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Sammanfattning  

Preventivmedel för kvinnor innefattar en betydande andel biverkningar. Hittills har män inte 

upplevt några allvarliga biverkningar av de testade preventivmedlen för män, trots detta är det 

biverkningarna som stoppat preventivmedel för män från att lanseras på marknaden. I denna 

studie argumenteras för att en möjlig förklaring till detta ligger i skilda riskuppfattningar om 

preventivmedel för män och kvinnor. Studien undersöker riskuppfattningar om preventivmedel 

samt hur individers egenskaper kan påverka denna riskuppfattning. Studien analyserar hur 

altruism, riskbenägenhet, föreställningar om könsroller och kön påverkar riskuppfattningar om 

preventivmedel för män respektive för kvinnor. För att undersöka detta utfördes en 

enkätundersökning bland 413 studenter vid Linköpings universitet. Respondenterna fick uppge 

sina uppfattningar om risker kring preventivmedel för antingen män eller kvinnor, samt förhålla 

sig till påståenden och besvara frågor om altruism, riskbenägenhet och könsroller. Vilka 

preventivmedel (för män eller kvinnor) en respondent tillfrågades att beakta bestämdes 

slumpmässigt. Datamaterialet analyserades sedan med hjälp av linjär regressionsanalys. 

Resultaten visar att respondenterna uppfattar biverkningarna från preventivmedel som värre för 

kvinnor än för män, där riskbenägenheten hos respondenterna spelade störst roll i deras 

riskuppfattning. Risksökande och mer altruistiska individer upplever riskerna som större medan 

den föreställningar om könsroller hade en liten påverkan på resultatet. Avslutningsvis visar 

resultaten en viss könsbias och den största skillnaden mellan könen är att män som är mindre 

altruistiska ser mindre risker med preventivmedel medan kvinnor som är mer altruistiska ser 

mer risker med preventivmedel. 
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Abstract 
 

Contraception for women entail a considerable amount of side effects. Even though men so far 

have not experience serious side effects from the tested contraceptive for men. These side 

effects have proven to inhibit the availability of male contraception on the market. In this study 

argumentation is made that one possible explanation for this dwells in a difference in risk 

perception between contraception for men versus for women, were side effects for 

contraception for men is preceded as more severe. The aim of this study is to evaluate four traits 

in individuals which arguably is affecting this risk perception, these are traditional views of 

gender roles, altruism, risk attitude and a difference in perceptions between genders. To test 

this, a survey with 413 respondents was conducted at Linköping University. The respondents 

had to report their perceptions about risks regarding contraception for either men or women, as 

well as respond to statements about altruism, risk attitudes and traditional gender roles. It was 

randomized what kind of contraception (for men or for women) the respondents answered. The 

data material was analyzed through linear regressions. The results show that the respondents, 

both the women and the men, perceive side effects for contraceptive for women as more severe 

were their risk attitude have the biggest effect on their risk perception. Furthermore, individuals 

who are more altruistic and risk seeking perceive larger risks with contraception while the 

individuals view on traditional gender roles have negligible effect on the respondent’s risk 

perception. A gender bias dwells in the respondents answer and the biggest difference between 

the genders is that men who are less altruistic see less risks with contraception while women 

who are more altruistic see more risks with contraception. 
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1 Inledning  

Varför finns det inte, förutom kondomer, preventivmedel för män? Preventivmedel för kvinnor 

har existerat sedan lång tid tillbaka. Redan från 1550 f.Kr. har forskare funnit dokumentation 

om metoder för kvinnor att undvika graviditet (Ciiag, 1992). I Sverige har godkända 

preventivmedel för kvinnor en långlivad historia bakom sig, det första P-pillret lanserades redan 

på 1960-talet (RFSU, 2017). Med preventivmedel menas i denna studie medicinska 

receptbelagda produkter och däri ingår inte andra preventivmetoder som kondom, pessar eller 

sterilisering.  

Än idag innehåller samtliga av de godkända preventivmedlen någon form av risk vid 

användandet. Biverkningarna kan vara allt från lindrigare biverkningar, som huvudvärk och 

akne, till allvarligare biverkningar som blodproppar och cancer (FASS 2017c, 2017g). Risker 

för dessa biverkningar måste individen räkna in när de beslutar om att börja en 

preventivmedelsbehandling och det är även dessa risker som hittills hindrat framgången av 

preventivmedel för män (Zhang et al., 1996; Behre et al., 2016). De dokumenterade riskerna 

med preventivmedel för män har dock visat sig vara likvärdiga med de lindrigare riskerna som 

preventivmedel för kvinnor har, exempelvis depression och huvudvärk (Behre et al., 2016; 

FASS, 2017i). Eftersom preventivmedel för kvinnor med samma biverkningar som 

preventivmedel för män fortfarande godkänns på marknaden kan det finnas en skillnad i 

riskuppfattningen med preventivmedel för män respektive för kvinnor. Detta innebär att det kan 

förekomma uppfattningar om en högre risk för män än vad som uppfattas för kvinnor vid 

preventivmedelsanvändning. Emellertid upplever kvinnor mer positiva effekter av 

preventivmedel, exempelvis mindre smärtor vid menstruation (FASS, 2017a, 2017i) än vad 

män hittills upplever från testade preventivmedel. Preventivmedel innebär likaså skyddande 

från en annan risk, att en graviditet uppstår, vilket är någonting som både män och kvinnor 

undkommer vid användande av preventivmedel. Denna studie ämnar därför att utvärdera 

skillnaden i riskuppfattningen mellan preventivmedel för män och preventivmedel för kvinnor. 

Heinemanns et al. (2004) studie visar att om preventivmedel för män förekom tillgängligt, 

skulle mellan 29–71 procent av de tillfrågade männen vara villiga att nyttja det. Den ansenliga 

spridningen på villigheten förklaras med att studien är utförd i nio olika länder och därmed 

existerar kulturella skillnader som påverkar resultatet. Heinemann et al. (2004) och även 

Eberhardt et al. (2009) visar att det finns en efterfråga för preventivmedel för män. Enligt 
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klassisk nationalekonomisk teori bör utbudet möta upp efterfrågan för att kunna tillfredsställa 

marknaden. Den teoretiska paradoxen är då varför preventivmedel för män inte redan finns trots 

den förekommande efterfrågan.  

För att ett nytt läkemedel ska godkännas av Läkemedelsverket krävs det främst att nyttan 

överväger eventuella risker. Om ett läkemedel uppdateras, exempelvis ett P-piller med lägre 

mängd hormoner men samma effekt, krävs ett nytt godkännande från Läkemedelsverket 

(Läkemedelsverket, 2015). Vid nya tillgängliga läkemedelsbehandlingar utförs oftast en 

hälsoekonomisk utvärdering för att mäta läkemedlets effekt. Vid preventivmedel för kvinnor 

har sådana utförts där Trussel et al. (2008) bevisade att alla preventivmetoder som testades hade 

högre nyttopåverkan jämförande med utebliven behandling. Liknande slutsatser borde 

sannolikt dras för preventivmedel för män eftersom likartade kostnader som ingick i Trussels 

et al. (2008) studie; läkemedelskostnader, arbetskostnader för läkare, metodmisslyckande och 

biverkningskostnader, bör ingå vid preventivmedel för män. År 1996 utförde Zhang et al. 

(1996) en studie på preventivmedel för män i form av en gel som injiceras i kroppen. Studien 

visade främjande resultat för eventuellt utvecklande av preventivmedel för män, trots detta 

lanserades läkemedlet aldrig på marknaden eftersom försökspersonerna kände obehag vid 

injektionen samt på grund av oro för eventuella odokumenterade biverkningar (Roth et al., 

2015). P-plåstret för kvinnor, med flertalet dokumenterade biverkningar som högre blodtryck, 

akne och illamående, godkändes emellertid på marknaden för första gången år 2003 (Janssen – 

Cilag, 2003), flera år efter att Zhangs et al. (1996) studie stoppades. På grund av skillnaden i 

acceptansen av biverkningar för kvinnor respektive män argumenterar jag för att det inte enbart 

är biverkningarna som hindrar det manliga preventivmedlets framgång. Jag argumenterar för 

att en ytterligare möjlig anledning till varför preventivmedel för män stävjas är på grund av att 

riskuppfattningen med preventivmedel skiljer sig beroende på om preventivmedlet är till för 

kvinnor eller män. Vidare argumenterar jag för att riskuppfattningar om preventivmedel kan 

bero på individers kön och egenskaper som riskattityd, altruism samt deras syn på traditionella 

könsroller.  

Byrnes et al. (1999), Webers et al. (2002), Johsons et al. (2004) och Harris och Jenkins (2006) 

forskning visar att män är mer risksökande än kvinnor. Män bör därför argumentationsvis vara 

mer benägna än kvinnor att ta ett läkemedel som innefattar negativa biverkningar. Speciellt 

gällande preventivmedel eftersom den allvarligaste dokumenterade biverkningen för kvinnor 

är dödsfall och för män depression (Behre et al., 2016). Eftersom de risker kvinnor tar är högre, 
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räcker inte enbart argumentet att de positiva biverkningarna skulle väga upp för de negativa. 

Tendensen att ta ett riskfyllt läkemedel som preventivmedel kan även ligga i individens nivå av 

altruism. I en heterosexuell relation där båda har möjligheten att använda preventivmedel kan 

det vara så att den mer altruistiska personen i relationen är mer fallen att utsätta sig för risker 

till förmån för den andra parten. Ytterligare kan traditionella förhållningar till könsroller än idag 

leva vidare där det betraktas vara kvinnans roll att undvika oönskade graviditeter. När 

preventivmedlet först kom ut i Sverige ansågs det vara en sexuell frigörelse för kvinnorna. 

Framöver hade de kontroll över sin familjeplanering och eftersom abort fortfarande var olagligt 

undveks de psykologiska effekterna som ångest och stress med att eventuellt vara gravida 

(RFSU, 2017). Dessa traditionella könsroller kan än idag leva vidare och utgöra en orsak till att 

preventivmedel för män fortfarande inte fått samma uppmärksamhet. 

Syftet med denna studie är att utröna och analysera riskuppfattningar om preventivmedel för 

kvinnor respektive för män och hur riskuppfattningen skiljer sig åt mellan män och kvinnor. 

Vidare analyseras individers uppfattningar om risker associerade med manliga och kvinnliga 

preventivmedel med hjälp av fyra utgångspunkter: individers altruism, riskbenägenhet, 

förhållning till traditionella könsroller samt kön. Jag ämnar således besvara följande frågor: 

• Hur skiljer sig riskuppfattningar om preventivmedel för män från riskuppfattningar om 

preventivmedel för kvinnor? 

• Hur skiljer sig riskuppfattningar om preventivmedel mellan män och kvinnor? 

• Hur påverkar altruism, föreställningar om könsroller och riskbenägenhet 

riskuppfattningar om preventivmedel? 

För att undersöka om och varför riskuppfattningen kring preventivmedel för kvinnor respektive 

män skiljer sig genomfördes en enkätundersökning med avsikt att dokumentera 

respondenternas riskuppfattningar om preventivmedel, altruism, förhållningar till traditionella 

könsroller och riskbenägenhet. Enkäterna var utformad i två versioner och totalt samlades svar 

in från 413 studenter vid Linköpings universitet; 199 besvarade frågor kring preventivmedel 

för män och 214 besvarade frågor kring preventivmedel för kvinnor.  

Det finns en omfattande forskning kring skillnader i riskuppfattningar mellan olika grupper i 

olika sammanhang (se exempelvis Lawrence et al., 1995; Thornton et al., 2002; Hosker-Field 

et al., 2015; Ram & Chand, 2016). Det finns dessutom en omfattande forskning kring 

riskuppfattningar om sexuellt överförbara sjukdomar (se exempelvis Maharaj & Cleland, 2005; 
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Coniglio et al., 2007; Ochoa & Sampalis, 2014; Sparling & Cramer, 2015). Enligt min vetskap, 

finns det i dagsläget ingen studie som undersöker skillnader i riskuppfattningar gällande 

preventivmedel för män respektive kvinnor; samt vad som påverkar riskuppfattningarna. Det 

finns således en kunskapslucka. Denna studie bidrar till att uppmärksamma ett viktigt men 

förbisett perspektiv och tillhandahåller ett första steg till att fylla kunskapsluckan.   

2 Preventivmedel – en bakgrund 

I dagsläget har majoriteten av kvinnorna i Sverige tillgång till preventivmedel och dessa är 

subventionerade av staten (1177 Vårdguiden, 2016). Trots den höga tillgängligheten är abort i 

Sverige tämligen vanligt och ligger över medelvärdet i norra Europa (Sedgh et al., 2016). Det 

utfördes cirka 21 aborter per 1 000 kvinnor i Sverige år 2015 (Socialstyrelsen, 2015). 

Socialstyrelsens granskning (2016) visar att användandet av korttidsverkande hormonbaserade 

preventivmedel, exempelvis P-piller och P-stav, minskar i Sverige. Läkemedelsverket (2002) 

förklarar att de påverkande faktorerna föranlett av detta är risken för blodproppar och även 

allmän rädsla för biverkningar. Än så länge har lite fokus legat på preventivmedel för män. Män 

kan i dagsläget endast välja kondom eller vasektomi som alternativ om de vill undvika 

graviditet. 

2.1 Preventivmedel för kvinnor 

Receptbelagda preventivmedel i Sverige, vilket endast finns tillgängligt för kvinnor, finns 

åtkomligt via barnmorskor eller läkare och är subventionerat. Flera mottagningar, såsom 

ungdomsmottagningar, gynekologiska mottagningar och barnmorskemottagningar finns 

tillgängliga att besöka vid behov av preventivmedelsanskaffning (1177 Vårdguiden, 2016). 

Åtkomliga och godkända preventivmedel för kvinnor delas här in i tre olika grupper beroende 

på dess användningsfrekvens. Den första gruppen preventivmedel är långtidsverkande, vilka 

endast behöver bytas ut var tredje eller vart femte år. Dessa preventivmedel benämns koppar- 

och hormonspiral samt P-stav och samtliga kräver kirurgiska ingrepp. Både hormon- och 

kopparspiral sätts in i livmodern, medan P-staven sätts in under bedövning på insidan av 

överarmen (FASS, 2017d, 2017f, 2017g; Bayer Healthcare – Nova T380, 2014). Andra gruppen 

preventivmedel behöver bytas ut var tredje eller varje månad, dessa är P-spruta och P-ring. En 

P-ring är en plastring som sätts in i slidan och byts ut varje månad medan P-spruta är en spruta 

som ges var tredje månad (FASS, 2017b, 2017h). Sista gruppen innefattar preventivmedel som 
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behöver tas mer frekvent, antingen dagligen eller veckovis, dessa är P-piller, minipiller och P-

plåster (FASS, 2017, 2017a, 2017c, 2017e, 2017i). P-piller måste tas dagligen i tre veckor per 

månad och under den fjärde veckan tas antingen sockerpiller eller inga piller alls (FASS, 2017a, 

2017i). Även minipillret tas dagligen (FASS, 2017e). P-plåstret kan sitta varsomhelst på 

kroppen och byts ut varje vecka (FASS, 2017c). 

En ytterligare skillnad mellan de olika preventivmedlen är ifall de utsöndrar hormoner i kroppen 

eller inte. De flesta preventivmedel innehåller hormoner som påverkar kroppen och leder oftast 

till icke önskvärda biverkningar. Vissa preventivmedel, exempelvis P-piller, innehåller två 

olika hormoner, östrogen och gestagen (FASS, 2017a, 2017i), medan andra exempelvis P-stav, 

hormonspiral och minipiller innehåller ett hormon, gestagen (FASS, 2017, 2017d, 2017e, 

2017f, 2017g). Det är enbart kopparspiraler som inte innehåller någon form av hormoner (Bayer 

Healthcare – Nova T380, 2014).  

