
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KVINNORS PERSPEKTIV PÅ PREVENTIVMEDELSRÅDGIVNING 

– en intervjustudie 

 

WOMEN'S PERSPECTIVE ON CONTRACEPTIVE COUNSELING 

– an interview study 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barnmorskeprogrammet, 90 högskolepoäng 

Självständigt arbete, 15 högskolepoäng 

Avancerad nivå 

Examinationsdatum: 5 oktober -18 

Kurs: HT 17 

 

 

Författare:      Handledare: 

Annika Pira      Jenny Stern 

Liza Woldner                                  Examinator:   

                                    Ingela Rådestad



  

SAMMANFATTNING 
 

Tillgång till preventivmedel är betydelsefullt för att kvinnor ska kunna ha ett hälsosamt 

samliv utan risk för sexuellt överförbara sjukdomar samt oönskade och/eller oplanerade 

graviditeter. Preventivmedelsanvändningen i Sverige är hög och majoriteten av alla 

kvinnor anser att preventivmedelsanvändning är viktig. Målet inom hälso- och sjukvården 

är att göra kvinnan delaktig i vården vilken ska planeras och genomföras i samråd med 

henne. I dagsläget finns ingen vedertagen mall för hur preventivmedelsrådgivning ska 

utformas och genomföras vilket innebär att barnmorskor har olika strategier avseende den 

preventivmedelsrådgivning de ger. Det finns få studier i svensk kontext som undersöker 

kvinnors perspektiv på preventivmedelsrådgivning.  

 

Syftet med denna studie var att undersöka kvinnors perspektiv på vad som kännetecknar en 

god preventivmedelsrådgivning. 

 

Metoden som användes var en kvalitativ intervjustudie med en induktiv ansats. Åtta 

svenska kvinnor intervjuades individuellt med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide. 

Som analysmetod användes en kvalitativ innehållsanalys. Studien var en del av ett större 

forskningsprojekt.  

 

I resultatet framkom två kategorier och fem underkategorier. 

 

Kvinnorna värdesatte att träffa en barnmorska som hade ett lyhört förhållningssätt och som 

gjorde dem delaktiga i beslutet om preventivmetod. Kvinnorna ville känna att barnmorskan 

var engagerad och att barnmorskan i största möjliga utsträckning strävade efter att utforma 

en individuell rådgivning. Det efterfrågades utökad information om olika metoders för- och 

nackdelar samt effekter av metoderna i ett långtidsperspektiv. Kvinnorna ville inte känna 

sig ifrågasatta om de valde en metod som barnmorskan inte förespråkade. Resultatet i 

föreliggande intervjustudie innebär att det ställs krav på att barnmorskan tar sig tid och 

engagerar sig i den enskilda kvinnans situation vid preventivmedelsrådgivningen.  

 

Nyckelord: Preventivmedelsrådgivning, barnmorska, kvinna, önskemål



  

ABSTRACT 
Access to contraception is important in order for women to have a healthy sexual life 

without risk of sexually transmitted diseases and/or unplanned pregnancies. In Sweden, the 

use of contraceptive devices is high and the majority of all women consider it to be of great 

importance. The goal within healthcare in Sweden is to make the woman involved in her 

care which should be planned and carried out in consultation with her. There is no 

established guidance on how counseling regarding contraceptive devices should be 

performed which means that midwives have different strategies regarding the contraceptive 

counseling they provide. There are only a few studies in Swedish context examining 

women’s perspective on counseling regarding contraceptive devices.  

 

The aim of the study was to investigate women’s perspective on what characterizes a good 

contraceptive counseling. 

 

The used method was a qualitative study with an inductive approach. Eight Swedish 

women were individually interviewed using a semi-structured interview guide. As an 

analytical method qualitative content analysis was used. The study was a part of a bigger 

research. 

 

In the result two categories and five subcategories were found. 

 

Women valued to meet a midwife with a responsive attitude that made them involved in 

the decision making regarding contraceptive method. Women wanted to feel that the 

midwife was committed and that the midwife endeavored to design individual counseling. 

Women asked for more information on different methods pros and cons, as well as effects 

of the methods in a long-term perspective. The women did not want to feel questioned if 

they chose a method that the midwife did not advocate. The result of the current interview 

study implies that the midwife takes time and engages in the individual woman's situation 

during the contraceptive counseling. 

 

Keywords: Counseling, contraceptive devices, midwife, woman, request
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INLEDNING 

Preventivmedelsrådgivning [PMR] syftar till att hjälpa kvinnor finna individanpassade 

preventivmetoder för att bland annat förhindra en oönskad och/eller oplanerad graviditet 

(Läkemedelsverket, 2014a). Förekomsten av oplanerade graviditeter kan förklaras av att 

kvinnor inte använder någon preventivmetod, att de använder osäkra metoder eller att de 

använder en metod inkorrekt och/eller inkonsekvent. Rådgivaren har ett utmärkt tillfälle att 

påverka kvinnor i en positiv riktning vad gäller val av preventivmetod under 

rådgivningsbesöket. Genom att optimera rådgivningen kan kvinnors förmåga att planera 

sin graviditet förbättras (Dehlendorf, Krajewski & Borrero, 2014). Det framkommer att 

personal som är verksamma vid mottagningar som erbjuder PMR har en nyckelroll när det 

kommer till att stärka kvinnor i att anta och hålla fast vid ett korrekt och konsekvent 

användande av en preventivmetod (Landry, Wei & Frost, 2008). Detta bekräftas av en 

randomiserad kontrollerad studie av Langston, Rosario och Westhoff (2010) där det 

framkommer att rådgivaren ser PMR som en viktig komponent i arbetet med att förbättra 

preventivmedelsanvändningen hos kvinnor. Författarna i studien beskriver vidare att alla 

kvinnor anser att PMR är värdefullt även om alla inte anser sig vara i behov av det. De 

menar att alla kvinnor borde erhålla PMR i någon utsträckning för att kunna få information 

om preventivmetoder. Enligt Läkemedelsverket (2014a) är valet av preventivmetod alltid 

upp till kvinnan vilket innebär att rådgivaren bör hjälpa henne att finna den bästa metoden. 

BAKGRUND 

Synen på kvinnors sexualitet omvärderas på 1960-talet i Sverige och sexuellt umgänge före 

äktenskapet blev mer accepterat. En viktig orsak till den omvärderade synen på 

sexualiteten var tillgången till p-piller. Kvinnor kan kontrollera sin fertilitet med hjälp av 

en tablett vilket innebär en ny frihet. Även synen på den oönskade graviditeten blir mer 

liberal och många anser att kvinnor borde ha rätt att avbryta en graviditet om hon önskar 

(Odlind, Bygdeman & Milsom, 2008). När den nya abortlagen införs år 1975 (Odlind et 

al., 2008; SFS 1974:595) utarbetas samtidigt ett långsiktigt program för att förebygga 

oönskade graviditeter genom utbyggnad av PMR. Det antas en lag om subventionerade 

preventivmetoder och kostnadsfri PMR samtidigt som barnmorskan får rätt att sätta in 

spiral samt förskriva hormonella preventivmetoder (Odlind et al., 2008). 

 

Synen på kvinnors sexualitet har förändrats även på senare år och sex utanför parrelationen 

har blivit mer accepterat. Likaså har synen på tillfälliga partners och/eller sex vid första 

mötet blivit mer accepterad. Det förändrade synsättet kan ses hos flertalet kvinnor i 

varierande ålder mellan 16 och 44 år, vilket bland annat har lett till att antalet 

sexualpartners har ökat (Läkemedelsverket, 2014a). Till skillnad från antalet partners har 

åldern för sexualdebut inte ändrats nämnvärt sedan 1960-talet utan ligger stabilt på ungefär 

16 år (Socialstyrelsen, 2009). 

 

I Sverige varierar åldern på förstföderskor år 2015 mellan 27,3 år och 30,8 år 

(Socialstyrelsen, 2015) vilket innebär att många får sitt första barn när de har varit sexuellt 

aktiva under en längre tid (Socialstyrelsen, 2009). Detta kan förklaras av att kvinnor idag 

vill undvika graviditet under en lång period av sitt fertila liv (Steyn & Goldstuck, 2014). 

Det medför att kvinnor har behövt skydda sig mot oönskade graviditeter och infektioner i 

många år innan en graviditet är önskad (Socialstyrelsen, 2009).  
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Det finns få preventivmetoder för män vilket medför att PMR ofta riktar sig till kvinnor 

(Läkemedelsverket, 2014a). Preventivmetoder ses i stor utsträckning som en 

kvinnoangelägenhet vilket medför att de flesta kvinnor och män förlitar sig på metoder 

som riktar sig till kvinnor för att förhindra en oönskad graviditet (Odlind et al., 

2008). Preventivmetoder som erbjuds måste därför vara säkra, effektiva och lätta att 

använda (Steyn & Goldstuck, 2014). Det finns stora krav på att tillgängliga metoder 

dessutom ska vara biverkningsfria för att kvinnan ska vilja använda dem (Odlind et al., 

2008). 

Mål med preventivmedelsrådgivning 

Preventivmedelsrådgivning handlar om att förskrivaren ska kartlägga kvinnans 

hälsotillstånd, livssituation och behov av antikonception (Bixo et al., 2013). Avsikten med 

preventivmedel och PMR är även att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och 

oönskade graviditeter, samtidigt som kvinnans och mannens fertilitet bevaras fram till att 

en graviditet önskas (Bixo et al., 2013; Läkemedelsverket, 2014a). Det övergripande målet 

med det förebyggande arbetet ska vara att alla barn som föds ska vara önskade. Samhället 

har ett ansvar att tillhandahålla kunskap och medel för att människor ska få möjlighet att 

fritt och ansvarsfullt planera sitt barnafödande. Uppdraget är således att förebygga 

oönskade graviditeter och inte att förebygga aborter. Oönskade graviditeter ska förebyggas 

med preventiva åtgärder med abort som komplement (Socialstyrelsen, 2009).  

 

Preventivmedelsrådgivning syftar även till att främja sexuell- och reproduktiv hälsa där 

kvinnans aktuella livssituation, sexualliv, förväntningar på preventivmetoder samt tidigare 

erfarenheter av preventivmedel ska beaktas (Läkemedelsverket, 2014a). Både positiva och 

negativa erfarenheter behöver tas i beaktande för att barnmorskan ska kunna få en 

helhetsbild av situationen (Wätterbjörk, Häggström-Nordin & Hägglund, 2011). 

Information om hur olika preventivmetoder fungerar ska anpassas till kvinnans 

förkunskaper och ålder för att optimera hennes följsamhet till metoden (Läkemedelsverket, 

2014a). Preventivmedelsrådgivningen ska vara individuellt anpassad där information och 

tillgång till alla metoder bör finnas (Bixo et al., 2013). Målet med PMR ska vara att 

kvinnor får ett säkert skydd mot oönskade graviditeter där bästa följsamhet till metoden 

ska eftersträvas. En effektiv metod och kvinnans behov bör vara i beaktande vid 

utformning av PMR så att kvinnan blir nöjd med sitt val av preventivmedel (Bixo et al., 

2013; Läkemedelsverket, 2014a).  

 

Rådgivaren bör stödja och hjälpa kvinnor att själva finna en lämplig metod som passar den 

enskilda kvinnan. Genom kunskaper och erfarenheter ska rådgivaren ge vägledning med 

utgångspunkt från kvinnans reproduktiva situation. Kvinnor ska erbjudas muntlig och 

skriftlig information om de olika metodernas effektivitet, verkningsmekanismer, effekter 

på fysiologiska förlopp, biverkningar, positiva hälsoeffekter och risker (Odlind et al., 

2008).  

