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Abstract 
This paper aims to investigate women’s experience of digital technology as a contraceptive. 

Research on the female body has not always been a natural part of human–computer 

interaction (HCI) research but is beginning to be seen through various aids in menstruation, 

pregnancy and likewise (Balaam, 2017). In 2017, a mobile application was approved as a 

contraceptive in Sweden and by that, digital technology took a step into the industry of 

contraceptives (Suni, 2017). The product is made by the company Natural Cycles, which 

therefore has become the natural focus of this paper. This study was created to find out how 

women experience the first fully technological contraceptive, focusing on trust through 

interfaces and experience design. To answer the purpose of the study, a questionnaire was 

created and a focus group interview was held, where one of the participants was asked to 

write a diary for one week to document her feelings and thoughts about her use of Natural 

Cycles.  

 

The results from the survey showed that about half of the respondents trust Natural Cycles 

and may be interested in trying the product. The other half says that they do not trust the 

products safety. The results from involved a simple interface and good marketing with a lot 

of information about statistics. The answers also showed that those who didn’t trust digital 

technology as contraceptives lacked truthful information about studies and use. 
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Sammanfattning 
Denna uppsats ämnar att undersöka kvinnors upplevelse av digital teknik som 

preventivmedel. Forskning kring kvinnokroppen har inte alltid varit en naturlig del av 

människa–datorinteraktion (MDI), men börjar synas genom olika hjälpmedelsapplikationer 

vid menstruation, graviditeter och dylikt (Balaam, 2017). År 2017 blev en mobilapplikation 

godkänd som preventivmedel i Sverige och då tog också den digitala tekniken ett steg in i 

preventivmedelsbranschen (Suni, 2017). Produkten ges ut av företaget Natural Cycles, vilket 

också har blivit det naturliga fokuset för denna uppsats. Denna studie skapades för att ta reda 

på hur kvinnorna upplever det första helt digital tekniska preventivmedlet, med fokus på tillit 

genom gränssnitt och upplevelsedesign. För att besvara studiens syfte skapades en enkät och 

en fokusgruppsintervju, där en av deltagarna dessutom ombads skriva en loggbok under en 

vecka för att dokumentera känslor och tankar kring sitt användande av Natural Cycles. 

 

Resultatet från enkäten visade på att ungefär hälften av de svarande känner tillit till Natural 

Cycles och kan tänka sig att testa produkten. Den andra halvan anger att de inte tror på 

produktens säkerhet. Ett sammanlagt resultat från fokusgruppen, enkäten och loggboken 

visade på att en viktig del för tilliten är ett enkelt gränssnitt och en god marknadsföring med 

mycket information kring statistik. Resultatet visade också på att de som inte kände 

förtroende för digital teknik som preventivmedel saknade sanningsenlig information kring 

studier och användande.  

 

Nyckelord 
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1. Inledning 

År 1960 lanserades p-pillret i USA och skapade en möjlighet för kvinnan att börja planera sitt 

liv med en större frihet än innan. Nu kunde kvinnan kontroller sin kropp på ett annat sätt och 

välja om de ville bilda familj, eller satsa på en karriär. (Goldin & Katz, 2002) Enligt studier 

har p-piller och andra hormonella preventivmedel haft positiv inverkan på kvinnor och män i 

samhället, genom att bland annat skapa frihet och säkerhet (Meyer, 2012). Dock kan denna 

bild nyanseras, om man exempelvis söker sig ifrån vetenskapliga studier och istället pratar 

med privatpersoner och ser vad människor skriver i forum på internet. Efter att ha gjort en 

övergripande studie av hemsidan Familjeliv.se (2017) med sökord som “preventivmedel” 

upptäcktes många diskussioner mellan användare kring negativa biverkningar av hormonella 

preventivmedel. Bland dessa återfanns: tappad sexlust, depression och ökad kroppsvikt 

(Familjeliv, 2017). Söker man sig in på FASS.se (2017) ser man att biverkningarna som 

nämns i bipacksedeln till hormonella preventivmedel bekräftar det som diskuteras i forum på 

internet. FASS (2017) studier av preventivmedels biverkningar är kliniskt testade och 

studerade men liknande, negativa biverkningar nämns inte i flera vetenskapliga studier. 

 

Två personer som kände att situationen där kvinnan antingen är tvungen att äta hormoner 

eller använda ett preventivmedel som innebär att sexlivet påverkas inte är hållbar, var Elin 

Berglund och Raoul Scherwitzl (Natural Cycles, 2017). De är gifta, arbetar som fysikforskare 

och började tillsammans att skapa Sveriges första helt digitalt tekniska preventivmedel. En 

algoritm i kombination med en febertermometern och en mobilapplikation blev svaret på en 

önskan att kunna skydda sig från graviditet utan att behöva få i sig hormoner (Natural Cycles, 

2017). I och med att företaget flyttar användandet av preventivmedel från relationen 

människa-medicin, till relationen människa-teknik, så påverkas även andra aspekter kring 

preventivmedelsanvändande. Företaget har olikt andra distributörer av preventivmedel valt att 

marknadsföra sig på sociala medier och med hjälp av olika influencers (se t.ex. 

isabellalöwengrip.se; biancaingrosso.se). Natural Cycles vill sprida sin produkt ytterligare 

och expandera sitt företag till fler länder (Natural Cycles, 2017; Carlsson, 2017). I och med 

denna utveckling ser vi det som viktigt att undersöka företaget och dess produkt. Således 

behandlar denna studie samhällets och framförallt företagets målgrupp, de fertila kvinnorna, 
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och deras upplevelse och erfarenheter av Natural Cycles, både som idé, teknik, företag och 

produkt. 
 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka fertila kvinnors upplevelser och erfarenheter av digital 

teknik som preventivmedel.  

 

För att belysa syftet med undersökningen har vi valt att utgå från följande frågeställningar: 

- Hur upplever Natural Cycles målgrupp företaget och dess produkt? 

- Vad är kvinnornas inställning till digitala och tekniska preventivmedel? 

- Hur viktigt är gränssnittet hos en preventivmedelsapplikation för användarna? 

 

1.2 Avgränsning 

Vi har valt att fokusera vår studie till att i första hand behandla kvinnors erfarenheter och 

upplevelser av Sveriges första godkända digitalt tekniska preventivmedel, Natural Cycles. 

Natural Cycles är dels det enda godkända helt digitalt tekniska preventivmedlet men det är 

också speciellt då det inte involverar någon tillsättning av hormoner, genom att istället 

använda sig av säkra och icke säkra perioder. Metoden säkra perioder har länge använts som 

en metod att undvika graviditet men inte i kombination med en certifierad applikation som tar 

hänsyn till flera olika aspekter som påverkar resultatet av metoden (Jütte, 2007). 

 

Den första avgränsningen som gjorts i studien gäller vilka användare som studerats och valet 

föll på kvinnor i fertil ålder, vilka också är målgruppen för Natural Cycles och därför utgör 

ett lämpligt val. Den andra större avgränsningen gäller vilket digitalt tekniskt preventivmedel 

som studerats och då det endast finns en applikation i Sverige som är godkänd som 

preventivmedel har vi att att fokusera på denna tjänst. Därför sker denna studie kring kvinnor 

i fertil ålder och deras upplevelse av företaget Natural Cycles produkt. Även andra 

avgränsningar har även gjorts i denna studie, studien involverar exempelvis främst kvinnor i 

fertil ålder, dock har enkäterna som skickades ut varit formulerade på ett sätt som även tillåter 
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män att svara. Deltagarna i fokusgruppen var mellan 20-30 år gamla eftersom att det stämmer 

överens med den målgrupp som Natural Cycles marknadsför sin produkt till (Natural Cycles, 

2017). Natural Cycles erbjuder både ett preventivmedel och en fertilitetsplanerare i sin 

applikation men denna studie fokuseras endast på en av tjänsterna för att säkerställa att 

studien håller en hög kvalité.  

 

En stor del av den information som har hämtats om företaget Natural Cycles kommer från 

deras egna hemsida, intervjuer med grundarna av Natural Cycles samt studier som Natural 

Cycles själva har initierat och finansierat. Det kan därför tänkas att informationen är 

formulerad utifrån företagets egna intresse. Detta faktum har tagits i beaktning under arbetets 

gång och accepterats eftersom att det är den informationen som har funnits tillgänglig om den 

specifika tjänst som den här studien fokuserar på. 
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2. Bakgrund och tidigare forskning 

Följande avsnitt avser att redogöra bakgrunden till några av de ämnen som studien berör för 

att skapa en ökad förståelse för innehållet. Dessa delar är preventivmedlets uppkomst, med 

fokus på p-piller, digital hälsa och fertilitetsteknik, samt företaget Natural Cycles. 

