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Abstrakt 

Syfte: Syftet med denna studie var att studera hur gymnasieungdomar ser på 

ansvarstagande gällande preventivmedel i en fast relation. 

Metod: En kvantitativ tvärsnittsstudie användes för att undersöka könsskillnader i 

ansvarstagande hos gymnasieungdomar över 18 år. 102 enkäter delades ut med jämn 

fördelning mellan könen. Enkäten bestod av en öppen fråga samt fem slutna frågor 

med kommentarsfält. Chi-två-test användes för att undersöka signifikansen (p<0.05) 

mellan könen. 

Resultat: Det fanns inte någon signifikans mellan unga kvinnor och män avseende 

ansvarstagande. Däremot kunde en skillnad mellan könen ses när det gäller kännedom 

om olika preventivmedel, vart man hämtar information om preventivmedel samt 

varför preventivmedel används. Resultatet visade även på att det fanns en 

kunskapslucka gällande preventivmedel. 

Slutsatser: Ingen könsskillnad fanns angående ansvarstagande gällande 

preventivmedel i en fast relation. Vi kunde däremot tydligt se att kvinnor vände sig i 

större utsträckning till en barnmorska när det gällde frågor om preventivmedel medan 

männen sökte information i första hand på internet. Detta visar på att 

barnmorskemottagningar bör bli bättre på att efterfråga eventuell partner när kvinnan 

ringer om preventivmedelsrådgivning. Detta kan i förlängningen leda till att sexuell 

och reproduktiv ohälsa förebyggs hos både kvinnor och män. 
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Abstract 

Objective: The aim of this study was to examine how adolescents look upon 

accountability regarding contraception in a fixed relationship. 

Methods: A quantitative cross-sectional study was undertaken to investigate gender 

differences in responsibility among adolescents over 18 years old at secondary school. 

102 questionnaires were distributed with equal distribution between the sexes. The 

survey consisted of an open question and five closed questions with opportunity to 

comment. Chi-square test was used to examine the significance (p<0.05) between the 

gender. 

Results: There was no significance between young women and men regarding 

responsibility. However, a gender difference was seen in terms of knowledge of the 

various contraceptive, where to get information about contraception and why 

contraceptive is used. The result also shows that there was a knowledge gap regarding 

contraception. 

Conclusions: No gender difference was seen when it comes to responsibility 

regarding contraception in a fixed relationship. However, we could clearly see that 

women tend to contact a midwife for questions about contraception while men search 

for information on the Internet. This shows that midwifery clinics should be better at 

asking potential partners when the woman calling for contraceptive advice. This may 

prevent sexual and reproductive illness in both women and men. 
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1. Inledning 
Sexualupplysningen i Sverige har funnits sedan lång tid tillbaka. I slutet av 1800-talet 

började endast kvinnor få upplysning i sexualkunskap och några decennier senare 

infördes sexualundervisning i skolorna för både kvinnor och män. Under 1900-talet 

debatterades det om vikten av sexualundervisning och preventivmedel, vilket mottogs 

olika av samhället. År 1975 kom vår nutida abortlag och med den byggdes 

preventivmedelsrådgivningen ut som även blev kostnadsfri. Barnmorskor fick då även 

rätt att förskriva hormonella preventivmedel [1]. I och med detta påverkades kvinnan 

allteftersom att ta ansvar för den sexuella och reproduktiva hälsan, vilket männen inte 

inbjöds i samma utsträckning till [2].  

 

1.1 Sexuell och reproduktiv hälsa 

Sexuell och reproduktiv hälsa handlar bland annat om alla människors rätt till 

kunskap om och tillgång till preventivmedel. Det är den enskilda individens rätt att 

bestämma om, med vem, när och hur många barn hen vill ha [3]. Människors 

sexualitet och reproduktiva hälsa har betydelse för vårt egenvärde och välbefinnande 

och är ett område som samhället därmed måste värna om [4]. Genom tiderna har 

kondom varit det preventivmedel som har använts mest i Sverige. Kondom är även 

det enda preventivmedlet som skyddar mot könssjukdomar [5]. Däremot visar statistik 

från Läkemedelsverket mellan år 2010-2013 att kombinerade hormonella 

preventivmedel är vanligast följt av hormonspiral och preventivmedel med gestagena 

hormoner [6].  

 

1.2 Attityder till sex och samlevnad globalt och nationellt  

En studie visar att majoriteten ungdomar, främst män, hade bristande kunskap i olika 

preventivmedelsmetoder. Detta kan vara en bidragande orsak till varför ungdomar 

inte skyddar sig vid sex. Dessutom var exempelvis rädsla för biverkningar, samhällets 

normer och attityder associerat med riskfylld preventivmedelsanvändning [7]. Det 

fanns även en skillnad bland unga kvinnor om vem som ansvarade för preventivmedel 

och vem som faktiskt var ansvarig. Större delen av kvinnorna i studien tyckte att det 

skulle vara ett delat ansvar mellan kvinnan och hennes partner när det gäller 

preventivmedelsanvändning. Samtidigt visade studiens resultat på att endast hälften 

av kvinnorna uppger att ansvaret faktiskt var delat [8].  
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En australiensisk studie [9] visade att män använder främst kondom för att undvika en 

oönskad graviditet, men trots detta var det ett stort antal män som avstod från att 

använda kondom och menade på att det är kvinnans ansvar att skydda sig. Männen 

tyckte att könssjukdomar är sekundärt eftersom det är ett kortsiktigt problem som går 

att bota medan en graviditet inverkar mer på ens liv [9]. 
 
