att genomföra 

intervjuer med hjälp av fokusgrupper för att genom ett diskussionstillfälle kunna ta del 

av kvinnornas inställningar, åsikter och tidigare erfarenheter av hormonella 

preventivmedel (Wibeck, 2010).  
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Urval 

Urvalet var målinriktat vilket innebär att deltagarna valdes strategiskt utifrån studiens 

syfte. Inklusionskriterier för att få delta i studien var att kvinnorna skulle vara mellan 18 

och 25 år, boende i Kronobergs län samt tala och förstå det svenska språket. Deltagarna 

skulle vara sexuellt aktiva, inte använda sig av hormonella preventivmedel eller planerat 

att sluta för att de inte trivdes med preparatet.  

 

Det första urvalet var genom vänner och bekanta till författarna. Personer som 

författarna visste uppfyllde studiens inklusionskriterier tillfrågades om de var 

intresserade av att delta i studien. Studiens syfte och tillvägagångssätt presenterades. 

Därefter användes ett snöbollsurval, där deltagarna i sin tur lyfte förfrågningar till deras 

vänner, för att på så sätt få ihop fler deltagare till de olika grupperna. För att kunna få 

intervjupersoner utanför vänskapskretsen och kunna skapa ett bredare underlag för 

datainsamlingen kompletterades rekryteringen av deltagare till studien genom en 

förfrågan via sociala medier. Där presenterades syftet samt studiens inklusionkriterer, 

författarnas kontaktuppgifter stod med och de personer som var intresserade av att delta 

fick själva ta kontakt för att få mer information om studien och intervjutillfällena för ett 

eventuellt deltagande.  

 

Inför tredje och sista intervjun kallades tre deltagare in, på grund av sena återbud vid 

sjukdom. De hade överstigit studiens åldersgräns och därför tidigare exkluderats från 

studien. Författarna valde att inkludera deltagarna i studien för att få tillräckligt många 

intervjupersoner till gruppen. De tre deltagare som inkluderades i efterhand var 26, 27 

och 28 år, medelåldern på intervjudeltagarna var 24 år.  

 

Datainsamling 

Intervjupersonerna delades in i tre fokusgrupper som bestod av fyra, fem och sex 

intervjudeltagare. Grupperna var strategiskt indelade för att få alla deltagare så aktiva 

som möjligt under intervjutillfällena (Wibeck, 2010). Detta var genomförbart då 

författarna kände flera av intervjupersonerna sedan tidigare och kunde utifrån deras 

personligheter samt deltagarnas egna önskemål angående tider för intervjuerna forma de 

olika grupperna. 
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Anledningen till valet av en intervjuform med fokusgrupper var att det skapar en 

diskussion som karaktäriseras av en gemensam upplevelse bland deltagarna, som i det 

här fallet har valt bort eller funderar på att välja bort hormonella preventivmedel. 

Författarna valde att använda sig av ostrukturerade intervjuer där moderatorerna har en 

mer tillbakadragen roll där intervjuerna inleddes med frågan ”Vad har ni för inställning 

till hormonella preventivmedel?”.  På det sättet gavs deltagarna mer utrymme till 

diskussioner där de även fick möjlighet att framföra egna tidigare upplevelser, känslor 

och åsikter. Den här metoden används bl.a. för att studera attityder, värderingar och 

komplexa fenomen som uppstår i social interaktion (Wibeck, 2010). Wibeck (2010) 

menar också att intervjuer med fokusgrupper stimulerar diskussionen till så många 

konkreta, specifika och personliga svar som möjligt, samt att det avspeglar såväl 

kognitiva som känslo- och värderingsmässiga aspekter. Intervjuerna valdes att göras i 

en utav författarnas hem med mål att intervjupersonerna skulle känna sig välkomna och 

bekväma i situationen. När en deltagare vågar tala inspirerar det andra till att delge sina 

åsikter och en givande diskussion skapas. Med hjälp av varandras berättelser och 

erfarenheter kan det hjälpa deltagarna att erinra sig sådant som de annars inte skulle 

kommit ihåg samt under intervjuns gång skapa sig nya synvinklar och kunskaper 

(Wibeck, 2010). 

 

Till de intervjupersoner som hade givit ett muntligt samtycke till sitt deltagande i 

studien skickades via mail inbjudan om tid och plats samt information angående studien 

ut innan intervjutillfället (se bilaga 1).  Som komplettering till intervjuerna fick 

deltagarna fylla i ett kort frågeformulär för att författarna skulle få ta del av relevant 

bakgrundsfakta om deltagarna vid intervjutillfället (se bilaga 2). Deltagarna fick då 

också muntlig och skriftlig information om studiens syfte och genomförande samt 

skriva på och lämna in ett skriftligt samtycke till deras deltagande i studien (se bilaga 

3). Information lämnades också om att det var frivilligt att delta och att de när som helst 

under studien kunde avbryta sitt deltagande utan att ange någon som helst förklaring. 

De informerades också om att allt insamlat material behandlas konfidentiellt och 

kommer att redovisas på ett sådant sätt att ingen enskild individ går att identifiera.  

 

Genomförande och analys 

Intervjuerna spelades in och tog ca 45 minuter vardera. De gjordes med en veckas 

mellanrum för att materialet skulle kunna bearbetas färdigt medan det var färskt i 
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minnet innan nästa intervju utfördes. Att ha intervjustämningen och diskussionerna så 

nära tillbaka i tiden minskade risken för misstolkningar under analysen. Under 

bearbetningsprocessen avidentifierades och transkriberades det inspelade materialet 

ordagrant av författarna. Intervjuinnehållet kunde sedan bearbetas och analyseras med 

hjälp av kvalitativ innehållsanalys.  

 

På grund av sjukdom utfördes den tredje och sista intervjun av endast en utav 

författarna. 

 

Innehållsanalysen utfördes genom en induktiv ansats enligt Graneheim och Lundman 

(2003) vilket innebar att texten analyserades ordagrant, först enskilt av de båda 

författarna och sedan gemensamt för att undvika feltolkning av materialet. Därefter 

identifierades olika idéer och uppfattningar till meningsbärande enheter som sedan 

kondenserades och kodades fram till huvudkategorier och subkategorier utifrån studiens 

syfte, se exempel i tabell 1 (Graneheim & Lundman, 2003; Wibeck, 2010). Under 

innehållsanalysen togs tre huvudkategorier och sju subkategorier fram.  