 

2.1 Preventivmedel och P-piller: uppkomst, utbredning 

År 1960 hände något som blev början till en livsförändring för många kvinnor. P-pillret 

godkändes som läkemedel och började säljas till myndiga kvinnor i USA. Ytterligare några år 

senare släpptes lagen om myndighet och även yngre kvinnor kunde skydda sig mot graviditet 

med piller. När tio år hade gått kunde forskarna ta fram data som visade på att kvinnors val 

av karriärer och äktenskap hade förändrats. I och med p-pillret kunde kvinnor skydda sig från 

att bli gravida och satsa på en gedigen utbildning och karriär. Även arbetsgivare insåg att 

detta piller kunde säkra att kvinnorna de anställde inte försvann iväg på föräldraledighet, och 

även de började satsa på kvinnor inom olika yrken. Äktenskap påverkades också och åldrarna 

för giftermål höjdes, tack vare att risken för utomäktenskapliga barn minskade. (Goldin & 

Katz, 2002) 

 

Efterforskningen i denna studie visar att den ringa forskning som behandlar hormonella 

preventivmedel och dess påverkan på människan har kommit fram till övervägande positiva 

resultat, vilket dock inte är representativt för alla studier som finns tillgängliga eftersom att 

insamlingen av data till denna studie inte har involverat allt som finns tillgängligt på internet. 

Dixie Meyer (2012) konstatera det att p-piller inte leder till psykiska biverkningar och att 

sexualiteten istället kan förbättras av användningen, dock med en parentes att mer forskning 

behövs för att bekräfta dessa resultat. I en artikel skriven av Sievers (2017) som innehåller en 

intervju med Angelica Lindén Hirschberg, professor på institutionen för kvinnors och barns 

hälsa vid Karolinska Institutet, berättar hon att det är på grund av att forskningen till stor del 

styrs av läkemedelsbolagen och att det inte är av deras intresse att forska kring p-piller och 

dess biverkningar. Ser man istället till internetforum, framkommer andra åsikter än de som 

studierna redovisar och på bland annat Familjeliv vittnar flera användare om att de upplevt en 
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rad olika biverkningar, detta framkommer tydligt i flertalet forum som handlar om 

preventivmedel på sajten trots en icke djupgående studie av hemsidan (Familjeliv, 2017). 

Användare beskriver att deras hormonella preventivmedel gett uppkomst till ångest, 

depression, minskad sexlust, viktökning och minskning, för att nämna några. Efter en sökning 

med sökordet “P-piller” på Google med endast resultat från webbforumet www.familjeliv.se 

(2017) visar resultaten många svar som innehåller “biverkningar”, “illamående”, “ingen 

sexlust”, “deppig”. Sökord som “P-piller biverkningar” på specifikt Familjeliv visar Google 

ungefär 11 400 resultat. En sökning på ett vanligt p-piller på www.fass.se (2017) visar sidor 

med biverkningar och varningar för bland annat blodpropp, illamående, migrän, gallsten och 

många fler. Dessa nämns dock inte i de studier som involverar preventivmedel med 

hormoner. De läkemedelsbeskrivningar som nämns på FASS (2017) är baserade på kliniska 

studier, vilket betyder att studier kring biverkningar och användande av preventivmedel har 

genomförts.  

 

En svensk studie har undersökt kombinerat oralt preventivmedel och dess påverkan på 

användarens humör, och kommit fram till att dessa preventivmedel är associerade med små 

men statistiskt signifikanta bieffekter gällande humöret (Lundin et al., 2017). Det har även 

genomförts en dansk studie som undersöker om hormonella preventivmedel kan associeras 

med depression. Studien kom fram till att bland de en miljon kvinnor som deltog i studien 

hittades det en ökad risk för att diagnostiseras med depression och börja använda 

antidepressiva medel bland användarna av hormonella preventivmedel. Allra högst antal var 

ungdomar. (Skovlund et al., 2016) 

 

2.2 Digital hälsa och fertilitetsteknik 

Begreppet digital hälsa, eller hälsa 2.0, används idag för att beskriva hur digital teknik kan 

användas inom medicin och folkhälsa. Digital teknik anses ha potential att uppmuntra 

människor att hålla koll på sina egna kroppar vilket inte bara leder till en förbättrad hälso- 

och sjukvård utan också minskade sjukvårdskostnader. (Lupton, 2015) Med digital hälsa 

menas bland annat hälsoinformationssystem som bärbara digitala enheter, digitala 

läkarbesök, att söka information om hälsa online samt användning av sociala medier för att 
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dela information och interagera med patienter (Lundmark, 2016; Lupton, 2013). Enligt en 

studie från A National Survey hade 58% av alla smartphoneanvändare de undersökte laddat 

ner en hälsoapplikation till sin mobiltelefon. Användarna svarade att de bland annat använde 

applikationerna för att logga fysisk aktivitet, vad de äter, för att gå ner i vikt och för att lära 

sig träningsövningar. (Krebs & Duncan, 2015) Digital hälsoteknik används till många olika 

områden inom medicin och hälsa men det är ofta patienters självhantering av kroniska 

sjukdomar och kontakt mellan läkare och patient som lyfts fram som centrala (Lupton, 2013). 

 

Balaam (2017) listar flera olika tekniska hjälpmedel för kvinnor och beskriver området som 

en uppkommande del inom forskning i människa–datorinteraktion (MDI). Hon skriver att det 

redan idag både finns forskning kring men också redan utvecklade mobilapplikationer som 

till exempel kan hjälpa kvinnor att leva hälsosamt under en graviditet; som kan hjälpa till att 

komma ihåg att ta p-piller; en hjälp-plattform för att hjälpa kvinnor i klimakteriet och en 

applikation som kan fungera som en plattform för en stödgrupp för kvinnor med bröstcancer. 

Balaam (2017) skriver att dessa hjälpmedel inte egentligen tar något ansvar för kvinnorna, 

utan mer fungerar som hjälpmedel och förslag. Forskningen inom detta område har inte 

grävts så djupt i, enligt Balaam, då kvinnokroppen har varit tabu. Trots detta har fler och fler 

tabubelagda områden inom teknik för kvinnor blivit större och tekniska produkter som har 

med kvinnors sexualitet att göra, såsom applikationer och sexleksaker, har kommit ut på 

marknaden. 

 

Tekniken går idag också att koppla till digitala sätt att övervaka sin fertilitet. En form av 

digital hälsa är fertilitetsdatorer, eller p-datorer, som mäter kroppstemperaturen för att avgöra 

när ägglossningen sker och på så sätt informera om när kvinnan är fertil (RFSU, 2015). 

Denna metod har tidigare mest använts som hjälpmedel för att bli gravid men i praktiken är 

det möjligt att använda samma metod för att undvika graviditet, eftersom att det är samma 

princip som metoden “säkra perioder” där man räknar ut vilken period då kvinnan är har 

ägglossning och är fertil (RFSU, 2016). 
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2.3 Natural Cycles som digitalt preventivmedel och 

fertilitetsplanerare 

Paret Elin Berglund och Raoul Scherwitzl grundade företaget Natural Cycles efter att ha känt 

ett stort missnöje med de preventivmedel som fanns på marknaden (Natural Cycles, 2017). 

Tillsammans började de att utveckla en algoritm som korrekt detekterar och förutser 

ägglossning och fertilitet med hjälp av data kring kvinnans kroppstemperatur. Som 

komplement till algoritmen skapade de en applikation för att kvinnor enkelt skulle få få 

tillgång till metoden. Efter att ha använt applikationen som preventivmedel själva ett tag 

bestämde de sig för att göra det motsatta och beskriver att de lyckades bli gravida på första 

försöket, genom att observera cykeln som algoritmen levererade. Målet med denna 

kombination av teknik och vetenskaplig forskning är att ge kvinnan kunskap om sin kropp, 

menstruationscykel och fertilitet. (Natural Cycles, 2017) År 2017 blev Natural Cycles 

godkänt som preventivmedel med 99% säkerhet vid perfekt användande och blev därmed 

också den första applikationen att klassas som ett preventivmedel (Suni, 2017). 99% säkerhet 

innebär att en kvinna av 100 blir gravid, och detta på grund av felaktigt användande såsom 

miss att ta korrekt temperatur, eller sex under fertila dagar (Natural Cycles, 2017). Enligt 

grundaren Elin Berglund bidrar applikationen till jämställdhet genom att kvinnan tar tempen 

och för in statistik varje dag och mannen kan bidra med prevention av graviditet genom att 

använda kondom under de sex fertila dagarna. På så sätt är kvinnan inte ensam i sitt ansvar. 

