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Abstract  
This study seeks to examine the reason why male birth control pills do not exist and why the 

development of such have not gotten any further. In addition, the project also seeks to 

elaborate what social and individual significance it would have if such a pill became a reality. 

This study focuses primarily on men from 15 years and above.    

 

In order to gather the necessary empirical evidence to answer our problem, we have used 

various methods. First, we have used Carl Mitcham and Jens Müller’s “TRIN-model” as 

inspiration for our technological analysis of a possible male birth control pill. This analysis 

consists of the technology’s inner mechanisms and processes, the unintended negative effects 

and what either drives or stands in the way of its development. To gain further insight in 

men's attitudes towards male birth control pills, we have conducted a questionnaire survey. In 

this survey, we could confirm that there is in fact an interest in the development of the pill. 

This study does not only include this quantitative method, but also a qualitative expert 

interview with postdoc Anders Aagaard Rehfeld who researches a non-hormonal birth control 

pill for men with few side effects. The study goes on to introduce relevant theories such as 

the theory of Don Idhe’s post-phenomenology and Albert Bandura’s Social Cognitive 

Theory. These theories help us to better understand and explain the relationship between 

humans and technologies and how we learn from others' behavior. Furthermore, there will be 

a discussion about why - in society - women are viewed as the primarily responsible for 

contraception, and whether the lack of contraception for men has an impact on this broader 

perspective. Likewise, we will discuss the validity and reliability of our gathered data to 

reflect on what we could have done differently.  

 

In conclusion, birth control pills for men are a complex issue. Both in terms of the 

development of technology, as well as the potential impact on society and the individual. This 

technology could challenge the societal embedding that the responsibility for contraception is 

reserved for women. Finally, we will consider how different scientific theoretical 

backgrounds could have affected our end results.  
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1. Indledning 

Selvom p-pillen kom på markedet i 1960 i USA, var det først fra 1966 at den 

revolutionerende p-pille blev fast inventar på det danske marked som et præventionsmiddel 

(Ipsen & Jensen, 2011). Teknologien bevirkede en stor frisættelse for kvinder, da de nu, i 

højere grad end førhen, var ‘herre’ over deres seksualitet (Ipsen & Jensen, 2011). De kunne 

nu selv bestemme hvem, og hvor mange, de ønskede at være seksuelt aktive med - og de gifte 

kvinder havde samtidigt kontrol over, hvor mange børn de ønskede at få (Ipsen & Jensen, 

2011). På denne måde gjorde pillen op med idéen om sex som ‘farligt’ og ‘restriktivt’; 

kvinderne kunne udfolde sig, seksuelt, på linje med mændene (Stensgaard, 2020). Med 

friheden kom dog også en byrde - prævention, og reproduktion, blev en såkaldt ‘kvindesag’ 

(Stensgaard, 2020). I dag i 2021, 60 år senere, er der endnu ikke en p-pille til det mandlige 

køn på markedet (Stensgaard, 2020). Dette er til trods for, at en sådan pille - siden 60’erne - 

har været både diskuteret og under udvikling (Stensgaard, 2020).  

 

Der kan være flere faktorer, der ligger til grund for, at p-pillen til mænd ikke er på markedet 

endnu. Hertil er det værd at sætte spørgsmålstegn ved, om teknologien bag p-pillen til mænd 

er mere kompliceret end den til kvinder, samt om efterspørgslen - hos mændene - er ‘stor 

nok’ til, at medicinalfirmaerne ser en ‘forretning’ i at udvikle denne pille. Der er dog, med 

tiden, kommet et større fokus på ligestilling - især med henblik på forældreskab; mænd og 

kvinder sidestilles i højere grad end førhen (Stensgaard, 2020). Trods dette, har ‘balancen’ 

med henblik på præventionsmuligheder, ikke rykket sig synderligt (Stensgaard, 2020). 

Hermed opstår et etisk dilemma; hvis den samfundsmæssige forestilling er, at kvinden er den 

‘ansvarlige’ for præventionen, kan det være svært at rykke ved ansvarsbyrden. Et dilemma 

som nu, i højere grad, belyses i den offentlige debat. 

 

På baggrund af ovenstående problemstillinger lyder vores problemformulering således: 

Hvorfor findes der ikke p-piller til mænd, og hvilken samfundsmæssig samt individuel 

betydning ville det have, hvis en sådan pille blev en realitet?  