 

Tabell 1 Exempel på innehållsanalysens tillvägagångssätt 

Meningsbärande enheter Kondensering Koder Kategorier  

Jag känner att man visste nog 

inte så mycket om de här 

biverkningarna, för det var 

ingen som sa att det kunde bli 

så kan jag känna 

Visste inte om 

biverkningarna, ingen 

berättade om det 

Oinformerad om 

biverkningarna 

Okunskap  

 

 

Deltagare 

I studiens tre fokusgrupper deltog totalt 15 kvinnor. Deltagarna fick vid intervjutillfället 

fylla i ett kort frågeformulär om tidigare användning av hormonella preventivmedel 

samt hur de skyddade sig mot graviditet vid intervjutillfället vilket visas i tabell 2. Av 

studiens 15 deltagare hade 12 fast partner vilket kan påverka deras sätt att skydda sig 

mot en graviditet idag. Ur formuläret framkom även att två utav de 15 deltagarna blivit 

ofrivilligt gravida samt att sju av 15 någon drabbats av en könssjukdom.   
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Tabell 2  

 

 

Etiska överväganden 

När intervjupersonerna tillfrågades för medverkan i fokusgruppsintervjuerna blev de 

informerade om intervjuns tillvägagångssätt, både muntligt och skriftligt. De blev 

upplysta om att deltagandet var frivilligt och att de närsomhelst kunde avbryta intervjun 

om de kände sig obekväma i situationen. Hänsyn togs till kvinnornas integritet, 

värdighet och självbestämmanderätt under både intervjutillfällerna och bearbetningen av 

innehållsanalysen. Deltagarna meddelades att materialet skulle behandlas konfidentiellt 

av författarna, men dilemmat i en fokusgruppsintervju är att det ej går att kräva 

tystnadsplikt från övriga deltagare (Wibeck, 2010). Risken med intervjun kan vara att 

deltagarna kände sig påverkade av de andra deltagarna och därigenom blev obekväma i 

situationen. Det kan också upplevas som ett känsligt ämne att diskutera i en fokusgrupp 

som innefattar personer som deltagarna enbart är bekanta eller inte känner varandra alls 

sedan tidigare.  

 

Region Kronobergs Etiska Kommitté har gett tillstånd till att genomföra studien, 

beslutsnummer 10/2014. 

 

Resultat 

Studiens resultat bygger på tre fokusgruppsintervjuer, med totalt 15 kvinnor i åldern 18-

25 år, från Kronobergs Län. Under innehållsanalysen skapades tre huvudkategorier; 

”Hormonella preventivmedels negativa biverkningar”, ”Andras inflytande av unga 

kvinnors val av preventivmedel” samt ”Unga kvinnors sårbarhet”.  Genom dessa 

identifierades sju subkategorier; ”Känslomässig instabilitet”, ”Kroppslig påverkan”, ” 

Barnmorskans auktoritet”, ”Vänner och familjens påverkan”, ”Media, miljö och 

Tidigare Preventivmedel Antal  Aktuellt preventivmedel Antal 

Kombinerade preventivmedel  10 Kopparspiral 3 

Gestagena preventivmedel 1 Kondom 3 

Testat båda sorterna 4 Avbrutet samlag 3 

  Temperaturmätning 1 

  Skyddar sig inte alls 3 

  Önskar avbryta hormonell 

prevention, ej bestämt alternativ 

2 
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läkemedelsindustrins påverkan”, ”Oro för den reproduktiva hälsa” samt ”Okunskap 

och sårbarhet”. 

 

Hormonella preventivmedels negativa biverkningar 

Känslomässig instabilitet 

Gemensamt för intervjudeltagarna, med ett undantag, var att kvinnorna uppgav att de 

mått känslomässigt dåligt under tiden de tog hormonella preventivmedel. De beskrev 

symtom som att de hade nära till ilska och gråt tillsynes utan någon anledning, vilket de 

ansåg var en tillräcklig anledning för att faktiskt sluta med sitt preventivmedel. 

 

”Jag mådde ju skit samtidigt, lipade för ingenting, jämt och ständigt, och var arg, det 

funkade helt enkelt inte..” 

 

I alla tre fokusgrupperna framkom det tydligt att den känslomässiga instabiliteten var en 

avgörande faktor till att sluta med hormonella preventivmedel. Några av deltagarna 

berättade om svårigheter att kontrollera sina känslor, så som ilska, vilket har gått ut över 

deras anhöriga och även påverkat deras relationer. Flera av kvinnorna beskrev även 

dåligt samvete som följd av sitt beteende samt en önskan om förändring. 

 

”Jag kände att han inte ville vara med mig för jag var så jävla hemsk, kände att jag 

kastade alla mina hormoner på honom” 

 

Många av kvinnorna tyckte däremot att det var svårt att koppla sitt förändrade beteende 

till sitt hormonella preventivmedel till en början. Alla deltagarna berättade att de 

började med hormonella preventivmedel i ung ålder och beskrev svårigheter att skilja på 

”vanligt tonårsbeteende” och biverkningar av preventivmedlet.  

 

”Jag hade börjat så tidigt, jag visste inte vem jag var utan hormonerna” 

 

Det framkom att ett flertal av kvinnorna inte slutade med sina preventivmedel p.g.a. 

humörsvängning. De uppgav istället andra anledningar så som inget fast förhållande, 

viktuppgång eller liknande och såg då en tydlig positiv förändring av sitt humör. Den 

positiva upplevelsen medförde att kvinnorna avstod ifrån att börja med hormonella 

preventivmedel igen trots att behovet av att skydda sig mot graviditet fanns. Istället 
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valdes alternativa metoder, exempelvis kopparspiral, barriärmetoder, avbrutet samlag 

eller att inte skydda sig alls. 

 

”Jag slutade inte (med p-piller) för att jag skulle sluta utan för att jag gjorde slut med 

min pojkvän och då mådde helt plötsligt mycket bättre” 

 

Kroppslig påverkan 

Ett fåtal av deltagarna nämnde fysiska biverkningar som anledning till varför de slutat 

med hormonella preventivmedel. De fysiska faktorer som främst uppgavs var snabb 

viktuppgång med ökad aptit samtidigt som en deltagare upplevde nedsatt aptit och 

illamående som biverkning. Gemensamt för biverkning gällande aptit var att symtomen 

uppkom relativt snabbt efter påbörjandet av ny hormonell preventivmedelsmetod och 

kvinnorna slutade omgående då de upptäckte sambandet. 