(Lundin, 2016) 

 

Natural Cycles (2017) beskriver sin produkt som både ett preventivmedel och en 

fertilitetsmonitor, detta tack vare att applikationens algoritm räknar ut och visar vilka sex 

dagar under en menscykel som användaren är fertil. Datan som används för denna uträkning 

är användarens kroppstemperatur, som mäts varje morgon med en termometer och är en 

indirekt mätning av användarens hormonnivåer. Applikationen tar inte bara temperaturen i 

beräkning utan även spermieöverlevnad, temperaturfluktuationer och oregelbundenheter i 

cykeln.  
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I början av 2017 sade grundaren Raoul Scherwitzl att året skulle präglas av tillväxt och att 

Natural Cycles särskilt skulle fokusera på den brittiska marknaden (Carlsson, 2017). 

Applikationen har fortfarande flest användare i Sverige och England (Savage, 2017) men har 

enligt en intervju med grundarna attraherat användare i 190 olika länder (Carlsson, 2016). 

 

I en artikel från The Guardian (Lundin, 2016) med en av grundarna – Elin Berglund, berättas 

det att samhället har sett kritiskt på företagets produkt. Dels har skepsis funnits både från 

privatpersoner och sjukvård, kring att företaget inte haft statistik och bevis via studier på att 

produkten fungerar som preventivmedel. Det har också riktats kritik till att de använder sig av 

unga kvinnor på sociala medier som marknadsförare. En eller flera av dessa influencers har 

även investerat stora pengar i företaget och gynnas därför själva av att marknadsföra 

produkten, trots att applikationen vid denna tidpunkt inte var medicinskt godkänd som 

preventivmedel. 

 

Elin Berglund säger även att de hittills inte har hittat någon hårdvara som är lika känslig som 

orala termometrar men att det finns flera olika företag som försöker utveckla nya hårdvaror 

som gör processen enklare. Natural Cycles själva fokuserar mer på mjukvara, algoritmer samt 

statistik och Berglund berättar det finns stora möjligheter att utveckla dessa områden också. 

Hon tar upp Apple som ett exempel då de har en funktion som spårar sömnen och eftersom 

att sömnen påverkar kroppstemperaturen – som Natural Cycles funktioner bygger på, kan det 

vara en intressant funktion att tänka på för att förbättra applikationen. (Clark, 2017) 

 

Företagets marknadsföring sker till stor del genom sociala medier. Många kända personer gör 

reklam för Natural Cycles via sina konton på exempelvis Instagram och Facebook och det gör 

företaget unikt även i den bemärkelsen (Lundin, 2016). Flera kända svenskar skriver om sitt 

användande, sina positiva upplevelser av att slippa äta hormoner och hur de fått ny känsla för 

sin kropp samt helt annan inställning till och kontroll av PMS och dylikt (se t.ex. Löwengrip, 

2017). På de största bloggarna som omnämner företaget finns även Natural Cycles med och 

svarar besökare som valt att skriva kommentarer kring preventivmedlet, såväl negativa som 

positiva. Detta medietekniska preventivmedel har alltså bytt ut relationen människa - medicin 

11 



till människa - teknik, och på så sätt fått med sig andra delar av teknikens krav såsom 

transparens och marknadsföring. 

 

I en artikel från tidningen Dagens Industri Digital sägs det att efter reklamstoppet mot Natural 

Cycles (som uppstod efter att de marknadsfört sig som ett preventivmedel trots att de ännu 

inte var certifierade) föll företagets tillväxt (Carlsson, 2017). 
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3. Teori och teoretiskt ramverk 

I denna del av uppsatsen beskrivs ett antal teorier som ligger till grund för studien och som 

kommer att kombineras med resultaten i en analysen av det empiriska datamaterialet. Två 

huvudrubriker täcker in teorin och dessa är upplevelsedesign samt hälsa och teknik. Centralt 

för denna studie är upplevelsedesign vilket delas upp i underrubriker med teorierna Undesign, 

Gränssnittsegenskaper och Användbarhet, samt Tillit. För att förstå ämnet ytterligare ges 

även en introduktion till teorier kring hälsa och teknik: embodied interaction (kroppslig 

interaktion) samt gränssnitt och användbarhet, för att ge en inblick i teorierna bakom studien. 

Dessa delar har valts ut då de alla relaterar till användares upplevelser och går att koppla till 

huruvida gränssnitt, tillit och upplevelse är viktiga faktorer för att en användare ska välja 

digital teknik som preventivmedel. 

 

3.1 Upplevelsedesign 

Norman (2005) beskriver i sin bok Emotional Design att design upplevs som mer lättanvänd 

om vi användare är nöjda med produkten. När människor är lugna och glada expanderar 

tankeprocessen och vi blir mer kreativa – känslor förändrar alltså sättet vi människor löser 

problem och design som vi uppskattar ger oss en positiv sinnesstämning. Eftersom att våra liv 

allt mer och mer blir sammanflätade med interaktiv teknik och design så påverkar detta våra 

vardagliga upplevelser. Ett exempel från forskaren Shneiderman (2002) är att mobiltelefoner 

och dess funktioner som att skicka sms, mail och chatt lyckas med att stödja relationer och 

aktiviteter som berikar användarens upplevelser (se Wright & McCarthy, 2004). Wright och 

McCarthy (2004) säger att vår interaktion med teknologi mycket väl kan involvera känslor, 

värderingar, ideal och avsikter. De argumenterar även för att interaktiv teknik i allmänhet kan 

ses som en upplevelse; vi interagerar med tekniken vilket frammanar en massa olika känslor 

hos användaren likt det Norman (2005) också påstår. Design idag borde fokusera på att 

designa användarens emotionella upplevelse lika väl som funktioner och utseende (Brown, 

2009). Preece, Rogers och Sharp (2015) skriver att interaktionsdesign handlar om att skapa 

användarupplevelser som förhöjer och förstärker sättet människor jobbar, kommunicerar och 
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interagerar på. Vidare beskriver de hur upplevelsedesign bland många andra delar, 

tillsammans utgör interaktionsdesign. 

 

Enligt Hassenzahl (2013) står vi inför en utmaning eftersom att upplevelsedesign inte handlar 

om teknologi, utan om att skapa meningsfulla upplevelser genom en enhet. Han ger ett 

exempel där en kvinna ombeds att beskriva den senaste positiva upplevelsen hon haft med 

teknologi och hon berättar att det var när hon väcktes på morgonen av ett alarm på hennes 

mobiltelefon, och upptäcker att hon har fått ett sms från sin pojkvän där han skriver “Jag 

älskar dig”. Mobiltelefonen i det här fallet är ett instrument som möjliggör denna upplevelse, 

vilket bidrar till varför Hassenzahl påstår att det är svårt att skilja på upplevelse och 

upplevelsedesign. Interagerandet med en produkt genererar en upplevelse – en historia kring 

hur användaren brukar produkten, vilket är svårt att styra över. 

 

3.1.1 Undesign 

Pierce (2012), skriver om undesigning technology och beskriver hur många ser design som 

skapande av nya produkter och utvecklingar, men att en annan komponent inom design kan 

vara avsiktlig borttagning och avveckling. Detta kan till exempel vara viktigt inom 

miljöfrågor och sociala, samt moraliska problem. En designlösning kan både vara en 

avveckling av den design som orsakar problemet, men också en ny design som löser 

problemet. Ett exempel är elbilar, som är en ny uppfinning för att lösa problemet med 

avgasutsläpp. 

 

3.1.2 Gränssnittsegenskaper och användbarhet 

Gränssnittsegenskaper handlar bland annat om hur hög igenkänningsfaktor ett system har. 

Detta innefattar grafisk design, uppbyggnad och navigation (Egger, 2000). Bergström (2015) 

skriver om hur olika färger associeras till olika känslor och tankar och hur detta kan skilja sig 

åt inom olika kulturer. Många tolkar rött som stopp och grönt som gå, eftersom dessa ofta 

syns i trafikljus. 
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3.1.3 Tillit 

Ju högre användbarhet och tydlighet det finns i design desto mer benägen är användaren att 

lita på systemet, även i viktigare frågor såsom pengar och hälsa. Featherman och Wells 

(2010) studie handlar om att låta en grupp människor prova att betala räkningar genom en 

prototyp av en hemsida. Studien visade på att respondenterna snabbt gav upp och kände sig 

osäkra om de inte förstod hur gränssnittet fungerade (Featherman & Wells, 2010).  