Sverige utmärker sig som ett land med en positiv och liberal syn på sexualitet. 

Samhällets acceptans för sexuell aktivitet hos ungdomar är idag hög, vilket har visat 

sig i deras attityder som har förändrats under de senaste åren. Till exempel var 

ungdomar mer tillåtande när det gällde antalet sexualpartners och hade en mer 

accepterad syn på sexuellt umgänge utanför ett fast förhållande [10]. Ungdomar i 

Sverige tyckte att det var svårt att prata om preventivmedel före sex, vilket har utgjort 

ett hinder för säkert sex. Studien visade att det var främst kvinnan som ansvarade för 

att förhindra en graviditet och att män var mindre oroade av konsekvenserna av 

osäkert sex [11].  

 

1.3 Genusperspektiv 

Enligt Ekstrand [2] är genusbegreppet är en social och kulturell konstruktion och 

bygger på att kvinnor och män uppfattas olika. Utifrån denna konstruktion delas 

kvinnor och män in i olika fack utifrån normativa idéer, attityder och typiskt kvinnliga 

och manliga saker. Genus finns överallt i samhället, men har en negativ betydelse till 

exempel i en hierarkisk värld där kvinnor och män separeras utifrån genus och på så 

sätt kan utöva makt [2]. 

 

Historiskt sett har mycket genusforskning inriktats på kvinnor, men sedan 80-talet har 

forskning även gjorts på män och social hierarki. Det finns en ideal form av 

maskulinitet som kallas hegemonisk maskulinitet. Utmärkande karaktärsdrag för detta 

är aggressivitet, styrka, framåtanda, ambitiös, mindre känslosam, självtillit och högre 

risktagande. Denna modell är inte den vanligaste, men eftersom den är idealet 

anpassar sig icke-hegemoniska män och kvinnor till detta och blir då underordnade 

[2]. 

 

När det gäller den sexuella och reproduktiva hälsan påverkas kvinnor mer biologiskt 
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än män av exempelvis en graviditet. Däremot har de sociala systemen, vilken roll 

kvinnor och män har i dessa system samt deras strukturella ställning även en 

betydelse för den sexuella och reproduktiva hälsan. Exempel på detta kan vara att 

kvinnor ställer mindre krav av att använda kondom, män testar sig mindre för 

könssjukdomar samt att kvinnor besöker ungdomsmottagningar i större utsträckning. 

Det finns många faktorer som påverkar den sexuella och reproduktiva hälsan, men 

mer genusforskning behövs för att försöka förstå skillnaderna som påverkar och 

bestämmer när det gäller sexuellt risktagande samt preventivmedelsanvändning [2]. 

 

1.4 Sexualitet och genus i undervisningen 

Enligt Skolverket [12] är begreppen sexualitet och genus kunskapsområden som ska 

ingå i undervisningen på gymnasial nivå. Sexualundervisningen skall utgöra grunden 

för ett tillfredsställande, säkert och ansvarsfullt sexuellt agerande. Läroplanen för 

gymnasieskolan säger att rektorn har ett särskilt ansvar för att eleverna får kunskaper 

inom sex och samlevnad. Sex och samlevnad är i dagens skola inget eget ämne med 

egna kursmål utan det är rektorns ansvar att se till att dessa områden tas upp av 

lärarna i olika kurser och ämnen. Skolans undervisning i sexualitet och samlevnad har 

en viktig förbyggande funktion [12].  

 

1.5 Barnmorskans ansvarsområde 

I Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska står det att en barnmorska skall 

”ha förmåga att i dialog ge information om och följa upp 

preventivmedelsanvändning” [13].  Det ingår alltså i barnmorskans ansvarsområde att 

informera ungdomar om olika preventivmedelsmetoder och ge dem en stark 

övertygelse om att preventivmedel är av väsentlig betydelse för att inte utsätta sig 

själv för sexuellt risktagande.  

 

1.6 Problemformulering 

Vi menar att preventivmedel är ett högst aktuellt ämne som väcker många tankar och 

åsikter hos människor. Trots att prevention berör både kvinnan och mannen i en 

sexuell relation är vår erfarenhet att det är oftare kvinnan som är ansvarig för att 

preventivmedel används. Våra iakttagelser under den verksamhetsförlagda 

utbildningen har varit att det nästan alltid är kvinnan som kommer själv för 

preventivmedelsrådgivning, trots att hon har en partner. Intresset att undersöka 
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ansvarstagandet gällande preventivmedel hos ungdomar i Sverige idag grundar sig 

således i personliga erfarenheter av hur och av vem preventivmedel skall användas. 