Det senaste erkända tillskottet bland preventivmedel för kvinnor är en applikation vid namn 

Natural Cycles. Även om den i dagsläget inte är subventionerad i Sverige är applikationen 

godkänd av det tyska certifikatbolaget Tüv Süd, vilket gör att applikationen erkänns i hela EU 

som godkänt preventivmedel (DI, 2017). Applikationen går ut på att mäta kroppstemperaturen 

varje morgon och registrera informationen i applikationen som sedan avgör kvinnans risk 

alternativt chans att bli gravid. Detta preventivmedel har inga dokumenterade biverkningar, 

förutom eventuellt obehag vid exempelvis temperaturtagning. Biverkningar hos resterande 

preventivmedel för kvinnor är dock desto flera, vissa mer förekommande än andra. I Tabell 11, 

som återfinns i Appendix 1, ges en sammanställning över de biverkningar kvinnor kan uppleva 

av de olika preventivmedel som finns tillgängligt. Biverkningar som, med varierande 

sannolikhet, kan uppstå för minst fem av de åtta preventivmedlen innefattar akne, buk- och 

bäckensmärta, smärta i brösten, huvudvärk eller migrän, förändring i blödningsmönster, 

håravfall, ökad risk för cancer, högre blodtryck, extrem trötthet, viktuppgång, nedstämdhet eller 

depression, inflammation i könsorganet och smärta i andra delar av kroppen. Dessa 

biverkningar orsakas allt som oftast av det extra hormonintaget. Trots att förekomsten av 

blodproppar som följd av användandet av P-piller är ovanligt har det i Sverige lett till dödsfall 

bland unga kvinnor (Läkemedelsverket, 2001). Baserat på en granskning av samtliga dödsfall 

till följd av blodproppar orsakat av P-piller uppskattas det förekomma dödligt utfall för 7,5 

kvinnor per miljonen (Samuelsson et al., 2005). Läkemedelsverket (2001) påpekar även att det 
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finns ofullständig forskning om vilka personer som insjuknar och dör på grund av 

preventivmedelsanvändning. 

2.2 Preventivmedel för män 

Alternativet för män när det gäller preventivmedel är ytterst begränsat. Det enda befintliga 

godkända preventivmedlet för män som finns på marknaden i dagsläget är kondomer. 

Forskningen kring preventivmedel för män har dock funnits ungefär lika länge som 

preventivmedel för kvinnor men har av det främsta skälet stoppats eftersom de ansetts haft för 

allvarliga biverkningar (Zhang et al., 1996; Behre et al., 2016). 

Exempelvis utförde Behre et al. (2016) en studie år 2016, sponsrad av bland andra FN och 

WHO, på 320 manliga försökspersoner. Studien visade att 75 procent av deltagarna uppgav att 

de skulle vilja fortsätta med behandlingen efter studiens avslut. Preventivmedlet som användes 

togs var åttonde vecka och var en spruta innehållandes en kombination av testosteron och 

Norethisterone Enanthate, vilket är en kemisk blandning som även återfinns i P-sprutan 

utformad för kvinnor. Eftersom biverkningarna: akne, humörsvängningar och depression visade 

sig hos vissa försökspersoner nekades framställningen av läkemedlet (Behre et al., 2016). 

Zhang et al. (1996) utförde en likartad studie med testosteroninjektioner, där stoppades 

produktutvecklandet på grund av obehag vid injektionerna från försökspersonernas sida. Den 

allra senaste forskningen kring preventivmedel för män är ett preventivmedel i form av en gel, 

benämnd Vasalgel, som även den tas i form av en spruta (Colagross-Schouten et al., 2017). 

Studien som testade denna produkt utfördes på 16 vuxna rhesusapor och visade sig vara 100 

procent effektiv mot graviditet och helt utan synliga biverkningar hos aporna (Colagross-

Schouten et al., 2017). Stiftelsen bakom forskningen förväntas testa metoden på människor 

under kommande år, 2018, och har som mål att få ut produkten på marknaden strax därefter 

(Parsemus Foundation, 2017).  

Eftersom manliga preventivmedel inte finns tillgängligt på marknaden har utförliga studier på 

långsiktiga biverkningar inte kunnat utföras. Av denna anledning går det inte att sammanställa 

biverkningarna hos preventivmedel för män på samma sätt som det går för preventivmedel för 

kvinnor. Eftersom tidigare studier om preventivmedel för män är tidsbegränsade där 

försökspersonerna inte långsiktigt utsatts för preventivmedlet, finns det än så länge inte 

tillräckligt med kunskap om de långsiktiga biverkningar män kan uppleva av preventivmedel. 
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3 Teoretiskt ramverk 

I denna studie inriktar jag mig på riskuppfattningar kring preventivmedel vilket utgör 

beroendevariabeln i studien. Ekonomisk forskning visar att risk påverkar människors beslut i 

de flesta sammanhang (Keynes 1921; Knight, 1921; Ramsey, 1931; von Neumann & 

Morgenstern, 1944; Savage, 1954). Uppfattningar om risk varierar dessutom med 

individkaraktäristika och kontext (Kahneman, Slovik & Tversky, 1982; Kahneman & Tversky, 

2000). Vad gäller riskuppfattningar kring preventivmedel fokuserar jag på fyra aspekter som 

jag nedan antar kan påverka skillnaderna i riskuppfattningen angående preventivmedel för män 

respektive preventivmedel för kvinnor. Dessa utgör studiens förklaringsvariabler. Jag 

argumenterar för att en individs nivå av altruism, hur pass risksökande en individ är och hur 

hårt en individ håller fast vid traditionella könsroller kan påverka riskuppfattningen. Det fjärde 

perspektivet är kön vilket genomsyrar alla andra aspekter i min teoretiska framställning.  

3.1 Altruism 

Batson (2010) definierar altruism som ett beteende som mynnar ut i ett begär att gagna en annan 

individ för den personens skull och inte för att gynna sig själv. I denna studie används samma 

definition. Altruism är ett tvärvetenskapligt begrepp där teorier varierar beroende på den 

undersökande vetenskapliga disciplinen. Det biologiska perspektivet anser exempelvis att 

altruism är delvis medfött och varit en viktig egenskap för människans överlevnad (Schulz, 

2015), medan beteendevetenskapen anser att altruism växer fram hos individen tack vare 

omgivningens uppmuntran till beteendet (Batson, 2010).  

Motivationen bakom altruistiskt beteende är vida diskuterat och bakomliggande faktorer som 

rättvishet, egoism, empati, moralisk tillfredställelse eller kombinationer av dessa motivationer 

anges som förklaring till varför en individ beter sig altruistiskt (Andreoni, 1990; Jacobsson, 

2005; Batson, 2010). Den ekonomiska ansatsen inkorporerar externa effekter och individens 

nyttopåverkan som motivation till ett altruistiskt beteende (Jacobsson, 2005). Att vara 

altruistisk kräver resurser som tid, material och godtagande av negativa konsekvenser som 

smärta och risk från individens sida (Jacobsson, 2005). Ett exempel på sådant beteende kan vara 

att donera blod, det kräver tid, smärta upplevs vid proceduren och eftersom blod tas från 

kroppen uppstår en viss risk. Enligt Batsons (2010) empati-altruism-teori är huvudingrediensen 
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till ett altruistiskt beteende empati och altruistiskt beteende skulle aldrig existera om individen 

inte visar empati gentemot medmänniskor.  

Enligt Jacobsson (2005) har individen två olika nyttor av ett altruistiskt beteende, primär och 

sekundär nytta. Den primära nyttan uppstår när motivationen bakom det altruistiska beteendet 

är egoistiskt, det vill säga ett beteende som gynnar individens egen välfärd men utåt förklätt 

som generositet. Den sekundära nyttan uppstår när det altruistiska beteendet gynnar någon 

annans välfärd, medför en intern belöning hos individen och samtidigt minskar den egna 

välfärden i och med resursförbrukningen det kräver. Detta motsäger den standardiserade 

mikroekonomiska teorin om att individen är nyttomaximerande givet dennes resursrestriktioner 

och bör agera rationellt utefter det. Därav är ett fullständigt altruistiskt beteende inte rationellt 

ur ett traditionellt nationalekonomisk avseende, eftersom individen inte väljer det mest 

fördelaktiga alternativet.  

Simmons et al. (2007), Wilson och Csikszentmihalyi (2015) och Rand et al. (2016) 

dokumenterar att kvinnor generellt är mer altruistiska än män. Aguiar et al. (2016) visar även 

att kvinnor blir mer straffade än män när de inte påvisar ett altruistisk beteende. Därmed ligger 

det en högre förväntan på att kvinnor ska vara mer altruistiska. Detta kan förklara en del av 

varför kvinnor utsätter sig för risken med biverkningar genom att ta preventivmedel; det är 

möjligtvis förväntat av dem att göra det.  

Jag argumenterar för att altruism kan vara en bakomliggande faktor till att kvinnor hittills är de 

som behöver riskera sin hälsa när det kommer till preventivmedel och att detta beror på två 

olika aspekter. Den första aspekten är att kvinnor generellt är mer altruistiska och därför mer 

benägna än män att agera därefter. Detta innebär hypotetiskt att om både preventivmedel för 

män och kvinnor existerade på marknaden och exakt samma biverkningar framstod av dem, 

skulle det fortfarande vara en övervägande andel kvinnor som använde preventivmedel. Detta 

härleds från den empiriska dokumentationen som visar att kvinnor generellt är mer altruistiska 

än män. Därför argumenterar jag för att kvinnor därav är mer medgivande till risker och 

uppoffring av sin egen välfärd gällande preventivmedel. Den andra aspekten är en könsskillnad 

i motivationen till ett altruistisk beteende gällande preventivmedel. Kvinnor kan antas ha en 

högre primär nytta som motiverar deras altruistiska beteende. Eftersom 

preventivmedelsanvändandet även gynnar kvinnornas egen välfärd, i och med de tidigare 

diskuterade positiva effekterna av preventivmedel, till en högre grad än vad det i dagsläget 

skulle göra för männen. Detta, i kombination med att kvinnor också förväntas ta på sig ansvaret 
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för att förhindra oönskade graviditeter för parets gemensamma önskade utfall, kan antas vara 

en anledning till att preventivmedel för män ännu inte fått lika ansenligt genomslag. 

3.2 Riskbenägenhet 

Individers riskbenägenhet påverkar deras beslutsfattande och därigenom deras handlingar. 

Enligt Hillson (2007) innebär risk ett hot och ett vägande av konsekvenser som medföljer en 

viss handling, mer specifikt ett hot kring negativa konsekvenserna av handlingen. En individ 

kan vara allt från en våghalsig risksökande person till en mycket försiktig riskavert person. En 

risksökande individ är bekväm med hoten som medföljer risker och värderar potentiella 

negativa effekter av en handling som mindre hotfulla än vad de egentligen är (Hillson, 2007). 

Om en individ är riskavert är den obekväm med hotet och söker säkerhet och resolution. En 

riskavert individ har även en tendens att överreagera på hot och underreagera på möjligheter 

och är oftast inte beredd på att ta riskfulla steg för att uppnå möjligheter (Hillson, 2007). Mellan 

de båda extremerna ligger riskneutralitet, där individen är indifferent gentemot risken. 

Individers benägenhet att ta risker kan kopplas till flera företeelser inom ekonomi, bland andra 

lotterier, aktieköp och försäkringar. En person som gillar risker tenderar att spela oftare och 

satsa högre och en riskavert individ är mer benägen att teckna extra eller mer heltäckande 

försäkringar (Hillson, 2007). 

Prospektteorin utvecklad av Kahneman och Tversky (1979) illustrerar detta riskbeteende i en 

svag, asymmetrisk S-kurva. Kurvan visar att individer inte agerar rationellt, det vill säga 

värderar en förlust på samma sätt som en likvärdig vinst. Istället utgår de från referenspunkter 

i sitt agerade beroende på vilken utsträckning de är villiga att ta risker och tar beslut utifrån 

potentiella vinster och inte potentiella förluster (Kahneman & Tversky, 1979). Teorin kan även 

appliceras på preventivmedelsanvändandet, där kvinnor väljer att ta preventivmedel eftersom 

marginalnyttan kan anses överstiga marginalkostnaden. Byrnes et al. (1999) gjorde en meta-

analys av 150 tidigare studier kring könsskillnaden med riskbenägenhet vilket ledde till 

slutsatsen att män är mer riskbenägna än kvinnor. Weber et al. (2002) expanderade forskningen 

med att dela in risksökande i fem områden, varav ett område behandlade hälso- och 

säkerhetsrisker. Deras resultat visar att kvinnor var mer riskaverta än män när det kommer till 

hälsa och säkerhet. Harris och Jenkins (2006) och Johnson et al. (2004) återanvände 

riskbenägenhetsskalorna från Weber et al. (2002) och visar att kvinnor, när det kom till hälso- 

och säkerhetsfrågorna, tog mindre risker än män. Johnson et al. (2004) inkorporerade även 
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skillnader angående riskuppfattning mellan könen i deras studie. Resultaten visar att männen 

uppfattade hälso- och säkerhetsrisker som lägre än vad kvinnorna gjorde när de fick ta ställning 

till samma riskbeteende, vilket visar att det även finns en skillnad mellan män och kvinnors 

riskuppfattning när det kommer till deras hälsa. 

På grund av biverkningarna som kan uppkomma med en oftast given sannolikhet vid 

användandet av preventivmedel hamnar därför användandet av preventivmedel inom 

riskkategorin. Eftersom läkemedel oftast kommer med biverkningar kan benägenheten att ta 

läkemedel och omfånget av dess användande vara olika beroende på hur villig individen är att 

ta risker. Skillnaden i riskuppfattningar beror således på vilken typ av riskbenägenhet en individ 

har. Eftersom män generellt är mer risksökande än vad kvinnor är borde biverkningarna av 

preventivmedel uppfattas som värre av kvinnor än vad de uppfattas av män. Trots detta blir 

preventivmedel för män stoppade på grund av biverkningarna som medföljer (Zhang et al., 

1996; Behre et al., 2016) medan samma biverkningar som kvinnor upplever fortsätter att bli 

godkända på marknaden. Jag argumenterar för att det råder en teoretisk paradox i detta 

avseende, att det generellt uppfattas som värre för män att uppleva samma biverkningar som 

kvinnor. Därför bör det studeras om och hur en individs riskbenägenhet påverkar 

riskuppfattningen kring preventivmedel. Teoretiskt sätt borde en risksökande person ha mindre 

problem med att ta preventivmedel trots de förknippade riskerna.  

Det finns även ett alternativt sätt att se på individers riskbenägenhet i relation till oönskade 

graviditeter; att betrakta oönskad graviditet som en risk i sig. Det är rimligt att anta att desto 

mer risksökande en person är desto mer sannolikt är det att en sådan person inte utnyttjar 

förebyggande medel mot graviditet. Om män i allmänhet är mer risksökande än kvinnor är det 

plausibelt att anta att män är mindre benägna än kvinnor att använda preventivmedel för att 

undvika oönskad graviditet. Det finns således två risker, risken med bieffekter av 

preventivmedel och risken för oönskad graviditet - som måste beaktas och vägas mot varandra 

vid beslutet att använda preventivmedel. Följaktligen är det svårt att härleda någon entydig 

hypotes kring riskbenägenhet och uppfattningar om preventivmedel. Dock är det tydligt av ovan 

diskussion att riskbenägenhet är något som bör undersökas i detta sammanhang. 

3.3 Traditionella könsroller 

Förhållning till traditionella könsroller har länge påverkat dynamiken i samhället. Teorier och 

bevis för skillnader mellan män och kvinnor i både deras beteendekultur samt hur de behandlas 
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är i dagsläget väldokumenterat. Holter (1970) påpekar beteendeskillnaderna mellan män och 

kvinnor i sin extensiva sammanställning av tidigare studier. Holter (1970) fastställer att män 

generellt är mer fysisk-, konkurrens- och prestationsinriktade, medan kvinnor generellt är mer 

kommunikativa, samarbetsvilliga och beter sig mer moraliskt och fogligt. Att män även skulle 

bete sig mer aggressivt och vara bättre problemlösare än kvinnor finns det tvetydlig forskning 

till och beror på vilken sorts aggressivitet som uppmärksammas respektive vilket slags problem 

som ska redas ut (Holter, 1970). 

Femfaktorteorin är en personlighetsteori där Costa (2001) och Giudice (2016) visar att kvinnor 

generellt visar mer varma, neurotiska och öppna personlighetsdrag, medan män generellt visar 

mer bestämdhet och öppenhet gentemot idéer. En dokumenterad skillnad i mäns och kvinnors 

beteende existerar således och faktorer som lett fram till dessa skillnader är många. Kulturen, 

omgivningen och samhällsstrukturen individen växt upp i och präglats av kan exempelvis 

påverka detta beteendemönster. Stereotyper kring skillnader mellan män och kvinnors beteende 

är även den en viktig faktor att ta hänsyn till. Stereotyper är så pass inpräglade att 

personlighetsdrag till och med kan anses vara feminina eller maskulina (Brannon, 2002). Oftast 

är klassiska maskulina och feminina personlighetsdrag varandras motpoler. När en man ”borde” 

vara dominant, självsäker, okänslig och stark ”borde” en kvinna vara undergiven, osäker, 

emotionell och svag (Brannon, 2002). Redan på förskolenivå har forskare hittat skillnader i hur 

barn behandlas olika beroende på deras kön med anledning av könsstereotyper (Eidevald, 

2009). En vanlig könsstereotyp är att kvinnor är mer ansvarstagande än vad män är. En 

undersökning utförd av Eberhardt et al. (2009) visar att både kvinnor och män var positivt 

inställda till preventivmedel för män men att kvinnor generellt inte skulle ha tillit till att männen 

var tillräckligt ansvarsfulla för att självständigt kunna sköta sin behandling. Männen visar dock 

ungefär samma nivå av ”self-efficacy” (Eberhardt et al., 2009), det vill säga förtroende i sin 

egen förmåga att hantera en uppgift, som kvinnorna när det kom till förmågan att ta 

preventivmedel regelbundet utan att glömma bort. 