Kewenter och Nielsen (2016) skriver om tillit och dess olika beståndsdelar i förhållande till 

MDI. De fokuserar på tillit genom estetiskt uttryck och kommer genom en studie fram till att 

om en användares förväntade upplevelse av användbarhet och gränssnitt besvaras, anser sig 

användaren ha kontroll över systemet och upplever sig som säker. De skriver också att detta 

lättare uppnås om gränssnittet har en enkel design, då flera användares förväntningar lättare 

uppnås. 

  

3.2 Hälsa och teknik: embodied interaction 

Att designa för kvinnors hälsa är fortfarande ett relativt outforskat område av 

människa-dator-interaktion, bortsett från vissa delar av mödravården. En viktig aspekt som 

påverkar kvinnors hälsa är deras positionering och deras kroppar inom samhället. (Almeida et 

al., 2016) Rossmann (2008) påstår att den kvinnliga kroppen historiskt sett har varit 

tabubelagd och att detta har lett till att allt mindre forskning och utveckling har skett kring 

kvinnors hälsa i allmänhet (se Almeida et al., 2016). Balam (2017) skriver att utvecklingen av 

teknik i förhållande till kvinnors hälsa har ökat den senaste tiden inom bland annat 

reproduktiv hälsa, att lära känna sin egen kropp samt hur kvinnor kan använda teknik för att 

utforska sin sexualitet. Att designa för hälsa och kroppar är en del av det som Paul Dourish 

(2004) skriver om och kallar embodied interaction (kroppslig interaktion). Han beskriver att 

det är skapandet, manipuleringen och delningen av mening genom engagerad interaktion med 

artefakter. Kärnidén i tänkandet är att förkroppsligandet relaterar till relationen mellan 

handling och mening. Den sociala och materiella beräkningen är kopplad till 

förkroppsligandet genom att det är därigenom som man möter fysisk och social verklighet i 

vardagslivet. Därav är social och materiell databehandling på ett sätt grundat på samma idé. 
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4. Metod 

Det här avsnittet ämnar att beskriva de metoder som har använts i uppsatsen och hur de har 

genomförts särskilt för denna studie. För att ta reda på hur kvinnor upplever digital teknik 

som preventivmedel skickades en enkät skickades ut med frågor som berörde 

preventivmedel, gränssnitt samt digital teknik som preventivmedel med fokus på hur 

respondenterna tänker och tycker kring detta. Även en fokusgrupp bestående av fem kvinnor i 

fertil ålder sattes samman och genomfördes i form av en fokusgruppsintervju för att skapa en 

möjlighet att direkt kunna ställa frågor och skapa diskussioner kring ämnet. En av deltagarna 

i fokusgruppen ombads även skriva loggbok under en vecka, då hon är en användare av 

Natural Cycles, även detta datamaterial kommer att användas som empiri i den här studien. 

 

4.1 Enkätundersökning 

Enkäten som användes vid datainsamlingen skapades i Google Forms och inleddes med 

frågor kring kön, ålder och nuvarande preventivmedel. Vidare ställdes frågor kring känslor 

och tankar om digital teknik som preventivmedel, med fokus på Natural Cycles, samt frågor 

kring gränssnitt hos en preventivmedelsapplikation (se bilaga 1). Enkäten delades på 

diskussionsforumen Familjeliv.se (2017) och Bröllopstorget.se (2017) eftersom att det är 

stora mötesplatser för kvinnor i olika åldrar för att diskutera bland annat hälsa, relationer, 

graviditet och livet i allmänhet,  samt på Facebook. Enkäten genererade 49 svar från 42 

kvinnor och sju män och bestod av åtta stycken flervalsfrågor, två kryssfrågor, fyra frågor 

med öppen svarstext och två frågor med likertskala. Den innehöll inledningsvis frågor kring 

kön, ålder och nuvarande preventivmedel men övergick efter fråga fem till frågor kring 

digital teknik och preventivmedel, bland annat med frågor kring gränssnitt. Detta för att få en 

förståelse för hur viktig tekniken och dess medhavda faktorer är för användarna när det 

kommer till digitalt tekniska preventivmedel. Eftersom att syftet var att på ett effektivt sätt 

samla in kvantitativ data, passade metoden enkät perfekt enligt Bells (2016) 

rekommendationer. Viktiga faktorer att ta hänsyn till i skapandet av en enkät är att olika 

respondenter kan tolka ord, fraser och meningar på olika sätt, vilket kan ge frågorna andra 
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innebörder än tänkt (Bell, 2016). Därför var många vitala frågor utformade som 

svarstextalternativ istället för flervalsfrågor eller kryssfrågor för att respondenterna själva 

skulle kunna visa hur de har tolkat frågan. Det enkäten saknade var bland annat frågor kring 

gränssnitt och huruvida detta hade avgörande betydelse för användningen av digital teknik 

som preventivmedel, samt möjligheterna att använda digital teknik som preventivmedel 

generellt.  

 

4.2 Fokusgruppsintervju 

En fokusgruppsintervju genomfördes för att samla in kvalitativ data till studien (Alvehus, 

2013) som kompletterar den kvantitativa data som erhållits från enkätsvaren. Gruppen bestod 

av fem kvinnor i åldrarna 24-26 år varav en använde Natural Cycles, en hormonspiral, två 

p-stav och en använde p-ring som nuvarande preventivmedel. Den ena användaren av p-stav 

var singel, medan alla andra deltagare hade stabila förhållanden som varat mellan två 

månader och sju år. De deltagande bestod av en sjuksköterska, en user experience designer, 

två lärare samt en socionom. Tanken var att inkludera en varierad blandning av kvinnor med 

olika preventivmedel för att få reda på flera olika subjektiva uppfattningar om ämnet, vilket 

Alvehus (2013) rekommenderar för en fokusgruppsintervju. Alla deltagare kände moderatorn 

sedan tidigare och var bekanta med varandra, och eftersom att fokusgruppen berörde ett 

känsligt ämne var tanken att detta skulle underlätta för diskussionen samt deltagarna genom 

ett bekvämlighetsurval. Diskussionen utfördes kvällstid, i en avslappnad miljö där deltagarna 

bjöds på middag och var samlade kring ett matbord medan de dokumenterades med 

filmkamera, ljudupptagning och anteckningar. Metoden fokusgruppsintervju valdes för att 

komma åt samtalet med alla åsikter och attityder som uppstår mellan deltagarna, samt att 

gruppdynamiken är en central del i en fokusgrupp som kan vara intressant att analysera 

(Alvehus, 2013).  

 

Fokusgruppsintervjun var strukturerad och förberedd med tolv frågor och tre triggers (se 

bilaga 2). Till en början fick alla deltagare presentera sig, sitt civilstånd, sysselsättning och 

preventivmedel. Detta efterföljdes av frågor såsom: vad är viktigast hos ett preventivmedel 

samt vilket preventivmedel känns säkrast? Efter den sist nämnda fråga fick alla deltagare 
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skriva ner sina svar i en anteckningsbok, utan att se eller diskutera varandras svar. Dessa togs 

senare upp i samband med en av de triggers som användes. Del två av diskussionen berörde 

digital teknik som preventivmedel, och i detta fall främst Natural Cycles, då de är det enda 

godkända tekniska preventivmedlet i Sverige. En trigger användes då i form av bilder av 

gränssnittet i applikationen. Frågorna som ställdes handlade om deltagarna skulle kunna lita 

på teknik som preventivmedel, vad som skulle kunna få dem att göra det om de svarade nej, 

hur viktigt utseendet hos applikationen är samt hur de upplevt marknadsföring av 

preventivmedel. Del tre av diskussionen var mer filosofisk och bad deltagarna att fundera 

kring hur det perfekta preventivmedlet för just dem skulle fungera kring aspekter som 

funktion, utseende, användning, teknik etc. Den sista delen innehöll tre triggers i form av 

påståenden och statistik kring säkerhet, användande och marknadsföring. Alvehus (2013) 

skriver att det är viktigt att komma ihåg att eftersom att diskussionen alltid leds av en 

moderator med förutbestämda frågor och triggers så är det inte ett naturligt förekommande 

samtal, vilket alltid har tagits i beaktning under arbetets gång. 