 

Genom PMR minskar risken för oro, osäkerhet och upplevelse av biverkningar (Odlind et 

al., 2008). God PMR kan även leda till att kvinnan blir nöjd med sin metod, har bättre 

följsamhet, behåller sin metod och mer frekvent väljer långtidsverkande, reversibla 

metoder (Schivone & Glish, 2017). De viktigaste förutsättningarna för att kvinnor ska 

fortsätta med en tillfredsställande preventivmedelsanvändning är känslan av att ha fattat ett 

eget beslut och tryggheten i att ha fått god medicinsk och annan rådgivning (Odlind et al., 

2008). 
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Förskrivning av preventivmedel  

Läkare och barnmorskor ansvarar för förskrivningen av preventivmedel i Sverige (Bixo et 

al., 2013) och barnmorskor för ungefär 80 procent av all preventivmedelsförskrivning 

(Läkemedelsverket, 2014a). För att en barnmorska ska få förskriva preventivmedel i 

Sverige krävs det enligt Socialstyrelsen (SOSFS 1996:21) att barnmorskan genomgått 

inskolning avseende PMR inom enskild eller offentlig verksamhet på mödravårdscentral, 

ungdomsmottagning, gynekologisk mottagning eller avdelning, mottagning för PMR eller 

annan särskild mottagning såsom en RFSU-klinik. En förutsättning för att barnmorskan ska 

få bedriva PMR med förskrivningsrätt är att barnmorskan är grundligt insatt i och har 

tillgång till de lagar och författningar som reglerar verksamheten.  

 

Oberoende av verksamhetsområde och vårdform ska barnmorskans arbete enligt 

Socialstyrelsen (SOSFS 1995:15) formas av ett förhållningssätt som är etiskt och holistiskt 

och som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Arbetet ska utföras i enlighet med 

gällande författningar, förordningar, föreskrifter och andra framtagna riktlinjer. Exempel 

på lagar, förordningar och författningar som reglerar barnmorskans arbete är 

Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1995:15) om kompetenskrav för tjänstgöring som 

sjuksköterska och barnmorska och Offentlighets- och sekretesslag (SFS 2009:400). Vidare 

beskriver Socialstyrelsen (SOSFS 1996:21) att ansvarig läkare ska ha utarbetat lokala 

rutiner gällande PMR som barnmorskan ska följa. Läkemedelsverket (2014a) beskriver att 

lokala rutiner ska finnas som stöd för förskrivaren och resultera i rekommendationer om 

metod- och preparatval för antikonception. Olika landsting har valt varierande 

tillvägagångssätt för prevention av sexuellt överförda infektioner och oönskade 

graviditeter.  

 

Barnmorskor ska erbjuda PMR inom mödrahälsovården, på preventivmedelsmottagningar, 

barnmorskemottagningar och på ungdomsmottagningar vilket troligen bidragit till att 

preventivmedelsanvändningen i Sverige är hög (Odlind et al., 2008). 

Ungdomsmottagningar finns tillgängliga för ungdomar upp till 23 år och ibland tillhör de 

organisatoriskt till mödrahälsovården. Om ungdomsmottagning saknas i regionen avsätts 

tid för ungdomen på barnmorskemottagning. Mödrahälsovården står för den övervägande 

delen av preventivmedelsförskrivning och PMR. I genomsnitt avsätts cirka 30 minuter för 

ett besök gällande PMR men tidsåtgången varierar mellan olika mottagningar. Rådgivaren 

behöver dessutom ta hänsyn till kvinnors unika socioekonomiska- och psykosociala 

situation när besökets tidsåtgång planeras (Berglund et al., 2016). Barnmorskor beskriver 

att om kvinnan ställer många frågor i samband med tidsbokning av PMR planerar de ett 

längre möte med den berörda kvinnan (Wätterbjörk et al., 2011). 

 

Barnmorskans ansvar gällande preventivmedelsförskrivning ska rikta sig till friska kvinnor 

i födelsekontrollerande syfte (Berglund et al., 2016). Preventivmedel till kvinnor med 

övriga indikationer och/eller riskfaktorer ska förskrivas av läkare. Kvinnan ska även 

uppsöka en läkare vid nyförskrivning av kombinerade preventivmedel om hon är över 40 

år (Bixo et al., 2013).  

Barnmorskan och preventivmedelsrådgivning  

Barnmorskan ska ha förmåga att tillämpa kunskaper om preventivmedelsanvändning och 

att i mötet med kvinnan ge information och följa upp hennes användning (SOSFS 

1995:15).   
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Barnmorskor har olika strategier avseende PMR. Vissa barnmorskor ger ingen information 

om olika metoder om kvinnan inte aktivt efterfrågar det. Dessa barnmorskor menar att de 

kartlägger kvinnans nuvarande preventivmetod, tar anamnes samt blodtryck och skriver 

sedan ett nytt recept på den preventivmetod kvinnan redan har. Detta under förutsättning 

att metoden fungerar väl för henne. Andra barnmorskor använder PMR för att informera 

om nya tillgängliga metoder och/eller andra metoder än den kvinnan använder i dagsläget. 

Det råder delade meningar om huruvida barnmorskor ska informera om biverkningar och i 

vilken utsträckning informationen ska ges (Wätterbjörk et al., 2011). Vissa barnmorskor 

förespråkar att kvinnor ska vara informerade och medvetna om de biverkningar som kan 

uppstå för att de ska få större förståelse om dessa skulle uppkomma. Andra barnmorskor 

anser det inte vara nödvändigt att informera om biverkningar om kvinnan inte själv frågar. 

Barnmorskor har även olika strategier avseende hur ingående de väljer att informera 

kvinnor om preventivmedlens påverkan på kroppen, ägglossning, blödningsmönster och 

inverkan på det dagliga livet (Littlejohn & Kimport, 2017; Wätterbjörk et al., 2011).  

 

Om kvinnan har svårt att ta beslut avseende preventivmetod kan barnmorskan hjälpa henne 

genom att bland annat beskriva metodernas för- och nackdelar och ”väga” dessa mot 

varandra. Denna vägledning kan guida kvinnan i en, för henne, rätt riktning. Om kvinnan 

inte har fattat ett beslut vid rådgivningens slut kan barnmorskan antingen ge en ny tid när 

kvinnan funderat och bestämt sig, alternativt fatta ett beslut åt henne. Några barnmorskor 

ber kvinnan återkomma om biverkningar uppstår medan andra bokar in ett återbesök, 

framförallt vid nyförskrivning (Wätterbjörk et al., 2011). Barnmorskan ska guida kvinnan 

till att finna en metod som ger minsta möjliga biverkningar eftersom dessa kan försämra 

hennes följsamhet till metoden (Läkemedelsverket, 2014a).  

 

Det framkommer att en fara med PMR kan vara att den upplevs vara så rättfram att 

kvinnans känsla av självbestämmande kan inskränkas. Preventivmedelsrådgivningen kan 

också upplevas mastig och svårförståelig av kvinnan vilket kan leda till att hon missförstår 

informationen och använder metoden felaktigt (Moos, Bartholomew & Lohr, 2003). 

Barnmorskor ska vara tydliga med att valet av preventivmetod är kvinnans. Det är därför 

av vikt att kvinnan får göra ett informerat val så att hon kan välja den metod hon anser vara 

bäst (Wätterbjörk et al., 2011). 

Kvinnans val av preventivmetod 

Enligt Patientlagen (SFS 2014:821) ska all hälso- och sjukvårdsverksamhet arbeta för att 

lyfta fram patientens egen ställning samt främja individens integritet, självbestämmande 

och delaktighet. Hälso- och sjukvården ska arbeta för att göra kvinnan delaktig i vården 

som ska planeras och genomföras i samråd med henne. Kvinnan har rätt till att få 

information om olika behandlingsmetoder så att hon får möjlighet att göra ett val som hon 

själv föredrar. Hon har även rätt att få information om de risker eller biverkningar som kan 

komma med metoden för att kunna göra ett informerat val.  

 

Kvinnor beskriver att den första informationen de får om preventivmetoder ofta kommer 

från hälso- och sjukvårdspersonal, vänner och/eller familjemedlemmar vilket innebär att 

informationens innehåll kan se olika ut (Brown, Auserwald, Eyre, Deardorff & 

Dehlendorf, 2013). Kvinnor beskriver även att de influeras av familj, vänner och reklam 

när de ska välja preventivmetod (Akers, Gold, Borrero, Santucci & Schwartz, 2010; Levy, 

Minnis, Lahiff, Schmittdiel & Dehlendorf, 2015). 
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Det framkommer att en faktor som påverkar kvinnornas val av preventivmetod kan vara att 

de har en vän som är nöjd med samma metod. Kvinnan kan på samma vis bli negativt 

påverkad om hon har en vän som är missnöjd med metoden vilket kan leda till att hon 

väljer en annan metod (Cohen, Sheeder, Kane & Teal, 2017; Levy et al., 2015).  

Kvinnor anser att PMR kan vara ett känsligt ämne vilket medför att de värderar en nära och 

vänskaplig relation med sin rådgivare (Dehlendorf, Levy, Kelley, Grumbach & Steinauer, 

2013; Dehlendorf et al., 2014).) Kvinnor kan uppleva en trygghet av att få information om 

olika preventivmetoder från rådgivare då dessa anses kunna ge god information om 

metodens verkningsmekanism, användande och biverkningar. Rådgivaren anses av 

kvinnorna vara en värdefull källa för att finna information om metoder samt för att minska 

oro kring användandet (Brown et al., 2013). Rådgivarens rekommendationer eller 

kommentarer angående en specifik preventivmetod anses även av kvinnorna ha stor 

betydelse för deras slutgiltiga val (Dehlendorf et al., 2014). Det framkom att hälften av 

kvinnorna uttrycker att de vill ha någon form av vägledning från sin rådgivare vid val av 

preventivmetod (Schivone & Glish, 2017). Även Dehlendorf et al. (2013) beskriver att 

kvinnor vill ha vägledning av rådgivaren i beslutsprocessen samtidigt som de vill att 

rådgivaren betonar kvinnans egna erfarenheter och tänkta val. Kvinnan vill därmed ha stöd 

från rådgivaren men samtidigt uppleva att beslutet är hennes. 

 

Kvinnor anser sig själva vara medvetna om att alla kvinnor är olika och därmed har olika 

förutsättningar att välja ett preventivmedel som passar just dem. Kvinnorna menar att de 

måste få göra ett aktivt val utifrån sina egna erfarenheter (Brown et al., 2013). Kvinnor 

anser att valet av preventivmedel är ytterst personligt vilket gör att det anses vara rimligt 

att de önskar PMR som är skräddarsydda för dem (Schivone & Glish, 2017). 

 

En del kvinnor har dålig kunskap om vilka preventivmetoder som finns tillgängliga, hur de 

används (Craig, Dehlendorf, Borrero, Harper & Rocca, 2014; Levy et al., 2015) och deras 

effektivitet (Barbour & Salameh, 2009; Frost, Duberstein Lindberg & Finer, 2012; Rowen 

et al., 2011). Vissa kvinnor har även dålig kunskap om hur olika preventivmetoder 

påverkar deras kroppar och framtida fertilitet (Craig et al., 2014).  

 

Unga kvinnor som inte har stabila, pågående relationer löper större risk för metod- och 

användarfel och riskerar i större utsträckning att bli oönskat gravida (Frost et al., 2012). 

Kvinnor som tidigare använt någon preventivmetod har större kunskap om tillgängliga 

metoder (Roberts & Noyes, 2009). Kvinnor som fött barn eller som är i en stabil relation 

har en benägenhet att i större utsträckning välja en mer effektiv preventivmetod, 

exempelvis hormonspiral, än andra kvinnor (Langston et al., 2010). Detta i enlighet med 

Upadhyay, Raifman och Raine-Bennett (2016) som menar att äldre kvinnor som har en 

stabil relation mer ofta använder en effektiv preventivmetod för att förhindra en graviditet.  