 

” Jag mådde jätteilla och fick dålig aptit, kände knappt hunger eller mättnad eller 

någonting, så jag åt dem bara några veckor, sen slutade jag och direkt: inget 

illamående, de var så tydligt att det var dem, då blev jag riktigt skrämd.” 

 

”Jag kände nog inte att jag mådde dåligt, eller att humöret svängde, fast jag gick ju upp 

tio kg i vikt eller något. Märkte det inte då, eller reflekterade inte över de, och ingen sa 

det till mig” 

 

Det framkom även att några av deltagarna haft besvär med minskad sexlust och med 

långdragna blödningar som påverkat deras samliv och relationer i negativ bemärkelse. 

Dessa upplevelser har bidragit till en negativ bild av hormonella preventivmedel 

överlag, en känsla av otrygghet och obehag över att inte ha kontroll över sitt 

blödningsmönster. De kvinnor som upplevt detta var därför fortsatt skeptiska till 

hormonella preparat och valde istället helt att avstå. 

 

”…ville inte ha östrogenbaserat utan det fick bli minipiller... …sen blödde jag non-stop 

i ett halvår… …jag tyckte bara lite att det tog liksom bort syftet att skydda sig, så tillslut 

bytte jag till kombinerade p-piller. Men jag hade blödningar även under veckorna som 

jag inte tog sockerpillerna, så jag gav det typ ett år. Jag förlorade min sexlust och visste 

inte riktigt när jag skulle blöda, jag tänkte bara att nu får det vara.” 
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Andras inflytande av unga kvinnors val av preventivmedel  

Barnmorskans auktoritet 

I de olika fokusgrupperna var de också rörande överens om att barnmorskan hade en 

stor roll i rådgivning kring preventivmedel. De nämnde att de inte upplevde sig ha fått 

tillräcklig information om alternativa preventivmedel, de saknade stöd i sina upplevelser 

av biverkningar och kände sig inte sedda utifrån sina egna behov. Kvinnorna berättade 

också att trots att de själva hade kollat upp andra alternativ och önskat att få testa dessa 

fick de inte gehör eller stöd för detta. Flera av deltagarna kände sig därför ifrågasatta när 

de beslutat att de inte ville använda någon form av hormonella preventivmedel. De 

berättade även om tillfällen där de upplevt att barnmorskan ifrågasatt deras biverkningar 

samt att information angående alternativa metoder undanhölls. 

 

”...jag pratade med en barnmorska om det men hon blev helt ifrågasättande. Hon 

frågade hur jag hade tänkte skydda mig, då sa jag kondom kanske. Då sa hon; ska ni ha 

det varje gång? Det tror jag bara man säger att man har, men det har man inte…” 

 

Kvinnorna upplevde att deras egna kunskaper om preventivmedel var relativt låga. 

Deras bakgrundskunskaper från skolan angående preventivmedel var näst intill 

obefintliga, några deltagare nämnde att de fått besöka en ungdomsmottagning men att 

de annars enbart fått information om kondom och att det finns p-piller. De lyfte också 

att barnmorskorna inte visat dem några andra alternativ till p-piller från första början.  

 

”Jag tyckte inte att det presenterades några andra alternativ när man kom till 

barnmorskan, det var kombinerade p-piller man skulle ha” 

 

”Och när jag hade gått upp tio kg, för mig var det ju ett ganska stort problem, men just 

att hon (barnmorskan) bara nonchalerade det” 

 

Även de kvinnor som inte trivdes med preparatet återkom till ungdoms- eller 

barnmorskemottagning med önskan att testa något annat kände att informationen och 

mottagandet av deras önskemål blev nonchalerade. 

 

”Då gick jag till barnmorskan och fick minipiller… … fast jag sa att jag inte ville ha 

hormoner” 
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Deltagarna framhävde även att de själva hade fått söka fram information om alternativa 

metoder och föreslå det för barnmorskan, trots detta hade många av dem känt motstånd 

eller känt sig ifrågasatta i sina teorier. Ett starkt önskemål från kvinnorna var utökad 

information om olika preventivmetoder. 

 

”När man kom till barnmorskan hade man ju velat att hon dukade upp som ett 

smörgåsbord, att hon dukade upp allt och bara:……. Vad känns bäst för dig?” 

 

Många av kvinnorna medgav att de inte haft kännedom om hormonfria alternativ förrän 

de blivit lite äldre, och hade tidigare inte sett något alternativ till hormonella 

preventivmedel. De beskrev det som att de fått välja på vilken biverkning som störde 

dem minst och sedan fått försöka leva med det.  

 

”Sen tycker jag inte att jag fått någon information över huvud taget om vad jag kan 

välja, det är först nu när jag frågat andra (vänner) jag vet att det finns pessar och 

kopparspiral” 

 

Under den perioden i livet där kvinnorna började med hormonella preventivmedel 

upplevde flertalet av deltagarna att det kändes som en självklarhet att börja med det 

preventivmedel som barnmorskan föreslog, utan att själv ifrågasätta eller utforska andra 

alternativ. De menade att man som ung kvinna kände sig nedvärderad och att det fanns 

en förutfattad åsikt om att man inte klarade av att använda sig av andra preventiva 

metoder.  

 

”Det finns ju jättemycket alternativ, men det är som om barnmorskor ibland tänker 

såhär: nej, men unga kvinnor kan inte ta det ansvaret själva, att man på förhand 

bestämmer att det är så.” 

 

I alla fokusgrupperna framkom det att när kvinnorna berättat för barnmorskan att de 

önskat ett hormonfritt alternativ fick de trots sina önskemål en annan sorts hormonella 

preventivmedel utskrivet. De menade också att ju äldre de blivit så kände de sig mer 

säkra på sin sak och vågade stå på sig i mötet med barnmorskan även om de inte kände 

ett stöd för sina åsikter.  
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”Jag har ju ändå frågat och sagt att jag inte klarar av hormoner, jag gick utan p-piller 

i ett år, sen ville jag börja för att skydda mig, men utan hormoner och då fick jag 

minipiller som de sa var det minst, ingen sa något om hormonfritt.” 