 

4.3 Loggbok 

En användare av Natural Cycles blev ombedd att föra loggbok under åtta dagar, inför 

deltagandet i fokusgruppen, för att dokumentera tankar, åsikter och känslor som 

användningen av preventivmedlet frambringar. Dagboksskrivande har stora likheter med 

deltagande observation och är en bra grund för intervjuer och dylikt, då material kan baseras 

på anteckningarna. Metoden är mindre tidskrävande, fysiskt påverkande och har mindre 

etiska begränsningar än observationer, då observatören inte är tillsammans med respondenten 

(Bell, 2016). Loggboken gav en inblick i vardagslivet för en användare av Natural Cycles, 

och genererade information kring faktiskt fysiskt användande och känslor för och kring 

produkten i vardagen. 

 

4.4 Analysmetod 

Metoden som har använts för att analysera resultaten från studien innefattar att sammanställa 

svar från enkät och fokusgrupp för att sedan kunna urskilja ett fåtal centrala teman som 
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hjälper till att kategoriserar svaren. De teman som valts ut har kopplats till teorierna som 

studien tidigare behandlat enligt Alvehus (2013) referens. Eftersom att användarna i den här 

studien är vitala vid insamling av data har ett flertal citat valts ut från fokusgruppen och 

enkäten, för att ge en större inblick i vad användarna tänker, tycker och känner. Fokus har 

varit på att försöka komma åt vad användaren upplever och vilka känslor som de känner 

kring ämnet digital teknik och preventivmedel. Resultatet som samlats in har alltså 

analyserats och kopplats ihop till slutsatser baserade på Undesign, Gränssnittsegenskaper och 

Användbarhet, samt Tillit. Med en teoridel i taget i fokus har materialet från enkäten, 

loggboken och fokusgruppen arbetats igenom och centrala citat och statistik har plockats ut. 

Detta har därefter analyserats för att kunna kopplas ihop med och eventuellt svara på den 

övergripande frågan: hur upplever kvinnorna digital teknik som preventivmedel?  

 

4.5 Metodkritik 

Urvalet för fokusgruppen och enkäterna hade kunnat göras med en bredare representation av 

Sveriges befolkning, men för denna studie valdes en avgränsning som innebar fokus på fertila 

kvinnor. Fokusgruppen bestod endast av sex kvinnor i fertil ålder och trots att enkäten tillät 

svar från alla åldrar och kön så presenterar denna studie inte några åsikter och svar från 

kvinnor i icke fertil ålder, eller män. Natural Cycles applikation erbjuder både 

preventivmedel och fertilitetsplanerare i samma tjänst och denna studie fokuserar endast på 

preventivmedelsaspekter. Datainsamlingen och studien hade därmed också kunnat ske mer 

kring fertilitetsplaneraren som erbjuds, men där drogs en avgränsning för att få högre kvalité 

på studien som inte hade kunnat uppnås till samma grad om studien istället skulle innefatta 

båda tjänsterna som Natural Cycles erbjuder. 

 

 

 

19 



5. Resultat och analys 

Detta avsnitt ämnar att redovisa och sammanställa resultaten från enkätundersökningen, 

fokusgruppintervjun samt loggboken som genomförts, för att sedan analysera dessa med hjälp 

av de tidigare presenterade teoretiska ramverken och teorierna. Det som berörs i denna del är 

det empiriska datamaterial som är relevant för uppsatsens syfte. Eftersom att den första 

enkätundersökningen var en initial undersökning för att skapa en grundläggande förståelse 

för ämnet, så kommer resultaten från den inte redovisas här, utan de snarlika svaren från den 

andra, större och utökade enkäten kommer att visas upp eftersom att det är dessa resultat som 

är relevanta för studien. 

 

5.1 Kännedom och relationer till digital teknik som 

preventivmedel 

Fokusgruppen bestod av fem kvinnor mellan 24-26 år, med varierande civilstånd och 

preventivmedel. Två personer använde p-stav, en Natural Cycles, en hormonspiral, samt en 

p-ring. Alla i gruppen kände till företaget, konceptet digital teknik som preventivmedel, hur 

deras produkt fungerar samt var positiva till metoden. Två av de fyra personer som inte 

använde Natural Cycles svarade att de hade kunnat tänka sig att använda sig av metoden, om 

de inte påverkades av vardagliga faktorer som gör att de idag omöjligt kan följa rutinerna 

som produkten kräver för ett säkert resultat. Med säkert resultat menas i detta fall att 

användaren inte blir gravid vid perfekt användande. För de som inte kunde tänka sig att 

använda applikationen handlade det om att den ena kände ett behov av hormoner, då hon 

upplever sin menstruation som mycket krävande utan hormoner. Medan den andra kvinnan 

var väldigt nöjd med sin p-stav och föredrog att slippa att aktivt skydda sig från graviditet. 
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Figur 1: Tårtdiagram över respondenternas kännedom om digital teknik som preventivmedel. 

 

 

 

Figur 2: Tårtdiagram över huruvida respondenterna känner till Natural Cycles. 

 

Enkäten visade att 87,8 % av respondenterna känner till att digital teknik kan användas som 

preventivmedel (se figur 1), samt att 89,8 % känner till Natural Cycles (se figur 2). Ordet 

Natural Cycles kan kännas igen som uttryck, utan koppling till företaget. Egger (2000) 

definition av gränssnittsegenskaper innefattar igenkänningsfaktor, och ord såsom natural 

cycles, eller den svenska versionen, naturlig cykel, är allmänna uttryck och kan fungera som 

en igenkänningsfaktor för användare. Även reklam som en person har sett, eller bara skymtat 

kan trigga ett minne när en igenkänningsfaktor senare förekommer.  
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Under fokusgruppsintervjun nämnde en av deltagarna att hennes första interaktion med 

Natural Cycles var genom ett blogginlägg, skrivet att en känd bloggare. Detta upplevde hon 

som oseriöst och fann det väldigt opassande att bloggaren gav ut rabattkoder för att företaget 

skulle få nya användare. Efter att ha läst på om företaget så ändrades hennes inställning till 

dem och hon kunde själv tänka sig att testa produkten, dock vidhöll hon fortfarande vid 

tidpunkten för intervjun, att hon tycker att det är oseriöst att anlita influencers för att göra 

reklam för ett preventivmedel. Vad gäller enkätsvaren så svarade endast en av 49 

respondenter att hen inte uppskattade företagets marknadsföring, då de trots sitt godkännande 

som preventivmedel inte förklarar alla premisser för användarna i sina reklamer. Eftersom 

ingen fråga i enkäten specifikt handlade om marknadsföring så går det inte att anta att de 

andra 48 respondenterna inte har åsikter kring marknadsföringen, utan det som går att 

konstatera är att endast en av 49 tycker att marknadsföringen är en stor del av hens upplevelse 

företaget och värt att skriva som svar i enkäten. 

 

 

Figur 3. Tårtdiagram över respondenternas inställning till att använda Natural Cycles. 

 

En av frågorna i enkäten var “Skulle du eller din partner kunna tänka er att börja 

använda/fortsätta använda Natural Cycles?” och där svarade 38,8% att de kunde tänka sig att 

fortsätta eller börja använda produkten, medan 16,3% svarade kanske och 44,9% svarade nej 

(se figur 3). I svarstexten som efterföljer frågan kan fyra läger tydligt urskiljas: respondenter 

som tycker att produkten känns osäker och att de inte har tillräckligt med information, 

respondenter som vill bli gravida eller som det inte skulle göra något för om de blev det, 

respondenter som uppskattar produkten och tror på dess säkerhet samt respondenter som inte 
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kan använda den för att de behöver extra hormoner. Det är alltså ungefär hälften av 

respondenterna som absolut inte skulle kunna tänka sig att använda Natural Cycles. 22 

personer av 49 skriver i svarstexten att de finner produkten osäker eller att de saknar 

information. Respondenternas relation till och upplevelse av Natural Cycles produkt är alltså 

osäkerhet och brist på information. Övriga svar är positiva till produkten, men en del har 

svårt att använda den på grund av faktorer i vardagen såsom skiftarbete och hormonella 

behov.  

 

5.2 Förtroende och säkerhet 

En central del i svaren från enkäten är säkerhetsaspekten. Ett tema som dök upp många 

gånger i svaren från frågorna “Varför skulle du kunna tänka dig att lita på/inte lita på digital 

teknik som preventivmedel?” samt “Vad är dina tankar kring Natural Cycles?”  var osäkerhet 

och opålitlighet. Några svar var bland annat: 

● “Osäker till hur säkert det är.” 

● “Vet inte exakt hur sådant fungerar, men känns lite osäkert!” 

● “Då barnmorskan sa att det aldrig kan vara 100 % säkert.” 

● “Känns för osäkert, även om det går att räkna ut när man är fertil kan det bli fel och 

spermier kan överleva i kroppen i upp till sju dagar.” 