 

Minskad preventivmedelsanvändning 

I Sverige rapporteras år 2016 en abortfrekvens på cirka 38.000 aborter. Detta är ungefär 

samma antal som under tidigare år räknat från år 2009 (Socialstyrelsen, 2017). Det 

framkommer att ungefär hälften av de kvinnor som gör abort använder sig av icke 

hormonella metoder såsom naturlig familjeplanering, avbrutet samlag eller att de inte 

använder något preventivmedel alls vid tidpunkten för konception (Larsson, Aneblom, 

Odlind & Tydén, 2002). I en registerstudie gjord i USA av Sundaram et al. (2017) förklarar 

författarna abortfrekvensen med att kvinnor har en dålig följsamhet avseende 

preventivmedelsanvändning. De menar vidare att det finns individuella skillnader i 
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användningen vilket kan förklaras av kvinnors val av metod, civilstånd, aktuella 

livssituation och även av deras ekonomiska situation (Sundaram et al., 2017). 

 

En del kvinnor beskriver att de upplever hälsorelaterade problem med sin tidigare 

preventivmetod vilket medför att de inte använder någon metod (Schivone & Glish, 2017). 

En annan anledning till att inte använda någon metod är att kvinnor underskattar sin 

fertilitet vilket medför att de inte anser sig vara i behov av någon metod för att förhindra en 

oönskad graviditet (Landry et al., 2008; Larsson et al., 2002). Det beskrivs även att unga 

kvinnor i större utsträckning än äldre är benägna till risktagande vad gäller sin sexualitet, 

vilket även påverkar deras preventivmedelsanvändning (Larsson et al., 2002; Upadhyay et 

al., 2016). Vidare skriver Socialstyrelsen (2009) att en minskning av 

preventivmedelsanvändning hos ungdomar kan vara orsakad av en rädsla för hormonella 

preventivmedel i kombination med bland annat bristfällig sexualundervisning i skolan. De 

menar vidare att det har kommit larm om p-pillers biverkningar och det finns en viss 

ambivalens bland kvinnor som inte alltid bemöts i PMR. Det finns även en variation i vilka 

preventivmedel som subventioneras samt till vilken målgrupp subventioneringen riktar sig 

till vilket kan påverka användningen. Enligt Schivone och Glish (2017) väljer kvinnor 

oftare långtidsverkande, reversibla preventivmetoder än andra metoder om de finns 

tillgängliga och anses prisvärda. 

 

Betydelsen av biverkningar 

Cirka hälften av kvinnorna anser att biverkningar är det vanligaste ämnet som tas upp när 

de diskuterar preventivmetoder med varandra (Levy et al., 2015). Biverkningar anses vara 

den faktor som har störst inflytande på kvinnans val av metod och påverkan på om hon 

anser sig vara nöjd med sin metod (Levy et al., 2015; Littlejohn & Kimport, 2017). En del 

kvinnor väljer att sluta med sin preventivmetod inom det första året av användandet. En 

anledning till detta är att de upplever biverkningar som viktökning, oro för bröstcancer 

eller har hereditet för trombos. Ytterligare anledningar är rikliga blödningar om kvinnan 

använder kopparspiral eller att hon haft en fast relation som nyligen avslutats (Larsson et 

al., 2002). Frost et al. (2012) beskriver att några kvinnor är missnöjda med sin metod och 

Schivone och Glish (2017) menar att det kan leda till att kvinnorna kan påverka sina 

vänner negativt, vilket i längden kan leda till att den allmänna uppfattningen om 

preventivmetoden försämras. Detta kan i sin tur leda till ett minskat användande av 

metoden generellt.  

 

Kvinnor vill ha information om alla tillgängliga metoder och deras biverkningar för att 

möjliggöras ett aktivt och informerat val (Dehlendorf et al., 2013). Om kvinnor anser sig 

vara förberedda och har fått information om eventuella biverkningar kan det hjälpa dem att 

förstå kroppens förändringar i början av preventivmedelsanvändning och inte ge upp val av 

metod (Brown et al., 2013).  

 

Om kvinnorna anser att de inte får information om biverkningar eller inte förstår den 

information som ges avseende metoden kan de känna sig osäkra på att börja eller fortsätta 

med en metod (Dehlendorf et al., 2013). Kvinnor influeras till största del av tidigare 

erfarenheter vid val av preventivmetod, det vill säga om hon varit nöjd med tidigare metod 

eller om hon upplevt biverkningar (Akers et al., 2010).  
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Påverkan från rådgivaren 

En del kvinnor beskriver att även om de före besöket med rådgivaren har bestämt sig för 

vilken preventivmetod de ska välja, kan de helt eller delvis påverkas av den information 

rådgivaren ger och därmed ändra sitt val under besökets gång. Författarna fastslår att det 

finns ett stort värde av information till kvinnan under PMR, även om kvinnor redan innan 

rådgivningen har bestämt sig för en specifik metod (Cohen et al., 2017). Kvinnor anser sig 

vara beroende av rådgivarens information vid val av preventivmetod men detta kan i vissa 

fall leda till att de upplever att valet inte alltid är deras egna. Om rådgivaren inte ger 

information om alla tillgängliga metoder kan kvinnorna uppleva att de går miste om 

metoder som hade kunnat fungera för dem. Vidare menar kvinnor att de upplever en 

minskad kontroll i processen avseende val av preventivmetod och att rådgivaren inte 

engagerar dem i diskussionen. Kvinnorna kan uppleva att rådgivaren bestämmer åt dem 

och inte lyssnar på dem (Brown et al., 2013). Enligt Dehlendorf et al. (2013) har cirka 

hälften av kvinnorna vid sin senaste PMR träffat en rådgivare som uttryckt förslag till 

metoder eller haft åsikter om vilken metod kvinnan borde använda vilket påverkat hennes 

slutgiltiga val av metod. Några kvinnor uttrycker att de upplever sig tvingade till en metod 

som deras rådgivare bestämt. Steyn och Goldstuck (2014) beskriver att kvinnor anser att de 

ska ha rätt till att själva välja metod och inte bli påtvingade eller övertalade även om 

rådgivaren är av en annan åsikt. Rådgivarens roll är att förse kvinnor med information om 

vad som kan passa dem i deras specifika situation. Det är viktigt att kvinnorna även efter 

rådgivningen har en känsla och upplevelse av valfrihet gällande vilken preventivmetod de 

får.  

 

Flertalet kvinnor menar enligt Dehlendorf et al. (2013) att det är godtagbart att rådgivarna 

uttrycker sin åsikt om de kan förklara orsaken bakom. Ett exempel på orsak kan vara oro 

över att en specifik metod inte anses passande för kvinnans hälsa. Några kvinnor anser att 

rådgivarens åsikt endast är lämplig om kvinnan har bett om den medan andra anser att om 

rådgivaren har en åsikt ska den presenteras försiktigt för att inte påverka kvinnans 

självständiga val av metod. I allmänhet anser dock kvinnorna att rådgivarens åsikt kan vara 

användbar om den presenteras på ett för kvinnan lämpligt sätt.   

 

Preventivmedelsrådgivning har utvecklats för att kunna ges utifrån ett självständigt 

tillvägagångssätt. Tillvägagångssättet innebär att rådgivaren ska utnyttja kvinnans 

självständiga tankar och funderingar samt genom presentation av alla tillgängliga och 

medicinskt lämpliga metoder låta kvinnan själv göra ett aktivt val utan påverkan från 

rådgivaren. Detta kan av rådgivaren anses vara tidskrävande och kvinnorna kan uppleva 

informationen som betungande (Schivone & Glish, 2017).  

Problemformulering  

I dagsläget finns det riktlinjer som beskriver att PMR bör omfatta en noggrann anamnes 

avseende bland annat kvinnans hälsohistoria, allergier samt tidigare och nuvarande 

sjukdomar (Läkemedelsverket, 2014b). Utöver ovan nämnda riktlinjer finns det idag inte 

någon vedertagen mall för hur PMR ska bedrivas och det medför att barnmorskor använder 

egna modeller och strategier under besöken (Wätterbjörk et al., 2011). Flertalet av de 

studier som undersöker kvinnors upplevelse av PMR är gjorda i USA vilket innebär att det 

är oklart i vilken utsträckning resultaten kan överföras till ett svenskt sammanhang. En 

tidigare studie (Bryant, 2009) har visat att kvinnor som är nöjda med sin preventivmetod 

har mindre metod- och användarfel vilket medför att det är av vikt att barnmorskan når ut 
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till kvinnan för att finna ett preventivmedel som är lämpligt för henne i hennes aktuella 

livssituation (Bryant, 2009). 

SYFTE  

Syftet var att undersöka kvinnors perspektiv på vad som kännetecknar en god 

preventivmedelsrådgivning. 

METOD  

Design 

Denna studie är en del av ett större pågående forskningsprojekt. En kvalitativ design 

innehållande individuella semistrukturerade intervjuer användes för att nå en djupare 

förståelse för det undersökta ämnet och individerna. Detta i enlighet med Burnard, 

Morrison och Gluyas (2011) som menar att forskare som tar sig an kvalitativ forskning ofta 

vill nå en djupare förståelse för den subjektiva förståelsen och personliga meningen 

kopplad till individens erfarenheter. Kvalitativ forskning innehåller ofta djupintervjuer och 

observationer för att mer grundligt studera erfarenheter och förståelser hos människor i ett 

visst sammanhang. Enligt Anthony och Jack (2009) kan kvalitativ forskning användas för 

att till exempel utforska, förstå, beskriva eller utvärdera ett fenomen som är lämpligt inom 

omvårdnad.  

Ansats 

En kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats utfördes. Burnard, Gill, Stewart, Treasure 

och Chadwick (2008) förklarade att dataanalysen vid en induktiv ansats sker utan att 

forskare har någon förutbestämd teori. Det är enbart insamlad data som utgör en struktur 

för analysen. Insamlad data tillhandahåller beskrivande skildringar men förser inte 

forskaren med förklaringar. Det är forskaren som genom att utforska och bearbeta 

materialet ger innehållet nya kategorier och begrepp. 

Urval 

Studien riktade sig till kvinnor över 18 år boende i Stockholmsområdet och som 

behärskade svenska språket. Kvinnorna skulle även ha erfarenhet av PMR. Ett visst 

bekvämlighetsurval avseende geografisk hemvist gjordes för att passa författarna till 

föreliggande studie. Bekvämlighetsurval förklarades av Jakobsson (2011) som att urvalet 

består av de individer som finns lättast tillgängliga. Sedan valdes kvinnorna ut med hjälp 

av snöbollsmetoden. Burnard et al. (2011) förklarade snöbollsmetoden med att tänkbara 

forskningspersoner rekryteras via redan befintliga forskningspersoner.  

Rekrytering 

Ett informationsbrev innehållande information om studien skickades ut till ett strategiskt 

urval av tolv kvinnor på Facebook med en önskan om att de skulle sprida brevet vidare 

bland sina vänner, bekanta och kollegor. Kvinnorna var bekanta till författarna till 

föreliggande studie och ansågs vara lämpliga för att sprida brevet vidare. Ett strategiskt 

urval förklaras av Jakobsson (2011) som att deltagarna är valda baserat på att de kan ge en 

representativ bild av fenomenet som ska beskrivas. Informationsbrevet nådde ut till, för 
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författarna till föreliggande studie, bekanta eller okända kvinnor som sedan tog kontakt via 

kontaktinformationen i informationsbrevet. För informationsbrev, se bilaga I.  