 

Dermed søger vores projekt at belyse muligheden for p-piller til mænd, såvel som hvilken 

betydningen denne pille, såfremt den blev et muligt præventiv, ville have for både samfundet 

og individet heri. Dette indebærer en redegørelse af, hvad der kunne ligge til grund for at p-
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pillen, i sin tid, blev udviklet - udelukkende - til det kvindelige køn1. Hertil har vi udarbejdet 

vores første arbejdsspørgsmål: Hvorfor blev p-pillen udviklet til kvinder? Denne 

baggrundsforståelse er essentiel, da ønsket er at undersøge, hvorfor der ikke i samme 

‘omgang’ blev udviklet en p-pille til mænd. Samtidigt, kan vi ikke belyse en p-pille til mænd 

uden baggrundsviden omkring dén, der allerede eksisterer til kvinder.  

 

Endvidere vil der, med udgangspunkt i kvantitative data, analyseres på, hvorvidt de adspurgte 

mænd - i spørgeskemaet - ville være villige til at benytte dette præventionstilbud. Hvis ikke, 

hvad der i så fald skulle til for at ændre deres mening. Hertil hører vores andet 

arbejdsspørgsmål: Hvad kan ligge til grund for, at mænd ikke vil tage p-piller? Denne vinkel 

bidrager til en bedre forståelse af, hvilke faktorer der vægter højest - hos mændene - når de 

skal tage stilling til, hvorvidt de ville ‘imødekomme’ en p-pille udviklet til dem. Et aspekt der 

kan hjælpe med at svare på, hvorfor der endnu ikke er en p-pille, til mænd, på markedet. 

 

Samtidigt, vil der fokuseres på den nuværende forskning omhandlende p-piller til mænd - for 

at få et helhedsbillede af denne teknologi. Hertil kommer vores tredje arbejdsspørgsmål: 

Hvilke utilsigtede effekter kan en p-pille til mænd medføre? Her søger vi - idet teknologien 

endnu ikke er færdigudviklet - at forudsige hvilke bivirkninger pillen kan medføre. Helt 

specifikt; om mænd kan opleve samme, eller muligvis færre, bivirkninger ved p-pillen end 

kvinder. Dette undersøges for at komme nærmere et ‘bud’ på, hvorvidt en p-pille til mænd 

ville være fordelagtig at videreudvikle på. Med afsæt i bivirkningerne, søger vi også at 

forudsige de mulige drivkræfter og barrierer for udviklingen af teknologien. Slutteligt, vil der 

diskuteres, hvorvidt en p-pille til mænd ville rykke på de samfundsmæssige forventninger om 

kvinden som ‘ansvarlig’ for prævention. Hertil hører vores fjerde, og sidste, 

arbejdsspørgsmål: Hvorfor ses kvinden som den ‘ansvarlige’ for prævention? Dette aspekt er 

essentielt, idet vi ønsker at belyse, hvilke underliggende antagelser der findes i samfundet 

med henblik på præventionsbyrden2.  

1.1 Begrebsafklaring 

Følgende afsnit indeholder en række definitioner af centrale begreber i rapporten, som enten 

kan være tvetydige, eller kræver en nærmere afgrænsning. 

 
1 Se begrebsafklaring ‘Det mandlige og kvindelig køn’ 
2 Se begrebsafklaring ‘Præventionsbyrde’ 
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Det mandlige og kvindelige køn: Når der i rapporten refereres til ‘mænd’ og ‘kvinder’, 

henvises der til de biologiske køn. Altså det køn, individet er tildelt fødslen (“BIOLOGISK 

KØN”, s.d.). Når der tales om køn, kan der skelnes mellem det biologiske (engelsk; sex) og 

det sociale køn (engelsk; gender). Vi anerkender dermed, at der kan være forskel på 

individets tildelte køn og individets opfattede kønsidentitet (“Biologisk og socialt køn”, 

2022).  

 

Præventionsbyrde: Dette begreb henviser til, hvilket køn der bærer ‘byrden’ - det primære 

ansvar - for at beskytte sig mod uønsket graviditet. Eksempelvis; hvis opfattelsen er, at det er 

kvindens ansvar at beskytte sig, er det dermed hende, der bærer præventionsbyrden.  