● “Svårt att veta hur pålitligt det är“ 

● “Man känner sig osäker på att det verkligen fungerar, som jag förstått det så läser 

man tex av temperatur i kroppen. Är den alltid detsamma vid ägglossning m.m. Kan 

man verkligen lita på det? Påverkas inte kroppen av många faktorer?”. 

Respondenten som skrivit loggboken angav första dagen att hennes mens var två dagar sen, 

enligt vad appen angav, men att hon ändå kände tillit till applikationen, då företaget angivit 

att någon dags variation kan uppstå. Hon skriver även att tankarna på att hon måste ta tempen 

direkt på morgonen när hon vaknar “spökar” med henne på nätterna emellanåt. Hon kan 

vakna och tro att hon varit vaken länge, för att hon har drömt det. Hon upplever det som 

krångligt att behöva hantera en termometer i en hylsa när hon är helt nyvaken. Men trots detta 

är hon helt övertygad om att produkten fungerar som utlovat och hon litar på den till fullo. 

Enligt henne räckte det med att testa den i några dagar för att vinna fullt förtroende för den. 
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Ett annat svar på frågan angående tankar kring företaget var som följer:  

 

“Jag tycker först och främst att företaget marknadsför appen på ett ganska oansvarigt 

sätt. Det är ett certifierat preventivmedel ja MEN det måste även framgå hur viktigt 

det är att personen i fråga använder den på rätt sätt för att undvika eventuell 

graviditet, vilket det enligt mig inte gör. Med det sagt tycker jag att idén är väldigt 

bra och ett bra alternativ för de som har svårt att hitta preventivmedel som 

fungerar.”  

 

Svaret pekar på att respondenten upplever företagets kontroversiella marknadsföring som 

oroväckande, snarare än förtroendeingivande. Den marknadsföring som företaget bedriver är 

en del av upplevelsedesignen kring produkten och en stor del av deras kunder verkar komma 

från reklam på sociala medier. Detta då företaget tappade många kunder när de blev 

förbjudna att göra reklam under år 2015. Wright och McCarthy (2004) skriver om hur 

upplevelsedesign innebär att tankar och känslor väcks när användare upplever, eller 

interagerar med en produkt. Enligt respondenten förskönas bilden av produktanvändandet 

genom marknadsföringen och verkligheten och preventivmedlets premisser återspeglas inte 

tillräckligt.  

 

En av de övningar som gjordes under fokusgruppen var att alla deltagare fick skriva det ner 

preventivmedel de trodde var det säkraste skyddet mot graviditet, utan att prata med varandra 

eller visa sina svar. Svaren var: hormonspiral (två svar), p-spruta, p-ring och kondom. Ingen 

svarade alltså Natural Cycles. Efter detta användes en trigger, som innebar att statistik kring 

säkerhet hos olika preventivmedel visades upp. Denna statistik var baserad på typiskt 

användande (alltså att personen slarvar lite) och handlade om hur många utav 100 kvinnor 

som blev gravida under ett år: 

● Hormonspiral: 0,16 av 100 kvinnor. 

● Natural Cycles: 7 av 100 kvinnor. 

● P-piller: 9 av 100 kvinnor. 

● Kondom: 15 av 100 kvinnor. (Natural Cycles, 2017) 

 

Deltagarna i fokusgruppen uppgav viss förvåning över statistiken men kom till en gemensam  
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slutsats att den mänskliga faktorn spelar störst roll i dessa fall. Detta då hormonspiral är ett 

konstant preventivmedel som inte behöver justeras eller aktivt användas av användaren. 

Större delen av fokusgruppen blev dock förvånad över att Natural Cycles var säkrare än både 

p-piller och kondom, en av deltagarna uppgav då att hon blev gravid när hon hade tagit sitt 

p-piller några timmar försent en gång och förstod statistiken.  

 

Relaterat till den mänskliga faktorn så dök en kommentar upp i enkäten som svar på frågan 

“Varför skulle du kunna tänka dig att lita på/inte lita på digital teknik som preventivmedel?” 

“För att jag inte vill bli gravid och digital teknik i kombination med mänskliga faktorn ger 

inte ett bra skydd.” Det här implicerar inte bara att den digitala tekniken är otillräcklig och 

osäker utan att den i kombination med den mänskliga faktorn kan vara problematisk.  

 

5.3 Gränssnitt 

En deltagare i fokusgruppen nämnde att “man äter med ögonen” gällande utseendet på 

hemsidor och applikationer överlag. När ämnet kopplades till utseendets relevans hos 

preventivmedelsapplikationer som Natural Cycles ansåg hon att; “om de inte ens kan göra en 

applikation (som ser seriös ut och är lätt att använda), kan de ens göra en fungerande 

algoritm då?” (Amanda, 25 år). 

 

Figur 4. “Hur stor roll skulle preventivmedelapplikationens utseende spela för dig?”  

Skalan sträcker sig från 1 (oviktigt) till 5 (mycket viktigt). 
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En av frågorna handlade om hur viktigt det är för användarna med utseendet hos en 

applikation som används som ett digitalt tekniskt preventivmedel . Svarsalternativen gick från 

1 (oviktigt), till 5 (mycket viktigt) och hela 70,2 % svarade 3, 4 eller 5 på likertskalan, vilket 

alltså kan tolkas som att de upplever utseendet som en viktig faktor (se figur 4). Den grafiska 

designen, tillsammans med navigation och uppbyggnad, är en del av de gränssnittsegenskaper 

som produkten har (Egger, 2000).  

 

 

Figur 5. “Hur viktigt skulle det vara för dig att preventivmedelsapplikationen är enkel att 

använda?” Skalan sträcker sig från 1 (oviktigt) till 5 (mycket viktigt). 

 

Frågan i figur 5 handlar om användandet av produkten och svaren visar att respondenterna 

övervägande tycker att det är viktigt med en design som innebär ett gränssnitt som är enkelt 

att använda. Hela 93,6 % svarade 3, 4 eller 5 på likertskalan, där 1 var oviktigt och 5 mycket 

viktigt. Användarna tycker alltså att ett enkelt användargränssnitt är viktigare än en tilltalande 

design. Detta går i linje med den teori som Featherman och Wells (2010) beskriver utifrån sin 

studie och som innebär att användare är mer benägna att nyttja och lita på en produkt där 

gränssnittet är enklare och användbarheten hög, då detta ger mer självförtroende åt 

användaren. Kewenter och Nielsen (2016) skriver att tilliten upplevs om en användares 

förväntningar på gränssnittet besvaras och att ett enkelt gränssnitt spelar stor roll när tillit vill 

uppnås. Under fokusgruppen användes fem stycken bilder på Natural Cycles gränssnitt som 

triggermaterial (se bilaga 2). Dessa visades upp på en större skärm och deltagarna fick studera 
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dem. Några följdfrågor ställdes kring hur viktigt gränssnittets enkelhet är och respondenterna 

uppgav att den talande designen är viktig och sa bland annat:  

● “Om man använder tekniken rätt kan det ju fungera jättebra.” 

● “Jag hade lätt kunnat sluta om den inte var enkel att använda.” 

● “Det är viktigt att det ser ut och känns seriöst, inte att man loggar in med hjälp av sitt 

facebook-konto till exempel.” 

Dessa svar bekräftar också både Featherman och Wells (2010) teori samt Kewenter och 

Nielsens (2016) och fokusgruppen var överens om att känslan av ett säkert användande 

,genom ett gränssnitt som är lätt att förstå, också gav uppkomst till en känsla av säkerhet vad 

avser skydd mot graviditet och ett ökat förtroende för produkten.  

 

Under en av de triggers som visades för fokusgruppen ifrågasatte en av deltagarna färgvalen i 

applikationen och undrade varför de inte valt att använda olika färger på fertila och icke 

fertila dagar. De andra svarade med att berätta att icke fertila dagar ju är gröna, medan fertila 

dagar är röda. Det visade sig att deltagaren som ifrågasatt färgerna var lätt färgblind och 

därför inte såg skillnad på röd och grön. Dock kan det tänkas att företaget valt att jobba med 

färgassociationer och plockat upp samhällets tankar kring att grönt betyder “kör” och rött 

“stopp”, likt ett trafikljus (Bergström, 2015). 

 

5.4 Det ultimata preventivmedlet 

En fråga som har ställts i både fokusgruppen och enkäten är hur det ultimata preventivmedlet 

skulle fungera. Tanken var att få reda på vad människor skulle önska sig i ett preventivmedel 

om allting var möjligt, för att se vilka aspekter som kan analyseras och kopplas till möjlig 

teknik. Några av svaren var: 

● “För mig skulle det perfekta preventivmedel göra att jag slapp mens och mensvärk 

samt inte kunde bli gravid men utan en massa hormoner som ställer till det” 

● “En av på knapp som styr hormonerna i kroppen.” 