 

När de framfört sina tankar och förslag till barnmorskan kände de ett motstånd när det 

gällde att sluta med hormonella preparat. De tog då själva initiativ att sluta och skaffa 

sig information om de olika alternativen på egen hand. De hade önskat mer stöd och 

information av barnmorskan angående alernativa metoder under den period i livet det 

kunde varit aktuellt. Kvinnorna menade att deras kroppskännedom och medvetenhet 

ökade med åldern och de upplevde sig mer mogna för alernativa metoder, vilka inte 

hade varit aktuella tidigare i livet p.g.a. graviditetsrisken.  

  

”Jag har ju tänkt på det i många år att jag inte vill stoppa i mig hormoner, men det har 

inte funnits något alternativ som har känts bra för mig för jag vill verkligen inte stoppa 

in något i min livmoder…” 

 

Vänner och familjens påverkan 

De allra flesta av deltagarna upplevde att vännernas upplevelser påverkade besluten 

angående preventivmedel. De nämnde att hormonella preventivmedel kom in i bilden 

under tonårstiden samtidigt som vänner i umgängeskretsen började med det.  

 

”Alla har väl ätit Neovletta typ, så var det för mig i alla fall, alla mina kompisar åt det 

så då gjorde jag det också” 

 

Återkommande i alla fokusgrupperna var att upplevelserna från omgivningen hade stor 

betydelse till deras inställningar angående hormonella preventivmedel. Flera av 

deltagarna berättade hur de påverkats av sina vänners negativa upplevelser av 

biverkningar, och att de därför inte själva hade velat testa just de preventivmetoderna. 

Det framkom också att motsatsen, där någon av vännerna hade mått väldigt bra av en 

sort så ville de byta till samma för att se om det blev samma effekt.  

 

”Just nu känns det som att alla har kopparspiral..” 
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”Men det känns som att kompisar påverkar en också, vi är ett tjejgäng på sju tjejer och 

jag kan ju säga att vi är fyra som bytt till kopparspiral detta halvåret bara för att det 

var stor skillnad.” 

 

Intervjudeltagarna framhävde även sambandet mellan omgivningens påverkan och valet 

av att sluta använda hormonella preventivmedel. De berättade att familj och vänner 

hade reagerat på deras humörsvängningar och det i sin tur fick dem att fundera på om 

deras hormonella preventivmedel kunde vara orsaken till besvären. När kvinnorna sedan 

hade valt att sluta med hormonella preventivmedel märkte de själva och omgivningen 

en tydlig förbättring. I flera fall uppmärksammades även att när en nära vän hade slutat 

och det märktes en positiv förändring, så valde fler och fler i vänskapskretsen att gå 

samma väg. De berättade att de positiva upplevelserna lockade och att de kände en 

trygghet i att flera runt dem upplevde samma sak och att de hade i samma situation att 

vända sig till under en period av förändring. 

 

”Man pratar ju ändå med sina tjejkompisar om typ allt och när jag började fundera på 

om jag skulle sluta så var alla med på det, vi kände exakt likadant, vi gör det 

tillsammans.” 

 

Vännernas åsikter fick kvinnorna att omvärdera och fundera över sina egna val och 

åsikter gällande hormonella preventivmedel. De menade att en väninnas tankesätt kunde 

leda till att man såg på saken i ett annat perspektiv, där de kunde diskutera, argumentera 

och ta lärdom av varandras kunskaper.  

 

”Då börjar man ju tänka, varför äter jag p-piller? Vad utsätter jag min kropp för? Jag 

tror att man påverkas mer än vad man tror faktiskt. Just att det sätter igång tankarna, 

inte att man gör det bara för att andra gör det, men att man tänker efter och 

omvärderar.” 

 

Det var också många av deltagarna som kände att de inte hade kunnat prata med sina 

föräldrar om preventivmedel och sex under tonåren, vilket bidrog till svårigheter att 

prata om ämnet även i vuxen ålder. De som haft en mer öppen relation med sina 

föräldrar hade tagit åt sig mycket av deras erfarenheter angående hormonella 
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preventivmedel samt haft lättare att prata med omgivningen om sina upplevelser av 

preventivmedel. 

 

”En kompis hade stav, och hade mens i flera månader, och mamma hade med det och 

mådde jätteilla och spydde. Då ville ju inte jag testa det..” 

 

 

Media, miljö och läkemedelsindustrin påverkan 

Flertalet av deltagarna ansåg att medias inverkan har gjort att de kände sig mindre 

ensamma i sin upplevelse om att de inte mådde bra av hormonella preventivmedel. 

Kvinnorna berättade att det blev som en bekräftelse till deras tankar om hormoner och 

att det var okej att inte vilja äta hormoner.  

 

” Jag hörde nyligen att det var väldigt många som valde bort (hormonella 

preventivmedel), det var typ för två veckor sedan på nyheterna, och då kände man: 

jaha, det är inte bara jag. Det blev lite den effekten; jag håller med.” 

 

Hos de deltagare som upplevde jobbiga biverkningar men där hormonella 

preventivmedel fungerade väl hos vännerna sågs oftare en känsla av ensamhet. Det 

bidrog till att de kände press på sig själva att det måste fungera. De ansåg att det var 

väldigt betydelsefullt för dem att få bekräftat från andra och av media att de inte var 

ensamma i sina upplevelser.  

 

”Någon hade länkat en artikel på Facebook, och då tänkte jag: är det ett stort 

problem? Hade länge tänkt att det bara var jag, att jag är extremt känslig” 

 

 

Även oron för hur naturen och djuren påverkats av människors intag av hormoner 

bidrog till en skepsis mot hormonella preventivmedel. De kände att de kunde för lite om 

hormoners miljöpåverkan och aldrig blivit riktigt upplysta i ämnet, men att de inte ville 

påverka naturen runt omkring.  

 

”Vi tänker mer på det här hållbara. Att vi inte ska kissa ut massa hormoner och 

förstöra för våra fiskar.” 
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I alla fokusgrupper framkom även att deltagarna hade funderingar angående valen av 

vilka preventivmedel som ska skrivas ut styrs av läkemedelsföretagen och därmed i sin 

tur deras inkomster. De spekulerade i att de hormonfria alternativen var billigare och att 

det därför inte ansågs vara gynnsamt för företagen om hormonella preventivmedel väljs 

bort.  