Kero et al. (2001), Ekstrand et al. (2007), Smith et al. (2010), Brunner-Huber och Ersek (2011) 

och White et al. (2013) dokumenterar att i den västerländska kulturen anser både män och 

kvinnor att det är kvinnan som bör ansvara för att ett samlag sker skyddat och att kvinnor tar på 

sig större ansvar för preventionsmetoder. Ekstrand et al. (2007) utförde en studie i Sverige på 

män i 17 års åldern vilken visar att respondenterna ansåg det vara kvinnans huvudansvar att 

förhindra graviditet eftersom det är hennes kropp som påverkas. Keros et al. (2001) studie, även 
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den utförd i Sverige med 211 kvinnor och 75 män, visar att 50 procent av kvinnorna och 65 

procent av männen ansåg att det är kvinnan som bör ansvara för preventivmetoder. Dock visar 

även studien att endast 17 procent av kvinnorna och 4 procent av männen trodde att den 

generella åsikten bland kvinnor och män var att kvinnan bör ansvar för preventivmetoder, vilket 

visar att deras uppfattningar inte stämmer överens med verkligheten. Smith et al. (2010), 

Brunner-Huber och Ersek (2011) och White et al. (2013) visar liknande resultat. 

Eberhardt et al. (2009) visar att männen i studien ansåg sig kunna sköta 

preventivmedelsanvändande korrekt, trots detta ansåg kvinnorna att det inte gick att lita på 

männens ansvarstagande. Jag argumenterar därför att traditionella könsroller och stereotyperna 

som medföljer också är en av anledningarna till varför preventivmedel för män ännu inte finns. 

Att individer som har ett mer traditionellt förhållningssätt till könsroller uppfattar risken med 

preventivmedel för kvinnor som lägre. Kvinnor har stereotypen att män inte är tillräckligt 

ansvarsfulla för att förlitas på och vill hellre möta biverkningarna med preventivmedel än 

överlämna ansvaret till männen. Eftersom den tidigare forskningen visar att det generellt 

förväntas av kvinnor att ansvara för preventivmetoder kan detta ligga till grund för att fokus på 

preventivmedel för män inte prioriteras.  

Sammanfattningsvis genomsyrar könsskillnaderna i samtliga av de ovannämnda aspekter som 

diskuterats och i tidigare studier. De största könsskillnaderna återfinns i beteendet, där 

exempelvis kvinnor generellt är mer altruistiska och män generellt mer risksökande. 

Könsstereotyperna som existerar har både lett till att kvinnor anses vara den part som ansvarar 

för att samlaget sker skyddat, men även att kvinnor själva hellre vill ta preventivmedel för att 

de anser att männens förmåga att sköta preventivmedlets användning korrekt inte går att förlita 

sig på. Eftersom tidigare studier och teorier visar på denna beteendeskillnad mellan män och 

kvinnor argumenterar jag för att män och kvinnor kommer ha olika riskuppfattning gällande 

preventivmedel. 

4 Metod 

4.1 Enkätutformning  

Enkäterna jag utvecklade förekom i två varianter och återfinns i Appendix 2a respektive 2b. 

Enkäterna var, förutom de första sju påståenden som respondenterna besvarade, identiska. De 
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inledande frågorna var alternerade mellan enkätvarianterna genom att ha påståenden om 

preventivmedel för män i den ena och påståenden om preventivmedel för kvinnor i den andra. 

Exempelvis var första påståendet ”det är enkelt för en man att använda preventivmedel” i den 

ena enkäten, varav samma mening i den andra enkäten löd ”det är enkelt för en kvinna att 

använda preventivmedel”. Skillnaden i de sju första påståendena var således om påståendena 

behandlade preventivmedel för en man eller en kvinna. Alla påståenden som respondenterna 

besvarade låg på en Likertskala mellan 1 och 5, där 1 inringades om respondenten inte alls höll 

med påståendet eller sannolikt inte alls skulle utföra påståendet. Enkäterna var indelad i fem 

olika kategorier. Den första kategorin var beroendevariabeln i undersökningen och gällde 

riskuppfattningen med preventivmedel. Påståendena utformades olika beroende på om en man 

eller en kvinna var huvudperson i påståendet. Syftet var att komma fram till om det finns 

skillnader mellan riskuppfattningen med preventivmedel för män respektive för kvinnor. Till 

skillnad från de övriga påståendena i enkäterna var dessa sju påståenden egendesignade och 

unika för studien. Då jag argumenterat för att den eventuella skillnaden i riskuppfattningen 

mellan preventivmedel för män respektive preventivmedel för kvinnor kan bero på 

respondenternas altruism, föreställningar om traditionella könsroller, riskbenägenhet och kön 

utformades de övriga påståenden för att testa dessa med hjälp av en uppsättning skalor. 

Förhållningen om traditionella könsroller testades genom att använda Spence och Hahns (1997) 

väletablerade 1–5 Likertskala. Spence och Hahns (1997) ursprungliga skala innehåller 15 

påståenden men för att hålla enkäterna kort reducerades dessa påståenden ned till sju. 

Påståendena översattes även från engelska till svenska och uppdaterades för att passa in i dagens 

samhälle i Sverige. Exempelvis löd ett utav Spence och Hahns (1997) påståenden; ”it is 

ridiculous for a woman to run a locomotive and for a man to darn socks”. Anpassningen av 

detta påstående gjordes så att den i enkäterna löd ”det är mer passande för en kvinna att arbeta 

på ett dagis än för en man”. Det fanns även påståenden som skiljer avsevärt från Spence och 

Hahn (1997), men som ändå testade respondenternas förhållning till traditionella könsroller, 

exempelvis blev Spence och Hahns (1997) påstående ”in general, the father should have 

greater authority than the mother in the bringing up of children” översatt på svenska och 

anpassat till nuvarande förhållanden: ”kvinnor och män bör dela föräldraledigheten lika”.  

För att testa respondenternas altruism användes en 1 till 5 Likertskala utvecklad av Rushton et 

al. (1981). Även här kortades antalet påståenden ner från totalt 20 påståenden till sju för att 

bibehålla en så kort enkät som möjligt, samt översattes från engelska till svenska. Dessa 
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påståenden behövdes inte anpassas till samma grad som påståendena om förhållning till 

traditionella könsroller, utan komprimerades för att få in flera påståenden i ett och samma. 

Exempelvis sammanflätades påståendena: ”I have given money to a charity”, ”I have donated 

goods or clothes to a charity” samt ”I have done volunteer work for a charity” till ett och samma 

påstående till sannolikheten för att respondenterna skulle ”donera pengar, kläder eller varor 

till välgörenhet”.  

Till vilken grad respondenterna var risksökande eller riskaverta testades genom sex påståenden 

som tagits från Webers et al. (2002) etablerade riskbenägenhetskala benämnd DOSPERT. 

Totalt utvecklade Weber et al. (2002) 50 olika påståenden och delat in dessa påståenden i fem 

kategorier. Dessa kategorier var påståenden som ansågs vara etiska, finansiella, rekreationella, 

sociala samt hälso- och säkerhetspåståenden. För att anpassa dessa påståenden till enkäternas 

syfte användes endast de påståenden som Weber et al. (2002) klassificerat som hälso- och 

säkerhetspåståenden, vilket kortade ned påståendena från 50 till tio. Även dessa översattes från 

engelska till svenska, men ansågs inte behöva en anpassning till det svenska samhället, så en 

direkt översättning användes till de sex påståenden som var med i enkäterna. Exempelvis blev 

”eating expired food products that still look okay” på svenska ”äta utgångna matvaror som 

fortfarande ser okej ut”. Det endaste påståendet som användes från Weber’s et al. (2002) 

riskskala som anpassades var påståendet ”engaging in unprotected sex”, till att på svenska bli 

”ha sex utan kondom”, istället för den direkta översättningen ”ha oskyddat sex”. Detta eftersom 

enkäterna delvis handlade om preventivmedel och vid pilotundersökningen framkom det att 

påståendet kan uppfattas som att oskyddat samlag kan betyda samlag utan preventivmedel och 

inte bara utan kondom, vilket uppfattades som förvirrande. För att undvika denna förvirring 

ändrades påståendet för att främja ett enkelt besvarande av enkäterna från respondenternas sida. 

Påståendet kan fortfarande ses som risktagande i och med den förekommande risken för 

könssjukdomar. Eftersom en av de efterföljande kontrollfrågorna i enkäterna mätte 

respondenternas riskbenägenhet direkt, användes endast sex påståenden där respondenterna 

behövde ta ställning till deras risktyp.  

4.2 Urval 

Studien riktade sig till studenter vid Linköpings universitet, men uteslöt inte andra respondenter 

från att delta. Eftersom enkäterna var utformade på svenska, var det enda kravet på 

respondenterna att de förstod språket, därför valdes tillfrågade studenter som inte visade sig 
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prata svenska bort. Valet av urvalet skedde främst eftersom studenterna var lättillgängliga, stort 

till antal och gjorde att datamaterialsinsamlingen gick fort. Urvalet var delvis slumpmässigt i 

och med att respondenterna inte valdes ut i förväg. Av enkelhetsskäl skedde utdelningen av 

enkäterna till de individer som fanns tillgängliga på campusområdet under den tidpunkten.  

Då urvalet bestod av studenter förekommer det tvetydliga åsikter om resultaten är 

generaliserbara till hela populationen eller inte. Peterson (2001) utförde en meta analys av 

tidigare forskning innehållandes studenter och icke studenter och fann att studenters svar skiljde 

sig genom att vara mer homogena och hade större effekt. Även Compeau et al. (2012) utförde 

en omfattande analys och kom fram till att studenter både kan vara generaliserbara och 

samtidigt inte. Exadaktylos, Espín och Brañas-Garzas (2013) studie undersökte socialt beteende 

och jämförde studenters med icke studenters svar. Forskarna kom fram till att skillnaden mellan 

grupperna var försumbara och konstaterar att studenter ger ett acceptabelt resultat. I min studie 

skiljer sig respondenterna åt till viss del från den generella populationen i och med deras högre 

utbildningsnivå och låga genomsnittsålder på 23 år. Generalisering av resultatet till hela 

populationen bör därför göras med försiktighet, men bör ses som representativt för studenter på 

Linköpings universitet. Bortfallet i enkäterna resulterade inte i något problem för 

undersökningen, frågan som hade högst bortfall var besvarandet av kön där totalt 23 av 413 

respondenter inte besvarat. Den mest troliga orsaken till detta var frågans position i enkäterna 

vilket kan ha gjort att respondenterna missat att frågan ställdes, se Appendix 2a och 2b. 

4.3 Genomförandet 

Enkäterna delades ut i pappersformat där respondenterna fick ta ställning till 27 olika 

påståenden. I de första 14 påståenden fick respondenten ta ställning till vilken grad 

respondenten håller med påståendet, medan respondenten fick vid de resterande påståenden 

ange hur sannolikt det var att respondenten skulle utöva angivna aktiviteter eller beteenden. 

Därefter följde kontrollfrågor. Enkätutdelningen utfördes på Linköpings universitet under 

perioden 1–6 mars 2017 och pilotundersökning skedde tre dagar innan detta tillfälle. 

Sammanlagt besvarade 413 studenter enkäterna, varav 203 var enkäter med påståenden om 

preventivmedel för män och 210 enkäter av den andra versionen. Det var delvis slumpmässigt 

utvalt vilka som besvarade vilken enkät på så sätt att när enkäterna delades ut gavs de ut 

varannan gång från varannan pappersbunt. Ena pappersbunten innehöll enkäter med påståenden 

om preventivmedel för män och den andra innehöll enkäter med påståenden om preventivmedel 
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för kvinnor. Dock gavs alltid samma enkät ut till respondenter som satt vid samma bord för att 

undvika att respondenterna skulle upptäcka att enkäterna fanns i två versioner. Både män och 

kvinnor besvarade båda versionerna av enkäterna. Personer som satt vid samma bord och som 

samtyckte sitt deltagande i studien tilläts att delta, därav går det inte att garantera att 

respondenterna inte diskuterade frågorna sinsemellan under besvarandet vilket kan ha påverkat 

resultaten. När enkäterna hade delats ut till de bord i närheten av varandra där det satt personer, 

placerade jag mig tillräckligt långt bort för att inte kunna betrakta respondenterna när de 

besvarade enkäterna. Efter cirka 8–10 minuter från utdelandet av enkäterna återvände jag till 

borden för att samla ihop enkäterna igen.  

När omkring två tredjedelar av de insamlade enkäterna hade besvarats var det fler enkäter som 

innehöll påståenden om preventivmedel för kvinnor som hade besvarats än enkäter som 

innehöll påståenden om preventivmedel för män. Den skeva fördelningen mellan enkäterna kan 

förklaras med att det vid ett bord satt flera personer medan det vid nästa bord endast satt en 

person vilket då betyder att den första enkäten fick fler respondenter än den andra. För att få en 

jämn fördelning mellan de två olika versionerna, fortsattes utdelningen därefter med att 

medvetet försöka få mer respondenter på enkäten utformat med påstående om preventivmedel 

för män.  

När enkäterna delades ut fick respondenterna reda på att enkäterna behandlade 

riskuppfattningen om preventivmedel, det specificerades således inte om det gällde 

preventivmedel för kvinnor eller för män och heller inte vad enkäterna kontrollerar för. 

Respondenterna blev även informerade om att enkäterna behandlas anonymt och konfidentiellt. 

Det var få som avböjde att svara på enkäterna och majoriteten som avböjde att svara på 

enkäterna var män. Respondenternas deltagande var frivilligt och respondenterna blev 

tillfrågade om de ville delta i enkätundersökningen innan den delades ut, vilket även stod 

skriftligt i båda versionerna av enkäterna. Därmed följde enkäterna även personuppgiftslagen 

(2011), härefter förkortat som PUL, vid datamaterialinsamling. PUL (2011) säger att det är 

förbjudet att behandla känsliga personuppgifter, exempelvis får inte en registrering göras som 

avslöjar en individs religion, politiska åsikter och sexualliv. Enkäterna innehöll frågor som 

behandlade dessa tre områden till en viss grad, dock eftersom enkäterna är omöjlig att härleda 

till en specifik individ och respondenterna frivilligt besvarade enkäterna är detta enligt PUL 

(2011) accepterat att användas.  
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4.4 Deskriptiv statistik 

Tabell 1 visar egenskaperna för mitt urval. Av totalt 413 respondenter var cirka 55 procent 

kvinnor och 45 procent män. Av de två enkätversionerna besvarades 210 stycken av den 

kvinnliga versionen och 203 stycken av den manliga versionen. Medelåldern på respondenterna 

var 23 år och en övervägande majoritet, 97 procent, var studenter, där 97 procent av 

respondenterna uppgav att de påbörjat studier på universitets- eller högskolenivå. Totalt uppgav 

59 procent av respondenterna att de var singel medan resterande antingen var i ett 

parförhållande eller gifta. Gällande religion uppgav 28 procent att de tror på ett högre väsen 

medan 9 procent av respondenterna ansågs sig vara religiösa. Slutligen befann sig 95 procent 

av respondenterna på en lägre inkomstnivå, antigen mindre än 10 000 eller mellan 10 000 och 

19 999 kr i månaden1 och ingen individ uppgav en månadsinkomst på 40 000 – 49 999 kr. Vissa 

respondenter besvarade inte alla kontrollfrågor, därför indikerar Tabell 1 hur många 

respondenter som totalt besvarade på varje kontrollvariabel.  