Vem tar ansvaret för en god sexuell och reproduktiv hälsa? 

 

1.7 Syfte 

Syftet med denna studie är att studera hur gymnasieungdomar ser på ansvarstagande 

gällande preventivmedel i en fast relation. 

 

2. Metod  
2.1 Definitioner 

Gymnasieungdomar: Kvinnor och män mellan 18-20 år. 

Fast relation: Deltagarnas egen upplevelse av en fast relation. 

 

2.2 Design 

Denna forskning är en tvärsnittsstudie där en kvantitativ forskningsmetodik användes 

[14] för att undersöka hur gymnasieungdomar ser på ansvarstagande gällande 

preventivmedel. Ett kvantitativt tillvägagångssätt genom utdelning av enkäter valdes 

för att få ett brett underlag till forskningsproblemet samt för att erhålla så många svar 

som möjligt. En tvärsnittsstudie används när man vill studera en viss grupp vid ett 

specifikt tillfälle [15].  

 

2.3 Urval 

Initialt hade denna studie för avsikt att undersöka ungdomars syn på 

preventivmedelsanvändning. Då det krävs etiskt godkännande för att göra studier på 

personer under 18 år [16] valde vi istället att fokusera på de gymnasieungdomar som 

var över 18 år gamla. Deltagandet till studien var frivilligt. För att undvika 

missvisningar i resultatet och få trovärdighet till studien eftersträvades en jämn 

könsfördelning i cirka 100 enkäter. Enligt rektorn på den aktuell skolan är det cirka 

650 elever på som är över 18 år. Ofullständigt ifyllda enkäter räknades som bortfall.  

 

Platsen för vår enkätundersökning var en kommunal gymnasieskola i Umeå. Vi valde 

denna skola då den har ett stort elevantal, vilket kändes väsentligt för oss då vi snabbt 

ville samla in vår data.  



 5 

2.4 Enkätens utformning 

Enkäten (Bilaga 1) utgjordes av en öppen samt fem slutna frågor med kryssalternativ. 

Vår intention var att utforma en kort och koncist enkät då studiens deltagare var unga 

och då platsen för enkätundersökningen var en genomfartsplats. Enkäten utformades 

utifrån studiens syfte där de slutna frågorna hade flera svarsalternativ och inom vissa 

frågor fanns det möjlighet att utveckla sina åsikter. 

 

2.5 Datainsamling 

Innan studien påbörjades kontaktades ansvarig rektor på aktuell gymnasieskola den 

25 januari 2015 för förfrågan om tillåtelse att utföra enkätundersökningen samt dess 

tillvägagångssätt. Rektorns godkännande erhölls via mail den 20 mars 2015 (Bilaga 

2).  

 

Enkätundersökningen till denna studie genomfördes den 14 april 2015. Vi höll till vid 

ett stationerat bord på en samlingspunkt i skolan. På bordet hade vi en 

informationsskylt där det stod vilka studien riktade sig mot samt informationsblad 

(Bilaga 3) som låg tillgängliga för påseende. Initialt fick vi inte det gehör vi önskade 

och därför valde vi att uppmärksamma oss genom att göra oss hörda. Vi fick direkt ett 

gensvar även fast många tackade nej eller låtsades inte höra oss. Dessutom var det ett 

stort antal elever som inte var 18 år fyllda. För att deltagarna skulle känna sig trygga 

med sin anonymitet fick de lägga besvarade enkäter i en sluten låda. Deltagarantalet 

för studien uppnåddes inom uppsatt tid. 

 

2.6 Analys 

I denna studie använde vi oss av beskrivande och jämförande statistik. Vi ville även 

undersöka om det fanns några skillnader mellan könen, vilket gjorde att två variabler 

(kvinna/man) togs fram. Denna studies resultat kontrollerades, sammanställdes och 

därefter analyserades i statistikprogrammet Statistical Package for the Social 

Sciences, SPSS. För att få tillförlitlig data med avseende på signifikans mellan könen 

användes Chi-två-test [14]. Om p-värdet var mindre än 0.05 fanns det en signifikant 

skillnad mellan kvinnor och män.  
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2.7 Validitet och reliabilitet 

Vi hade för avsikt att använda oss av en befintlig enkät som redan var testad och fått 

godkännande. Då det inte gick att finna en enkät som svarade på vårt syfte utformade 

vi därför en egen enkät. För att testa den aktuella enkäten (Bilaga 1) för vår studie 

genomfördes ett pilottest på några försökspersoner, kvinnor och män mellan 18-20 år. 

Detta för att säkerställa att frågorna uppfattades korrekt. En fråga förtydligades i 

utformningen av enkäten efter att en försöksperson hade svårt att förstå vad som 

menades. Vi valde att utföra vår enkätundersökning på en stor gymnasieskola som har 

många teoretiskt och yrkesinriktade program. Detta för att få en så stor bredd som 

möjligt på deltagarna.  