 

”Men grejen är ju att det tjänar ju inte läkemedelsbolagen på. Utan det här 

(Billingsmetoden) kan vi göra helt gratis. Då vill man inte lägga ut det på oss, för det är 

ingen som tjänar pengar på det, vilket är sjukt.” 

 

Unga kvinnors sårbarhet  

Tankar kring den reproduktiva hälsa 

De deltagare som haft lindriga biverkningar, som inte övervägde den positiva effekten, 

eller helt enkelt mått bra av hormonella preventivmedel men trots allt valde att sluta 

med dem kände en oro över hur det påverkade kroppen på längre sikt. De beskrev 

exempel där kvinnor som använt hormonella preventivmedel, även kopparspiral, haft 

svårigheter att bli gravida vilket orsakade en oro över den egna fertila förmågan i 

framtiden.  

 

”Så för min del har det inte varit så mycket biverkningarna utan mer att man inte vill 

stoppa i sig extra hormoner, att man inte vill laborera med det där så man kanske inte 

kan bli gravid” 

 

I de olika fokusgrupperna framkom att de biverkningar som deltagarna hade fått av 

hormonella preventivmedel bidrog till en känsla av att inte kroppen fungerade som den 

skulle och att det påverkade kroppens naturliga balans. Biverkningar som till exempel 

stört blödningsmönster orsakade oro för graviditet samt en känsla av att kroppen inte 

var i balans.   

 

”Så det jag tycker är jobbigt med minipiller är att man tror att man är gravid och sitter 

och stortjuter på toaletten och tänker att det är en liten unge på väg.” 
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Det var även några av deltagarna som själva hade valt att använda sig av alternativa 

metoder, så som avbrutet samlag och temperaturmätning eller utan några 

preventivmedel alls. Kvinnorna som utövade dessa metoder var medvetna om risken för 

graviditet och trots att en graviditet inte var aktuell i dagsläget så menade de att det inte 

hade varit helt ovälkommet i deras liv. De nämnde även Billingsmetoden som ett 

alternativ, ingen utav deltagarna använde sig av den metoden aktivt.  

 

”En graviditet är inget vi planerar, vi tänker på det och är försiktiga. Men blir det så 

blir det, det är inte det värsta som kan hända nu längre” 

 

De menade även att media bidragit till en del tankar runt olika samhällsfrågor, så som 

jämställdhet och miljö. Jämställdhet mellan könen gällande ansvar för den reproduktiva 

hälsan efterfrågas, ett preventivmedelsalternativ, utöver kondom, borde finnas även för 

män. Samtidigt uttryckte kvinnorna en känsla av obekvämhet och otrygghet att överlåta 

ansvaret att skydda sin mot en oönskad graviditet till en annan person.  

 

”Jag är kanske lite konservativ men jag känner nog att jag vill hålla koll på min egen 

kropp. Skulle jag bli gravid är det ändå en själv som sitter där.” 

 

Oro för graviditet var det som gjorde att flera av deltagarna trots allt varit eller är osäkra 

på att sluta med hormonella preventivmedel. De vågade inte ta steget att sluta trots en 

önskan om att vara fri från de jobbiga biverkningarna. Samtidigt var oro också en av 

anledningarna till varför flera uppgav att de slutat med hormonella preventivmedel. 

 

”Jag trodde ju att jag var gravid, och jag var jätterädd för att bli gravid. Jag var typ 

16, eller något. Så då skaffade jag (P-piller) för att jag aldrig ville känna den rädslan 

igen” 

 

 

 

Okunskap och sårbarhet 

De flesta av kvinnorna i fokusgrupperna började med hormonella preventivmedel i tidig 

ålder och menade att det medförde att man inte lärt känna sin kropp. Det kunde då vara 
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lätt att tro att biverkningar, så som humörsvängningar, är en del av ”tonårstrotsen”. De 

upplevde att de inte kände sig själva utan den hormonella påverkan. 

 

”Jag tror att alla unga kvinnor någon gång under sin livscykel skulle testa att vara helt 

utan hormoner, för att veta vem man är. Då kan man väga: här är jag utan hormoner 

och här är jag med, vilket känns bäst för mig? Det är omöjligt att veta om man inte har 

testat..” 

 

Många av kvinnorna uppgav att de kände till preparaten men inte hur de fungerade, 

deras fördelar eller biverkningar, både när det gällde andra hormonella preventivmedel 

än kombinerade p-piller samt de hormonfria preparaten. De upplevde att de saknat 

information om biverkningar så som psykisk ohälsa och ökad aptit, de menade att om de 

hade fått reda på detta från början hade de kunnat förbereda sig och det kanske hade 

minskat deras lidande avsevärt.  

 

”Det är ju svårt att veta också, folk tror ju att man går upp av att äta tabletten, jag 

trodde med det, så har man koll på att det är för att man får mer aptit då kan man ju 

styra det på ett annat sätt.” 

 

Diskussion 

Metoddiskussion  

Studiens syfte var att undersöka varför unga kvinnor väljer bort hormonella 

preventivmedel. För att kunna ta del av deltagarnas attityder, inställningar, känslor, 

åsikter och tidigare erfarenheter angående hormonella preventivmedel valde författarna 

att genomföra studien med hjälp av fokusgruppsintervjuer. Författarna ansåg att det var 

en intervjuform som gav möjlighet att nå djupare diskussioner än vad det skulle gjort 

vid enskilda intervjuer eller enkäter. Fördelar för intervjupersonerna med att delta i en 

fokusgruppsintervju kan vara att öka den egna kunskapen genom andras erfarenheter då 

deltagarna har möjlighet att ifrågasätta och ställa frågor till varandra. Under 

diskussionen har intervjupersonerna även möjlighet att ta vara på andras tankesätt och 

därigenom ändra sin uppfattning och åsikt. Det ger också tillfälle för deltagarna att 

fundera och säga saker de inte tänkt på tidigare. Negativt med intervjuformen kan vara 

att kvinnorna påverkas av varandras åsikter och väljer att inte delge alla sina åsikter 
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eller tankar då de anser sig ha för lite kunskap i området. Ett deltagande i en fokusgrupp 

kan även bidra till att intervjupersonerna upplever att deras personliga åsikter ifrågasätts 

av de andra deltagarna (Wibeck, 2010).  