● “Det skulle inte mixtra med vare sig mina eller min partners hormoner. Det skulle 

inte påverka vår njutning. Det skulle inte vara beroende av att jag eller min partner 

"kommer ihåg" ett specifikt moment varje dag eller varje gång vi vill ha sex.” 
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● “Det skulle inte påverka mig och min kropp, det skulle inte lägga allt ansvar på mig 

som kvinna. Utan att vi båda delar på ansvaret för att det ÄR bådas ansvar. Inga 

biverkningar.” 

● “Utan övrig kroppslig påverkan än att hindra oönskad graviditet samt att den kan 

hindra könssjukdomar.” 

● “Typ ett chip som fungerar som tempen och synkar med appen själv.” 

 

Många av svaren innehåller önskemål om att slippa hormoner. I loggboken angav 

respondenten att hon upplevde det som positivt att hennes partner laddade ner applikationen 

för att dela på ansvaret att komma ihåg vilka dagar som kräver skydd. I allmänhet har lite 

forskning skett kring kvinnor, då deras kroppar historiskt sett var tabubelagda (Almeida et al., 

2016). Digital teknik som preventivmedel kan låta kvinnokroppen frias från extra hormoner 

och också tillåta partnern att hålla samma koll som användaren på vilka dagar som är fertila 

och icke-fertila. Kopplat till Pierce (2012) teori om undesigning technology, så blir Natural 

Cycles produkt en designlösning och en undesign (avdesign) av kvinnors problem med 

hormonpåverkan i kroppen. Natural Cycles uppfyller ett av de önskemål som respondenterna 

angivit som det ultimata preventivmedlet, att det ska vara hormonfritt. De uppfyller också en 

del i önskemålet om att dela på ansvaret mellan män och kvinnor, vad gäller prevention av 

graviditet, genom att applikationen kan laddas ner av båda parterna. 
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6. Diskussion och slutsatser 

Detta kapitel ämnar att diskutera resultaten, samt dra slutsatser kring studiens datainsamling 

utifrån rubrikerna framtiden, tillit, gränssnitt och upplevelse för att svara på studiens fråga: 

Hur upplever kvinnorna digital teknik som preventivmedel? Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning av slutsatserna. Diskussionen och slutsatserna dras kring digital teknik som 

preventivmedel, genom studier av och kring företaget Natural Cycles.  

6.1 Framtiden 

En aspekt som har varit central i respondenternas svar i både enkät, fokusgrupp och loggbok 

är insatsen som krävs av användaren för att använda digital teknik som preventivmedel och i 

detta fall; Natural Cycles. Eftersom att användaren måste ta tempen på sig själv direkt när 

hon vaknar på morgonen är det många som har uttryckt orolighet och irritation över detta och 

säger att de inte kommer att klara av det och är oroliga att de kommer att missköta med detta 

på något sätt, medvetet eller omedvetet. En önskvärd lösning som dök upp under bland annat 

fokusgruppen var att använda ett chip eller liknande som läser av kroppstemperaturen 

automatiskt, vilket eliminerar de problem som kan uppstå genom användarens missar. Den 

mänskliga faktorn är någonting som har nämnts tidigare under fokusgrupp och enkät som ett 

av det digitala och tekniska preventivmedlets stora problem som gör att många inte kan tänka 

sig att använda det som preventivmedel. Clark (2017) skriver i en artikel hur tankar har förts 

kring att kombinera Apples sömnfunktion med digital teknik som preventivmedel, då sömn 

och kroppstemperatur är sammankopplade. En annan metod som ännu inte existerar, men 

som arbetas på enligt en artikel av Selåker (2018) är kombinationen bluetooth och 

termometer, vilket då skulle innebära att termometern själv loggar temperaturen och att en 

exakt tidpunkt då också registreras. Baserat på studiens svar så är detta något som 

respondenterna skulle uppskatta eftersom att detta minskar den mänskliga faktorn. 

Kvinnornas upplevelse av digital teknik som preventivmedel involverar alltså tankar kring 

insatsen som behövs för att upprätthålla kontrollen av sin kropp och att detta önskas lösas på 

ett smidigare sätt. 
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6.2 Tillit 

Wright och McCarthy (2004) skriver om att upplevelsen av något är viktigt och baserat på 

resultatet från enkäten så styr ofta respondenternas känslor huruvida en litar på digital teknik 

som preventivmedel eller inte. Svaren säger att om användaren upplever att tjänsten känns 

osäker så avgör det ofta helt om hon vill testa ett digitalt tekniskt preventivmedel eller inte. 

Baserat på svaren från enkäten så verkade avsaknaden av tillit bero mycket på okunskap, 

detta på grund av att många argument till varför digital teknik som preventivmedel inte känns 

och/eller verkar säkert handlade om att tekniken och algoritmen bakom produkten kanske inte 

räknar in vissa faktorer, vilket gör den mindre säker, trots att den faktiskt gör det. Det är dock 

inte lätt att veta om denna osäkerhet beror på att användarna inte litar på just Natural Cycles 

eller digital teknik som preventivmedel i allmänhet när det gäller fertilitet. De argument som 

lades fram mot produkten, till exempel osäkerhet, går med hjälp av statistik att motbevisa. 

Detta kan tolkas som att Natural Cycles inte har lyckats skapa en marknadsföring som återger 

hur produkten fungerar samt hur säker den är. Det här understryks också av enkätsvaren, där 

respondenter (som tidigare nämnt) inte tror på dess säkerhet och dessutom nämner att all 

väsentlig information inte återspeglas i reklamerna.  

 

Enligt enkätsvaren upplever ungefär hälften av respondenterna digitalt tekniska 

preventivmedel som väldigt osäkra och dessa personer anger också att de inte kan tänka sig 

att testa det. Känslan av säkerhet är en viktig faktor för att tillit skall uppstå. I fokusgruppen 

visade det sig att deltagarna fick en annan bild av digital teknik som preventivmedel än de 

hade innan när statistiken kring säkerhet presenterades (se bilaga 2). Det material som visades 

upp var statistik kring några av de vanligaste preventivmedlens säkerhet, samt också statistik 

kring det idag enda digitalt tekniska certifierade preventivmedlet. De förut något skeptiska 

deltagarna i fokusgruppen sade sig då inte vara lika skeptiska till tjänsten, då de kände att de 

hade fått bevis för att produkten har en liknande säkerhetsnivå som andra “vanliga” 

preventivmedel. Det är tydligt att en stor del av upplevelsen av digital teknik som 

preventivmedel är just tillit. 
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De som har svarat i enkäten att de inte vill använda produkten för att den känns osäker har för 

det mesta inte testat den, medan de som är med i fokusgruppen säger att de känner förtroende 

och att gränssnittet ger mer eller mindre förtroende beroende på utformning. Enkätsvaren 

visar också på att gränssnittet är viktigt. Alltså verkar det som att målgruppen behöver bli 

övertygade av en befintlig användare eller annan kunnig person som kan berätta om 

produkten, eller att de behöver ta del av studier kring produktens säkerhet. 

 

Hur är då kvinnornas upplevelse av digital teknik som preventivmedel när det kommer till 

tillit? En slutsats som kan dras vad gäller tillit är att i just detta fall – alltså gällande 

användandet av digital teknik som preventivmedel, så är tillit det som avgör känslan och 

upplevelsen för användarna. Respondenterna har angivit att de känner sig osäkra och därför 

inte känner tillit till digital teknik som preventivmedel, men andra har också angivit att de 

uppskattar digital teknik som preventivmedel och tror att det är säkert. Under fokusgruppen 

angavs det också att gränssnittet är en viktig del av produkten även när det gäller tillit. 

Respondenterna frågade sig om man verkligen kan skapa ett fungerande och säkert 

preventivmedel, om man inte ens klarar av att göra ett snyggt och enkelt gränssnitt. 

Anledningen till att upplevelsen av tillit spelar så stor roll kring digital teknik som 

preventivmedel är antagligen just det faktum att det handlar om preventivmedel. Riskerna 

användaren tar genom att lita på produkten är att man kan bli gravid, och på så sätt eventuellt 

förändra hela sitt liv. Både användare och icke användare uppger att marknadsföringen för 

digitalt tekniska preventivmedel behöver visa mer statistik och säkerhet för att nå hela vägen 

fram och vinna deras tillit. 