 

3. Forskningsetisk reflektion 
Eftersom preventivmedelsanvändning kan anses som något intimt och privat bör man 

ha i åtanke att denna studies enkätfrågor kan upplevas som känsliga och 

värdeladdade. Det var därför av stor betydelse att deltagarna informerades såväl 

muntligt som skriftligt om studiens syfte och upplägg (Bilaga 3). Studiens deltagare 

var över 18 år och deltagandet i enkätundersökningen var frivilligt, vilket innebar att 

deltagarna själva valde om de ville delta eller inte. Vidare var deras deltagande 

anonymt. Insamlad data bearbetades enligt gällande sekretesslagstiftning och 

materialet har endast tagits del av behöriga till studien.  

 

4. Resultat 
Totala antalet besvarade enkäter är 102 stycken varav 52 kvinnor och 50 män. En 

enkät besvarades inte fullständigt av en man och räknas därför som bortfall, vilket 

gjorde att 101 stycken enkäter analyserades. Deltagarna var minst 18 år gamla vid 

tidpunkten för undersökningen. För att kunna analysera och jämföra de olika frågorna 

är kvinnor och män kategoriserade. Vid de frågor där kommentarer ges kan vi se att 

kvinnorna är överrepresenterade.   

 

4.1 Vilka preventivmedel känner du till? 

Resultatet visar att deltagarna känner till ett stort antal preventivmedel, även fast 

antalet kvinnor kan namnge fler preventivmedel än män. De preventivmedel som 

utmärker sig mest hos kvinnorna är p-piller, kondom, spiral och p-stav. Bland männen 
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är det p-piller och kondom som flest känner till (Tabell 1). De nämnda 

preventivmedlen i nedanstående tabell är de som eleverna själva skrev upp. 

 

Tabell 1. Gymnasieungdomars syn på vilka preventivmedel de känner till (n=101).  

Preventivmedel Kvinna Man 

P-piller 50 40 

Kondom 46 44 

Spiral 42 12 

P-plåster 16 2 

P-stav 36 19 

P-ring 6 1 

Minipiller 16 1 

Sterilisering 1 0 

P-spruta 2 0 

Pessar 3 2 

Femidom 1 2 

Spermiedödande medel 2 0 

Akut p-piller 1 3 

Plastpåse 0 1 

Slicklapp 0 1 

 

4.2 Anser du att det är viktigt att använda preventivmedel i en fast relation? 

Resultatet visar på att kvinnor och män är överens om vikten av att använda 

preventivmedel i en fast relation. Det finns ingen signifikant skillnad mellan kvinnor 

och män gällande preventivmedel de känner till (p>0.05). Bland de få antal deltagare 

som inte tycker att preventivmedel är viktigt framträder männen (Tabell 2). 
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Tabell 2. Gymnasieungdomars syn på hur viktigt det är att använda preventivmedel i 

en fast relation (n=101). 

 

Kön 

Total 

Chi-två-

test 

P-värde Kvinna Man 

Viktigt Ja 50 42 92 0.086 

Nej 2 7 9  

Total 52 49 101  

 

Deltagarna hade även möjlighet att fylla i egna kommentarer om varför de tycker att 

preventivmedel är viktigt. Majoriteten svarar att förhindra en graviditet var det 

viktigaste och en mindre andel deltagare kommenterade för att förhindra 

könssjukdomar. En skillnad mellan könen framträder här där fler kvinnliga deltagare 

tycker att det viktigaste är att förhindra graviditet medan fler män tycker att det 

viktigaste är att skydda sig mot könssjukdomar. 

 

”Det är alltid viktigt inte bara för att skydda sig mot graviditet utan könssjukdomar” 
(K) 

”I fall man ej vill bli med barn. Annars är det ej viktigt” (K) 

”Hellre det säkra före det osäkra” (M) 

”Könssjukdomar & ej behöva göra abort” (K) 

”Endast p-piller är viktigt” (M) 

 
Deltagarna som inte tyckte det var viktigt hade bland annat kommenterat följande: 

 

”Kan hantera det på andra sätt” (K) 

”Skönare utan” (M) 

”Beror på ålder och hur mycket man litar på den andra” (M) 
 

4.3 Vem bär ansvaret att preventivmedel används i en fast relation? 

Både kvinnor och män tycker att det är delat ansvar när det kommer till 

preventivmedel i en fast relation. Resultatet visar på att det inte finns någon 

signifikant skillnad mellan könen gällande vem som bär ansvaret för att 

preventivmedel används i en fast relation (p>0.05) (Tabell 3). 
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Tabell 3. Gymnasieungdomars syn på vem som bär ansvaret för att preventivmedel 

används i en fast relation (n=101). 

 

Kön 

Total 

Chi-två-

test 

P-värde Kvinna Man 

Ansvar Kvinnan 1 2 3 0.270 

Mannen 0 2 2  

Båda 51 45 96  

Total 52 49 101  

 

Deltagarna hade även möjlighet att fylla i egna kommentarer om varför de tycker att 

preventivmedelsanvändning är bådas ansvar. Majoriteten kvinnor och män tycker att 

det är bådas ansvar och att man inte ska lägga allt ansvar på kvinnan. De 

kommenterar även att det är en kostnadsfråga. Kvinnorna tenderar att skriva fler 

kommentarer än män. 