 

Valet av metod gör att författarna fick tillgång till information genom den öppna 

diskussionen som annars inte hade framkommit. Gruppdynamiken under intervjuerna 

fungerade bra trots att den sista gruppen inte utföll som planerat. Deltagarna inspirerade 

varandra till att prata, utveckla och diskutera olika aspekter inom ämnet. Deltagarna 

anstränger sig mer för att få hela gruppen att förstå innebörden av vad de berättar vilket 

ger ett bredare underlag till studien. Risken som finns vid fokusgruppsintervjuer är att 

gruppdynamiken inte fungerar och det kan resultera i att diskussionen inte når det djup 

som är önskvärt (Wibeck, 2010). Diskussionen gav även följdfrågor som inte författarna 

själva inte hade tänkt på.  

 

Om intervjuerna istället valts att göras enskilt hade det funnits risk att varje 

intervjudeltagare enbart resonerat utifrån sitt eget tankesätt utan reflektion mot andras 

åsikter. Det hade dock kunnat ge en ökat trygghet till deltagaren för att öppna upp sig 

mera i en situation där omgivningen inte har möjlighet att döma ens åsikter. Att istället 

utföra studien genom en enkät hade en större population kunnat undersökas och 

resultatet kunnat generaliserats (Ejlertsson, 2014). Författarna valde trots det att 

genomföra fokusgruppsintervjuer för att inte gå miste om kroppspråk och tonfall i 

analysen vilket gav möjlighet att ifrågasätta och diskutera deltagarnas tankar och 

funderingar.  

 

Författarna och vissa av deltagarna är bekanta med varandra vilket kan ses som både 

positivt och negativt för fokusgrupperna. Fördelen med att ha en relation till några av 

deltagarna är att känsliga ämnen kan lättare diskuteras om man känner sig trygg med 

personer runt omkring sig. Det underlättade till stor del i gruppindelningen för att få en 

så bra gruppdynamik som möjligt och på så vis främja samtalet. Den negativa sidan kan 

vara att några av deltagarna som känner till varandra eller författarna inte känner att 

relationerna är på den nivån att de vill diskutera känsliga ämnen inför varandra. Det kan 

även uppstå situationer där de deltagare som inte känner någon i gruppen känner 

utanförskap. Frågorna som ska diskuteras kan vara av känslig natur och det är därför 
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viktigt att betona att allt material behandlas konfidentiellt och att resultatet redovisas på 

ett sådant sätt att ingen enskild person kan kännas igen (Wibeck, 2010).  

 

Det var svårt att få ihop grupperna så att alla skulle kunna delta vid samma tidpunkter 

samt att de ska känna sig bekväma i gruppindelningen. Vid tredje intervjun inkom sena 

återbud och författarna fick med kort varsel kalla in deltagare som var äldre än 25 år, för 

att få ihop tillräckligt med deltagare i grupperna. Detta intervjutillfälle genomfördes av 

enbart en av författarna p.g.a. sjukdom, det kan ha påverkat intervjumaterialet samt 

analysen. Dels då författarna är ovana vid att utföra intervjuer samt att några av 

deltagarnas ersättare var äldre än vad studiens inklusionkriterier var. Åldern hos 

deltagarna kan ha betydelse för resultatet då konsekvenstänkandet är mer utvecklat och 

livserfarenheterna större än hos yngre individer.  

   

Valet av inklusionskriterier för deltagandet till intervjuerna, där kvinnorna skulle vara 

mellan 18-25 år kan ha påverkat antalet deltagare till studien. I efterhand hade kanske 

ett större åldersspann bland deltagarna påverkat datainsamlingen givit en ökad tillgång 

till flera grupper. Eftersom flera av dem som kontaktat författarna angående deltagande 

till intervjun överstigit studiens åldersgräns hade antalet deltagare därför kunnat öka och 

utöka omfattningen av resultatet. En högre genomsnittsålder hade däremot kunnat ge ett 

annat resultat som inte återspeglar studiens syfte då konsekvenstänkandet och 

inställning till oplanerad graviditet förändras med åldern. Om studien hade utförts bland 

kvinnor under 18 år kunde resultatet blivit annorlunda. 

 

Intervjuerna utfördes i hemmiljö för att ge deltagarna en trygg och avslappnad stämning 

med förhoppning om att få en öppen och ärlig diskussion vilket författarna såg som en 

fördel. Det kan dock upplevas som oprofessionellt av deltagarna som kanske hade känt 

sig mer bekväma en neutral miljö. Kvinnorna kan även ha upplevt en viss otrygghet då 

ingen av moderatorerna besitter tidigare erfarenhet av att leda intervjuer. 

 

Graneheim och Lundman (2003) menar att den kvalitativa innehållsanalysen anses 

trovärdig om den innehåller giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet. En tydlig 

beskrivning av analysen, där kodning och kategorisering redovisas stärker studiens 

giltighet. Då författarna är ovana vid att tillämpa den typ av analysmetod kan vissa 

brister finnas i resultatanalysen. Tillförlitligheten av resultatet ökar genom att 
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författarna gemensamt bearbetat studiens material samt har haft utrymme för 

diskussioner och reflektioner under analysens process. Detta har minskat risken för 

feltolkning av materialet. Citaten i resultatet samt återspeglingen av studiens syfte 

styrker giltigheten ytterligare. Det är upp till läsaren att bedöma resultatets 

överförbarhet till andra förhållanden.  

 

En svaghet med studien kan tänkas vara att den enbart bygger på tre 

fokusgruppsintervjuer med totalt 15 deltagare. Samtidigt så framkom det inget nytt 

under den tredje och sista intervjun, utan det materialet stärkte tidigare fynd. Därav 

anses syftet besvarat.  

 

Resultatdiskussion  

Ett fynd som framkom i resultatet var att de unga kvinnorna mådde känslomässigt dåligt 

under de perioder hormonella preventivmedel användes. De menade att de hade lätt till 

gråt och irritation och kände att det påverkade dem själva och deras omgivning. 

Kvinnorna ansåg att humörpåverkan var en avgörande faktor till att sluta med 

hormonella preventivmedel. Dock så var det en del av deltagarna som inte kunde se 

sambandet mellan sitt mående och preventivmedel till en början, utan insåg det över tid. 