 

Ligestillingsdebat/Ligestillingskampen: Disse begreber understøtter fokusset på, at mænd og 

kvinder bør anses som lige. Ligestillingsdebatten bunder i ønsket om, at alle skal have lige 

vilkår og muligheder (Frost, 2012). Ligestillingskampen refererer, med afsæt i 

ligestillingsdebatten, til opgørelsen med uligheden mellem kønnene i samfundet. 

1.2 Motivation 

Vores motivation til at undersøge netop denne problemstilling opstod allerede, da vi skulle 

præsentere idéen, om p-piller til mænd, for vores medstuderende. Foruden nogle ‘rynkede’ 

næser, blev vi også mødt med udtalelser, fra mandlige medstuderende, som; “dét ville jeg 

ikke tage, det er jo det rene gift” og “det lyder farligt”. Samtidigt kunne vi læse os frem til, 

at trods udviklingen af den mandlige p-pille havde været undervejs, stoppede forsøgene, idet 

de oplevede bivirkninger meget lig dem, som kvinder i forvejen oplever (Richter, 2011). 

Aspektet i at mænd tøver ved at indtage et præventionsmiddel, som kvinder dagligt indtager, 

er også en af grundene til, hvorfor vi fandt dette emne relevant at arbejde med. Efter at have 

undersøgt nærmere i litteraturen, opdagede vi, at der i dag forskes i et præventiv - en p-pille - 

til mænd; med og uden hormoner (NHS 24, 2021). Ved den non-hormonelle pille er 

forventningen, at mænd ikke vil opleve de samme bivirkninger som kvinder; netop idet, at det 

er hormonfrit (Herlufsen, 2020). Hertil blev motivationen øget i forhold til at undersøge, 

hvorvidt et sådan (non-hormonelt) tilbud kunne være attraktivt for mændene. Eller om der 

‘hersker’ en underliggende modstand, eller antagelse om, at p-piller er forbeholdt kvinden; 

trods dét faktum, at pillen - til mænd - formentligt ville være uden de store bivirkninger. Med 



 7 

udgangspunkt i idéen om, at der findes en vis ‘modstand’, fandt vi det relevant at undersøge, 

hvad der skulle til for, at mændene ville benytte præventionsmidlet. 

 

Problemstillingen er ikke blot relevant, men også aktuel; set ud fra et ligestillingsperspektiv. 

Fremfor at mænd ‘kun’ - modsat kvinder - står med to mulige præventionsformer; kondomer 

og sterilisering, ses nu muligheden for at udvide dette ‘sortiment’ (Agergaard, 2018). Dermed 

øges også mandens muligheder for at kunne beskytte sig selv, og kvinden, mod uønsket 

graviditet. Trods det er flere årtier siden, at den kvindelige p-pille blev opfundet, forsøger 

medicinalindustrien fortsat at finde en lignende løsning til mænd (Richter, 2011). Derfor 

ligger den største motivation, for os, i at undersøge en sundhedsteknologi der, potentielt, kan 

have indflydelse på, hvordan vi opfatter præventionsbyrden. Noget der kan skabe nye vilkår 

og bedre betingelser - med henblik på prævention - for både mænd og kvinder.  

1.3 Afgrænsning 

Idet vi arbejder med en kompleks problemstilling - som kan indeholde mange aspekter - er 

det essentielt, at vi afgrænser vores felt, og de mange spørgsmål, problemstillingen lægger op 

til. Netop, så vi har mulighed for at gå mere i dybden med vores arbejdsspørgsmål. I og med, 

at vores problemstilling primært omhandler p-piller til mænd, har vi begrænset os til at 

fokusere udelukkende på mændenes perspektiver i både vores spørgeskema og interview. 

Dette skyldes, at vi ønsker et indblik i mændenes holdninger til en p-pille udviklet til dem, 

hvorfor deres synspunkter er mere essentielle for projektet end kvinders. Endvidere, har vi 

valgt at belyse p-pillen som en præventionsform - dog anerkender vi, at der kan være andre 

grunde til at tage pillen. Eksempelvis muliggør p-pillen, for kvinder, at kunne regulere sin 

menstruationscyklus. Samtidigt, har vi valgt at fokusere udelukkende på præventionsmidlet; 

p-piller. Der findes, til kvinder, flere former for prævention - eksempelvis spiral, p-sprøjte og 

pessar (Agergaard, 2017). Ved netop at afgrænse os til ét specifikt præventionsmiddel, hos 

kvinder, kan vi bedre sammenligne dette specifikke middel med dét middel, der forsøges 

udviklet til mænd. Her anerkender vi, at der - i forhold til alternativer til mænds nuværende 

præventionsmuligheder; kondomer og sterilisation - også forskes i en sprøjte og en gel 

(Agergaard, 2017).  