 

”Båda har ansvar eftersom it takes two to tango” (K) 

”Det är inte bara kvinnan som blir mamma, mannen blir också pappa” (K) 

”Man borde dela på kostnaderna” (K) 

”Båda ska vara medvetna och vara rädd om sin kropp” (M) 

”Båda har ansvar men mest mannen” (M) 

”Det kan inte vara endast ens ansvar i ett jämställt förhållande” (K) 

”Det är ett stort ansvar men lätt att glömma” (M) 

 
4.4 Är det viktigt att prata om preventivmedelsanvändning med sin partner? 

Resultatet visar tydligt att både kvinnor och män tycker att det är viktigt att prata om 

preventivmedelsanvändning i en parrelation. Det finns ingen signifikant skillnad 

mellan kvinnor och män gällande om det är viktigt att prata om preventivmedel i en 

fast relation (p>0.05). Av de få som tycker att det inte är viktigt att prata om 

preventivmedel framträder de manliga deltagarna (Tabell 4). 
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Tabell 4. Gymnasieungdomars syn på om det är viktigt att prata om preventivmedel i 

en fast relation (n=101). 

 

Kön 

Total 

Chi-två-

test 

P-värde Kvinna Man 

Prata om Ja 51 43 94 0.119 

Nej 1 5 6  

Total 52 49 101  

 

I enkäten hade deltagarna möjlighet att fylla i egna kommentarer om varför det är 

viktigt att prata om preventivmedel. Där utmärker sig tydligt att det handlar om delat 

ansvar och för att man skall vara överens. Svaren visar även på att de vill känna en 

säkerhet och trygghet. 

 

”Så att man är överens” (M) 

”Det är väl viktigt att prata om allting med sin partner” (M) 

”Viktigt att hitta en sort som fungerar bra för båda” (K) 

”Så att båda känner sig säkra” (K) 

”Stärker relationen” (K) 

”Så att man vet att det används=skapar trygghet” (K) 

”Ja det är en del av sexlivet” (K) 

 
Av de som svarade att det inte tycker att det är viktigt att prata om preventivmedel är 

kommentarerna bland annat följande: 

 

”Bara man använder” (K) 

”Dom flesta vet” (M) 

”Litar på min dam” (M) 

 
4.5 Anser du att du har tillräckligt med kunskap när det gäller preventivmedel? 

Flertalet deltagare tycker att de har tillräckligt med kunskap angående 

preventivmedel. 20 stycken deltagare tycker att deras kunskap är otillräcklig när det 

kommer till preventivmedel. Resultatet visar inte på någon signifikant skillnad mellan 
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könen gällande om de har tillräckligt med kunskap om preventivmedel (p>0.05) 

(Tabell 5). 

 

Tabell 5. Gymnasieungdomars syn på om de har tillräckligt med kunskap om 

preventivmedel (n=101). 

 

Kön 

Total 

Chi-två-

test 

P-värde Kvinna Man 

Kunskap Ja 44 37 81 0.320 

Nej 8 12 20  

Total 52 49 101  

 
4.6 Vart vänder du dig för att få information och rådgivning om preventivmedel? 

På denna fråga kunde deltagarna kryssa i flera alternativ. Figur 1 visar att de två 

alternativ som utmärker sig hos bägge könen är barnmorska och internet. Majoriteten 

av kvinnorna vänder sig till en barnmorska för information och rådgivning medan 

majoriteten av männen letar information på internet. Även kvinnorna söker 

information via internet och vänder sig i större utsträckning till kompisar än männen. 

Kvinnorna vänder sig även mer än män till sina föräldrar för information om 

preventivmedel. Fler män än kvinnor tycker att de får information från skolan (Figur 

1). 

 
Figur 1. Gymnasieungdomars syn på vart de vänder sig för att få information och 

rådgivning om preventivmedel (n=101). 
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I slutet av enkäten fanns det plats för övriga kommentarer där följande uttalanden 

erhölls: ”Borde vara mer info i skolorna”, ”väldigt bra att ni gör detta”, ”lycka till” 

samt flertalet ”tack”.  

 

5. Diskussion 
5.1 Metoddiskussion 

I syfte att ta reda på hur gymnasieungdomar över 18 år ser på ansvarstagande gällande 

preventivmedel i en fast relation genomfördes en enkätundersökning som 

analyserades med hjälp av beskrivande och jämförande statistik.  