  

                                                 

1 Nämnvärt är att under enkäternas utdelning hade Centrala Studiestödsnämnden (CSN) tämligen nyligen 

beslutat om att höja studenternas totala studiemedel och lån för heltidsstudier från 9 904 kr i månaden till 10 016 

kronor i månaden under år 2017 (CSN, 2017). Inkomstnivåerna i Tabell 1 bör därför tolkas med viss försiktighet 

då cirka 97 procent av respondenterna hade studier som huvudsysselsättning och majoriteten av respondenterna 

rimligvist borde ha en inkomst mellan 10 000–19 999 kronor i månaden. 
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Tabell 1. Deskriptiv statistik för respondenterna 

Totalt urval, n = 413 Antal Procent Std. Avv. 

Kön 

Män 

Kvinnor 

390 

176 

214 

 

45,1  

54,9  

 

 

Enkätversion 

Manliga 

Kvinnliga 

413 

203 

210 

 

49,2  

50,8 

 

 

Risksökande (Lotterifrågan) 

Riskaverta 

Riskneutrala 

Risksökande 

412 

329 

76 

7 

 

79,9 

18,4 

1,7 

 

0,402 

0,388 

0,129 

Påbörjad utbildningsnivå 

Universitetsnivå 

413 

401 

 

97,3 

 

0,168 

Inkomst / månad 

Mindre än 10 000 

10 000 – 19 999 

20 000 – 29 999 

30 000 – 39 999 

40 000 – 49 999 

Mer än 50 000 

412 

232 

160 

16 

2 

- 

2 

 

56,31 

38,8 

3,89 

0,5 

  - 

0,5 

 

0,497 

0,488 

0,193 

0,070 

   - 

0,070 

Religiositet 

Religiös 

Tror på ett högre väsen 

 

412 

39 

114 

 

9,4 

27,6 

 

0,293 

0,448 

Förhållandestatus 

Singel 

I förhållande 

Gift 

411 

242 

161 

8  

 

58,9 

39,2 

1,9 

 

 

0,493 

0,024 

0,007 

Huvudsakliga sysselsättning 

Student 

413 

395 

 

95,6 

 

0,204 

 Medel-

värde 

  

Ålder 23,01  3,074 
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Tabell 2–5 återger Likertskalorna och de inkluderade påståendena. Då beroende- och 

förklaringsvariablerna innehöll flera påståenden testades respektive måtts reliabilitet i Tabell 

2–5 med hjälp av Cronbach’s Alpha, α, vilket är en funktion av testade element och dess 

genomsnittsinterkorrelation (Tavakol & Dennick, 2011). Det specificeras i ekvation ett som: 

α = 
𝑛

(𝑛−1)
 * (1-[(ΣVi)/Vtest]) 

n= antal frågor, Vi = varians av poäng på varje fråga, Vtest = total varians på totala poäng på hela testet. 

Tumregeln för det önskvärda värdet för Cronbachs Alpha är mellan 0,7–0,9, men ett värde 

mellan 0,6–0,95 är fortfarande acceptabelt, särskilt när det kommer till påståenden som mäter 

attityder (Tavakol & Dennick, 2011).  

Den interna korrelationen i Tabell 2, som visar respondenternas svar beroende på om de 

besvarade den manliga eller den kvinnliga versionen, visade sig vara låg för de sju frågor som 

utgör beroendevariabel i studien då α endast var 0,246. Det låga värdet kan innebära att frågorna 

inte mäter samma bakomliggande koncept, att det är heterogena strukturer av frågorna eller att 

för lite antal frågor ingår i värdet (Tavakol & Dennick, 2011). På grund av det låga värdet av α 

i Tabell 2 används i analysen endast det första påståendet separat, ”det är enkelt för en X att 

använda preventivmedel”, härefter förkortat till ENK, samt summan av påstående nummer tre; 

”preventivmedel för X kan ha långsiktiga biverkningar”, fyra; ”preventivmedel för X kan ha 

mycket allvarliga biverkningar”, och fem; ”preventivmedel för X kan ha mycket allvarliga 

biverkningar”, härefter förkortad till BIV. BIV utgör följaktligen ett index för de tre likartade 

påståendena. Den interna korrelationen mellan samtliga utav dessa beroendevariabler ligger på 

0,642 och α för BIV ligger på 0,881. 

Från Tabell 2 kan det utläsas att respondenterna generellt ansåg att det är enklare för kvinnor 

att använda preventivmedel, att det finns större fördelar för män att använda preventivmedel 

och att kvinnor upplever mer kortsiktiga, långsiktiga och allvarliga biverkningar. Vidare ansåg 

respondenterna att det är mer naturligt för en man att använda preventivmedel och att mannen 

bär ansvaret för att samlaget sker skyddat. 

  

[1] 
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Tabell 2. Riskuppfattning med preventivmedel, skillnader i enkätversionerna 

PÅSTÅENDEN Antal 

Medel-

värde 

Std. 

Avv. Spann 

Det är enkelt för en kvinna att använda preventivmedel 208 3,39 1,062 1–5  

Det är enkelt för en man att använda preventivmedel 201 2,78 1,517 1–5 

Det finns stora fördelar med att använda preventivmedel för 

en kvinna. 

208 3,60 1,146 1–5 

Det finns stora fördelar med att använda preventivmedel för 

en man. 

201 4,13 1,028 1–5 

Preventivmedel för kvinnor kan ha kortsiktiga biverkningar. 206 4,00 0,995 1–5 

Preventivmedel för män kan ha kortsiktiga biverkningar. 191 2,91 1,253 1–5 

Preventivmedel för kvinnor kan ha långsiktiga biverkningar. 207 3,97 1,063 1–5 

Preventivmedel för män kan ha långsiktiga biverkningar. 190 2,64 1,186 1–5 

Preventivmedel för kvinnor kan ha mycket allvarliga 

biverkningar. 

206 3,70 1,199 1–5 

Preventivmedel för män kan ha mycket allvarliga 

biverkningar. 

189 2,28 1,171 1–5 

Det är naturligt för en kvinna att använda preventivmedel. 207 2,45 1,335 1–5 

Det är naturligt för en man att använda preventivmedel. 195 2,94 1,470 1–5 

Kvinnan bär ansvaret för att förhindra graviditet vid 

oskyddat samlag. 

209 1,58 0,993 1–5 

Mannen bär ansvaret för att förhindra graviditet vid 

oskyddat samlag. 

202 3,00 1,195 1–5 

 

I Tabell 3 som redovisar respondenternas altruism var α lika med 0,621 och anses därför vara 

tillräckligt tillfredställande för att kunna ha med samtliga frågor i förklaringsvariablerna. 

Respondenterna visade generellt en hög nivå av altruism på samtliga frågor. Respondenterna 

var mest altruistiska när det gällde att donera till välgörenhet och minst altruistiska när det 

angick att skänka pengar till en tiggare. Summan av svaren till samtliga påståenden används 

som ett index för att mäta altruism i analysen. 
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Tabell 3. Altruism 

PÅSTÅENDEN Antal Medelvärde Spann Std. Avv. 

Donera pengar, kläder eller varor till välgörenhet. 413 3,97 1–5 1,100 

Låna ut mobiltelefonen till en obekant person. 413 3,20 1–5 1,212 

Skänka pengar till en tiggare. 413 2,64 1–5 1,370 

Tillåta en obekant att gå före i en kö. 413 3,91 1–5 1,110 

Påpeka om en kassör tagit för lite betalt. 411 3,16 1–5 1,392 

Låna ut ett föremål av värde till en obekant granne. 412 3,00 1–5 1,159 

Frivilligt ställa upp som djur- eller barnvakt utan 

ersättning. 

413 3,87 1–5 1,192 

 

Tabell 4 visar sammanfattningen av respondenternas riskbenägenhet. Respondenterna var även 

mer risksökande än riskavert då medelvärdet på alla frågor förutom ”ta mediciner med hög risk 

för negativa bieffekter” och ”inte ha ett brandalarm i eller utanför sovrummet” låg på en 

risksökande nivå, det vill säga över gradering tre. Vid Riskbenägenhet låg α på den oacceptabla 

nivån 0,391. Eftersom enkäterna innehåller en ytterligare fråga om riskbenägenhet 

(Lotterifrågan som redovisas i Tabell 2 och beskrivs nedan) analyseras påståendena för 

riskbenägenhet utan någon bearbetning i analysen. På liknande sätt som tidigare skapades ett 

index för riskbenägenhet genom att summera de totala poängen för 

riskbenägenhetspåståendena.  

Tabell 4. Riskbenägenhet 

PÅSTÅENDEN Antal Medelvärde Spann Std. Avv. 

Äta utgångna matvaror som fortfarande ser okej ut. 413 4,01 1–5 1,233 

Ta mediciner med hög risk för negativa bieffekter. 412 2,40 1–5 1,054 

Ha sex utan kondom. 412 3,45 1–5 1,362 

Inte använda solkräm vid solbad. 413 3,22 1–5 1,340 

Inte ha ett brandalarm i eller utanför sovrummet. 413 2,53 1–5 1,371 

Cykla utan hjälm. 413 4,79 1–5 0,689 

 

Vidare visar Tabell 5 respondenternas syn på traditionella könsroller där α ligger på den 

acceptabla nivån 0,644. Generellt visade respondenterna en låg nivå av traditionell förhållning 
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till könsroller. Fråga två, tre och sex bör läsas omvänt eftersom exempelvis en respondent som 

helt anser att mannen bör ta lika stort ansvar i hemmet då fyller i en femma som där 

representerar en icke traditionell syn till skillnad från de övriga frågorna där en ifylld etta 

representerar en icke traditionell syn. Därav vändes (omkodades) påståendena inför analysen 

på så sätt att frågorna fångar upp en gemensam attityd hos respondenterna i den statistiska 

analysen. Lägre värden på dessa tre påståenden innebar en traditionell förhållning till könsroller 

medan lägre värden på resterande påståenden för traditionella könsroller innebar ett avstånd 

från traditionella syner på könsroller. Med omkodning menas en omräkning på sex minus 

respondenternas gradering, så om respondenten angav en fyra omkodades det till en tvåa (sex 

minus fyra).  Efter denna omkodning skapades ett index för traditionella könsroller genom att 

summera responsen från samtliga respondenter för skalan. 

Tabell 5. Traditionella könsroller 

PÅSTÅENDEN Antal Medelvärde Spann  Std. Avv. 

Att svära och prata oanständigt är mer motbjudande 

när en kvinna gör det än när en man gör det. 

 

411 1,59 1–5 1,035 

Oberoende av vad mannen tjänar i lön i relation till 

vad kvinnan tjänar i lön ska mannen ta lika stort 

ansvar för hushållsarbetet. 

 

411 4,39 1–5 1,043 

Kvinnor och män ska dela föräldraledigheten lika. 

 

412 3,80 1–5 1,308 

Kroppsbehåring är mer motbjudande på kvinnor än 

på män. 

 

412 2,67 1–5 1,351 

Det är mer passande för en kvinna att arbete på dagis 

än för en man. 

 

413 1,64 1–5 1,089 

En kvinna ska betala lika mycket som en man när de 

går ut på en dejt och äter tillsammans. 

 

411 3,99 1–5 1,191 

Om en man pratar om sina problem förlorar han mer 

respekt än om en kvinna pratar om sina problem. 

411 1,67 1–5 1,071 

 

Tabell 13 som visar könsskillnader mellan respondenters svar angående förklaringsvariablerna 

återfinns i Appendix 1. De kvinnliga respondenternas totala svar visade en högre nivå av 

altruism än männen, däremot var den generella nivån av altruism bland samtliga respondenter 

hög. Den största könsskillnaden var vid traditionella könsroller, där de manliga respondenterna 

hade en mer traditionell förhållning till könsroller än vad kvinnorna hade. Generellt hade dock 
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samtliga respondenter en låg nivå av traditionell förhållning till könsroller då det högsta 

medelvärdet bland männen och kvinnorna låg på 2,97 respektive 2,39 båda vid 

ställningstagandet ”kroppsbehåring är mer motbjudande på kvinnor än på män”. Den minsta 

könsskillnaden mellan respondenterna var deras svar vid Riskbenägenhet, där männen visade 

en något mer risksökande attityd. Påståendet med den största skillnaden mellan könen vid 

riskbenägenheten var ”inte ha ett brandlarm i eller utanför sovrummet”, där männens 

medelvärde hamnade på 2,63 och kvinnornas på 2,47. 

4.5 Empirisk strategi 

Ordinary Least Square (OLS) regressioner var den ekonometriska modell som användes för att 

undersöka olika samband. Separata t-test utfördes även på de valda beroendevariablerna för att 

testa om skillnaden mellan olika grupper var statistiskt signifikanta. Riskuppfattning om 

preventivmedel representerar studiens beroendevariabel, Y, och utgörs antingen av det separata 

påståendet ENK eller indexet BIV i analysen. De huvudsakliga variablerna är: Preventivmedel 

för män, PrevMan (1 om respondenten blev tilldelad enkät innehållande påståenden kring 

preventivmedel för män, annars 0), Altruism (ovan diskuterat index för altruism, där större 

värden indikerar högre altruism), Riskbenägenhet (ovan diskuterat index för riskbenägenhet, 

där högre värden indikerar mer risksökande), Traditionella könsroller (ovan diskuterat index 

för traditionella könsroller, där högre värden indikerar mer traditionell könsuppfattning) och 

Kön (1 om respondenter var en kvinna, annars 0). Specifikationen redovisas i ekvation två.  

Yi = a + β0*PrevMan + β1 *Altruism + β2 * Riskbenägenhet +  

β3*Traditionella könsroller + β4*Kön + β5*Xi + u 

I specifikationen representerar X alla kontrollvariabler: ålder, civilstånd, huvudsaklig 

sysselsättning, påbörjad utbildningsnivå, partiröstning, månadsinkomst, religiositet, tron på ett 

högre väsen, Lotterifrågan (förklaras i nästa stycke), samt om respondenterna var födda i 

Sverige och ifall båda deras föräldrar var födda i Sverige. Alla respondenterna representeras av 

i. Varje beroende- och förklaringsvariabel förutom Kön utgörs av ett index som består av ett 

antal påståenden.  

Som ett alternativt mått för riskbenägenhet innehöll enkäterna den så kallade Lotterifrågan. 

Lotterifrågan är sedan tidigare väletablerad och forskare anser att det är en pålitlig metodologisk 

fråga (Hartog et al, 2002; Guiso & Paiella, 2008). I denna fick respondenterna ta ställning till 

[2] 
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hur mycket pengar de skulle betala för ett lotteri som ger möjlighet att med 10 procent chans 

vinna 1 000 kronor. Eftersom väntevärdet i frågan är 100 kronor kategoriserades respondenter 

med svar över 100 kronor som riskaverta, lika med 100 kronor som riskneutrala och under 100 

kronor som risksökande.  

4.6 Etik 

För att säkerhetsställa att studien utförs på ett etiskt vis redovisas all insamlad empiri, metod 

och resultat öppet och dokumenteras. Studien har inte ett bakomliggande kommersiellt intresse 

eller andra motiv utöver att besvara frågeställningarna, vilket kan intygas genom att studien inte 

utfördes på uppdrag av en andra part. Respondenterna är genomgående anonyma då varken 

namn eller dylik personlig information registrerades i enkäterna. Studien följer därmed 

Vetenskapsrådets (2011) riktlinjer för forskningsetik. 

5 Resultat 

5.1 Deskriptiva resultat 

Till analysen eliminerade jag tre av sju påståenden som behandlar riskuppfattningen med 

preventivmedel i enkäterna. De som är med vidare i analysen redovisas i Tabell 6. De 

exkluderade påståendena valdes bort eftersom påståendena kan ha varit svårtolkade för 

respondenterna och korrelerade svagt med de övriga påståendena i skalan. Tabell 6 visar, 

exempelvis, att respondenterna anser att det finns större fördelar för män att använda 

preventivmedel än vad det gör för kvinnor och att det är mannen som bär det största ansvaret 

när det gäller att förhindra oönskad graviditet. Eftersom det är kvinnorna som blir gravida och 

det bara är dem som även upplever positiva biverkningar av preventivmedel borde det anses 

vara större fördelar för kvinnor än för män att använda sig utav preventivmedel. Att det anses 

vara mannens roll att se till att samlaget sker skyddat säger emot tidigare forskning. Ytterligare 

ansåg respondenterna att det till viss del är mer naturligt för en man att använda preventivmedel, 

vilket historiskt sett i så fall borde resultera i att preventivmedel för män prioriterades mer än 

preventivmedel för kvinnor. Dessa svar är motsägelsefulla med verkligheten och kan eventuellt 

förklaras med att respondenterna försökt besvara enkäterna så politiskt korrekt som möjligt. Att 

respondenterna haft i åtanke att det bara är kvinnorna som kan ta preventivmedel och försökt 

indikera att de inte har några invändningar mot att preventivmedel för män ska bli tillgängligt. 
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Slutsatsen av detta, tillsammans med det låga α på 0,246 för dessa påståenden, blev därför att 

exkludera responsen på dessa påståenden (två, sex och sju i Tabell 2) i den fortsatta analysen. 