 

Kvinnan fick vid mötet en muntlig genomgång av informationsbrevet samt annan relevant 

information. Relevant information kunde vara möjligheten att vid behov ställa frågor under 

intervjuns gång eller att hon kunde avbryta intervjun när som helst om hon önskade. 

Därefter fyllde kvinnan i en blankett om informerat samtycke, se bilaga II. Där instämde 

kvinnan i att hon fått information om studien samt att hon samtyckt till den. 

Datainsamling 

Tillsammans förlades intervjun till en tid och plats som kvinnan föreslog och där hon 

kände sig trygg och bekväm, exempelvis i hemmet eller på ett café. Datainsamlingen 

skedde via semistrukturerade intervjuer. Detta är i enlighet med Burnard (2004) som 

menade att datainsamlingen vanligen sker via intervjuer när det gäller kvalitativa studier 

(Burnard, 2004). Med kvalitativ forskningsmetod analyseras intervjuer för att kunna 

beskriva egenskaper hos olika fenomen (Jakobsson, 2011). Burnard (2004) beskrev vidare 

att forskaren i huvudsak noggrant ska redogöra för alla tillvägagångssättet under 

datainsamlingen. 

 

Semistrukturerade intervjuer 

Åtta enskilda semistrukturerade intervjuer med utgångspunkt från en intervjuguide 

genomfördes. Varje intervju spelades in och tog 15-40 minuter. Syftet med 

semistrukturerade intervjuer är att forskaren har ett antal redan i förväg bestämda frågor 

men som även är utformade så att den som intervjuar ska kunna ställa följdfrågor. 

Strukturen är inte fast och frågornas följd kan komma att variera (Burnard et al., 2011). 

Om forskaren ska vara säker på att alla delar av ämnet tas upp under intervjun kan 

forskaren använda sig av en intervjuguide (Polit & Beck, 2017). Intervjuguiden i 

föreliggande studie innehöll tre ämnesområden vilka var Allmänt om PMR, Önskemål och 

förväntningar och Erfarenheter. Inom varje område fanns ett antal frågor och även om inte 

alla frågor ställdes under intervjun var författarna till föreliggande studie noga med att 

frågor från varje ämnesområde inkluderades. En intervjuguide skiljer sig från ett 

strukturerat frågeformulär men en gemensam nämnare är att intervjuaren måste få med alla 

områden som är upptagna i guiden. Det är viktigt att som intervjuare komma ihåg studiens 

syfte och frågeställningar för att kunna koncentrera sig på dessa under intervjun (Starrin & 

Renck, 1996). Ordningsföljden på frågorna i en intervjuguide ser olika ut för alla deltagare 

eftersom frågorna är beroende av intervjuprocessen och svaret från varje respondent 

(Holloway & Galvin, 2017). Frågorna ska vara utformade med öppenhet och möjlighet att 

låta respondenten ge utförliga svar (Polit & Beck, 2017). För att erhålla fördjupade svar 

ställdes följdfrågor som ”Kan du utveckla?” eller ”Vill du berätta mer?”. För intervjuguide, 

se bilaga III.  

Intervjusituation 

Innan intervjuerna med deltagarna genomfördes tre pilotintervjuer med frågeguiden som 

utgångspunkt för att träna på intervjuteknik. Jakobsson (2011) beskrev att pilotstudier är 

mindre studier som görs i syfte att kontrollera att den planerade studiens frågeformulär 

fungerar som det är tänkt.  
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För att skapa ett öppet och förtroendeingivande klimat inleddes intervjuerna med att 

småprata med respondenterna. Kvale och Brinkmann (2010) beskriver att de första 

minuterna av en intervju anses vara avgörande för hur intervjun fortskrider. 

Intervjuarens uppdrag är att uppmuntra respondenten att tala fritt om alla områden kring 

det undersökta ämnet och berätta om sina erfarenheter med egna ord (Polit & Beck, 2017). 

 

För att skapa ett avslappnat intryck och undvika förhörskänsla tänkte intervjuarna på att 

inte sitta med benen eller armarna i kors samt att ha ögonkontakt med respondenten. 

Kroppsspråk är av vikt för att visa respondenten intresse och kan i en intervjusituation 

exempelvis vara att intervjuaren ser intresserad ut och lyssnar intensivt (Starrin & Renck, 

1996). En uppmärksam lyssnare hör budskapet i intervjun, fångar upp det som inte sägs 

och följer upp nya aspekter (Kvale & Brinkmann, 2010).  

 

Intervjun inleddes med orientering vilket förklarades av Kvale och Brinkmann (2010) som 

att intervjuundersökningen börjar med att intervjuaren kort förklarar studiens syfte, att 

bandspelare används samt frågar om respondenten har några frågor. I slutet av intervjun 

gjordes en uppföljning där respondenten fick svara på om hon hade något mer att tillägga 

utöver det som redan sagts. Detta gjordes för att ge respondenten möjlighet att ta upp 

frågor hon tänkt på under intervjun. Det ansågs även vara viktigt att efteråt fråga hur 

respondenten upplevt intervjun.  

Dataanalys 

Datahantering inom kvalitativ forskning innebär att forskaren konverterar en stor mängd 

material till hanterbara segment. Analysen innefattar att segmenten sätts ihop till 

meningsfulla, begreppsmässiga mönster (Polit & Beck, 2017). 

 

Till studien användes en kvalitativ innehållsanalys vilken enligt Newell och Burnard 

(2006) beskrevs genom en uppdelning i sex etapper. I den första etappen skriver forskarna 

efter intervjun ner ämnen som berörts under intervjun. I den andra etappen lyssnar 

forskarna igenom intervjun och transkriberar materialet ordagrant för att bli väl förtrogen 

med materialet (Newell & Burnard, 2006). Författarna till föreliggande studie utförde 

enskilt intervjuerna med kvinnan och sedan transkriberades intervjuerna av den som utfört 

den. Därefter byttes materialet sinsemellan för att kontrollera och säkerställa att 

transkriberingen skett ordagrant. Newell och Burnard (2006) beskrev att forskarna därefter 

läser igenom materialet och generella teman lyfts fram och antecknas. I den tredje etappen 

läser forskarna igenom materialet om och om igen och så många rubriker som behövs 

skrivs ner för att beskriva alla aspekter av innehållet. I det här stadiet blir data 

kategoriserad och därmed också reducerad (Newell & Burnard, 2006). Onödiga ord som 

“mmm” och “eeeh” uteslöts ur transkriptionen och därefter sattes meningsenheter ihop för 

att åstadkomma ett reducerat och begripligt material. Materialet granskades enskilt för att 

sedan diskuteras och sorteras i ett antal kategorier.  

I den fjärde etappen samlas enligt Newell och Burnard (2006) alla kategorier ihop och 

kodas. Några av dem kommer likna varandra så mycket att de får samma kod och på så sätt 

reduceras data ytterligare (Newell & Burnard, 2006). Det insamlade materialet kodades var 

för sig för att sedan jämföras för att säkerställa att koderna endast passade under en 

kategori och efterföljande underkategori. Koder som inte ansågs passa under vissa rubriker 

eller de koder som författarna till föreliggande studie hade meningsskiljaktigheter om 

diskuterades fram till konsensus. Newell och Burnard (2006) beskrev att i den femte 

etappen märks materialet upp med olika färger för olika koder. Det ska också märkas upp 
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vilket material som kommer från respektive intervju. När allt material är täckt av olika 

färger och markeringar sorteras koderna ihop färgvis. I den sjätte och sista etappen formas 

materialet till det skrivna kvalitativa resultatet. I resultatet skriver forskarna ner vad de 

kommit fram till, utan egna spekulationer (Newell & Burnard, 2006). I tabell 1 presenteras 

exempel på analysprocess. 

  
Tabell 1, analysprocess. 

Transkribering Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Under 

kategori 
Kategori 

… Sen generellt så kan man ju önska 
att den här rådgivningen skulle 

komma in i ungdomars liv utan att vi 

ska behöva uppsöka vården, utan att 
man kommer till skolorna eller alltså 

redan i en ganska tidig ålder. Det 

skulle jag önska. …  

Man skulle önska att 
rådgivningen skulle 

komma in i ungdomars 

liv genom skolan, i en 
ganska tidig ålder. 

Rådgivningen ska 
komma in i livet 

tidigare. 

Önskan om 
framtidens 

rådgivning 

- Om jag fick 
önska 

 

 

Ja, då blir det risk för att jag upprepar 

mig också, haha. Eeeh nä men att få 
utrymme för en diskussion, att det 

finns utrymme för en diskussion. Att 

tiden faktiskt finns för det och att det 
inte ska gå så himla snabbt… att det 

blir en dialog istället för monolog 

från nåt håll. Det är det viktigaste. 

Att det finns utrymme 

för en diskussion. Att 
tiden faktiskt finns för 

det och att det inte ska gå 

så himla snabbt. Att det 
blir en dialog istället för 

en monolog från något 

håll. Det är det 
viktigaste. 

Det viktigaste i 

preventivmedelsrådgi
vning är att det finns 

tid för mig och en 

diskussion mellan 
mig och barnmorskan.  

Lyhörd till 

mina 
önskemål 

Att 

känna 
sig sedd 

När jag 

träffar 
barnmorskan 

 

Innehållsanalysen gjordes manifest. En manifest innehållsanalys är en beskrivande analys 

av det insamlade textinnehållet. Materialet fokuserar inte på de underliggande betydelserna 

i texten utan riktar sig in sig på det som direkt uttrycks (Jakobsson, 2011). I en manifest 

analys behöver forskaren trots detta göra en viss grad av tolkning för att meningsinnehållet 

ska vara begripligt (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017).  

Forskningsetiska överväganden 

Forskningen granskades av Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala (EPN 2017/540) 

enligt Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460). Lagen 

innefattar behandling av känsliga personuppgifter och forskningen anses endast få bedrivas 

om den utförs med respekt för det enskilda människovärdet. Vidare får forskning endast 

utföras om individen själv gett sitt samtycke om att frivilligt medverka i studien. Enligt 11 

§ får forskning endast godkännas om den ska utföras av eller vara under överinseende av 

en forskare som har den vetenskapliga kompetens som behövs (SFS 2003:460). Författarna 

till föreliggande studie hade stöd av handledare med ovan nämnd kompetens.  

Värdet av den kunskap som genereras vid ett forskningsprojekt måste jämföras med den 

påverkan projektet kan ha på den enskilda individen och nyttan för samhället. Etiska frågor 

väcks redan innan projektet startas och måste finnas i åtanke under hela 

intervjuundersökningens gång (Kvale & Brinkmann, 2010). 

 

Studien följde gällande riktlinjer enligt Helsingforsdeklarationen (World Medical 

Association, 2013) som beskriver att syftet med forskning av människor är att få en ökad 

förståelse för det undersökta materialet för att möjliggöra kunskap som kan förbättra 

preventiva förfaranden.  

 



16 
 

Deltagandet i studien var frivilligt och informerat samtycke inhämtades från samtliga 

kvinnor efter att de fått skriftlig och muntlig information om studien. Kvinnan fick 

information om att hon när som helst kunde avbryta studien utan att förklara anledningen 

och utan att det blev några efterföljande konsekvenser. All inhämtad data var konfidentiell 

och ingen enskild person kunde identifieras i redovisningen av resultaten. För att uppnå 

konfidentialitet skapades ett kodsystem vilket användes till samtliga papper som kunde 

härledas till forskningspersonerna. Den bandade och transkriberade intervjun kodades med 

nummer och samtyckesblanketten kodades med bokstäver. Därefter skapades ett dokument 

med information om vilka siffror som hörde ihop med vilka bokstäver. Dokumentet och 

det bandade materialet förvarades under studiens gång i lösenordskyddade datorer där 

endast författarna till föreliggande studie hade tillgång till det. Efter studien sparades och 

förvarades allt material i ett låst skåp som bara handledaren hade tillgång till. Wibeck 

(2010) menade att det kan vara svårt att som forskare utlova anonymitet, det vill säga att 

inte ens forskaren vet om identiteten på respondenten. Information som gör det möjligt att 

identifiera individer skyddas noggrant vilket innebär att konfidentialitet ändå kan uppnås. 