 

Urvalsmetoden för studien skedde slumpmässigt för att få en så varierad bild som 

möjligt. Deltagandet var anonymt förutom avseende på kön. Inklusionskriterierna 

begränsades till att gälla de gymnasieungdomar som var 18 år fyllda. Detta för att 

undvika problem med målsmans tillstånd samt att det kräver etisk prövning [16]. Vi 

hade innan utdelandet av enkäterna beslutat att studien skulle innefatta en jämn 

fördelning mellan kvinnor och män. Detta för att kunna påvisa eventuella likheter och 

skillnader mellan de båda könen i resultatet. Studiens urvalsgrupp på 101 deltagare är 

relativt liten, vilket leder till att resultatet blir mindre kraftfullt och det blir svårare att 

generalisera resultatet på en större grupp. Överensstämmelse och noggrannhet i 

analysarbetet styrktes genom att citat från kommentarsfältet i enkäten återges i texten.  

 

Validitet  

Studiens enkät är testad på några försökspersoner som upplevde att de förstod 

frågorna. När vi sedan analyserade resultatet uppmärksammades att vi kunde ha 

formulerat kommentatorsfältet på fråga tre på ett annat sätt (se bilaga 1). Det visade 

sig att vi även ville ha en motivering till varför det är kvinnans/mannens ansvar.  

 

Vi är medvetna om att det finns en viss risk för att vissa av studiens deltagare inte var 

18 år gamla. Risken är dock tämligen liten då vi uppmärksammade eleverna om att de 

måste vara 18 år för att delta i enkätundersökningen. Dessutom var stor del av 

eleverna ärliga och sade att de inte var 18 år. Även om någon deltagare har fyllt i 
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enkäten och inte uppfyllt ålderskriteriet anser vi att det inte har någon betydelse för 

studiens utfall.  

 

Svagheten med att använda en enkätundersökning som metod är att svaren inte bidrar 

till någon djupare information. På vissa frågor fanns det utrymme för deltagarna att 

kommentera deras ståndpunkt, men trots detta vore det önskvärt att ha möjlighet att 

ställa följdfrågor till vissa svar. En kvalitativ ansats skulle alltså kunna tillämpas till 

denna studie för att ge resultatet en tydligare förståelse. Genom att en 

enkätundersökning valdes som metod till denna studie kunde deltagarantalet bli större 

än om en intervjustudie hade gjorts. Detta har gett en ökad bredd i föreliggande 

studies resultat. Vi menar på att aktuell enkät svarar på studiens syfte om hur 

gymnasieungdomar över 18 år ser på ansvarstagande kring preventivmedel och 

därmed anser vi att studien har en hög validitet.  

 

Reliabilitet  

Vi tycker att valet av undersökningsplats var passande genom att det var ett stort 

elevantal. Initialt fanns det en viss farhåga att deltagarna skulle bestå av en viss grupp 

av gymnasieungdomar, men upplever i efterhand att vi fick en spridning. Sett i 

efterhand skulle demografisk data ha efterfrågats på enkäten. Detta för att lättare 

kunna generalisera på en större grupp gymnasieungdomar.  

 

Det fanns vissa deltagare som kom i grupp och därför kan ha påverkats av övriga 

deltagare i studien. Detta skulle kunna medföra att deltagarna inte fyllde i 

sanningsenliga svar. Vi uppmanade deltagarna att gå undan och besvara enkäten 

enskilt för att få så stor trovärdighet i svaren som möjligt. Vidare var det många som 

upplevdes stressade, vilket också kan vara en faktor som påverkar studiens 

trovärdighet.  

 

5.2 Resultatdiskussion 

Föreliggande studies resultat visar på att gymnasieungdomar över 18år känner till ett 

stort antal preventivmedel, men att kvinnorna i större utsträckning kan namnge fler 

preventivmedel än männen. Vi tror att anledningen till detta kan ha att göra med att 

kvinnan redan i tidigt skede påverkas av samhällets syn och krav på kvinnan som kön. 

Detta bekräftas även i en studie [17] som visar på att kvinnor och män förväntas vara 



 14 

och agera på ett visst sätt. Dessa förväntningar på könen är varken naturliga eller 

biologiska utan en konstruktion av exempelvis samhällets attityder och normer. Om 

inte kvinnor och män följer dessa krav på hur de förväntas vara leder detta till att hen 

måste förklara sitt agerande [17]. Vi tror att detta kan leda till att kvinnan är mer 

påläst kring preventivmedel då det även i slutänden är kvinnans kropp som påverkas 

av preventivmedel och en eventuell graviditet. Ytterligare en anledning till att 

kvinnorna i större utsträckning kunde namnge fler preventivmedel kan bero på att det 

finns ett större antal preventivmedel för kvinnor jämfört med män. Enligt en tidigare 

studie [7] finns ett stort behov att få kunskap om preventivmedel hos ungdomar. 

Studien visar även på att unga män har den största kunskapsbristen gällande 

preventivmedel [7]. 

 

Resultatet i föreliggande studie visar tydligt på att såväl unga kvinnor som män 

(n=92) anser att det är viktigt att använda preventivmedel i en fast relation. Som 

blivande barnmorskor tycker vi att det känns betryggande att utfallet visar på att 

gymnasieungdomar tycker att det är viktigt med preventivmedel. Statistik från 

Socialstyrelsen [18] visar på att antalet aborter minskar successivt, speciellt bland 

yngre personer. Detta skulle stödja föreliggande studies resultat om att 

gymnasieungdomar tycker att det är viktigt att använda preventivmedel. Bland de få 

deltagarna som inte tyckte att preventivmedel var viktigt tenderade männen att 

utmärka sig. Vi ställer oss frågan om detta kan bero på den hegemoniska 

maskuliniteten om att män är mer benägna än kvinnor att ta risker [2].  