Tabell 6 visar jämförelser för de båda beroendevariablerna, ENK och BIV, där de övriga 

påståenden som inte eliminerades ingår. Det är statistiskt signifikanta skillnader i samtliga fall. 

Både männen och kvinnorna anser att preventivmedel för kvinnor har högre biverkningar än 

vad preventivmedel för män vid samtliga påståenden som ingår i BIV. De kvinnliga 

respondenternas svar fluktuerade mest i medelvärde beroende på om enkäten behandlade 

preventivmedel för kvinnor eller för män. Den största skillnaden mellan preventivmedel för 

män respektive för kvinnor anser de kvinnliga respondenterna är vid allvarliga biverkningar, 

där de anser att kvinnor upplever mer allvarliga biverkningar (M = 3,88, STD. AVV. = 1,202) i 

jämförelse med preventivmedel för män (M = 2,20, STD. AVV. = 1,104), t(204) = 10,458, p < 

0,000. Även de manliga respondenterna visar störst skillnad i svar där de anser att kvinnor 

upplever mer allvarligare biverkningar (M = 3,47, STD. AVV = 1,199) av preventivmedel än 

vad män gör (M = 2,40, STD. AVV. = 1,252), t(166) = 5,691, p < 0,000. Både de manliga och 

de kvinnliga respondenterna graderar de långsiktiga och allvarliga biverkningarna högre om det 

handlar om deras eget kön. Exempelvis vid preventivmedel för män ger manliga respondenter 

ett högre värde för de långsiktiga biverkningarna för män (M = 2,76, STD. AVV. = 1,272) än 

vad kvinnliga respondenter ger för män (M = 2,57, STD. AVV. = 1,108), t(204) = 10,271, p < 

0,001. Även om både de kvinnliga och manliga respondenterna anser att preventivmedel för 

kvinnor har mer kortsiktiga biverkningar, så garderar kvinnor de kortsiktiga biverkningarna för 

kvinnor högre (M = 4,12, STD. AVV. = 0,998), t(206) = 7,286, p < 0,000, än vad männen gör 

(M = 3,84, STD. AVV. = 1,004), t(166)= 5,587, p < 0,000. Avslutningsvis, anser både männen, 

t(172) = 3,333, p < 0,001 och kvinnorna, t(211) = 3,070, p < 0,002 att det är enklare för kvinnor 

att använda preventivmedel än vad det är för män.  
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Tabell 6. Deskriptiva resultat 

 KVINNLIGA RESPONDENTER MANLIGA RESPONDENTER 

PÅSTÅENDEN 
Preventivmedel 

för män 

Preventivmedel 

för kvinnor 

Preventivmedel 

för män 

Preventivmedel 

för kvinnor 

Beroendevariabel ENK     

Det är enkelt för en X att 

använda preventivmedel. 

M = 2,78 

Std. Avv. = 1,563 

Antal = 111 

M = 3,35 

Std. Avv. = 1,123 

Antal = 102 

M = 2,83 

Std. Avv. = 1,473 

Antal = 86 

M = 3,44 

Std. Avv. = 0,895 

Antal = 88 

Beroendevariabel BIV     

Preventivmedel för X kan 

ha kortsiktiga 

biverkningar. 

M = 2,98 

Std. Avv. = 1,234 

Antal = 106 

M = 4,12 

Std. Avv. = 0,998 

Antal = 102 

 

M = 2,85 

Std. Avv. = 1,268 

Antal = 82 

M = 3,84 

Std. Avv. = 1,004 

Antal = 86 

Preventivmedel för X kan 

ha långsiktiga 

biverkningar. 

M = 2,57 

Std. Avv. = 1,108 

Antal = 105 

M = 4,17 

Std. Avv. = 1,123 

Antal = 101 

M = 2,76 

Std. Avv. = 1,272 

Antal= 82 

M = 3,75 

Std. Avv. = 0,986 

Antal = 88 

 

Preventivmedel för X kan 

ha mycket allvarliga 

biverkningar. 

M = 2,20 

Std. Avv. = 1,104 

Antal = 105 

M = 3,88 

Std. Avv. = 1,202 

Antal = 101 

M = 2,40 

Std. Avv. = 1,252 

Antal = 81 

M = 3,47 

Std. Avv. = 1,199 

Antal = 87 

 

5.2 Regressionsanalys 

Resultaten från OLS regressioner redovisas i Tabell 7–9 och separata skattningar återfinns i 

Tabell 10. Tabell 7 och 8 är inte uppdelade mellan de olika enkätversionerna utan skattningarna 

gäller för båda enkätversionerna, sådan uppdelning görs istället i Tabell 9. I Tabell 9–10 

används Lotterifrågan istället för riskbenägenhet eftersom Cronbachs Alpha för 

Riskbenägenhetindexet låg på en oacceptabel nivå. Dessa två variabler användes aldrig 

samtidigt i en regression eftersom de testar samma underliggande koncept. 

I Tabell 7 i skattningarna (1) – (5) är enkätversionen (PrevMan) alltid statistiskt signifikant, 

oavsett vilka variabler som inkluderades i dessa skattningar påverkar enkätversionen 

respondenternas uppfattning om användandet av preventivmedel. För att testa robustheten för 

variablerna utförde jag regressioner med och utan Lotterifrågan och Riskbenägenhetvariabeln i 

Tabell 7. Skillnaden mellan skattning (2) och (3) i Tabell 7 är att i skattning (2) inkluderades 

påståendena som testade respondenternas riskbenägenhet och i skattning (3) inkluderades 
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istället Lotterifrågan som kategoriserade respondenten som riskavert, riskneutral eller 

risksökande. Vid frågan om hur enkelt det är att använda preventivmedel skiljer sig 

uppfattningen mellan preventivmedel för män respektive för kvinnor. Respondenterna anser att 

det är lättare för kvinnor att använda preventivmedel än vad det är för män (då ett högre värde 

på ENK, betyder lättare att använda preventivmedel). I skattningarna (2) – (5) i Tabell 7 

inkluderades samtliga förklaringsvariabler. En individs nivå av altruism och riskbenägenhet 

påverkar, med statistisk signifikans, uppfattningen om hur enkelt det är för en man eller en 

kvinna att använda preventivmedel. Individer som är mer riskaverta anser att det är enklare att 

använda preventivmedel. Tabell 7 visar vidare att om en respondent anser att det är enkelt att 

använda preventivmedel är den mindre altruistisk. Individer med en något mindre traditionell 

förhållning till könsroller anser att det är enklare att använda preventivmedel, resultaten är dock 

statistiskt icke signifikanta. 
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Tabell 7. OLS regressioner - ENK som beroendevariabel, olika förklaringsvariabler 

VARIABLER (1)           (2)    (3)     (4)    (5) 

PrevMan - 0,591*** 

(0,132) 

-0,608*** 

(0,140) 

-0,594*** 

(0,132) 

-0,670*** 

(0,133) 

-0,603*** 

(0,134) 

Kön - 0,066 

(0,133) 

-0,032 

(0,140) 

-0,066 

(0,146) 

0,044 

(0,050) 

0,011 

(0,146) 

Traditionella 

könsroller 
 

- 0,007 

(0,015) 

- 0,009 

(0,016) 

-0,013 

(0,016) 

-0,015 

(0,016) 

Altruism 
 

-0,043*** 

(0,014) 

-0,044*** 

(0,015) 

-0,029** 

(0,015) 

-0,032** 

(0,015) 

Riskbenägenhet 
 

-0,042** 

(0,018)             
 

-0,050*** 

(0,018) 

 

Riskaverta 
  

0,043 

(0,174) 
 

0,169 

(0,175) 

Risksökande 
  

-0,868* 

(0,514) 
 

-0,603 

(0,504) 

Antal  387 382 381 375 376 

R2 0,050 0,085 0,080 0,150 0,169 

Kontrollvariabler 

inkluderade 
Nej Nej Nej Ja Ja 

Noteringarna ***, ** och * visar signifikansnivå på 1 %, 5% respektive 10 %. Standardfel inom parantes. 

I kontrollvariablerna ingår följande: ålder, inkomst, partiröstning, kön, utbildningsnivå, troende, religiositet, 

civilstånd, sysselsättning, född i Sverige och om föräldrar är födda i Sverige. 

Resultaten från BIV redovisas i Tabell 8 och även här testas robustheten för variablerna med 

regressioner med och utan Lotterifrågan och Riskbenägenhetvariabeln. Även här finns det en 

statistiskt signifikant skillnad i riskuppfattning med preventivmedel för män respektive 

preventivmedel för kvinnor i samtliga skattningar (6) – (10). Skattning (7) och (9) i Tabell 8 

visar att respondentens riskbenägenhet påverkar riskuppfattning med preventivmedel. Desto 

mer risksökande en individ är desto högre är deras riskuppfattning med 

preventivmedelanvändande med statistisk signifikans. Respondenter med en mindre traditionell 

förhållning till könsroller anser att biverkningar är högre och ju högre nivå av altruism de visar 

desto värre anser de biverkningarna av preventivmedel vara. Dessa två variabler är dock 

statistiskt icke signifikanta. 
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Tabell 8. OLS regressioner med BIV som beroendevariabel, olika förklaringsvariabler 

VARIABLER (6) (7) (8) (9) (10) 

PrevMan -3,814*** 

(0,310) 

-3,738*** 

(0,312) 

-3,816*** 

(0,314) 

-3,706*** 

(0,328) 

-3,777*** 

(0,331) 

Kön 0,442 

(0,312) 

0,411 

(0,332) 

0,251 

(0,345) 

0,299 

(0,349) 

0,189 

(0,363) 

Traditionella 

könsroller 

 0,003 

(0,037) 

-0,001 

(0,037) 

-0,004 

(0,055) 

-0,004 

(0,040) 

Altruism  0,036 

(0,034) 

0,042 

(0,034) 

0,027 

(0,036) 

0,034 

(0,037) 

Riskbenägenhet  0,100** 

(0,043) 

 0,100** 

(0,044) 

 

Riskaverta   0,311 

(0,412) 

 0,047 

(0,431) 

Risksökande   -0,882 

(1,287) 

 -0,974 

(1,302) 

Antal 373 370 369 362 361 

R2 0,292 0,301 0,295 0,321 0,315 

Kontrollfrågor 

inkluderade 

Nej Nej Nej Ja Ja 

Noteringarna ***, ** och * visar signifikansnivå på 1 %, 5% respektive 10 %. Standardfel inom parantes. 

I kontrollvariablerna ingår följande: ålder, inkomst, partiröstning, kön, utbildningsnivå, troende, religiositet, 

civilstånd, sysselsättning, född i Sverige och om föräldrar är födda i Sverige. 

Tabell 9 visar OLS regressioner uppdelat efter de olika enkätversionerna. För att säkerställa 

robustheten ingår endast Lotterifrågan i samtliga skattningar i Tabell 9. Skattning (11) och (13) 

innehåller endast den kvinnliga versionen av enkäten med ENK respektive BIV som 

beroendevariabel, medan skattning (12) och (14) innehåller den manliga versionen av enkäten 

med samma respektive beroendevariabel. Respondenternas kön är inte statistiskt signifikant i 

någon av skattningarna i Tabell 9 gällande riskuppfattning med preventivmedel. Den kvinnliga 

versionen av enkäten visar att respondentens nivå av altruism och förhållning till traditionella 

könsroller är statistiskt signifikant när det gäller riskuppfattning kring preventivmedel. 

Respondenter som anser att det är enkelt för en kvinna att använda preventivmedel är mindre 

altruistiska och har en mer traditionell förhållning till könsroller än de respondenter som anser 

att det är svårt för en kvinna att använda preventivmedel. Mindre risksökande individer, dock 
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statistiskt icke signifikant, anser att det är enklare för både män och kvinnor att använda 

preventivmedel. Den manliga versionen av enkäten visar samma resultat, även här statistiskt 

icke signifikanta, där mindre risksökande respondenter anser att det är enkelt för en man att 

använda preventivmedel. Resterande resultat som är statistiskt icke signifikanta vid den 

manliga versionen visar att en mindre traditionell förhållning till könsroller och mer altruistiska 

individer anser det vara enklare för en man att använda preventivmedel.  

Biverkningar med preventivmedel som redovisas i skattning (13) och (14) visar störst skillnad 

beroende på om enkätversionerna behandlar män eller kvinnor. Respondenter som anser att det 

är mer riskfyllt för kvinnor att använda preventivmedel är till viss del mer altruistiska medan 

respondenter som anser det vara riskfyllt för män att använda preventivmedel är mindre 

altruistiska. De som har en mindre traditionell förhållning till könsroller anser att 

biverkningarna är högre för kvinnor, medan de med en mer traditionell syn anser att 

biverkningar för män är högre. I dessa skattningar är det dock endast altruism som visar 

statistiskt signifikanta resultat.  
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Tabell 9. OLS regressioner separerat efter de två olika enkätversionerna 

 

VARIABLER 

(11) 

Kvinnliga 

versionen 

ENK 

(12) 

Manliga 

versionen 

ENK 

(13) 

Kvinnliga 

versionen 

BIV 

    (14) 

Manliga 

versionen 

BIV 

Kön 0,279 

(0,173) 

-0,044 

(0,241) 

0,300 

(0,510) 

-0,336 

(0,543) 

Traditionella 

könsroller 

0,034* 

(0,019) 

-0,041 

(0,027) 

-0,065 

(0,055) 

0,044 

(0,060) 

Altruism -0,053*** 

(0,028) 

 

0,004 

(0,026) 

 

0,104** 

(0,047) 

-0,083 

(0,059) 

Riskavert -0,230 

(0,190) 

0,471 

(0,305) 

0,825 

(0,557) 

-0,939 

(0,693) 

Risksökande -0,464 

(0,518) 

-0,606 

(0,919) 

-0,908 

(1,508) 

-2,356 

(2,453) 

 

Antal 183 190 180 181 

R2 0,264 0,178 0,152 0,101 

Noteringarna ***, ** och * visar signifikansnivå på 1 %, 5 % respektive 10 %. Standardfel inom parantes.  

I skattning (11) – (12) är beroendevariabeln ENK och i skattning (13) – (14) är beroendevariabeln BIV. 

kontrollvariabler ingår i samtliga skattningar och dessa är: ålder, inkomst, partiröstning, utbildningsnivå, troende 

på ett högre väsen, religiositet, civilstånd, sysselsättning, född i Sverige, och om föräldrar är födda i Sverige. 

Se Appendix 1, Tabell 12 för samma regression fast med Riskbenägenhet som förklaringsvariabel istället för 

Lotterifrågan. 

5.3 Separata skattningar 

Tabell 10 visar separata skattningar på de sju påståenden som behandlar riskuppfattning med 

preventivmedel där resultaten är könsuppdelat. Till skillnad från Tabell 9, där respondenternas 

kön inte visade statistik signifikans, visar dessa separata skattningar att kön påverkar resultaten 

på ett statistiskt signifikant sätt. Dock visar påståendena två, fördelar med att använda 

preventivmedel, fem, att preventivmedel innebär allvarliga biverkningar, och sex, hur naturligt 

det är att använda preventivmedel, inte statistiskt signifikanta resultat vid någon av variablerna.  

De statistiskt signifikanta resultaten visar att vid påstående ett anser kvinnor som har en mindre 

traditionell förhållning till könsroller och är mindre altruistiska att det är enklare att använda 

preventivmedel. Kvinnor som är mer altruistiska anser till en högre grad att preventivmedel har 
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kortsiktiga och långsiktiga biverkningar. Män som är mer altruistiska och har en mer traditionell 

förhållning till könsroller anser att den ena partnern i relationen har mer ansvar för att samlaget 

sker skyddat. Riskbenägenheten visar aldrig statistiskt signifikanta resultat vid någon av könen, 

men män som är mer risksökande anser att preventivmedel har kortsiktiga biverkningar. 

Påstående två, fyra och fem för männen visar att både riskaverta och risksökande individer har 

en negativ korrelation till påståendet, därför är det rimligt att anta att mer riskneutrala män anser 

att preventivmedel har betydande fördelar samt har långsiktiga och allvarliga biverkningar. 