Hos dem upptäcktes det som ett bifynd efter att de slutat med hormonella 

preventivmedel av en annan anledning, t.ex. om deras förhållande tagit slut och de inte 

såg någon anledning att skydda sig mot graviditet. Därefter ville kvinnorna inte gå 

tillbaka till hormonella preventivmedel när de senare i livet ansåg sig behöva skydda sig 

mot graviditet igen. Ekstrand et. al (2005) och Wiebe et. al (2012) menar att 

känslomässiga biverkningar är en vanlig anledning för kvinnor att sluta använda 

hormonella preventivmedel vilket överensstämmer med resultatet i den här studien. 

Författarna ser en tydlig koppling mellan psykisk ohälsa och valet att sluta med 

hormonella preventivmedel. De anser att det bör beaktas under rådgivning av 

preventivmedel, att man som barnmorska är uppmärksam på dessa biverkningar då 

kvinnorna själva inte alltid ser sambandet och därför lider i onödan. Det krävs att 

barnmorskan hittar en balans mellan att kunna informera om biverkningar utan att 

skrämma patienten. Att de uppmärksammar dessa kvinnor tidigt och ger andra alternativ 

till preventivmedel är till stor fördel för att kvinnorna ska känna tillförlitlighet både till 

barnmorskan och sitt preventivmedel.   
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I studien framkommer att kvinnorna till en början söker stöd hos sin barnmorska om de 

upplever några fysiska biverkningar, så som viktuppgång och blödningsrubbning av 

deras hormonella preventivmedel. Det är ett tydligt fynd att dessa kvinnor inte upplever 

att de får något gehör eller att barnmorskan inte tar deras upplevelser på allvar samt att 

de känner sig besvikna över bemötandet de fått. Intervjudeltagarna upplevde även att de 

inte fått tillräckligt med information angående alternativa preventivmetoder samt att de 

själva har fått ta reda på vilka andra alternativ som finns. I alla de tre grupperna finns ett 

missnöje från kvinnorna där de har haft mycket besvär men inte fått någon hjälp med att 

byta till det preventivmedlet de önskar. Kvinnorna beskriver att när de nonchalerats och 

inte fått möjlighet att prova andra preventivmedel känner de en lägre tillförlitlighet till 

både preventivmedlet och sin barnmorska vilket leder till att de slutat på egen hand och 

väljer att inte söka hjälp på nytt. Detta fynd styrks av Falk et. al (2010) och Freeman 

(2004) som påvisar att följsamheten av vald preventivmetod påverkas av sambandet 

mellan trygghet till förskrivande vårdpersonal och tilliten till preventivmedlet. Om 

kvinnan känner osäkerhet och saknar tillit till sitt preventivmedel använder hon inte det 

och risken för en oönskad graviditet ökar. Enligt barnmorskans etiska kod (1999) 

bygger relationen till varje enskild kvinna på ömsesidig respekt och tillit, samt ett 

hänsynstagande till varje människas värde. Författarna anser att samspelet mellan 

barnmorskan och kvinnan är oerhört viktigt. Det är till stor fördel att lyssna in kvinnans 

tankar och behov och utifrån det rådgiva individuellt till varje kvinna men även att 

uppmärksamma de kvinnor som lider av biverkningar. De kvinnor som upplever 

bristande information om alternativa preparat och känner sig tvungna att söka 

information själva går miste om de metoder som hade passat dem bäst och riskerar en 

negativ inställning till preventivmedel. För att få kvinnorna att använda preventivmedel 

och minska risken för oönskade graviditeter krävs det att barnmorskor från början 

lyssnar till den enskilda individen, hennes bakgrund och livssituation för att minska 

risken för missnöje.   

 

Resultatet visar att kvinnorna i studien hellre väljer att prata om sina preventivmedel 

och eventuella biverkningar med sin vänner än med sin barnmorska. De uppger att de 

känner ett större gehör och stöd från sina vänner. Kvinnorna talar även om den 

gemenskap som framkommer när andra upplever samma eller andra biverkningar och 

att de då inte känner sig ”konstiga” eller ”onormala”. Rose et. al (2011) visar även på att 

vänners upplevelser och erfarenheter har stor betydelse för kvinnors inställning till och 
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val av preventivmetod. Författarna anser att den relationen som finns bland vänner är 

viktig och ska bibehållas men att det är viktigt att förstå att vi alla är olika och inte 

reagerar likadant på samma preparat. Samtalen i sig öppnar möjlighet för att känna sig 

mer komfortabel i diskussionen med sin barnmorska och ger mer utrymme för att 

faktiskt ifrågasätta och framföra vad som är viktigt för individen. Att kvinnorna är mer 

uppdaterade om vilka olika sorter som finns att tillgå är positivt för utvecklingen att 

hitta rätt sorts preventivmedel.  

 

Kvinnorna i studien framhävde att deras kunskaper om preventivmedel tidigare varit 

väldigt låg. De förklarar att kunskap finns kring hur en graviditet blir till samt risken att 

smittas av könssjukdomar, men de menar samtidigt att sättet att hantera denna 

kunskapen förändras ju äldre de blir. De ansåg att konsekvenserna av oskyddat sex inte 

togs på samma allvar när de var yngre. I studie av Frost et al (2012) framkom att 

ungdomars kunskaper kring preventivmedel var bristfällig samt att deras beteende kring 

sexualitet tenderade att vara riskfullt. Författarna anser att bakgrundskunskapen behöver 

utökas framfrallt under grundskolan där inte bara fortplantningen berörs utan även vilka 

olika metoder som finns både kvinnor och män för att skydda sig mot könssjukdomar 

och oönskad graviditet.    

 

Innan intervjun fick deltagarna fylla i ett frågeformulär (se Bilaga 2), där framkom att 

sju av 15 deltagare någon gång hade drabbats av en könssjukdom. Enbart tre av 15 

använde sig av kondom som preventivmedel. Dock var det enbart två av 15 deltagare 

som blivit ofrivilligt gravida. Enligt Folkhälsomyndigheten (2014a) visade deras 

undersökning bland ungdomar i åldrarna 15-24 år att rädsla för att bli gravid översteg 

rädslan för att bli smittad av en sexuellt överförbar infektioner vilket stödjer den faktan 

som framkom ur studiens frågeformulär. I Folkhälsomyndighetens undersökning 

(2014a) sågs en minskad kondomanvändning, där cirka hälften av kvinnorna uppgav att 

de sällan eller aldrig använde kondom vid sex. I undersökningen svarade 20 % av 

kvinnorna att de medvetet bortsåg från smittorisken och hellre har oskyddat sex än att 

avstå från samlag. Författarna ser ett samband mellan de olika studierna då kvinnornas 

riskbeteende inte påverkas av rädsla för att drabbas av könssjukdom. Det kan även 

finnas ett samband mellan de låga antalet ofrivilliga graviditeter och de ökade 

riskbeteendet med oskyddat sex. Här har barnmorskor och skolundervisning ett stort 

ansvar att sprida kunskap om reproduktiv hälsa, riskbeteende och dess konsekvenser. 
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Slutsats 