 

Att ansvaret gällande preventivmedelsanvändning skall ligga hos både kvinnan och 

mannen är deltagarna i föreliggande studie överens om (n=96). Vi upplever att 

kunskapen idag är att det är kvinnan i en relation som tar kontakt med en barnmorska 

för preventivmedelsrådgivning. Självklart är det naturligt och bra att kvinnan tar 

ansvar för sin kropp, men det är även viktigt att hennes partner gör det för att 

förebygga ohälsa hos både kvinnor och män. Att barnmorskan redan vid första 

kontakten med kvinnan frågar om hon lever i en relation och om så är fallet bjuda in 

partnern till rådgivningsbesöket. Det framkommer i en tidigare studie [8] gjord på 

kvinnliga gymnasieungdomar att preventivmedelsansvar skall vara delat. Vissa 

deltagare i studien tyckte att kostnaden av preventivmedel bör vara delad [8]. En 

annan studie [19] bekräftar att ansvarstagandet mellan könen gällande 
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kondomanvändning är ojämnt fördelat. När kvinnan använder p-piller minskar 

kondomanvändningen på grund av att mannen har en förväntan på att kvinnan även 

skall ta ansvar för att kondom används [19]. 

 

Resultatet i föreliggande studie visar på att gymnasieungdomar tycker att det är 

viktigt att prata om preventivmedelsanvändning i en fast relation (n=94). Vi tycker att 

det är positivt att gymnasieungdomar tycker att det är viktigt att prata om 

preventivmedel med sin partner då områden som innefattar sexualkunskap kan 

uppfattas som genant och intimt. I en tidigare studie [20] framkommer det att 

gymnasieungdomar som anser jämställdhet som viktigt i en parrelation finner det 

lättare att prata med sin partner om sexualitet och preventivmedel. Dessutom är de 

mer benägna att använda preventivmedel än de som anser jämställdhet som mindre 

viktigt [20]. 

 

Majoriteten av gymnasieungdomar i föreliggande studie tycker att de har tillräckligt 

med kunskap om preventivmedel (n=81). Samtidigt visar resultatet på att 20 deltagare 

anser att de inte har tillräckligt med kunskap. Detta visar på att det finns ett ökande 

behov av att informera gymnasieungdomar om preventivmedel och dess användning. 

Detta överensstämmer med tidigare forskning [11] som visar på att det finns ett behov 

i den svenska lärarutbildningen att skapa tydligare mål för sexualupplysning. De 

föreslår en obligatorisk professionell utbildning för lärare om sexualundervisning för 

att sexualkunskap i den svenska skolan skall förbättras [11].  

 

Föreliggande studies resultat visar på en skillnad mellan vart unga kvinnor och män 

vänder sig för att få information och rådgivning om preventivmedel. Det är tydligt att 

unga kvinnor främst vänder sig till en ungdomsmottagning/barnmorska medan 

männen söker information på internet. Vi tror att anledningen till att kvinnor vet vart 

man ska vända sig för preventivmedelsrådgivning har förmodligen att göra med att de 

redan har varit i kontakt med en barnmorska och där fått information om olika 

preventivmedelsalternativ. Resultatet visar därmed att det finns förbättringsområden 

inom barnmorskans omhändertagande av unga män. Få (n=9) gymnasieungdomar 

vände sig till skolan för att få information om preventivmedel. Tidigare forskning 

visar på att unga kvinnor och män tycker att sexualundervisningen i skolan är 

bristande och inte relevant samt att den inte uppfyller deras behov på ett 
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tillfredsställande sätt [11]. Detta visar på att förbättringar inom sexualundervisningens 

kvalité och kvantitet behövs för att möta gymnasieungdomars förväntningar och krav. 

I en tidigare studie [21] framkommer det att ett speciellt program framtaget för män 

som berör områden som preventivmedel och oönskade graviditeter har gett ett positivt 

gensvar. Studien framhäver att detta program skulle skolan kunna tillgodose, vilket 

skulle bidra till en ökad kunskap och förståelse hos unga män när det kommer till den 

sexuella och reproduktiva hälsan [21].  

 

Med denna studie vill vi belysa hur gymnasieungdomar ser kring ansvarstagandet 

gällande preventivmedel i en fast relation. Resultatet som framkommer ur 

föreliggande studie kan vara till hjälp för att få barnmorskor att beakta partnern i 

samband med preventivmedelsrådgivning. Vi upplever även sexualundervisningen i 

skolan ses som en biuppgift snarare än ett ämne som kräver mycket arbete kring. Om 

detta beror på okunskap hos lärarna eller att det är ett besvärligt ämne att prata om bör 

vara osagt. På dessa grunder föreslår vi att skolan bör ta hjälp av undervisande 

barnmorskor som är experter inom området sexuell och reproduktiv hälsa. Vi tror 

även att eleverna kan anförtro sig mer och känner sig tryggare med en kompetent 

barnmorska än deras sedvanliga lärare. 