Vidare anser riskaverta män att det är enkelt att använda preventivmedel.  Eftersom det vid 

Lotterifrågan inte var några kvinnor som angav en risksökande svar är dessa kolumner för 

kvinnor tomma och endast korrelationen med riskaverta kvinnor ingår i Tabell 10 (i jämförelse 

med riskneutrala).  Kvinnor som är mindre riskaverta anser att det är enkelt och att det finns 

betydliga fördelar med att använda preventivmedel, de anser även att preventivmedel till en 

större grad har kortsiktiga biverkningar. Avslutningsvis, anser riskaverta kvinnor att 

preventivmedel kan förknippas till en högre grad med långsiktiga och allvarliga biverkningar.  
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Tabell 10. Separata skattningar för enkätpåstående behandlande riskuppfattning med preventivmedel, könsuppdelat 

 

VARIABLER 
(15a) 
Män 

(15b) 
Kvinnor 

(16a) 
Män 

(16b) 
Kvinnor 

(17a) 
Män 

(17b) 
Kvinnor 

(18a) 
Män 

(18b) 
Kvinnor 

(19a) 
Män 

(19b) 
Kvinnor 

(20a) 
Män 

(20b) 
Kvinnor 

(21a) 
Män 

(21b) 
Kvinnor 

Traditionella 

könsroller 

0,023 

(0,021) 

-0,064** 

(0,028) 

0,019 

(0,018) 

-0,021 

(0,024) 

-0,009 

(0,022) 

0,032 

(0,027) 

-0,018 

(0,021) 

0,004 

(0,030) 

-0,019 

(0,023) 

0,035 

(0,032) 

-0,007 

(0,024) 

-0,016 

(0,031) 

0,052** 

(0,021) 

0,010 

(0,028) 

Altruism -0,022 

(0,022) 

-0,043* 

(0,022) 

-0,023 

(0,019) 

-0,026 

(0,019) 

-0,035 

(0,023) 

0,045** 

(0,021) 

0,002 

(0,023) 

0,048* 

(0,023) 

-0,024 

(0,025) 

0,031 

(0,024) 

0,013 

(0,026) 

-0,019 

(0,024) 

0,051** 

(0,22) 

-0,028 

(0,022) 

Riskaverta 0,281 

(0,237) 

-0,002 

(0,290) 

-0,021 

(0,206) 

-0,513 

(0,242) 

-0,051 

(0,239) 

-0,086 

(0,276) 

-0,058 

(0,236) 

0,207 

(0,304) 

 

-0,010 

(0,265) 

0,073 

(0,321) 

0,187 

(0,271) 

-0,341 

(0,319) 

0,006 

(0,232) 

-0,221 

(0,284) 

Risksökande1 -0,498 

(0,518) 

__ -0,060 

(0,451) 

__ 0,049 

(0,552) 

__ -0,393 

(0,552) 

__ -0,144 

(0,612) 

__ -0,238 

(0,591) 

__ -0,299 

(0,512) 

__ 

Antal 167 204 167 204 162 200 164 198 163 198 165 202 169 205 

R2 0,143 0,182 0,128 0,142 0,108 0,089 0,102 0,115 0,081 0,089 0,068 0,140 0,151 0,143 

Noteringarna ***, ** och * visar signifikansnivå på 1 %, 5% respektive 10%. Standardfel inom parantes. Varje påstående 1–7 har två kolumner, kolumn a behandlar alltid 

männens svar och kolumn b behandlar alltid kvinnornas svar. Kontrollvariabler är inkluderade i varje skattning, vilka är: ålder, inkomst, partiröstning, utbildningsnivå, 

troende på ett högre väsen, religiositet, civilstånd, sysselsättning, född i Sverige, och om föräldrar är födda i Sverige. Se Appendix 1, Tabell 14 för samma regression fast med 

Riskbenägenhet som förklaringsvariabel istället för Lotterifrågan. 

1. Ingen kvinnlig respondent angav ett risksökande svar i Lotterifrågan. 
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6 Diskussion  

Jag argumenterar för att skillnader i riskuppfattningen med preventivmedel för män och kvinnor 

är anledningen till att det ännu inte finns preventivmedel för män tillgängligt på marknaden. 

Där biverkningarna från preventivmedel i sådana fall anses vara värre för män än för kvinnor. 

Respondenternas svar visar dock på motsatsen. Respondenterna anser att både kortsiktiga och 

långsiktiga biverkningar för kvinnor är värre och allvarligare än för män. Det kan finnas flera 

orsaker till varför mina resultat visar dessa utfall. Förslagsvis kan det vara så att respondenterna 

genom sina svar försökt överkompensera och angivit så politiskt korrekta svar som möjligt. 

Exempelvis anser respondenterna generellt att det är mannen som bär det största ansvaret att 

samlaget sker skyddat, vilket jämförande med Kero et al. (2001) och Ekstrand et al. (2007) 

säger emot tidigare forskning där den generella attityden visar att ansvaret anses bör placeras 

på kvinnan. Dessutom är skillnaderna i medelvärdet av graderingarna höga, medelvärdet för 

graden respondenterna instämmer med att det finns kortsiktiga biverkningar för kvinnor ligger 

på 4,00 medan motsvarande medelvärde för kortsiktiga biverkningar för män ligger på 2,91. 

Den ansenliga skillnaden kan motiveras av att, trots specifikationen i enkäterna, respondenterna 

haft olika preventivmedel i åtanke vid besvarande av enkäterna. Eftersom det fanns ett fåtal av 

mina enkäter där respondenterna indikerat att de inte vet vilka preventivmedel för män som 

existerar kan det innebära att fler respondenter än vad som framkom är i samma sits. Det 

vanligaste, hittills enda tillgängliga och mest använda preventivmedel för män är kondomer, 

om respondenterna hade kondomer i åtanke vid besvarandet av enkäterna, trots andra 

uppmaningar, vore det inte helt förvånande. Dock är medelvärdet på 2,91 för kortsiktiga 

biverkningar och medelvärdet på 2,64 för långsiktiga biverkningar med manliga 

preventivmedel i så fall hög med tanke på att biverkningar av kondomer i stort sett är 

försumbara. 

6.1 Altruism 

I enlighet med tidigare forskning (Simmons et al., 2007; Wilson & Csikszentmihalyi, 2015; 

Rand et al., 2016) visade de kvinnliga respondenterna en viss högre nivå av altruism än de 

manliga. Jag hypotiserade att en individs nivå av altruism kommer påverka dennes 

riskuppfattning med preventivmedel, att ju mer altruistisk en individ är desto mer benägen är 

personen att använda preventivmedel eftersom det då innebär att partnern besparas det. I 
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enlighet med min hypotes påverkade altruism respondenternas riskuppfattning där de som är 

mer altruistiska anser att det finns högre risker med preventivmedel. Resultaten är dock inte 

statistiskt signifikanta. Däremot visades statistiskt signifikanta resultat i skattningen på den 

kvinnliga versionen av enkäten där de respondenter som var mer altruistiska uppfattar risken 

för kvinnor med preventivmedel som högre. I avseende från mitt teoretiska ramverk anser jag 

att dessa resultat är förväntade. Motivationen bakom altruistiskt beteende menar Jacobsson 

(2005) föreligger i den primära nyttan av beteendet. Eftersom kvinnor kan anses ha en högre 

primär nytta av att använda preventivmedel leder det då till en högre motivation i jämförelse 

med män till att använda preventivmedel. Vidare menar Batsons (2010) med sin empati-

altruism-teorin att altruistiska individer har högre empatiförmåga. Det stämmer även in på min 

hypotes. Mindre altruism hos en individ kan antyda brist på empati och därmed svårigheter att 

sätta sig in i andras situationer och bedöma riskerna utifrån en annans perspektiv. Om en individ 

inte själv har upplevt biverkningar av preventivmedel kan mindre altruistiska individer tro att 

andra överdriver eller påstår sig uppleva icke befintliga biverkningar. De mindre altruistiska 

individerna anser att det är lätt för kvinnor att använda preventivmedel, vilket kan relateras till 

förmågan att sätta sig in i andras situationer. Om en individ inte tar hänsyn till vägen från 

anskaffandet till användandet av preventivmedel kan preventivmedelsanvändandet uppfattas 

som enkelt. De fysiologiska, psykologiska och ekonomiska aspekterna som individen går 

igenom kan bli förbisedd om individen själv inte går igenom processen. 

6.2 Riskbenägenhet 

I enlighet med tidigare forskning (Byrnes et al., 1999; Weber et al. 2002) visar de manliga 

respondenterna en något högre nivå av risksökande än de kvinnliga. Samtliga respondenter 

visar dock en riskbenägenhet som indikerar en risksökande attityd förutom vid Lotterifrågan 

där hela 79,8 % av respondenterna angav ett riskavert svar. Förslagsvis kan detta bero på att 

Lotterifrågan behandlar ekonomisk risk genom direkt kategorisering, medan de andra sex 

påståendena behandlar beteenderisk genom attitydfrågor. Exempelvis är att cykla utan hjälm 

för personer som är inom laglig ålder trots allt vanligt i Sverige och ses eventuellt inte som ett 

risksökande beteende. En individs risktyp påverkar riskuppfattningen med preventivmedel till 

viss del, men sällan på ett statistiskt signifikant sätt, särskilt när Lotterifrågan användes i 

regressionerna. De statistiskt icke signifikanta svaren kan ha en förklaring till den teoretiska 

paradoxen som tidigare nämnts, att trots att män är mer risksökande än kvinnor uppfattas 

riskerna gällande biverkningarna med preventivmedel för män som större än biverkningarna 
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för kvinnor. Johnson et al. (2004) och Harris och Jenkins (2006) visade i sin forskning att när 

det kommer till hälsofrågor tar kvinnor mindre risker, vilket rimligtvis borde leda till att män 

är mer benägna att ta preventivmedel som generar biverkningar. Å andra sidan, visade Roth et 

al. (2015) att forskningen kring preventivmedel för män stoppades på grund av en oro för 

eventuella odokumenterade biverkningar. Om ett nytt läkemedel äntrar marknaden, men inte 

har långtidsbaserad forskning på eventuella biverkningar bör detta läkemedel sannolikt bemötas 

med mer tveksamhet än om exempelvis ett nytt P-piller innehållandes mindre hormoner än den 

föregående versionen lanseras på marknaden. Därför argumenterar jag för att oro för nya 

läkemedel kan överväga mäns mer risksökande egenskaper när det gäller att använda 

preventivmedel.  

Hillson (2007) menar att en riskavert individ upplever risker som värre än en risksökande 

individ. De resultat som var statistiskt signifikanta i studien visar att de risksökande individerna 

anser att det finns mer risker med preventivmedel än vad de riskaverta gör, vilket går emot 

Hillsons (2007) teori. Risken kan dock ses ur ett annat perspektiv. Att inte använda 

preventivmedel gör att risken för att få barn ökar, vilket därför är en risk män till en högre 

utsträckning borde vara villiga att ta eftersom de generellt är mer risksökande. Kvinnor som är 

mer riskaverta, vill emellertid undvika risker med att få barn till en högre grad och är därför 

mer villiga att gardera sig med preventivmedel. Detta kan även vara en förklaring till varför en 

stor del av resultaten inte var statistiskt signifikanta när det gäller riskbenägenheten.  

6.3 Traditionella Könsroller 

Tidigare forskning visar att individers förhållningssätt till traditionella könsroller har präglat 

både män och kvinnors beteendemönster (Holter, 1970; Costa, 2001; Brannon, 2002; Giudice, 

2016). I min studie visar dock respondenterna en låg nivå av en traditionell förhållning till 

könsroller och de manliga respondenterna har en mer traditionell syn än de kvinnliga. Eftersom 

tidigare forskning visade att kvinnor inte litade på männens förmåga att ta preventivmedel på 

det tilltänkta sättet på grund av stereotypiska tankar kring könsbeteende (Eberhardt et al., 2009), 

kan det tänkas att de kvinnliga respondenterna skulle ha en mer traditionell förhållning till 

könsroller. Frågorna i enkäterna behandlade dock den traditionella könsrollssynen generellt och 

inte specifikt när det kommer till preventivmedel vilket kan påverka resultaten.  

De individer som har en mer traditionell förhållning till könsroller anser att det är enklare att 

använda preventivmedel. Detta kan förklaras med att individer med en mer traditionell syn 
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anser att det är kvinnans roll att ta preventivmedel. Eftersom det anses vara kvinnans ansvar 

och alltid varit (Kero et al., 2001; Ekstrand et al., 2007; Smith et al., 2010; Brunner-Huber & 

Ersek, 2011; White et al. 2013) kan det ses som en enkel uppgift. Detta kan även förklara varför 

resultaten, dock statistiskt icke signifikanta, visar att de med en mer traditionell syn anser att 

biverkningar från preventivmedel för män är högre än för kvinnor. Förslagsvis anser de 

eventuellt att biverkningarna är värre för män eftersom männen inte ska ”behöva” utsätta sig 

för biverkningarna när en eventuell graviditet ändå påverkar kvinnan mest. Däremot kan det 

också anses att eftersom kvinnor drabbas hårdare av en graviditet, vägs de biverkningar kvinnor 

upplever med preventivmedel upp av de positiva effekterna av att undvika oönskad graviditet. 

Om män och kvinnor upplevde exakt samma biverkningar av preventivmedel borde därför 

kvinnor ha högre incitament att använda preventivmedel eftersom konsekvenserna av att inte 

använda det är högre för dem på grund av stereotypiska könsroller där kvinnan förväntas ta 

hand om barnet.  

Synen på traditionella könsroller hade minst effekt och påvisade resultat som merendels var 

statistiskt icke signifikanta, vilket kan förklaras av att respondenterna generellt förvisso inte 

hade en traditionell förhållning till könsroller. Om respondenterna hade en mer traditionell 

förhållning till könsroller hade resultaten troligtvis blivit statistiskt signifikanta och haft en 

större effekt. Det är dock inte förvånande att respondenterna inte hade en särskilt traditionell 

förhållning till könsroller, Sverige är ett av världens mest jämställda länder (World Economic 

Forum, 2015) och eftersom min studie endast innehåller respondenter som har goda kunskaper 

av det svenska språket, kan respondenterna därför antagandes representera kulturen som råder 

i Sverige. Sedermera är majoriteten av respondenterna studenter och eftersom tidigare forskning 

visar tvetydliga åsikter om studenter verkligen representerar generella attityder i samhället 

(Peterson, 2001; Compeau et al., 2012), kan det vara så att studenter generellt har ett mindre 

traditionellt förhållningssätt än den övriga befolkningen och därför gav resultatet vid 

traditionella könsroller det utfallet. 

6.4 Könsskillnader 

De kvinnliga respondenterna är mer altruistiska och de manliga respondenterna är mer 

risksökande, helt i enlighet med resultaten från Byrnes et al. (1999), Simmons et al. (2007), 

Wilson och Csikszentmihalyi (2015) och Rand et al. (2016). De manliga respondenterna hade 

även en mer traditionell förhållning till könsroller i jämförelse med de kvinnliga.  
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Kvinnor som är mer altruistiska anser att det är större risker med preventivmedel, vilket även 

stämmer överens med hypotesen, medan män som är mer altruistiska ansåg att det var mindre 

risker. Förslagsvis kan anledning till detta vara att män har svårare att sätta sig in i situationen 

med preventivmedel, eftersom de själva hittills aldrig haft möjligheten att använda det. De 

kvinnliga respondenterna som är mer riskaverta anser att preventivmedel har långsiktiga och 

allvarliga biverkningar. Detta är i enlighet med Webers et al. (2002) resultat, då den säger att 

kvinnor är mer riskaverta och ser större risker än vad män gör vid hälsofrågor. 

En ytterligare intressant aspekt i resultaten är att både de manliga och de kvinnliga 

respondenterna graderar de långsiktiga och allvarliga biverkningarna högre om det handlar om 

deras egna kön. Även om båda könen generellt anser att kvinnor upplever högre biverkningar 

så graderade männen biverkningar för män som högre än vad kvinnorna gjorde och vice versa. 

Detta kan indikera att respondenterna har en viss könsbias mot sitt eget kön. Kvinnor och män 

kan ha lättare att sätta sig in i situationer som rör preventivmedel avsett specifikt för deras egna 

kön än preventivmedel avsett för det andra könet.  