RESULTAT 

Efter noggrann analys av det transkriberade materialet utarbetades två kategorier samt fem 

underkategorier som beskrev vad kvinnor anser kännetecknar god 

preventivmedelsrådgivning, se figur 1. 

 
      

 
Figur 1, resultat. 

När jag träffar barnmorskan 

Att känna sig sedd 

Hur barnmorskan var i sitt förhållningssätt var av betydelse för att kvinnorna i studien 

skulle känna sig bekväma under rådgivningen. Bemötandet kunde leda till att den kliniska 

stämningen som rådgivningstillfället ingav försvann. En kvinna beskrev: 
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“Det låter väl klyschigt men, rar person, mest liksom visa intresse för mig. Lyssna 
på mig och vara ödmjuk ... Så vill jag att en barnmorska ska vara. Det ska vara lite 
mjuk stämning i rummet. … Vara snäll och lyhörd.” [Intervju 5].  

 

Ödmjukhet efterfrågades samtidigt som kvinnorna inte ville att barnmorskan skulle göra 

sig till utan vara rak, tydlig och bestämd. Detta under förutsättning att hen gav ett 

avslappnat intryck. Barnmorskan behövde således inte bemöta kvinnorna på ett omhuldat 

och förtroligt sätt så länge det fanns en känsla av engagemang. 

 

Lyhördhet inför individen ansågs nödvändigt för att barnmorskan skulle kunna bedriva en 

bra rådgivning. Kvinnor upplevde att vissa barnmorskor saknade lyhördhet och intresse. 

Kvinnor efterfrågade att rådgivningen skulle anpassas utifrån deras behov samt att 

barnmorskan skulle vara öppen och aktivt lyssna in vad de hade att säga om en önskad 

preventivmetod. En kvinna beskrev:  

 
“Det kändes som att man hamnade i någon slags form när man fick samma 
rådgivning som alla andra och inte utifrån vad man faktiskt behövde.” [Intervju 4]. 

 

Det fanns en önskan om att barnmorskan genom en dialog gjorde en kartläggning av 

kvinnans bakgrund, erfarenheter och nuvarande livssituation för att göra rådgivningen 

individuell. Denna analys kunde reducera antalet lämpliga metoder och göra det lättare att 

nå en slutsats om vilken metod som passade kvinnan. En kvinna beskrev: 

 
“’nu finns det de här fem olika preventivmedlen’ och så kanske man berättar lite 
om vad det är för någonting och ‘nu kommer jag ställa dig femton frågor och sen 
kommer jag långsamt skala av alternativen och komma fram till vad jag tror är bäst 
för dig.’” [Intervju 4]. 

 

Kvinnor önskade vidare att få frågor om vad de hade för syfte och förväntningar på 

preventivmedelsanvändningen. Detta skulle kunna leda till att barnmorskan fick en bredare 

uppfattning om kvinnans situation innan hen började informera. Om barnmorskan gjort en 

analys av situationen var det lättare för kvinnan att lita på hens kunskap och acceptera det 

förslag hon fick. Det efterfrågades frågor om planer på barn i framtiden, sexuella vanor och 

levnadsvanor eftersom barnmorskan då visade engagemang vilket ingav förtroende. För 

vissa kvinnor kunde frågorna vara kränkande vilket ställde höga krav på hur de 

formulerades och framfördes.  

 

Barnmorskor skulle vara lyhörda på om kvinnan hade ett outtalat behov och även 

uppmärksamma om kvinnan var tyst under rådgivningstillfället. Det var betydelsefullt att 

barnmorskan intresserade sig för varför kvinnan inte ville ha en föreslagen metod. 

Barnmorskan skulle, i sitt bemötande, inte ha förutfattade meningar om vilken metod som 

skulle passa kvinnan.  

 

Rådgivningen skulle vara avslappnad och inte stressas igenom eftersom stress kunde 

medföra att kvinnan blev misstänksam och ställde ytterligare frågor. 

Rådgivningssituationen kunde upplevas jobbig och kvinnorna ville därmed att 

barnmorskan skulle ta sig tid att svara på deras frågor för att inge ett lugn. Rådgivningen 

behövde inte ta lång tid under förutsättning att barnmorskan gav intrycket av att vara 

närvarande vid det aktuella besöket. Trots detta beskrev vissa kvinnor rådgivningen som 

negativ när den hade varit kortfattad. De önskade längre diskussioner och samtal med 

engagemang från barnmorskan. En kvinna beskrev:  
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“Liksom visa att nu är det ‘dig’ vi pratar om. Nu är jag här för ‘dig’. Nu fixar vi det 
här på något sätt.” [Intervju 5]. 

 

Att vara en del av beslutet 

Information ingav förtroende samt en känsla av lugn och trygghet under 

rådgivningstillfället. Kvinnors erfarenheter av vilken typ av information de fått under 

rådgivningen varierade. Rådgivningen upplevdes negativ när den innebar en liten och 

enformig dialog där kvinnorna endast fick ett alternativ utan motivering eller utrymme för 

vidare diskussion. En kvinna beskrev:  

 
“Eller så har det varit att jag bara får ett alternativ utan att få veta varför, eller 
någon information, typ det här det här du ska ha, punkt.” [Intervju 8]. 

 

Rådgivningen upplevdes vidare negativ vid de tillfällen då kvinnor fått många olika 

preventivmetoder presenterade för sig och förväntades dra en slutsats utan vägledning från 

barnmorskan. Under rådgivningen önskades därför en dialog samt en känsla av delaktighet. 

Det framkom att det var betydelsefullt att barnmorskan lyssnade på vad kvinnan hade att 

säga innan hen började informera om olika metoder. Kvinnor önskade att frågor och 

information kontinuerligt bollades tillbaka till dem som ett bollplank. Det efterfrågades 

information om en eller några metoder efter att barnmorskan kommit fram till vad hen 

ansåg lämpligt eftersom för mycket information kunde vara förvirrande. En kvinna 

beskrev:  

 
“... och inte bara fritt välja själv, utan att få liksom någon riktning, att man genom 
en diskussion någonstans kommer fram till vad som är bäst för mig.” [Intervju 7]. 

 

En annan beskrev:  

 
“... så att det blir ett val som både görs av mig och barnmorskan i samråd, att det 
inte blir en sån maktobalans. Och att man känner att man är delaktig i det här valet 
och att man känner att man har blivit informerad.” [Intervju 4]. 

 

Jag vill veta mer  

Det fanns en önskan om att barnmorskan skulle informera om alla olika alternativ, både 

hormon- och hormonfria preparat samt vad som skilde dem åt. Det ansågs även vara 

betydelsefullt att få en noggrann genomgång av både för- och nackdelar med respektive 

preparat samt mer konkret information om tillvägagångssättet vid exempelvis 

spiralinsättning. Det upplevdes positivt när barnmorskan gjorde en demonstration där hen 

la fram alla preventivmedel och berättade om varje enskild metod. Det ansågs viktigt att 

barnmorskan presenterade alla tillgängliga preventivmedel på marknaden och inte bara de 

som hen förespråkade. Efter en demonstration om alla metoder önskades det att 

barnmorskan endast fokuserade på ett eller två alternativ som ansågs lämpliga för kvinnan. 

Det ansågs vidare vara bra om det gavs information om att olika preventivmedel kostade 

olika mycket eftersom detta kunde påverka valet. Det var av vikt att kvinnor fick 

innehållsrik information för att skapa sig en helhetsbild av vad de hade för alternativ samt 

hur de fungerade. Det efterfrågades en diskussion kring hur metoderna verkade, vad de 

hade för biverkningar samt hur länge en metod skulle testas innan den eventuellt byttes ut 

mot en annan. När det gällde hormonpreparat fanns en tydlig önskan om att få veta 

hormonernas effekt på kroppen samt vilket preventivmedel som medförde minst risker.  
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Kvinnor ansåg vidare att de ville ha information om ett preventivmedels effekt i ett längre 

perspektiv, som när exempelvis ägglossningen kunde förväntas återkomma efter att de ätit 

hormoner, eftersom detta kunde påverka deras val av metod. En kvinna beskrev: 

 
“Faktiskt har jag också saknat att de berättat att äter man p-piller så stoppar man i 
sig hormoner och det påverkar en så här.” [Intervju 4]. 

 

Information kring varför kvinnor blev rekommenderade eller avrådda att använda en viss 

preventivmetod önskades. Om kvinnan var nöjd med sin nuvarande metod och endast ville 

förnya ett recept ansågs det vara av vikt att barnmorskan anpassade rådgivningen utifrån 

det. Trots detta kunde det för vissa vara av värde att få information om alternativa 

preventivmetoder även om det inte fanns ett problem med nuvarande metod. Om 

barnmorskan presenterade en preventivmetod som kvinnan av någon anledning inte var 

intresserad av önskade hon få information om ytterligare metoder som kunde vara 

lämpliga. Det ansågs även betydelsefullt med information om en alternativ plan om den 

planerade preventivmetoden inte skulle passa kvinnan i fråga. En kvinna beskrev: 

 
“... ‘nu har vi kommit fram till det här men om du känner om två månader att det 
här inte funkar för dig är det jätteviktigt att du kommer tillbaka till oss och så får vi 
prata om alternativen’ att man öppnar upp för att det kanske inte är den bästa 
lösningen utan att man är mer än välkommen tillbaks.” [Intervju 4]. 

 

Kvinnors erfarenheter av information om risker med oskyddat samlag under tidigare 

rådgivningstillfällen var bristfällig. De uppgav att de först när de varit sexuellt aktiva i 

många år förstod vikten av att skydda sig. Det önskades att barnmorskan hade poängterat 

att det viktigaste när det kom till sexuell hälsa var att använda kondom eftersom det är det 

enda skyddet mot könssjukdomar. Det fanns ett önskemål om att denna information hade 

ingått i rådgivningen. 

 

Barnmorskans kunskap gör mig trygg 

Det var av betydelse för rådgivningen att barnmorskan kunde uppvisa och förmedla 

kunskap och kompetens. Det fanns upplevelser av att barnmorskan saknade och/eller 

behövde mer kunskap. Barnmorskans kunskap ingav trygghet medan avsaknad av kunskap 

ledde till oro och skepticism. En kvinna beskrev:  

 
“Mina förväntningar är ju att de ska kunna svara på alla mina frågor … Man 
kommer dit för att få svar utav en professionell … Få den hjälp man vill ha.” 
[Intervju 6]. 

 

Eftersom barnmorskor inte alltid upplevdes uppdaterade om tillgängliga metoder föredrog 

vissa kvinnor att söka information själva istället för att rådgöra med sin barnmorska. Det 

fanns en tvetydighet i synen på barnmorskans kompetens eftersom det också beskrevs att 

kvinnorna litade tillräckligt mycket på barnmorskan för att använda en metod om den 

rekommenderades. Detta under förutsättning att barnmorskan hade lyssnat till deras 

livssituation och givit information om metodens verkan. Det efterfrågades vidare att 

barnmorskan skulle ta hjälp av en annan profession om hen kände osäkerhet.  