 

Det är viktigt att ha en förståelse för kön och genus för att kvinnor och män ska 

behandlas jämställt i syfte att förebygga ohälsa och sjukdom [22]. Vi tycker att en 

kvalitativ studie vore önskvärt att utföra på barnmorskor i syfte att ta reda på hur de 

bjuder in kvinnans partner när preventivmedelsrådgivning önskas. Vidare skulle vi 

vilja undersöka hur ansvarstagandet ser ut i en homosexuell relation.  

 

6. Slutsats 

Föreliggande studie visar på att gymnasieungdomar över 18 år idag tycker att det är 

viktigt att använda preventivmedel i en fast relation och att ansvaret för detta ligger 

hos både kvinnan och mannen. Vidare funderar vi hur detta visar sig i realiteten då 

vår erfarenhet är att det är oftast kvinnan som besöker barnmorskan för 

preventivmedelsrådgivning. Vi hoppas att denna studie har belyst vikten av att 

involvera både kvinnan och hennes partner i rådgivningen för att på så sätt förebygga 

ohälsa hos både kvinnor och män och främja den reproduktiva hälsan. 
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Bilaga 1 
 

Enkät till ungdomar på en gymnasieskola i Umeå 
2015-04-14 

 
 

Kryssa i det svarsalternativ som stämmer bäst överens ý. 
 
Kvinna   ☐ 
Man       ☐ 
 

Fråga 1: Vilka preventivmedel känner du till? 

_____________________________________________________________________ 

Fråga 2: Anser du att det är viktigt att använda preventivmedel i en fast relation? 

☐ Ja      ☐ Nej 

Varför? ______________________________________________________________ 

Fråga 3: Vem bär ansvaret för att preventivmedel används i en fast relation? 

☐ Kvinnan      ☐ Mannen      ☐ Båda  

Om du har svarat båda hur menar du då? ___________________________________ 

Fråga 4: Är det viktigt att prata om preventivmedelsanvändning med sin partner? 

☐ Ja      ☐ Nej  

Varför? ______________________________________________________________ 

Fråga 5: Anser du att du har tillräckligt med kunskap när det gäller preventivmedel? 

 ☐ Ja      ☐ Nej  

Fråga 6: Vart vänder du dig för att få information och rådgivning om 
preventivmedel? (flera kryssalternativ är möjliga)  

☐ Skolan      ☐ Ungdomshälsan/Barnmorskan      ☐ Internet      ☐ Föräldrarna          

☐ Kompisarna        ☐ Vet inte      ☐ Annat_____________________________ 

Övriga kommentarer: 
_____________________________________________________________________ 

Tack för din medverkan! 



 

Bilaga 2 
 

20 mars 2015 kl. 12:00 skrev rektorn på aktuell gymnasieskola 

Hej! 

Skolan tar emot mängder av förfrågningar gällande olika former av studier. Vi har 
därför inte möjlighet att bereda tid för intervjuer under lektionstid. Men ni är dock 
välkomna att själva samla in data till er undersökning genom att kontakta elever i 
Mitten där skolans cafeteria och bibliotek finns. Om detta är ett alternativ för er 
kontakta Servicecenter och meddela när ni vill besöka oss. Behöver ni tillgång till ett 
rum för utföra intervjuer tar ni det med personalen i Servicecenter. 

Med vänlig hälsning  

Rektorn på aktuell gymnasieskola 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 3 
 

                                                    
 
Information till deltagare 
 
Informationsbrev till Dig som deltar i en forskningsstudie om ansvarstagande kring 
preventivmedelsanvändning hos unga kvinnor och män.  
 
Vilka är vi? 
Vi är två barnmorskestudenter som skriver en magisteruppsats på 
Barnmorskeprogrammet vid Umeå universitet. 
 
Projektets syfte. 
Studien avser att svara på hur unga kvinnor och män ser på ansvarstagandet av 
preventivmedelsanvändning. Denna kunskap är viktig för att kunna förbättra 
barnmorskans rådgivning och information kring preventivmedel och dess användning 
till såväl kvinnor som män. 
 
Denna enkätundersökning är frivillig och deltagandet kommer att vara anonymt. För 
användbarheten av resultatet ber vi Dig att besvara frågorna så ärligt som möjligt. 
Enkätundersökningens svar kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att 
inga uppgifter kommer att kunna kopplas till någons identitet. 
 
 
Maria Hjelm 
Leg. Sjuksköterska/Barnmorskestudent 
Mail: maahjm00@student.umu.se 
 
Johanna Sandén 
Leg. Sjuksköterska/Barnmorskestudent 
Mail: josa0022@student.umu.se 
 
Monica Jonsson 
Leg. Barnmorska/Universitetslektor 
Mail: monica.jonsson@umu.se 
 
 