6.5 Metodkritik 

Även om kunskapen kring preventivmedel för män visades sig vara tämligen utbrett bland 

respondenterna insamlades 18 stycken enkäter i den version som nämner preventivmedel för 

män där respondenterna på olika sätt visade att de inte hade en uppfattning kring 

preventivmedel för män. Exempelvis finns insamlade enkäter där respondenten skrivit 

frågetecken i marginalen istället för att fylla i skalorna. Vid eventuell upprepning av 

enkätutformningen rekommenderas därför att infoga ett kort informationsstycke kring 

preventivmedel för män i den versionen av enkäten för att vara på den säkra sidan. Eftersom 

det endast var 18 enkäter av totalt 203, vilket är mindre än 10 procent av enkäterna, är 

okunskapen om preventivmedel för män inget som kan säkerställas. På grund av detta kan inte 

slutsatsen att respondenterna inte hade tillräcklig kunskap om preventivmedel för män för att 

kunna besvara enkäterna dras. 

Enligt Ejlertsson (2005) är gruppenkäter en bra metod att använda för att både snabbt få in svar 

och för att ha kontroll över vilka respondenterna är. Enligt Ejlertsson (2005) minskar det även 

risken för att respondenterna konfererar med varandra, det vill säga diskuterar frågorna 

sinsemellan. Ytterligare fördelar med att använda gruppenkät istället för att exempelvis utföra 

intervjuer är att intervjuareffekten undviks. Vissa frågor i enkäterna är även känsliga, 
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exempelvis kan frågor om preventivmedel upplevas intima, respondenterna kan då via en enkät 

besvara dessa frågor i vetskap om att det är fullt anonymt och att inte ens utdelaren av enkäterna 

kommer veta vad just den individuella respondenten svarat.  

Att mäta attityder är svårt och om enkäter verkligen får fram den sanna attityden hos 

respondenterna är diskuterat (Ding et al., 2010). I studien används en Likertskala med spannet 

1–5 för att mäta olika attityder hos respondenterna. Problem som kan uppstå vid detta är att 

respondenterna värderar siffrorna i skalan olika, exempelvis kan en respondent kryssa i en tvåa 

medan en annan respondent kryssar i en trea när de båda egentligen har exakt samma 

preferenser. Dessutom kan det vara svårt att bedöma vart gränsen för exempelvis en altruistisk 

och en icke altruistisk person på skalan går, dock kan en individ som exempelvis graderar sig 

som en femma i skalan antas vara fullständigt altruistisk. Eftersom skalorna, förutom den 

egendesignade skalan, och Lotterifrågan sedan tidigare är väletablerade och erkända som bra 

mått på attityder av forskare (Rushton et al., 1981; Spence & Hahn’s, 1997; Weber et al., 2002; 

Hartog et al, 2002; Guiso & Paiella, 2008) och därför är välbeprövade anses det inte vara ett 

problem för denna studie. 

7 Slutsats 

På ett eller annat sätt påverkar individens nivå av altruism, deras föreställningar om traditionella 

könsroller och riskbenägenhet riskuppfattningen med preventivmedel. Studien lyfter frågan om 

varför preventivmedel för män ännu inte finns, vilket kan anses hindra män från att, på samma 

sätt som kvinnor, kunna styra över sin egen sexuella frihet. Förklaringar till bristen på 

preventivmedel för män ges förslagsvis av en skillnad i bakomliggande motivationer till att 

använda preventivmedel, en oro för nya läkemedel och könsskillnader i hur kvinnor och män 

påverkas av att inte använda preventivmetoder. Resultaten visar att det finns en skillnad både i 

riskuppfattningen med preventivmedel för kvinnor respektive för män och att riskuppfattningen 

skiljer sig åt mellan könen. Respondenterna anser att biverkningar med preventivmedel är värre 

för kvinnor än vad de är för män. Altruism påverkar riskuppfattningen gällande preventivmedel 

för kvinnor, mer altruistiska individer ser högre risker för kvinnor. Risksökande individer 

uppfattar risken med preventivmedel som högre än riskaverta och generellt hade 

riskbenägenheten större effekt på riskuppfattningen hos de manliga respondenterna än de 

kvinnliga. Individens föreställningar om traditionella könsroller hade minst effekt på 

riskuppfattningen där de som hade en mer traditionell syn anser att det är enklare att använda 
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preventivmedel. De kvinnliga respondenterna visar en högre nivå av altruism, medan de 

manliga respondenterna visar en högre nivå av risktagande. Ett intressant resultat är att kvinnor 

som är mer altruistiska ser större risker med preventivmedel medan mer altruistiska män ser 

mindre risker med preventivmedel. Detta relateras till att män ännu inte haft möjligheten att 

prova preventivmedel och kan därför ha svårare än kvinnor att till fullo se alla risker det innebär 

med preventivmedel. Avslutningsvis visar respondenternas svar en viss könsbias. Kvinnor 

gradera biverkningar för kvinnor som högre än vad männen gjorde och männen gradera 

biverkningar för männen som högre än vad kvinnorna gjorde, även om båda könen anser att 

kvinnor upplever mer risker med biverkningarna.  

Vid preventivmedel för kvinnor har hälsoekonomiska utvärderingar utförts. Trussel et al. 

(2008) utvärdering indikerade att samtliga preventivmetoder som utvärderades hade högre 

nyttopåverkan jämförande med utebliven preventivmetod. Min studie visar att det finns en 

skillnad i riskuppfattning beroende på om manliga eller kvinnliga preventivmedel diskuteras. 

En förståelse för riskuppfattningens påverkan på läkemedel som preventivmedel för män kan i 

framtiden vara betydande. I den befintliga forskningen angående preventivmedel för män 

framkommer det i min studie att varken argumentationen att brist på efterfrågan eller att nya 

läkemedel idag är mer svårgodkända i jämförelse med tidigare läkemedel håller gällande 

preventivmedel för män. Kostnadseffektiviteten för preventivmedel för män argumenteras för 

att det bör vara likartad som vid preventivmedel för kvinnor, så länge biverkningarna värderas 

enhetligt beroende på om det är män eller kvinnor som upplever dem. Implikationerna för detta 

är då att skillnaderna i riskuppfattningar kan ha påverkat tidigare utförda hälsoekonomiska 

utvärderingar och bör i framtiden tas i beaktande. 

Denna studie bidrar med att fylla en kunskapslucka, men lämnar samtidigt plats åt framtida 

forskning. En aspekt som inte undersöktes i denna studie är hur utbildningsnivå påverkar 

riskuppfattning med preventivmedel. Bland mina respondenter har 97 procent påbörjat en 

utbildning på universitetsnivå och resultaten går därför inte att jämföra med individer med en 

lägre utbildningsnivå. Utbildningsnivån kan vara intressant att undersöka eftersom 

riskupfattningen högst troligen påverkas av hur hög kunskap en har om ämnet. 

Universitetsstudenter kan antas ha ett mer kritiskt förhållande till den information de erhåller 

via exempelvis media angående preventivmedel vilket kan påverka deras riskuppfattning. En 

annan intressant aspekt att undersöka är skillnaden med riskuppfattningen kring preventivmedel 

mellan olika kulturer. Exempelvis visade mina respondenters svar att de generellt inte hade ett 
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traditionellt synsätt på könsroller och eftersom Sverige är en av världens mest jämställda länder 

(World Economic Forum, 2015) kan det mer jämställda synsättet påverkat mina resultat. En 

studie mellan olika kulturer eller en studie i en helt skild kultur från Sverige ger troligtvis skilda 

resultat. Det kan även vara dessa attitydskillnader på grund av kulturen mellan länder som gör 

att preventivmedel för män ännu inte finns på den svenska marknaden. Exempelvis kanske 

produktionen av ett sådant preventivmedel kan vara lagd i ett land där acceptansen för 

preventivmedel för män inte är lika hög som i Sverige och därför inte prioriteras. Detta leder 

till konsekvensen i Sverige att den inte blir tillgänglig. Därför kan förslagsvis vidare forskning 

rikta in sig på hur stor marknaden behövs för att preventivmedel för män ska sättas in i 

produktion. 

När preventivmedel för män finns tillgängliga och funnits tillgängliga på marknaden 

rekommenderas en replikering av denna studie för att se om och hur riskuppfattning mellan 

preventivmedel för män respektive för kvinnor då ser ut. När preventivmedel för män finns 

tillgängliga kommer troligtvis kunskapen om manliga preventivmedel vara mer utbrett. En 

ytterligare intressant skillnad att undersöka när preventivmedel för män finns tillgängliga är 

medias bevakning och priset på produkterna. Kommer det skrivas mer om biverkningarna män 

eventuellt kommer uppleva av manliga preventivmedel än vad det gör/har gjorts för 

preventivmedel för kvinnor? Kommer manliga preventivmedel subventioneras på samma sätt 

som preventivmedel för kvinnor har gjorts? Aborter i Sverige är i dagsläget högt till antal medan 

preventivmedelsanvändandet bland kvinnor minskar vilket även leder till frågan om vilka 

ekonomiska effekter tillgängliga preventivmedel för män kommer att ha i framtiden.   
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Tabell 11. Preventivmedel för kvinnor och dess förekommande biverkningar 

 
Hormonspiral 

Koppar-

spiral*** 
P-stav P-plåster P-ring P-spruta Minipiller P-piller 

Ökad risk för cancer   Varnar för ökad 

risk, inte rapporterat 

Upp till 1 av 1000 Rapporterat* Rapporterat* Rapporterat* Rapporterat* 

Blodpropp   Ökad risk Upp till 1 av 1000 Upp till 1 av 1000   Upp till 1 av 10 000  

Cystor på äggstockar Upp till 1 av 10  Upp till 1 av 10    Mindre vanligt** Fler än 1 av 1000 

Högre blodtryck Rapporterat*  Rapporterat* Upp till 1 av 100 Upp till 1 av 100   Fler än 1 av 1000 

Buk- och bäckensmärta Fler än 1 av 10 Vissa fall Upp till 1 av 10 Upp till 1 av 10 Upp till 1 av 10 Fler än 1 av 10  Fler än 1 av 10 

Smärta i brösten Upp till 1 av 10  Fler än 1 av 10 Mer än 1 av 10 Upp till 1 av 100 Upp till 1 av 10 Vanligt** Fler än 1 av 100 

Smärta i andra delar av 

kroppen (ryggen, m.m.) 

Upp till 1 av 10  Upp till 1 av 100 Upp till 1 av 10 Upp till 1 av 100 Upp till 1 av 10  Fler än 1 av 100 

Nedstämdhet/ 

depression 

Upp till 1 av 10  Upp till 1 av 10 Upp till 1 av 10  Upp till 1 av 10 Mindre vanligt** Fler än 1 av 100 

Inflammation i 

könsorgan 

Fler än 1 av 10  Fler än 1 av 10 Upp till 1 av 10 Upp till 1 av 10   Fler än 1 av 100 

Akne Upp till 1 av 10  Fler än 1 av 10 Upp till 1 av 10 Upp till 1 av 10 Upp till 1 av 10  Fler än 1 av 10 

Huvudvärk/Migrän Fler än 1 av 10  Fler än 1 av 10 Mer än 1 av 10 Upp till 1 av 10 Fler än 1 av 10 Mindre vanligt** Fler än 1 av 10 

Håravfall Upp till 1 av 10  Upp till 1 av 10 Upp till 1 av 100 Upp till 1 av 100 Upp till 1 av 10  Fler än 1 av 10 

Förändring i 

blödningsmönster 

Samtliga fertila 

användare 

Vissa fall Fler än 1 av 10 Upp till 1 av 10  Upp till 1 av 

100 

Vanligt** Fler än 1 av 10 

Viktuppgång   Fler än 1 av 10 Upp till 1 av 10 Upp till 1 av 10 Fler än 1 av 10  Fler än 1 av 100 

Illamående Upp till 1 av 10  Upp till 1 av 10 Mer än 1 av 10 Upp till 1 av 10  Mindre vanligt** Fler än 1 av 10  

Minskad libido    Upp till 1 av 100  Upp till 1 av 10  Fler än 1 av 10  

Extrem trötthet   Upp till 1 av 10 Upp till 1 av 10 Upp till 1 av 100   Fler än 1 av 100 

Kraftig kroppsbehåring Upp till 1 av 10        

* Biverkning är rapporterat till FASS, utredning om omfång inte gjord, ** omfång är icke specificerat i bipacksedeln, *** kopparspiralens bipacksedel finns inte tillgänglig via 

FASS, utan endast via en broschyr av tillverkaren Bayer HealthCare (2014), innehållandes ett ytterst kort stycke om eventuella biverkningar. Siffrorna anger hur stor andel av 

användarna upplever respektive biverkning. Redovisade biverkningar är från två av de vanligaste märkena inom varje preventivmedel förutom Kopparspiral, P-ring, P-spruta 

och P-plåster där det endast finns ett godkänt/tillräckligt vanligt märke i Sverige. Valda läkemedelsmärken: Mirena och Jaydess (hormonspiral), Nova T380 (Kopparspiral), 

Nexplanon (P-stav), Cerazette och Mini-Pe (minipiler), Depo-provera (P-spruta), Nuvaring (P-ring), Yasmin och Cilest (P-piller) och Evra (P-plåster). Hur vanligt varje 

biverkning är kan variera mellan märkena, för fullständig lista av biverkningar se respektive referens från FASS eller Bayer Healthcare. 
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Tabell 12. OLS-regression separerat efter de två olika enkätversionerna 

 

VARIABLER 

(22) 

Kvinnliga 

versionen 

ENK 

(23) 

Manliga 

versionen 

ENK 

(24) 

Kvinnliga 

versionen 

BIV 

(25) 

Manliga 

versionen 

BIV 

Kön 0,242 

(0,165) 

0,057 

(0,231) 

0,620 

(0,485) 

-0,383 

(0,529) 

Traditionella 

könsroller 

0,035* 

(0,018) 

-0,038 

(0,026) 

-0,055 

(0,055) 

0,033 

(0,060) 

Altruism -0,053*** 

(0,016) 

 

0,006 

(0,026) 

0,096** 

(0,047) 

-0,081 

(0,058) 

Riskbenägenhet -0,020 

(0,020) 

-0,094*** 

(0,033) 

0,084 

(0,058) 

0,139* 

(0,074) 

Antal 183 189 180 180 

R2 0,257 0,200 0,144 0,108 

Noteringarna ***, ** och * visar signifikansnivå på 1 %, 5 % respektive 10 %. Standardfel inom parantes.  

I skattning (1) – (2) är beroendevariabeln ENK och i skattning (3) – (4) är beroendevariabeln BIV. 

Kontrollvariabler ingår i samtliga skattningar och är följande: ålder, inkomst, partiröstning, utbildningsnivå, 

troende på ett högre väsen, religiositet, civilstånd, sysselsättning, född i Sverige, och om föräldrar är födda i 

Sverige. 

 

Tabell 13. Könsuppdelade svar på förklaringsvariablerna 

Altruism Kön Antal Mean Std. Avv. Spann 

Donera pengar, kläder eller varor till välgörenhet. Män 176 3,56 1,189 1–5 

Kvinnor 

 

214 4,29 0,887 1–5 

Låna ut mobiltelefonen till en obekant person. Män 176 3,26 1,136 1–5 

Kvinnor 

 

214 3,18 1,277 1–5 

Skänka pengar till en tiggare. Män 176 2,42 1,363 1–5 

Kvinnor 

 

214 2,79 1,330 1–5 

Tillåta en obekant person att gå före i en kö. Män 176 3,65 1,190 1–5 

Kvinnor 

 

214 4,13 0,970 1–5 

Påpeka om en kassör tagit för lite betalt. Män 176 3,12 1,431 1–5 
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 Kvinnor 

 

212 3,18 1,351 1–5 

Låna ut ett föremål av värde till en obekant granne. Män 176 3,07 1,151 1–5 

Kvinnor 213 2,94 1,152 1–5 

Frivilligt ställa upp som djur- eller barnvakt utan ersättning. Män 176 3,80 1,186 1–5 

Kvinnor 214 4,00 1,132 1–5 

Riskbenägenhet 
Kön Antal Mean 

Std.  

Avv Spann 

Äta utgångna matvaror som fortfarande ser okej ut. 

 
Män 176 4,09 1,156 1–5 

Kvinnor 

 

214 4,04 1,204 1–5 

Ta mediciner med hög risk för negativa bieffekter. 

 
Män 176 2,36 1,076 1–5 

Kvinnor 

 

213 2,46 1,053 1–5 

Ha sex utan kondom. 