 

I projektets tidlige stadie var vores forventning, at det største fokuspunkt i rapporten ville 

være bevæggrundene for, at p-pillen udelukkende blev udviklet til kvinder. Efter at have søgt 
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i litteraturen, blev vi dog klar over, at dette aspekt ikke er muligt at få et konkret ‘svar’ på. 

Netop fordi vi, naturligvis, ikke - til fulde - har mulighed for at få indblik i de tanker, 

forskerne gjorde sig, da de i 1960 udviklede p-pillen til kvinden, og ikke manden.  

På baggrund af dette, har vi afgrænset fokusset, sådan det nærmere fungerer som en 

supplerende baggrundsforståelse for, hvad p-pillen har haft af betydning for kvinder, og hvad 

der ligger til grund for den nyere forskning af p-piller til mænd. Da denne forskning foregår i 

nyere tid, bør kilderne dermed være lettere tilgængelige.  

1.4 Semesterbinding 

Det primære afsæt for vores semesterprojekt er dimensionen: Subjektivitet, Teknologi og 

Samfund (STS). Denne dimension er forankret i den humanvidenskabelige tradition, hvilket 

vil sige, at fokusset er på relationen mellem teknologier, mennesker, kulturer og samfund 

(Roskilde Universitet, 2021:13). Det er dermed dimensionens dertilhørende pensum, 

heriblandt dets metoder og værktøjer, der vil fungere som et bærende element i vores projekt. 

Kurset kommer især til udtryk gennem vores udsendte spørgeskemaundersøgelse og 

udarbejdede ekspertinterview. Dermed en kombination af både kvalitative og kvantitative 

metoder. Eftersom vi fokuserer på relationen mellem en udvalgt teknologi og dets brugere, er 

det relevant at benytte metoderne til at undersøge, hvordan disse faktorer, gensidigt, påvirker 

hinanden. Dimensionen fokuserer dermed på analyse, samt forståelse, af samfundsmæssige 

sammenhænge - og er oplagt, idet vores problemstilling dykker ned i aspekter som; 

ligestilling i forhold til prævention og de dertilhørende underlagte forventninger til kønnene.  

 

Endvidere, har vi valgt at supplere projektet med dimensionen: Teknologiske Systemer og 

Artefakter (TSA) i form af en dybdegående analyse, og karakteristik, af p-pillen som en 

sundhedsteknologi. Herigennem kommer dimensionens teknologiske aspekt til udtryk. Vi 

mener, at de centrale begreber og teorier inden for den tekniske videnskab vil kunne give os 

et klarere indblik i teknologiens egentlige effekt, og virkning, hos de biologiske køn. 

Formålet er at undersøge, hvorvidt der er overvejende fordele, for begge køn, ved at udvikle 

en p-pille til mænd, på baggrund af dens utilsigtede effekter. Samtidigt undersøges, hvordan 

en sådan pille ville kunne udbredes i samfundet. Dermed fungerer TRIN-modellen som en 

inspiration til vores teknologiske analyse, idet vi inddrager Trin 1, 3 og 6, som henholdsvis 

undersøger teknologiers indre mekanismer og processer, utilsigtede effekter og de forskellige 

drivkræfter og barrierer, der forbindes med teknologien (Jørgensen, 2020:2-10).  
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Kombinationen af, og samspillet mellem, de valgte dimensioner er betydningsfuld for 

projektets udfoldelse. Sammen kan de ikke blot bidrage til en brugbar, fyldestgørende viden - 

men også give et mere troværdigt indblik i det egentlige forhold mellem teknologi og 

menneske. Netop grundet dét faktum, at den valgte teknologi ikke kan stå alene, men i højere 

grad er influeret af brugernes oplevelser af den. 