Ur studien framkommer att unga kvinnor har ett behov av ökad kunskap kring 

reproduktiv hälsa generellt, och specifikt angående preventivmedelsmetoder. Kvinnorna 

efterfrågar ett större stöd och en ökad förståelse från barnmorskan och 

ungdomsmottagningar. Ett ökat förtroende ger en större tillit till barnmorskan och de 

preventivmedel som kvinnorna använder. Intervjudeltagarna önskar en större individuell 

anpassad rådgivning utifrån varje enskild kvinna.  

 

Förslag på fortsatt forskning 

Hur barnmorskor på mottagningarna ska kunna nå ut till de unga kvinnorna och skapa 

en större tillit i relationen och utgöra ett tillfredsställande stöd samt om bristen på stöd 

upplevs liknande hos yngre kvinnor. Det hade också varit intressant att utföra studien i 

andra åldersgrupper för att se om resultatet skiljer sig ifrån vad som framkom i denna 

studien.  

 

Ett ytterligare förslag är att undersöka hur stor andel av yngre kvinnor med fast partner 

som är negativt inställda till hormonella preventivmedel.   
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Bilagor 

Bilaga 1: Förfrågan om att delta i en forskningsstudie om varför 

unga kvinnor väljer att inte använda hormonella preventivmedel. 

 

Varför görs studien? 

Vi är två barnmorskestudenter som under vår praktik på mödrahälsovården och 

SESAM-mottagningen i Kronobergs län har upplevt att många unga kvinnor ställer sig 

frågande till hormonella preventivmedel. Personalen som jobbar på de arbetsplatserna 

tycker sig själva har sett en trend under senaste åren där allt fler uttrycker en rädsla för 

hormoners påverkan på kroppen eller väljer att avstå användning av hormonella 

preventivmedel av andra själv. Vi vill därför göra en studie kring varför unga kvinnor 

väljer att avstå från hormonella preventivmedel för att få en bättre förståelse för deras 

tankessätt och kunna bidra till arbetet mot att minska oönskade graviditeter.  

 

Vilka inbjuds att delta? 

Unga kvinnor mellan 18 och 25 år som är sexuellt aktiva och som valt att inte använda 

preventivmedel som innehåller hormoner. Du ska bo i Kronobergs län och tala och 

förstå svenska språket.  

 

Hur går studien till? 

Att medverka i studien innebär att du kommer att intervjuas tillsammans med 4 – 7 

andra kvinnor i en fokusgruppsintervju. Detta innebär att vi kommer att ställa frågor och 

be er berätta om era erfarenheter utifrån syftet med studien.  Intervjun beräknas ta cirka 

60 minuter och kommer att spelas in på band.  Tillsammans bestämmer ni vill bli 

intervjuade, i lokaler som tillhör Landstinget Kronoberg eller annan plats vi kommer 

överens om.  

 

Hur hanteras insamlad information? 

Om du väljer att delta i studien kommer allt du säger att behandlas konfidentiellt. Detta 

betyder att intervjuerna avidentifieras och redovisas på ett sådant sätt att ingen person 

går att känna igen. De inspelade banden kommer att förvaras inlåsta tills studien är 

slutförd och kommer därefter att förstöras.  

 

Frivillighet och samtycke. 



  
 

II 

Det är frivilligt att delta i studien och du kan när som helst, utan särskild förklaring, 

avbryta ditt deltagande. Du samtycker till att delta i studien genom att skriva under 

blanketten ”Informerat samtycke till studien”.  

 

Ansvariga för studien 

Huvudman för studien är Linnéuniversitetet, barnmorskeutbildningen i Kalmar. Studien 

genomförs av två studenter på barnmorskeprogrammet som ett led i deras utbildning till 

barnmorskor. Ansvarig handledare är Lena Lendahls, lektor vid barnmorskeprogrammet 

i Kalmar. 

 

Kontaktinformation 

Har du frågor om studien är du välkommen att kontakta: 

Elin Medin, barnmorskestudent 

emets09@student.lnu.se 

Mobil: 0705639007 

 

Isabelle Fröberg, barnmorskestudent  

if222bw@student.lnu.se 

Mobil: 0730276618 

 

Lena Lendahls, barnmorska/lector 

lena.lendahls@lnu.se 

Mobil: 0709844392 
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Bilaga 2: Frågeformulär 

Ålder: _________________ 

 

Är du sexuellt aktiv? Ja  □ 

Nej  □ 

Om ja:  

Har du en fast partner?       Ja  □ 

Nej  □  

 

Har du någon gång använt hormonella preventivmedel?  

   Ja  □ 

   Nej  □ 

 Om ja, vilken sort?_______________________ 

 

Skyddar du dig mot graviditet idag?  Ja  □ 

Nej  □ 

 

Om ja: På vilket sätt? Kopparspiral □     

Pessar □ 

Kondom □    

Annat   _________________________

  

Har du någon gång blivit ofrivilligt gravid? 

Ja  □ 

Nej  □ 

 

Har du drabbats av någon könssjukdom?Ja  □ 

Nej  □ 
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Bilaga : Informerat samtycke till studien: 

Varför väljer unga kvinnor bort hormonella preventivmedel? 

 

Undertecknad ger sitt samtycke till att delta i ovan nämnda studie och är informerad 

samt haft möjlighet att ställa frågor om: 

 

 Studiens syfte och genomförande 

 

 Att deltagandet i studien är frivilligt 

 Att deltagandet kan avbrytas när som helst utan att någon anledning måste anges 

 

 Att allt som sägs vid intervjun behandlas konfidentiellt och inte kommer att 

användas för annat syfte än vad som framgår i studien 

 

 Att resultatet kommer att presenteras på ett sådant sätt att ingen deltagare kan 

kännas igen 

 

 

 

Växjö den …………………………………………………………………. 

 

Namn……………………………………………………………………….  

 

Underskrift………………………………………………………………… 

 