 
Män 175 3,43 1,297 1–5 

Kvinnor 

 

214 3,47 1,420 1–5 

Inte använda solkräm vid solbad. Män 176 3,28 1,338 1–5 

Kvinnor 

 

214 3,13 1,338 1–5 

Inte ha ett brandalarm i eller utanför sovrummet. Män 176 2,63 1,392 1–5 

Kvinnor 

 

214 2,47 1,366 1–5 

Cykla utan hjälm. Män 176 4,83 0,550 1–5 

Kvinnor 214 4,77 0,770 1–5 

Traditionella könsroller Kön Antal Mean Std. Avv. Spann 

Att svära och prata oanständigt är mer motbjudande när en 

kvinna gör det än när en man gör det. 

 

Män 176 1,61 1,025 1–5 

Kvinnor 214 1,57 1,049 1–5 

Oberoende av vad mannen tjänar i lön i relation till vad 

kvinnan tjänar i lön ska mannen ta lika stort ansvar för 

hushållsarbetet. 

 

Män 175 1,90 1,173 1–5 

Kvinnor 213 1,37 0,829 1–5 

Kvinnor och män ska dela föräldraledigheten lika. 

 
Män 176 2,40 1,394 1–5 

Kvinnor 

 

213 2,07 1,213 1–5 

Kroppsbehåring är mer motbjudande på kvinnor än på män Män 176 2,97 1,392 1–5 

Kvinnor 

 

214 2,39 1,231 1–5 

Det är mer passande för en kvinna att arbete på dagis än för 

en man. 
Män 176 1,80 1,128 1–5 

Kvinnor 

 

214 1,50 1,020 1–5 

En kvinna ska betala lika mycket som en man när de går ut 

på en dejt och äter tillsammans. 
Män 

 

176 2,24 1,318 1–5 
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Kvinnor 

 

213 1,85 1,023 1–5 

Om en man pratar om sina problem förlorar han mer respekt 

än om en kvinna pratar om sina problem. 

 

Män 176 2,10 1,229 1–5 

Kvinnor 213 1,33 0,781 1–5 
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Tabell 14. Separata skattningar för enkätpåstående behandlande riskuppfattning med preventivmedel, könsuppdelat 

 

VARIABLER 
(26a) 

Män 

(26b) 

Kvinnor 

(27a) 

Män 

(27b) 

Kvinnor 

(28a) 

Män 

(28b) 

Kvinnor 

(29a) 

Män 

(29b) 

Kvinnor 

(30a) 

Män 

(30b) 

Kvinnor 

(31a) 

Män 

(31b) 

Kvinnor 

(32a) 

Män 

(32b) 

Kvinnor 

Traditionella 

könsroller 

0,035* 

(0,021) 

-0,066** 

(0,028) 

0,021 

(0,019) 

-0,020 

(0,024) 

-0,021 

(0,021) 

0,033 

(0,027) 

-0,026 

(0,0219) 

0,009 

(0,030) 

-0,025 

(0,023) 

0,038 

(0,032) 

-0,003 

(0,025) 

-0,019 

(0,031) 

0,058** 

(0,021) 

0,009 

(0,028) 

Altruism -0,021 

(0,022) 

-0,039* 

(0,023) 

-0,023 

(0,019) 

-0,025 

(0,019) 

-0,037* 

(0,021) 

0,045** 

(0,021) 

-0,002 

(0,022) 

0,043* 

(0,023) 

-0,026 

(0,025) 

0,027 

(0,024) 

0,011 

(0,026) 

-0,015 

(0,024) 

0,052** 

(0,022) 

-0,026 

(0,022) 

Riskbenägenhet -0,083*** 

(0,029) 

-0,028 

(0,026) 

-0,004 

(0,025) 

0,014 

(0,022) 

0,107*** 

(0,028) 

0,007 

(0,025) 

0,078*** 

(0,036) 

0,049* 

(0,027) 

0,056* 

(0,032) 

0,033 

(0,029) 

-0,022 

(0,033) 

-0,032 

(0,028) 

-0,036 

(0,028) 

-0,017 

(0,026) 

Antal 168 204 168 204 163 200 165 198 163 198 166 202 170 205 

R2 0,167 0,187 0,126 0,123 0,191 0,089 0,144 0,130 0,099 0,096 0,063 0,140 0,157 0,142 

Noteringarna ***, ** och * visar signifikansnivå på 1 %, 5% respektive 10%. Standardfel inom parantes. 

Varje påstående 1–7 har två kolumner, kolumn a behandlar alltid männens svar och kolumn b behandlar alltid kvinnornas svar. 

Kontrollvariabler är inkluderade i alla skattningar och är: ålder, inkomst, partiröstning, utbildningsnivå, troende på ett högre väsen, religiositet, civilstånd, sysselsättning, född 

i Sverige, och om föräldrar är födda i Sverige. 
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2a Enkät, manliga versionen 

 Enkätstudie för ett examensarbete i nationalekonomi, Linköpings universitet, 2017 

 

Deltagandet är helt frivilligt och svaren behandlas anonymt och konfidentiellt. Vissa påståenden nedan handlar om 

användandet av preventivmedel för att förhindra oönskade graviditeter vid oskyddade samlag. Påståendena gäller således inte 

kondom eller femidom.  

 

På en femgradig skala, ange till hur stor utsträckning du personligen instämmer med nedanstående påståenden. Ringa in en 

siffra mellan 1 (håller inte alls med) och 5 (håller helt med). 

 

 Håller inte alls 

med 

 Håller helt med 

Det är enkelt för en man att använda preventivmedel. 

 

    1     2      3     4      5 

Det finns stora fördelar med att använda preventivmedel för en man. 

 

    1     2      3     4      5 

Preventivmedel för män kan ha kortsiktiga biverkningar. 

 

    1     2      3     4      5 

Preventivmedel för män kan ha långsiktiga biverkningar. 

 

    1     2      3     4      5 

Preventivmedel för män kan ha mycket allvarliga biverkningar. 

 

    1     2      3     4      5 

Det är naturligt för en man att använda preventivmedel. 

 

    1     2      3     4      5 

Mannen bär ansvaret för att förhindra oönskad graviditet vid oskyddat samlag. 

 

    1     2      3     4      5 

Att svära och prata oanständigt är mer motbjudande när en kvinna gör det än när en man 

gör det. 

 

    1     2      3     4      5 

Oberoende av vad mannen tjänar i lön i relation till vad kvinnan tjänar i lön ska mannen ta 

lika stort ansvar för hushållsarbetet.  
    1     2      3     4      5 

Kvinnor och män ska dela föräldraledigheten lika. 

 

    1     2      3     4      5 

Kroppsbehåring är mer motbjudande på kvinnor än på män.     1     2      3     4      5 

Det är mer passande för en kvinna att arbeta på ett dagis än för en man.     1     2      3     4      5 
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På en femgradig skala, ange sannolikheten för att du skulle utöva nedanstående aktiviteter eller beteenden. Ringa in en siffra 

mellan 1 (inte alls sannolikt) och 5 (mycket sannolikt). 

 

En kvinna ska betala lika mycket som en man när de går ut på en dejt och äter tillsammans.     1      2      3     4      5 

Om en man pratar om sina problem förlorar han mer respekt än om en kvinna pratar om 

sina problem.     1      2      3     4      5 

 Inte alls 

sannolikt 

   Mycket 

sannolikt 

Donera pengar, kläder eller varor till välgörenhet. 

 

         1      2      3      4      5 

Låna ut mobiltelefonen till en obekant person. 

 

         1      2      3      4      5 

Skänka pengar till en tiggare. 

 

         1      2      3      4      5 

Tillåta en obekant person att gå före i en kö. 

 

         1      2      3      4      5 

Påpeka om en kassör tagit för lite betalt. 

 

         1      2      3      4      5 

Låna ut ett föremål av värde till en obekant granne. 

 

         1      2      3      4      5 

Frivilligt ställa upp som djur- eller barnvakt utan ersättning. 

 

 

         1      2      3      4      5 

 Inte alls 

sannolikt 
                  

 Mycket 

sannolikt 

Äta utgångna matvaror som fortfarande ser okej ut. 

 
         1      2      3      4      5 

Ta mediciner med hög risk för negativa bieffekter. 

 

         1      2      3      4      5 

Ha sex utan kondom. 

 

         1      2      3      4      5 

Inte använda solkräm vid solbad. 

 

         1      2      3      4      5 
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1. Antag att ett lotteri ger möjligheten att med 10% chans vinna 1 000 kronor. Hur mycket skulle du som högst vara villig att betala för 

ett sådant lotteri? 

□ <50 

□ 50 

□ 60 

□ 70 

□ 80 

□ 90 

□ 100 

□ 110 

□ 120 

□ 130 

□ 140 

□ >140

 

2. Ålder:  ______                                        3.  Juridisk Kön   □ Kvinna     □ Man            

 

4. Vad är ditt civilstånd?    □ Singel    □ Gift    □ I förhållande, ej gift

5. Är du född i Sverige? □ Ja □ Nej                                     6.  Är båda dina föräldrar födda i Sverige? □ Ja □ Nej

7.  Vad är din huvudsakliga sysselsättning? 

□ Student 

□ Anställd 

□ Egenföretagare 

□ Sjukskriven 

□ Arbetssökande 

□ övrigt

8. Vad är din högsta påbörjade utbildningsnivå? 

□ Grundskola 

□ Gymnasium 

□ Högskola 

□ Universitet 1–3 år 

□ Universitet 4+ år

 

9. Om det var val idag, vilket parti skulle du rösta på? 

□ Socialdemokraterna 

□ Moderaterna 

□ Sverigedemokraterna 

□ Miljöpartiet 

□ Centerpartiet 

□ Vänsterpartiet 

□ Liberalerna 

□ Kristdemokraterna 

□ Annat / Vet ej

10. Vad är din månadsinkomst (brutto)? 

□ Mindre än 10 000 kr  

□ 10 000–19 999 kr 

□ 20 000–29 999 kr 

□ 30 000–39 999 kr 

□ 40 000–49 999 kr 

□ Mer än 50 000 kr 

 

11. Hur ser din boendesituation ut? 

□ Bor själv 

□ Inneboende 

□ Kollektiv / Rumskamrat(er) 

□ Korridor 

 

□ Med familj 

□ Sambo

12. Oberoende av religion, skulle du säga att du är en religiös person?

□ Ja   □ Nej  

13. Oberoende av religion, tror du på att det finns ett högre väsen, exempelvis gud?

□ Ja  □ Nej

Inte ha ett brandalarm i eller utanför sovrummet. 

 
         1      2      3      4      5 

Cykla utan hjälm. 

 
         1      2      3      4      5 
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Tack för ditt deltagande! Vid behov kontakta Rebecka Nilsson Gauffin; rebga867@student.liu.se. 

2b Enkät, kvinnliga versionen 

Enkätstudie för ett examensarbete i nationalekonomi, Linköpings universitet, 2017 

 

Deltagandet är helt frivilligt och svaren behandlas anonymt och konfidentiellt. Vissa påståenden nedan handlar om användandet av 

preventivmedel för att förhindra oönskade graviditeter vid oskyddade samlag. Påståendena gäller alltså inte kondom eller femidom.  

 

På en femgradig skala, ange till hur stor utsträckning du personligen instämmer med nedanstående påståenden. Ringa in en siffra mellan 1 

(håller inte alls med) och 5 (håller helt med). 
 

  Håller inte alls 

med 

 Håller helt med 

Det är enkelt för en kvinna att använda preventivmedel. 

 

    1     2      3     4      5 

Det finns stora fördelar med att använda preventivmedel för en kvinna. 

 

    1     2      3     4      5 

Preventivmedel för kvinnor kan ha kortsiktiga biverkningar. 

 

    1     2      3     4      5 

Preventivmedel för kvinnor kan ha långsiktiga biverkningar. 

 

    1     2      3     4      5 

Preventivmedel för kvinnor kan ha mycket allvarliga biverkningar. 

 

    1     2      3     4      5 

Det är naturligt för en kvinna att använda preventivmedel. 

 

    1     2      3     4      5 

Kvinnan bär ansvaret för att förhindra oönskad graviditet vid oskyddat samlag. 

 

    1     2      3     4      5 

Att svära och prata oanständigt är mer motbjudande när en kvinna gör det än när en man 

gör det. 

 

    1     2      3     4      5 

Oberoende av vad mannen tjänar i lön i relation till vad kvinnan tjänar i lön ska mannen ta 

lika stort ansvar för hushållsarbetet.  

 

    1     2      3     4      5 

Kvinnor och män ska dela föräldraledigheten lika. 

 

    1     2      3     4      5 

Kroppsbehåring är mer motbjudande på kvinnor än på män. 

 

    1     2      3     4      5 

Det är mer passande för en kvinna att arbeta på ett dagis än för en man.     1     2      3     4      5 
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  Håller inte alls 

med 

 Håller helt med 

 

En kvinna ska betala lika mycket som en man när de går ut på en dejt och äter tillsammans. 

 

    1      2      3     4      5 

Om en man pratar om sina problem förlorar han mer respekt än om en kvinna pratar om 

sina problem. 

 

    1      2      3     4      5 

 

På en femgradig skala, ange sannolikheten för att du skulle utöva nedanstående aktiviteter eller beteenden. Ringa in en siffra mellan 1 (inte alls 

sannolikt) och 5 (mycket sannolikt). 

 

 Inte alls 

sannolikt 

   Mycket 

sannolikt 

Donera pengar, kläder eller varor till välgörenhet. 

 

         1      2      3      4      5 

Låna ut mobiltelefonen till en obekant person. 

 

         1      2      3      4      5 

Skänka pengar till en tiggare. 

 

         1      2      3      4      5 

Tillåta en obekant person att gå före i en kö. 

 

         1      2      3      4      5 

Påpeka om en kassör tagit för lite betalt. 

 

         1      2      3      4      5 

Låna ut ett föremål av värde till en obekant granne. 

 

         1      2      3      4      5 

Frivilligt ställa upp som djur- eller barnvakt utan ersättning. 

 

 

         1      2      3      4      5 

 

 

Inte alls 

sannolikt 
                  

 Mycket 

sannolikt 

Äta utgångna matvaror som fortfarande ser okej ut. 

 
         1      2      3      4      5 

Ta mediciner med hög risk för negativa bieffekter. 

 

         1      2      3      4      5 

Ha sex utan kondom.          1      2      3      4      5 
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1. Antag att ett lotteri ger möjligheten att med 10% chans vinna 1 000 kronor. Hur mycket skulle du som högst vara villig att betala för 

ett sådant lotteri? 

□ <50 

□ 50 

□ 60 

□ 70 

□ 80 

□ 90 

□ 100 

□ 110 

□ 120 

□ 130 

□ 140 

□ >140

 

2. Ålder:  ______                                        3.  Juridisk Kön   □ Kvinna     □ Man            

 

4. Vad är ditt civilstånd?    □ Singel    □ Gift    □ I förhållande, ej gift

5. Är du född i Sverige? □ Ja □ Nej                                     6.  Är båda dina föräldrar födda i Sverige? □ Ja □ Nej

7.  Vad är din huvudsakliga sysselsättning? 

□ Student 

□ Anställd 

□ Egenföretagare 

□ Sjukskriven 

□ Arbetssökande 

□ övrigt

8. Vad är din högsta påbörjade utbildningsnivå? 

□ Grundskola 

□ Gymnasium 

□ Högskola 

□ Universitet 1–3 år 

□ Universitet 4+ år

 

9. Om det var val idag, vilket parti skulle du rösta på? 

□ Socialdemokraterna 

□ Moderaterna 

□ Sverigedemokraterna 

□ Miljöpartiet 

□ Centerpartiet 

□ Vänsterpartiet 

□ Liberalerna 

□ Kristdemokraterna 

□ Annat / Vet ej

10. Vad är din månadsinkomst (brutto)? 

□ Mindre än 10 000 kr  

□ 10 000–19 999 kr 

□ 20 000–29 999 kr 

□ 30 000–39 999 kr 

□ 40 000–49 999 kr 

□ Mer än 50 000 kr 

 

11. Hur ser din boendesituation ut? 

□ Bor själv 

□ Inneboende 

□ Kollektiv / Rumskamrat(er) 

□ Korridor 

 

□ Med familj 

□ Sambo

12. Oberoende av religion, skulle du säga att du är en religiös person?

□ Ja   □ Nej  

13. Oberoende av religion, tror du på att det finns ett högre väsen, exempelvis gud?

 

Inte använda solkräm vid solbad.          1      2      3      4      5 

Inte ha ett brandalarm i eller utanför sovrummet. 
         1      2      3      4      5 

Cykla utan hjälm.          1      2      3      4      5 



 

 

 

 

□ Ja  □ Nej 

Tack för ditt deltagande! Vid behov kontakta Rebecka Nilsson Gauffin; 

rebga867@student.liu.se 