2. Baggrundsforståelse 

For at kunne undersøge en eventuel p-pille til mænd, er vi nødt til at have baggrundsviden 

omkring den pille, der allerede eksisterer til kvinder. Derfor vil der i dette afsnit indgå en 

detaljeret gennemgang af p-pillens historie - belyst ud fra et samfundsmæssigt perspektiv, 

med fokus på pillens betydning for, og indflydelse på, samfundet. Dermed beskrives hvordan 

denne pille blev til, samt hvilken effekt den havde, og fortsat har, på kvinder. Med afsæt i 

dette, beskrives den kvindelige p-pille som en sundhedsteknologi, hvilket indebærer et 

indblik i p-pillens indre mekanismer og processer. Afsnittet afrundes med en opridsning af de 

utilsigtede effekter ved pillen, bivirkningerne, der i dag fokuseres på i den offentlige debat 

vedrørende prævention.  

2.1 Pillens historie i et samfundsmæssigt perspektiv 

Idéen om at kvinder skal kunne beskytte sig selv, mod graviditet, knytter sig til 1800- og 

1900-tallets forskning i den kvindelige- og mandlige krop (Svenning, 2020). Det var i starten 

af 1800-tallet, at forskerne opdagede kvindens æg (Svenning, 2020); som er nødvendig for at 

kvinden kan blive gravid (Fedder et. al., s.d.). Det var dog først mod slutningen af 1800-tallet, 

at det blev opdaget, hvordan reproduktionen egentligt foregik; gennem sædcellers penetration 

af ægget (Svenning, 2020). Af selvsamme årsag, blev idéen om kvindens livmoder som et 

slags ‘passivt hylster’, for mandens ‘aktive sæd’, droppet (Svenning, 2020). Det var først 

omkring 1920’erne, at forskerne fik det nødvendige kendskab til kvindens kønshormoner, til 

at kunne påbegynde udviklingen af et medicinsk præparat, som kunne styre kvindens 

ægløsninger hormonelt (Svenning, 2020). Omkring denne tid, fandt de også ud af, at 

kvindens ægløsning styrer, hvorvidt der kan ske en potentiel graviditet; uden ægløsning, kan 

kvinden ikke blive gravid (Svenning, 2020). Samtidigt, blev flere kønshormoner identificeret, 

hvilket kulminerede med at der, i 1934, for første gang blev produceret progesteron i ren 

form (Svenning, 2020) - et hormon, som spiller en vigtig rolle i den kvindelige 
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menstruationscyklus (Kryger, s.d.). Succesen med at kunne fremstille hormonet, resulterede i 

videre forskning, hvor det helt store gennembrud opstod, idet hormonet kunne fremstilles ud 

af en plante; en markant billigere løsning (Svenning, 2020). Det var dog først i begyndelsen 

af 1950’erne, at det reelt lykkedes at fremstille et syntetisk ‘svar’ på hormonet - et ‘svar’ der 

virkede i pilleform, og som kunne indtages oralt som et præventionsmiddel (Svenning, 2020).  

 

P-pillens egentlige historie, på markedet, begyndte dermed i 1960, hvor den først blev 

introduceret i USA (Svenning, 2020). Det var da også den amerikanske 

kvindesagsforkæmper, Margaret Sanger (1879-1966), som ‘muliggjorde’ - gennem sine 

utallige ‘kampe’ - en bedre graviditetskontrol for kvinder (Svenning, 2020). Sangers 

bevæggrunde bundede i hendes opvækst, hvor hun så sin mor gennemgå uadskillelige, 

nedslidende graviditeter, som utvivlsomt hang sammen med hendes tidlige død som 50-årig 

(Svenning, 2020). Dette blev, sammen med hendes viden om datidens illegale aborter og 

fødsler, vendepunktet for Sanger - som svor at dedikere hendes liv til at give kvinder lettere 

adgang til prævention (Svenning, 2020). Sanger ønskede ikke blot at give bedre adgang til 

præventiverne, men ønskede også at oplyse kvinder om, hvordan de kunne begrænse de 

mange graviditeter (Svenning, 2020). I og med, at Sanger havde fokus på de amerikanske 

arbejderkvinder i 1910’er og 1920’erne, blev hendes livsmission et kontroversielt emne, som 

konstant var på kant med den daværende lov; idet prævention var ulovligt i flere stater 

(Svenning, 2020). Af selvsamme årsag, blev Sanger fængslet i 1917; her for at uddele 

pessarer (Svenning, 2020). En form for ‘gummiskål’, som kvinden kunne placere i skeden før 

samleje (Svenning, 2020). Foruden et pessar, fandtes der - før p-pillen indtraf på markedet - 

kun kondomer til mænd og et udskylningsapparat til kvinder (Svenning, 2020).   