 

Ifrågasätt mig inte 

Kvinnor ville inte bli ifrågasatta om de valde en annan preventivmetod än den 

barnmorskan förespråkade. För att bedriva en bra rådgivning ansågs det vara av vikt att 

barnmorskan tog kvinnan på allvar vilket innebar att hen inte nonchalerade hennes åsikter 
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eller känslor. Kvinnor hade vid tidigare rådgivningstillfällen blivit ifrågasatta kring valda 

preventivmetoder vilket medfört en känsla av irritation och maktlöshet. Barnmorskans 

bemötande kunde göra att kvinnor kände sig utsatta och påtvingade metoder de inte ville 

ha. Kvinnor beskrev även att de inte vågade ifrågasätta barnmorskans åsikt och att det 

kunde dröja flera veckor innan de hämtade ut en rekommenderad metod. En kvinna 

beskrev: 

 
“Det är väl klart att det finns utrymme att säga ifrån, det har man ju alltid rätten att 
göra men som jag sa är det väldigt lätt att man blir lite tillbakadragen och man 
kanske inte vågar ifrågasätta eller vågar stå på sig för det man tänker och det man 
tycker. Så till slut blir det väl lite att man kanske bara lyssnar på det dom säger och 
så.” [Intervju 2]. 

 

Det framkom att kvinnor kände sig i underläge när de blev övertygade om att en metod 

skulle passa dem. Detta kunde innebära att kvinnor använde samma metod under flera år 

utan att ifrågasätta eller uttrycka en önskan om en annan metod. Det var önskvärt att 

barnmorskan skulle skapa ett klimat där det var tillåtet att inte vilja använda en 

rekommenderad metod. Det kunde annars upplevas som att kvinnorna gjorde fel när de inte 

ville använda den förespråkade metoden. En kvinna beskrev:  

 
“... så frågade de igen och då ljög jag faktiskt. Sa att -Jo, men jag har börjat med 
dom. Och det kan jag i efterhand också känna, att jag blev nästan tvungen att 
ljuga för att jag kände att jag vart så påpushad någonting som jag egentligen inte 
ville.” [Intervju 1]. 

 

Barnmorskor skulle vara informativa men utan att påverka kvinnor till ett beslut. Det var 

viktigt att kvinnorna upplevde att barnmorskan talade om vad som ansågs aktuellt i det 

enskilda fallet. Även om hen inte ansåg att den valda metoden var den bästa, var det viktigt 

att kvinnan kände att beslutet var hennes. En kvinna beskrev:  

 
“För det är fortfarande utifrån mig, det är jag som måste kunna bestämma över 
min egen kropp och vad jag vill använda och inte.” [Intervju 2]. 

Om jag fick önska 

Det framkom förslag på hur PMR kunde förbättras. Dels fanns det önskemål om att 

rådgivningen skulle komma in i ungdomars liv tidigare genom skolan. De tidskrävande och 

detaljerade samtalen skulle då kunna minimeras om ungdomarna hade mer kunskap när de 

kom till sitt första rådgivningstillfälle. Det ansågs att för mycket ansvar lades på ungdomar 

genom att de behövde söka upp rådgivningen själva. Det fanns en annan tanke om att det 

skulle vara bra att kvinnor sökte upp rådgivningen själva. Dock såg kvinnor gärna att 

frågan om preventivmedel togs upp av rådgivaren om de var på besök hos exempelvis en 

gynekolog av en annan anledning.  

 

Kvinnor ansåg att det skulle vara bra att få hem en informationslapp i brevlådan alternativt 

att det anordnades träffar för att prata om preventivmetoder. Det föreslogs att det under 

träffarna kunde ges information om nya aktuella metoder samt en demonstration av bilder 

på och broschyrer om metoderna. Träffarna skulle även ge utrymme till att byta 

erfarenheter kring preventivmetoder med varandra. Det kunde också vara bra att få 

broschyrer hemskickade till sig före besöket hos barnmorskan så att kvinnan kunde läsa på 

och känna sig med förberedd inför besöket. Det fanns även önskemål om att kvinnor 
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tillsammans med sin partner skulle få information om preventivmetoder för män för att 

tydligare känna att ansvaret låg hos båda parter.  

 

Flera rådgivningsbesök ansågs vara lämpligt i de fall då kvinnor ville gå hem och tänka 

över alternativen. Det efterfrågades att barnmorskan skulle ge ett intryck av att kvinnan 

inte behövde bestämma sig på en gång utan att hon kunde återkomma med eventuella 

frågor och funderingar vid ett återbesök. 

 

Det föreslogs även att rådgivningen skulle äga rum i en miljö som var mer ombonad och 

mysig eftersom gynstolen kunde ge ett skrämmande första intryck. Eftersom rådgivningen 

kunde vara stressande vore det att föredra att hitta ett rum som var ombonat och inte 

förknippat med sjukvård. Det fanns en föreställning om att detta skulle kunna göra kvinnor 

mer avslappnade vilket i sin tur skulle leda till att de tog till sig informationen lättare. 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Ansats 

En induktiv ansats valdes då syftet med studien var att undersöka kvinnors perspektiv på 

vad som kännetecknar en god preventivmedelsrådgivning. Holloway och Galvin (2017) 

beskrev att den induktiva ansatsen vill undersöka om det går att överföra specifika fall till 

allmänheten. För att en studie ska vara pålitlig behöver forskarnas resultat vara överförbart 

till liknande deltagare eller situationer. Noggrannhet refererar till överförbarhet och i den 

kvalitativa forskningen anses forskaren vara ett instrument vilket medför att studien inte 

exakt kan överföras. Även om metoden efterliknas kan inte orden som sagts, tiden och 

kontexten som intervjun skett i att överföras till en ny studie (Holloway & Galvin, 2017). 

Materialet som framkommit ur intervjuerna ansågs vara överförbara på svenska kvinnor i 

fertil ålder då respondenterna talade om sina tidigare upplevelser av PMR och sedan gav 

förslag på hur den skulle kunna utvecklas och bli mer tillgängligt. 

 

Urval och rekrytering 

Att endast inkludera kvinnor i reproduktiv ålder över 18 år kan ses som en svaghet då 

yngre kvinnor är en grupp som har sämre följsamhet till preventivmetoder samt har ett 

större risktagande gällande sin sexualitet. En styrka med studien är dock att endast kvinnor 

med erfarenhet av PMR rekryterades. Detta innebär att de åsikter och erfarenheter som 

framfördes av kvinnorna kan vara erfarenheter de fått av rådgivning i yngre ålder. 

Alexandersson (1994) beskrev att erfarenhet ökar kvaliteten i innehållet eftersom 

forskningspersonerna har ett intresse och ett behov av att belysa ämnet. Erfarenhet av 

ämnet möjliggör att forskningspersonerna fått bilda sig en uppfattning om ämnet redan i 

förväg.    

 

På grund av tidsbrist men även av bekvämlighetsskäl inkluderades endast kvinnor boende i 

Stockholmsområdet. Ett bekvämlighetsurval kan ses som en svaghet då Jakobsson (2011) 

menade att urvalet därmed blir begränsat när det gäller studiens överförbarhet. Vidare 

beskrivs det att resultat från studier med bekvämlighetsurval har ett lågt vetenskapligt 

värde. Bekvämlighetsurvalet kunde i detta arbete inte undvikas men parerades så gott det 

gick genom inkludering av kvinnor boende på olika platser i Stockholms innerstad samt i 

förorter som Haninge, Tyresö och Täby. 
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Att använda snöbollsmetoden som innebar att informationsbrevet skickades till vänner och 

bekanta bidrog till att kvinnorna som rekryterades var relativt jämnåriga, hade en liknande 

bakgrund, socioekonomisk situation, etnicitet samt geografisk hemvist. En fördel med att 

vara relativt jämnåriga med respondenterna var att ett rikt material kunde erhållas och 

därefter analyseras. Att inte ha tid att nå ut till en bredare population kan ses som en 

svaghet i arbetet. Holloway och Galvin (2017) menade att det kan vara bra och användbart 

att forskarna och respondenterna har liknande bakgrund medan Alexandersson (1994) 

beskrev att om gruppen av forskningspersoner som rekryteras blir alltför homogen finns 

det risk för att variationer och nyanser inte framträder tillräckligt tydligt. Vidare menade 

Holloway och Galvin (2017) att i en homogen grupp anses sex-åtta forskningspersoner 

vara tillräckligt. Detta gjorde att författarna till föreliggande studie ansågs ha tillräckligt 

antal respondenter för att genomföra studien. 

 

Datainsamling 

Kvinnorna i föreliggande studie valde att förlägga intervjuerna i deras hem, på café, arbete 

samt i en hotellobby.  En svaghet kan vara att olika störmoment uppkom vid några av 

intervjuerna. Trots detta upplevde författarna till föreliggande studie att samtalet inte 

påverkades märkbart. Valet att intervjua på en plats där respondenten känner sig trygg 

förklarades av Holloway och Galvin (2017) som beskrev att intervjuer som genomförs i 

hemmet gör att respondenten känner sig mer avslappnad och har en känsla av kontroll 

vilket gör att forskaren kan utvinna ett rikare material. Wibeck (2010) menade att valet av 

den fysiska miljön har betydelse för intervjusituationen eftersom respondenten måste 

kunna lita på att konfidentialitet kan upprätthållas (Wibeck, 2010).  

 

Semistrukturerade intervjuer utifrån en intervjuguide valdes för att försöka nå djupare i 

respondenternas perspektiv av det undersökta ämnet. En styrka med intervjuguiden var att 

den användes som vägledning men även som ett stöd att luta sig tillbaka på om 

respondenten inte hade mer att tillföra ett ämne. Holloway och Galvin (2017) förklarade 

vidare att en styrka med intervjuguiden är att forskare samlar in liknande data från samtliga 

respondenter. Intervjuns mål är att få information om respondenternas perspektiv. Guiden 

används för att säkerställa att det är det valda ämnet som undersöks samt för att se till att 

målet med studien uppnås. 

 

Ambitionen var att utföra åtta till tolv intervjuer beroende på när datamättnad ansågs vara 

uppnådd. Endast åtta intervjuer genomfördes vilket skulle kunna ses som en svaghet. Trots 

detta ansåg författarna till föreliggande studie att det efter åtta intervjuer uppkom liknande 

berättelser/erfarenheter vilket medförde att denna mängd ansågs vara tillräcklig. Detta 

styrktes av Holloway och Galvin (2017) som menade att datamättnad innebär att 

datainsamling sker till dess att ingen ny data av vikt för studien kan inhämtas. De finns inte 

några givna regler utan forskare bedömer själva när datamättnad har uppnåtts. De få 

respondenterna i studien kan vidare förklaras av att antal respondenter är beroende av 

forskningsfrågan, inhämtat material, tidsåtgång och forskarna själva. Ett mindre antal 

respondenter medför inte alltid ett ytligt material då forskarna i en kvalitativ 

intervjusituation intervjuar respondenterna på djupet (Holloway & Galvin, 2017).  

 

Intervjusituation 

Författarna till föreliggande studie hade ingen erfarenhet gällande intervjuteknik utan läste 

därför igenom en del litteratur om kvalitativa intervjusituationer och gjorde flera 

pilotintervjuer innan intervjuerna med respondenterna genomfördes. Genomförandet av 

pilotintervjuer kan ses som en styrka då Holloway och Galvin (2017) beskrev att nybörjare 
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bör börja med att intervjua vänner och bekanta för att vänja sig vid sitt material och denna 

typ datainsamling. Pilotintervjuer anses vara användbart för att ge vägledning inför 

kommande intervjusituation (Holloway & Galvin, 2017). Avsaknad av erfarenhet kan ses 

som en svaghet och märktes även av under de första intervjuerna. Det upplevdes svårt att 

lyssna aktivt och samtidigt formulera en följdfråga. Det upplevdes även svårt att ställa 

öppna frågor. Avsaknaden av erfarenhet bidrog troligtvis till att intervjuns djup eller 

mängd information inte nåddes i samma utsträckning som om intervjuaren varit erfaren.  