 

6.3 Gränssnitt 

Hur stor roll spelar gränssnittet för kvinnornas upplevelse av digital teknik som 

preventivmedel? Gränssnittet är enligt respondenterna i denna studie viktigt för att de ska 

känna förtroende för produkten. Efter att ha visat upp triggermaterial som bestod av bilder på 

gränssnittet för fokusgruppen så tyckte de att det såg enkelt och tydligt ut tack vare 

färgassociationerna till grönt som “gå” och rött som “stopp”. En deltagare i fokusgruppen 

nämnde färgblindhet och att detta kunde innebära problem eftersom att färgerna rött och 
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grönt visar viktiga funktioner i applikationen som inte bör förväxlas med varandra. Frågan är 

dock vilket alternativ som är viktigast – att de användare som är färgblinda måste vara extra 

uppmärksamma när de ska tolka vilka dagar som är gröna (ej fertil) och röda (fertil) eller om 

alla andra användare ska få ett tydligt gränssnitt där grönt och rött är lätt att skilja på och har 

tydliga associationer till “gå” och “stopp”. Detta behöver dock inte motsättas, utan kan lösas 

med ytterligare faktorer, likt ett trafikljus som arbetar både med färg och platsförhållanden. 

Den röda lampan är alltid högst upp, och den gröna längst ner. Eftersom hela 93,6% (se figur 

5) svarade mellan medel och största viktighet vad gäller ett tydligt och enkelt gränssnitt så 

tyder detta på att respondenterna finner att upplevelsen av att förstå hur applikationen 

fungerar är oerhört viktigt. Ett annat scenario hade kunnat vara att användarna uppskattar ett 

komplicerat gränssnitt för att applikationen hade känts mer avancerad och då skapar en annan 

känsla av säkerhet, men svaren i enkäten och fokusgruppen bevisar motsatsen. Upplevelsen 

av digital teknik som preventivmedel påverkas alltså mycket av hur gränssnittet är utformat 

och då med fokus på ett enkelt gränssnitt (se figur 5), inte ett snyggt utseende (se figur 4). 

 

6.4 Upplevelse 

Enkätsvaren visade på att fler personer kände till Natural Cycles (89,8%), än att digital teknik 

kan användas som preventivmedel (87,8%) (se figur 1 och 2). Detta kan bero på flera 

faktorer. Eftersom att statistiken är relativt nära i siffror så skulle den kunna bortses. Det kan 

också vara så att företagsnamnet Natural Cycles, orden naturlig cykel eller den engelska 

översättningen känns igen. Under både fokusgruppen och bland enkätsvaren framkom det att 

respondenter inte upplevde företagets marknadsföring och reklamer som trovärdiga. Dels 

angav en respondent att företaget inte visade upp de faktorer som krävs för att produkten 

skall fungera ordentligt och dels svarade en användare av produkten att reklamfilmerna inte 

återspeglar verkligheten. Användaren såg inte detta som ett problem i sig, men fann det 

provocerande att filmerna visar en glad, pigg kvinna som enkelt plockar fram termometern 

och skrattar medan hon tar tempen. Enligt användaren är verkligheten mer grå, trött och 

stressande, då produkten kräver en temperaturmätning direkt vid uppvaknandet. En del 

respondenter svarade dock att de var nyfikna på digital teknik som preventivmedel och 24,5% 

av respondenterna svarade att de eller deras partner kunde tänka sig att börja använda det (se 
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figur 3). I fokusgruppen använde en person redan digital teknik som preventivmedel och tre 

av de fyra som inte använde det kunde tänka sig att testa om de inte hade haft faktorer i 

vardagen som gjorde att det inte fungerade såsom: skiftarbete, ADHD och kroppsliga behov 

av hormoner.  

 

Upplevelsen verkar vara det som avgör huruvida användare och respondenter vågar lita på 

produkten eller inte. Och det är tilliten som avgör om kvinnornas upplevelse av digital teknik 

som preventivmedel är positiv eller negativ. Helhetsupplevelsen involverar marknadsföring, 

rykte och användning och det verkar vara viktigt att det sammanlagda resultatet av 

upplevelsen tilltalar vad gäller tillit, och det genom ett gränssnitt och en marknadsföring som 

inger detta. Många respondenter angav att de tycker att ett tydligt och enkelt gränssnitt är 

viktigt i en preventivmedelsapplikation och Norman (2005) påstår att en design som vi 

uppskattar gör oss gladare och positivare, vilket kan tyda på att applikationen ger en 

positivare upplevelse om designen tilltalar användaren. Brown (2009) säger att man bör 

fokusera på att designa både funktioner och användarens upplevelse. Men eftersom att det är 

svårt att medvetet designa en användares upplevelse som Hassenzahl (2013) säger, kan man 

tänka sig att ett tydligt och enkelt gränssnitt samt marknadsföring som tilltalar målgruppen 

kan hjälpa till att forma denna upplevelse till någonting positivt.  

 

6.4 Sammanfattning av slutsatser 

Kan nu denna studie svara på hur kvinnorna upplever digital teknik som preventivmedel? Alla 

som har svarat på enkäten, deltagit i fokusgruppen och skrivit loggbok har angivit hur deras 

upplevelse av digital teknik som preventivmedel såg ut vid just svarstillfället. Detta betyder 

såklart inte att upplevelsen är densamma efter en tid. Nya produkter på en marknad som inte 

har sett digital teknik som preventivmedel förut (i en certifierad version) för med sig nyheter 

och ny information. Efter att denna studie genomförts släpptes en nyhet om att företaget 

Natural Cycles blivit anmälda till läkemedelsverket på grund av 37 oönskade graviditeter som 

Södersjukhuset i Stockholm registrerat (Juhlin, 2018). Nyheter som dessa påverkar med stor 

sannolikhet användare och icke-användares tankar och känslor kring hur de upplever digital 
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teknik som preventivmedel och det kommer med all säkerhet att dyka upp fler nyheter i 

framtiden som är omöjliga att förutspå men som påverkar forskning och användare. 

 

Respondenterna som har deltagit i denna studie kring upplevelsen av digital teknik som 

preventivmedel har alla visat tendenser till att tillit är den viktigaste faktorn när det kommer 

till känslor och tankar om digitalt tekniska preventivmedel och, i detta fall, Natural Cycles 

och dess produkt. Genom att analysera svaren från enkäterna, loggboken och fokusgruppen, 

går det att fastställa att genom ett enkelt gränssnitt som går att förstå snabbt, en bra 

marknadsföring och mer statistik och information, har respondenterna enklare att finna tillit 

till produkten och kan då tänka sig att använda den. De respondenter som har pekat på att de 

känner sig osäkra har i flera fall angivit att de saknar information och därför inte vågar lita på 

digital teknik som preventivmedel. En del har såklart angivit att de verkligen inte tror på 

digital teknik som preventivmedel och inte heller kan bli övertalade att lita på det och dessa 

skall inte glömmas bort. Men sammantaget är upplevelsen av digital teknik som 

preventivmedel enligt denna studie ungefär till hälften positiv och till hälften negativ. 

Anledningen till detta verkar ligga i tilliten som användarna och icke-användarna känner eller 

inte känner för produkten. Som tidigare nämnt har en del av de som svarat att de inte vill 

använda produkten sagt att de saknar information, eller angett felaktig information som 

anledning till varför de inte vill använda digitalt tekniska preventivmedel. En slutsats kan 

därför dras att dessa respondenter eventuellt kan få en förändrad upplevelse av digital teknik 

som preventivmedel om de får information kring statistik och studier, och/eller att – i detta 

fall, Natural Cycles marknadsföring bättre återger verkligheten och skapar förtroende. 

Marknaden är både skeptisk och positiv men det digitalt tekniska preventivmedlets egenskap 

att det är icke hormonellt och låter användaren lära känna sin kropp verkar locka till sig 

användare. Om tilliten för digital teknik som preventivmedel kan vinnas genom en god 

marknadsföring eller dylikt kan företag – enligt vår studie, få fler användare. Detta skulle 

också kunna leda till att fler alternativ av digitalt tekniska preventivmedel utvecklas och 

certifieras. Digital teknik som preventivmedel är inte en nyhet i samhället men tack vare att 

studier nu har bevisat en lika hög säkerhet som hos andra certifierade preventivmedel tas ett 

nytt steg i relationen människa-teknik. 
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Svaret på frågan “hur är kvinnornas upplevelse av digital teknik som preventivmedel” blir 

därför att ungefär hälften av respondenterna känner sig positivt inställda, medan den andra 

halvan är mer skeptisk och att allt i grunden beror på om personen vågar lita på produktens 

säkerhet eller inte. 
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