 

Margaret Sanger ønskede dog mere for kvinderne - hun drømte om et effektivt og sikkert 

præventionsmiddel, som kvinderne (modsat ved de daværende præventionsformer) selv 

kunne have kontrol over (Svenning, 2020). Brugen af kondomet var, af åbenlyse årsager, 

baseret på mandens præmisser - hvor pessaret både var svært at skaffe og oftest ringe i 

kvalitet; med henblik på beskyttelse (Svenning, 2020). Det samme gjaldt 

udskylningsapparatet, som fungerede ved at føre en slange op i kvindens underliv, som så 

kunne ‘skylle’ sædcellerne ud (Svenning, 2020). En metode der hverken var behagelig eller 

sikker (Svenning, 2020). Foruden at befolkningen, især kvinderne, stod over for usikre og 

svært tilgængelige præventionsmidler - så var det heller ikke lovligt at promovere for, eller 

oplyse om, nogen former for prævention (Svenning, 2020). Af samme årsag, var 
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seksualundervisningen ikke til at finde på skoleskemaet; noget der blot understøtter begge 

køns manglende viden på området (Svenning, 2020). Dette gjorde sig ikke blot gældende i 

USA - også i Danmark var det, indtil 1937, ulovligt at reklamere for alle former for 

prævention, såvel som den egentlige seksualundervisning først blev introduceret i 1970’erne 

(Svenning, 2020). Alt dette bunder i en kultur, en form for morale, som bygger på princippet 

om ingen sex før ægteskabet (Svenning, 2020). Før p-pillen, kan dette princip argumenteres 

for at være den samfundsregulerende kontrol af såkaldte ‘børnefødsler’ - den var dog hverken 

holdbar eller effektiv; i 1960’erne var der omkring 3000 uønskede teenagegraviditeter 

(Svenning, 2020).  

 

For at vende fokusset tilbage på Margaret Sanger, var hun ikke ene om denne nyere 

bevægelse (Svenning, 2020). I 1950’erne allierede hun sig med den amerikanske feminist, 

Katherine McCormick (1875-1967), som sammen overtalte biologen, Gregory Pincus (1903-

1967), om at udvikle et hormonelt præventionsmiddel til kvinder. At kalde denne forskning 

for ‘svær’ og ‘banebrydende’, ville være at underkende situationen - netop idet at de berørte 

et yderst kontroversielt, og ildeset, område (Svenning, 2020). Dét at udvikle, og indtage, 

forskellige former for prævention var ikke blot ulovligt i flere stater, men også - kulturelt - 

anset som en ‘synd’ (Svenning, 2020). Dermed kunne forskningen kun lovliggøres under 

dæknavnet; fertilitetsforskning (Svenning, 2020). Da det første ‘præventionsmiddel’ i 1957 

kom på markedet, var det dermed på baggrund af, at den blev markedsført som medicin mod 

uregelmæssige menstruationer (Svenning, 2020). Dette præparat blev kaldt Enovid og 

betegnede dét, at den kunne ‘blokere’ en graviditet, som en bivirkning (Svenning, 2020). Der 

gik dog ikke længe, før effekten af pillen blev kendt - hvilket resulterede i, at flere kvinder 

gik til lægen for at få udskrevet denne medicin i forbindelse med at forebygge uønsket 

graviditet (Svenning, 2020). Grundet dets popularitet blandt befolkningen, blev der - tre år 

efter (i 1960) - givet tilladelse til at markedsføre pillens egentlige formål; som et 

præventionsmiddel (Svenning, 2020).  

 

P-pillen, som præventionsmiddel, vakte stor opmærksomhed (Svenning, 2020), netop idet at 

midlet gav kvinderne mulighed for selv at være ‘herre’ over hvor mange børn, de ønskede at 

få (Ipsen & Jensen, 2011). P-pillen blev, så at sige, det ideelle middel; et middel der gav 

kvinden kontrol over egen krop (Svenning, 2020). Forestillingen om ‘ønskebørn’ blev dertil 

mere prominent, såvel som helt nye idealer om familieliv og levestandarder opstod 

(Sørensen, 2017). Kvinden var ikke længere underlagt usikre præventionsmidler eller 
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afhængig af mandens ‘vilje’ til at bruge kondom (Svenning, 2020). Sex var dermed ikke 

længere forbundet med ‘angsten’ for uønsket graviditet, men kunne nu nydes (Svenning, 