 

Dataanalys 

Det insamlade materialet analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys med en 

induktiv ansats. Wibeck (2010) menade att alla steg i analysprocessen ska redovisas och 

resultaten forskaren kommer fram till ska vara verifierbara. Att resultaten är verifierbara 

innebär att de inte är snedvridna på grund av att forskaren varit selektiv i sitt 

tillvägagångssätt. Ett systematiskt tillvägagångssätt bidrar till att resultaten blir så 

tillförlitliga som möjligt. Holloway och Galvin (2017) beskrev att data ska kunna spåras till 

sin ursprungskälla. Exempel på stegen i analysprocessen är redovisade i en tabell för att ge 

en överskådlighet till läsaren. Vidare beskrev Holloway och Galvin (2017) att trovärdighet 

innebär att läsaren ska kunna följa forskarens beslutsprocess och därmed kunna utvärdera 

om analysen är lämplig. Genom att noggrant presentera hur analysen gått till och ge 

exempel som demonstrerar hur resultatet kommit till kan trovärdighet erhållas. 

Tillförlitligheten av ett resultat ökar enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017) om 

forskarna genomför delar av analysen tillsammans. Genom att reflektera och diskutera över 

analysprocessen och möjliga tolkningsmöjligheter kan koder och kategorier bli mer 

noggranna och korrekta. Utbyte av material gjordes för att säkerställa största möjliga 

noggrannhet och sanningshalt i materialet. Att samma koder framkom oberoende av 

granskare kan ses som en styrka då Wibeck (2010) beskrev att en studies noggrannhet styrs 

av huruvida olika forskare, oberoende av varandra, kommer fram till samma resultat när de 

studerar ett specifikt material.  

 

Citat användes för att nyansera resultatet. Detta styrktes av Alexandersson (1994) som 

menade att citat berikar och konkretiserar innebörden av materialet (Alexandersson, 1994). 

Giltighet handlar om att studera det som verkligen är studiens syfte. Giltighet har således 

med tolkningen av ett material att göra och strävar efter att kalla saker för dess rätta namn 

(Wibeck, 2010). För att nå giltighet är det av vikt att forskarna sätter sina egna åsikter åt 

sidan för att inte påverka utfallet (Holloway & Galvin, 2017). Giltighet i studien anses ha 

uppnåtts då det tolkade materialet grundligt undersökts och kontrollerats var för sig men 

även tillsammans. På detta sätt har egna åsikter eller tolkningar som skulle kunnat påverka 

analysen av intervjuerna i stor mån undvikits. Under hela arbetets gång hade författarna i 

föreliggande studie i åtanke att egna åsikter måste sättas åt sidan vilket förhoppningsvis 

minskat risken för påverkan av resultatet.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Genom att ett kodsystem för materialet skapades kunde intervjuerna och information om 

deltagarna hållas isär. All rådata har efter studien omhändertagits av handledaren som 

förvarar den på ett säkert sätt enligt Sophiahemmets rutiner. Detta kan ses som en styrka då 

Holloway och Galvin (2017) menade att det är av vikt att det finns en struktur för att 

skydda konfidentialiteten. Kvale och Brinkmann (2009) menade att det är intervjuarens 

uppgift att skapa en miljö där respondenten har förutsättningar att kunna prata om privata 

händelser. Författarna till föreliggande har i största möjliga mån strävat efter att återge 

kvinnornas berättelser så sanningsenligt som möjligt.  
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Resultatdiskussion 

I föreliggande studie framkom det att kvinnor ville känna sig sedda och bekräftade av 

barnmorskan under preventivmedelsrådgivningen. Barnmorskan skulle visa engagemang 

samt göra kvinnorna delaktiga i valet av preventivmetod. Kvinnor önskade mer generell 

information om preventivmedel och dess effekter och det var viktigt att barnmorskan hade 

kunskap för att kvinnorna skulle anse att rådgivningen var god. Kvinnor ville inte bli 

ifrågasatta om deras åsikter var annorlunda än barnmorskans. 

 

Att känna sig sedd och att vara en del av beslutet 

I föreliggande studie framkom det att det var betydelsefullt att barnmorskan förmedlade en 

känsla av att tiden var avsatt för kvinnan och att rådgivningen individanpassades. 

Resultatet bekräftar tidigare studier av Schivone och Glish (2017) som visade att kvinnor 

är unika och önskar få göra ett aktivt val utifrån egna erfarenheter samt att PMR borde vara 

skräddarsydd (Brown et al., 2013; Schivone & Glish, 2017). Detta var även i enlighet med 

en studie som beskrev att barnmorskan behövde ta hänsyn till kvinnans positiva och 

negativa erfarenheter för att få en helhetsbild av kvinnan framför sig (Wätterbjörk et al., 

2011). Kvinnor var positiva till att rådgivaren ställde frågor om hennes tankar, 

förväntningar och rädslor med preventivmedel eftersom detta var förtroendeingivande 

(Carvajal, Gioia, Rivera Mudafort, Bohrer Brown och Barnet, 2017). Rådgivare frågade 

kvinnor vilka metoder de kände till samt vad deras vänner hade för erfarenheter eftersom 

detta visade sig vara ett effektivt sätt att involvera dem i beslutet (Minnis, Napeirala 

Mavedzenge, Luecke och Dehlendorf, 2014). I resultatet framkom det att kvinnor önskade 

vägledning från sin rådgivare samtidigt som de ville uppleva att beslutet avseende val av 

metod var deras eget. Resultatet bekräftar flera tidigare studier (Dehlendorf et al., 2013; 

Schivone & Glish, 2017). I en studie av Chernick et al. (2015) beskrev kvinnor att det var 

uppskattat att rådgivaren tog sig tid att förklara (Chernick et al., 2015). I dagens samhälle 

kan kvinnor i stor utsträckning anses vara medvetna om sina rättigheter. Detta skulle kunna 

vara en förklaring till att kvinnorna i studien ville känna att rådgivningen var individuellt 

anpassad och utformad. Kvinnor upplevs också veta sitt eget värde och ställer därmed höga 

krav på att få hjälp med att hitta en metod som anses lämplig för dem. Trots att vissa 

kvinnor har låg kunskap om preventivmetoder är en del kvinnor också pålästa och ställer 

krav på att en metod ska vara effektiv och i stor utsträckning även biverkningsfri. Om 

barnmorskan inger förtroende genom att göra en noggrann kartläggning av den enskilda 

kvinnans situation och behov finns det större möjlighet till att kvinnan blir nöjd med sin 

metod. Kartläggningen kan innebära att rådgivningen blir anpassad efter kvinnan vilket i 

förlängningen skulle kunna bidra till ett konsekvent och korrekt användande.  

 

Jag vill veta mer 

I resultatet framkom det att informationens innehåll under rådgivningen var av vikt för 

upplevelsen av trygghet, tillit och en god rådgivning. Kvinnor ville ha information om 

varför en metod ansågs lämplig eller inte samt vilken påverkan metoden hade på dem i ett 

större perspektiv. Om kvinnor fick information om alla lämpliga metoder ansågs 

rådgivningen vara god. Resultatet bekräftar Goldhammer et al. (2017) som beskrev att 

avsaknad av information kunde leda till att kvinnor var missnöjda med rådgivningen. 

Kvinnorna i föreliggande studie ansåg vidare att barnmorskan inte gett information om 

olika metoder utan endast den de ansåg vara mest lämplig. Detta stödjer tidigare forskning 

(Dehlendorf et al., 2013; Pritt, Norris & Berlan, 2017) som beskrev att kvinnorna 

efterfrågade information för att kunna göra ett aktivt och informerat val.  
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Resultatet bekräftar även en studie av Chernick et al. (2015) där författarna beskrev att 

kvinnor var negativt inställda till rådgivare som endast presenterade ytlig information. 

Rådgivningen ansågs vidare vara negativ om rådgivaren uteslöt information om vissa 

preventivmetoder. Detta var även i enlighet med Goldhammer et al. (2017) som beskrev att 

kvinnor ansåg sig missnöjda med PMR om rådgivaren begränsat antalet alternativa 

preventivmetoder. De önskade därmed få utökad information om alla alternativa metoder. 

Att följa kvinnans önskningar gällande omfattande information motsades av Wätterbjörk et 

al. (2011) som beskrev att en del barnmorskor hade egna strategier avseende mängden 

information de framfört till kvinnan. De ansåg att kvinnan själv skulle sagt till om hon 

efterfrågade utökad information. I flera studier (Littlejohn & Kimport, 2017; Wätterbjörk 

et al., 2011) framkom det en ambivalens hos barnmorskan gällande innehållet och 

mängden information som förmedlades till kvinnan. Enligt Cohen et al. (2017) kunde 

informationen som gavs under rådgivningstillfället påverka kvinnans val av metod (Cohen 

et al., 2017). Att kvinnor inte får omfattande information kan innebära att de blir 

begränsade i sitt val och därmed inte erhåller den metod som de anser vara bäst. Däremot 

skulle omfattande information kunna leda till att hon får för många val och blir förvirrad 

när hon ska välja metod. Barnmorskans osäkerhet kring mängden information som ska 

förmedlas till kvinnan skulle kunna minska om barnmorskan efterfrågar kvinnans tidigare 

kunskaper samt vad hon önskar veta om preventivmetoder. Detta innebär att barnmorskan i 

en dialog med kvinnan kan förmedla den information som efterfrågas vilket även ger 

utrymme för kvinnan att ställa frågor eller säga ifrån om informationen anses 

överväldigande. Att kunna förmedla ett omfattande innehåll i informationen innebär att det 

ställs krav på att barnmorskeutbildningen ger omfattande utbildning gällande tillgängliga 

metoder. Detta kan vara svårt då forskning inom området kontinuerligt pågår. För att 

barnmorskan ska besitta uppdaterade kunskaper krävs det därmed att hen fortlöpande 

eftersöker ny information och nya rekommendationer. 

 

Barnmorskans kunskap gör mig trygg 

Att kvinnor upplevde att barnmorskan saknade kunskap och hellre sökte information på 

egen hand bekräftar fynden av Higgins, Kramer och Ryder (2016) som beskrev att kvinnor 

ansåg sig vara bättre på att leta upp information om tillgängliga metoder och deras 

verkningsmekanismer än rådgivaren. En del kvinnor litade inte på sin rådgivare vilket 

medförde att de kände sig motvilliga att använda en rekommenderad metod. Detta var i 

enlighet med Goldhammer et al. (2017) som beskrev att kvinnor efterfrågade och uppsökte 

information från ytterligare en rådgivare innan de valde att lita på en rekommenderad 

metod. Det framkom att kvinnor fått motstridiga uppgifter från flera rådgivare vilket 

upplevdes som avsaknad av kunskap och ledde till osäkerhet (Goldhammer et al., 2017). 

En bristande tillit gentemot barnmorskans kunskap om tillgängliga metoder skulle kunna 

bero på att kvinnor idag har nära till att inhämta information på egen hand. Den 

information kvinnan eftersöker kan både motsäga och bekräfta det barnmorskan säger, 

beroende på var kvinnan inhämtar informationen. Misstro till barnmorskans kunskap skulle 

även kunna innebära att rådgivningstillfället inte ger utrymme att informera om olika 

metoder om kvinnan redan är inställd på att använda en specifik metod. Upplevelsen av 

barnmorskans bristande kunskap skulle även kunna bero på att barnmorskan utelämnar 

information om metoder som av olika anledningar inte anses lämpliga för kvinnan i fråga. 

 

I föreliggande studie beskrevs det även att vissa litade på barnmorskan och följde dennes 

råd medan andra hellre själva läste på då de inte litade på rekommendationerna. De 

menade också att de själva inte besatt samma kunskap som barnmorskan.  
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Resultatet bekräftar en tidigare studie (Pritt et al., 2017) som beskrev att rådgivaren ansågs 

vara en god källa till information eftersom all information inte kunde inhämtas via internet. 

Detta var även i enlighet med Higgins et al. (2016) som beskrev att trots att några kvinnor 

upplevde misstro till sin barnmorska ansåg majoriteten av kvinnorna att de förlitade sig på 

att deras rådgivare hade god kunskap och information om olika metoder. Tillit påverkade 

därmed valet av metod eller ställningstagande till att börja använda en ny metod. Brown et 

al. (2013) menade att barnmorskor skulle ha omfattande kunskaper om preventivmetoder 

för att kvinnan skulle känna sig trygg. Flertalet studier visade att några kvinnor hade dålig 

kunskap om preventivmetoder (Craig et al., 2014; Pritt et al., 2017; Roberts & Noyes, 

2009) och deras effektivitet (Say & Mansour, 2009). Andra studier beskrev även att 

kvinnor hade bristande kunskap i hur hormonella metoder påverkade framtida fertilitet 

(Pritt et al., 2017; Say & Mansour, 2009) och även risker med användandet (Pritt et al., 

2017). Otillräcklig kunskap skulle kunna vara en följd av bristande sexualundervisning i 

skolan. Den bristande undervisningen skulle även kunna vara en förklaring till att 

kvinnorna upplever rädsla för hormonella metoder. Om barnmorskan har kunskap om 

metoderna och dess verkan skulle oron för metoderna kunna minska vilket medför att 

kvinnor upplever sig trygga i rådgivningen och därmed vågar prova andra metoder. I en 

tidigare studie (Schivone & Glish, 2017) beskrevs det att PMR nyligen utvecklats för att 

åstadkomma en förbättring (Schivone & Glish, 2017). Detta kan innebära att det ställs krav 

på att barnmorskan hela tiden är uppdaterad och villig är lära sig nya tillvägagångssätt. Det 

medför i sin tur att barnmorskan själv måste eftersöka information om nya tillgängliga 

metoder för att se till att rådgivningen är uppdaterad. Det ställer dessutom krav på att 

barnmorskor hjälper varandra och diskuterar hur rådgivningen på bästa sätt kan anpassas 

efter kvinnan. Att kvinnorna ansåg att barnmorskan var kompetent kan bero på att 

barnmorskan varit lyhörd till henne samt haft förmåga att förmedla sin kunskap. 

 

Ifrågasätt mig inte 

Att kvinnor i föreliggande studie upplevde att barnmorskan ifrågasatte deras val av metod 

bekräftar fynden av Goldhammer et al. (2017) som beskrev att vissa rådgivare var 

dömande och inte stöttande i kvinnans val av metod. Detta i enlighet med en studie av 

Dehlendorf et al. (2013) där kvinnor menade att om rådgivaren hade åsikter avseende 

kvinnans val av metod kunde det påverka valet. Kvinnor kände sig pressade till att välja 

den metod som rådgivaren förespråkade. I flera tidigare studier (Brown et al., 2013; 

Higgins et al., 2016; Moos et al., 2003) framkom det även att PMR kunde vara så rak på 

sak att kvinnans känsla av självbestämmande kunde inskränkas. Kvinnor var beroende av 

rådgivarens information samtidigt som de tyckte att rådgivaren påverkade deras val av 

metod. De kände en minskad kontroll och delaktighet i beslutsprocessen. I en tidigare 

studie av Wätterbjörk et al. (2011) ansågs det vara av vikt att barnmorskor var tydliga med 

att valet av preventivmetod var kvinnans (Wätterbjörk et al., 2011). Att kvinnor kände sig 

utsatta, inte vågade ifrågasätta och att barnmorskans åsikter kunde påverka dem till att ta 

ett beslut kan bero på att kvinnor upplever att barnmorskan är i överläge. Eftersom 

barnmorskan har en legitimation utfärdad av Socialstyrelsen besitter hen kunskap och 

kompetens som kvinnan inte gör. Kvinnan kan även känna sig osäker om barnmorskan 

förmedlar att hon är i en maktposition gentemot kvinnan. Detta ställer höga krav på att 

barnmorskan är lyhörd inför den enskilda kvinnan för att kunna fånga upp eventuella 

tveksamheter och/eller tystnad. Det är även viktigt att som barnmorska vara medveten om 

sitt bemötande, egna föreställningar och fördomar då detta kan förmedla en känsla av att en 

specifik metod är bäst. Det kan även bidra till att kvinnan känner sig tvingad att välja den 

förespråkade metoden. Det kan tolkas som att det är viktigt att vara objektiv i sin 
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information och sina värderingar men samtidigt vägleda kvinnan, vilket kan vara en svår 

balansgång.  

Klinisk tillämpbarhet   

Preventivmedelsrådgivning utgör en stor del av arbetet i mötet med kvinnor inom 

mödrahälsovården, på preventivmedelsmottagningar, barnmorskemottagningar och på 

ungdomsmottagningar. För att implementera studiens resultat i den kliniska verksamheten 

måste barnmorskor få mer utbildning avseende preventivmetoder och förhållningssätt 

under rådgivningen. Denna utbildning bör utökas både under barnmorskeutbildningen samt 

kontinuerligt under yrkeslivet. Genom att anordna träffar för barnmorskor eller tillsätta en 

grupp på arbetsplatsen som håller sig uppdaterade om nya preventivmetoder skulle 

barnmorskors kunskap kunna öka. Däremot krävs ytterligare forskning i ett större 

perspektiv för att nå en optimal implementering. 

Slutsats 

I föreliggande studie framkom det att kvinnor vill känna sig sedda av barnmorskan, att 

barnmorskan har tid och kunskap, visar engagemang samt har en förmåga att förmedla 

relevant information under rådgivningen. Detta innebär att det ställs krav på att 

barnmorskan tar sig tid och engagerar sig i den enskilda kvinnans situation vid 

preventivmedelsrådgivningen. Medvetenhet om att alla kvinnor är olika skulle kunna bidra 

till att kvinnor känner sig sedda under rådgivningen. Detta skulle i förlängningen kunna 

bidra till att kvinnor anser sig mer nöjda med sin preventivmetod och därmed har färre 

metod- och användarfel.  
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Bilaga I, informationsbrev 

 
~ Nyckeln till framgång: en studie om kvinnans perspektiv på god preventivmedels-

rådgivning ~ 

 
BERÄTTA OM DINA ÖNSKEMÅL OCH FÖRVÄNTNINGAR! 

Preventivmedelsrådgivning är gratis och ges bl.a. på barnmorskemottagningar och ungdoms-

mottagningar. Vi vill göra rådgivningen bättre och vill därför veta hur du tänker kring preventiv-

medelsrådgivning. Vilka är dina önskemål och förväntningar på rådgivningen? Har du några 

erfarenheter av preventivmedelsrådgivning och är de i så fall positiva eller negativa? Du som är 15 

år och äldre kan delta. Du behöver inte ha egen erfarenhet av preventivmedels-rådgivning.  

 

VAD SKA DU GÖRA?  

Ditt deltagande i studien är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du 

väljer att avstå eller avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför och det kommer heller 

inte att påverka din framtida vård. Anmäl dig till Liza, Annika eller Jenny, se kontaktuppgifter längst 

ner på sidan. Tillsammans bestämmer vi en tid och en plats som passar dig, då du får berätta om 

dina tankar och åsikter om preventivmedelsrådgivning och dina eventuella erfarenheter. Intervjun 

tar ca 30-60 minuter och spelas in. I samband med intervjun får du besvara en kort enkät om vem du 

är. Som tack för att du deltar får du ett presentkort. 

 

HUR BEHANDLAS DATA? 

Forskningshuvudman för projektet och personuppgiftsansvarig är Uppsala universitet. Ingen obehörig 

kommer att få ta del av dina svar och de kommer inte att användas i något annat syfte än för detta 

forskningsprojekt. Enligt personuppgiftslagen, PUL (1998:204) har Du rätt att gratis en gång per år få 

ta del av de uppgifter om Dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Kontaktperson 

är Jenny Stern (jenny.stern@kbh.uu.se | 070 158 39 45). All data presenteras på gruppnivå och ingen 

enskild individ kan identifieras i redovisningen.  

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor kring studien eller önskar mer information. 

  

 
Ansvariga för studien är:  

 

Liza Woldner  

Leg. sjuksköterska och barnmorskestudent, 

Sophiahemmet Högskola.  

Tel. 076 888 21 11 

E-post. lizawoldner@gmail.com 

 

Annika Pira  

Leg. sjuksköterska och barnmorskestudent, 

Sophiahemmet Högskola.  

Tel. 073 540 21 01 

E-post. piraannika@gmail.com 

 

Jenny Stern Huvudansvarig forskare. Lektor och  

leg. sjuksköterska. Inst. för kvinnor och barns hälsa, 

Uppsala universitet samt Sophiahemmet Högskola 

Tel1. 070 158 39 45 E-post1. Jenny.Stern@kbh.uu.se 

Tel2. 08 406 21 38 E-post2. Jenny.Stern@shh.se  

 

Helena Volgsten Uppsala universitet.  

Maria Grandahl Uppsala universitet. 

Gariela Armuand Linköpings Universitet.

  

Vill du göra preventivmedelsrådgivning bättre? 
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Bilaga II, informerat samtycke. 

Samtycke till att delta i studien 

Jag har fått muntlig och skriftlig informationen om studien och har haft möjlighet att ställa 

frågor. Jag får behålla den skriftliga informationen.  

☐ Jag samtycker till att delta i studien Nyckeln till framgång  

☐ Jag samtycker till att uppgifter om mig behandlas på det sätt som beskrivs i 

forskningspersonsinformationen. 

 

Plats och datum  

 

 

 

Underskrift  

  

 

 

Namnförtydligande  
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Bilaga III, intervjuguide.  

Intervjuguide/frågeområden för enskilda intervjuer med kvinnor i reproduktiv ålder 

Preventivmedelsrådgivning = PMR 

OMRÅDE 1: Allmänt om PMR 

Vad tänker du på när du hör begreppet PMR?  

Vad är syftet med preventivmedelsrådgivning för dig? / Vad är det viktigaste i 

preventivmedelsrådgivning för dig? 

Upplever du att det är någon skillnad mellan din syn och barnmorskans/rådgivarens 

på syftet med preventivmedelsrådgivning?  

Vilken betydelse har det vem som ger rådgivningen? Hur ska en bra rådgivare vara?  

OMRÅDE 2: Önskemål och förväntningar 

Vilka önskemål och förväntningar har du på PMR?  

Vad förväntar du dig tas upp i preventivmedelsrådgivning? 

Vilken sorts information om olika sorters preventivmetoder (inkl. hormonfria t.ex. 

appar)? 

Finns det något du önskar skulle tas upp i preventivmedelsrådgivning (som du inte förväntar dig 

att barnmorskan tar upp)?  

Skulle du vilja att barnmorskan ställer frågor om…  

…sexuell hälsa/sexualvanor/sexuell läggning?  

…levnadsvanor? 

…planer på barn någon gång i livet? 

OMRÅDE 3: Erfarenheter  

Kan du berätta om dina erfarenheter av preventivmedelsrådgivning? Det kan vara egna besök 

eller sådant som närstående eller vänner har berättat.  

Vad har varit positivt?  

Vad har varit negativt?  

Saknar du något i PMR? Saknar barnmorskor kunskap inom något område? 

Du som har egen erfarenhet: Har du fått en tillräcklig information om de preventivmetoder som 

finns? Kan du göra ett val av preventivmetod utifrån den information du har fått? (Dvs informerat 

val) 