2020). Hvor denne angst kan synes overdreven, var den på daværende tidspunkt ikke helt 

ubegrundet (Svenning, 2020). Set ud fra et kulturhistorisk perspektiv, har kvinden altid været 

tillagt ‘ansvaret’ for forplantning - og grundet biologiske faktorer, oplevede kvinderne også 

de største konsekvenser ved en graviditet (Svenning, 2020). Især var graviditet uden for 

ægteskab problematisk (Svenning, 2020). Rollen som alenemor var ikke blot forbundet med 

en stor mængde skam, men også svært at håndtere økonomisk; idet kvinden var afhængig af 

mandens indkomst (Svenning, 2020). Trods vi i dag, i Danmark, har fri adgang til abort, var 

heller ikke dette et lovligt eller sikkert indgreb i 1960’erne - det var med både liv og førlighed 

som indsats, når fosteret ønskedes fjernet (Svenning, 2020).  

 

P-pillen ændrede derved ikke blot på kvinders muligheder, men resulterede også i den 

seksuelle revolution; bedre kendt som den seksuelle frigørelse i 1960 (Svenning, 2020). 

Kvinder fik en såkaldt ‘seksuel frihed’, hvor nydelse og erotik nu kunne overskygge angsten 

og skammen (Svenning, 2020). Samtidigt, fik kvinder også en helt anden ‘funktion’; som frie 

individer, der ansås som meget mere end ‘ansvarlige’ for forplantningen; kvinden udviklede 

en ‘personlighed’ - uafhængigt af samfundets normer (Svenning, 2020). Det var dog ikke 

alle, der tog lige godt imod dette præventionsmiddel (Meyhoff & Mouritsen, 2005). Trods 

midlet ikke omhandlede mændene, følte flere mænd sig alligevel ‘provokeret’ af p-pillen, 

som muliggjorde kvindens selvbestemmelse over krop og graviditeter (Meyhoff & 

Mouritsen, 2005). Dette hænger sammen med, at det samfundsmæssige perspektiv - dengang 

- var præget af mændenes holdninger (Redsted, 2019). Noget der især havde indflydelse på 

befolkningens forståelse, og accept, af både køn og seksualitet (Redsted, 2019). P-pillen var 

dermed ikke blot revolutionerende, rent biologisk, men også samfundsmæssigt; der opstod 

ligestilling i, at hvert køn nu havde muligheder for kontrol og sikring af både prævention og 

seksualitet (Redsted, 2019). 

 

Det har dog, undertiden, vist sig at p-pillen kan forbindes med en række bivirkninger, hvoraf 

en af de listede bivirkninger, er den øgede risiko for blodpropper (Svenning, 2020). En risiko 

som medicinalindustrien - allerede fra start - var bevidste om, men ‘ignorerede’ som en reel 

grund til at stoppe eller, som minimum, revurdere produktionen (Svenning, 2020). Især 

opstod det problematiske aspekt ved, at kvinderne hverken blev informeret af læger eller 

industrien om de eventuelle bivirkninger ved pillen (Svenning, 2020). Dette aspekt blev en 



 13 

sag for kvindebevægelsen i 1970’erne, som kritiserede den manglende p-pilleoplysning såvel 

som dét, at kvinderne - med deres ord - blev brugt som ‘forsøgsobjekter’; 

 

”Det er kvindeundertrykkende, når kvinder bliver brugt som forsøgsobjekter, når der 

bliver eksperimenteret med vores kroppe uden vores samtykke. (…) Vi kræver at 

sundhedsstyrelsen som statens godkendelses- og kontrolorgan ikke frigiver sådanne 

præparater uden en grundig forudgående forskning og uden udførlig vejledning med 

oplysninger om bivirkninger til både læger og forbrugere. (…) Kvinder kræver gratis 

og sikker prævention uden bivirkninger” (Svenning, 2020). 

 

Det var dog ikke kun i 1970’erne, at kravene til sikker prævention var i højsædet - også i dag 

er debatten om en p-pille uden bivirkninger aktuel (Svenning, 2020). Her ses tendensen til at 

kvinderne, i takt med at være blevet mere oplyste om de eventuelle bivirkninger, fravælger 

hormonelle præventionsmidler (Svenning, 2020). Flere kvinder er dermed blevet 

opmærksomme på, hvilken indvirkning pillen har på deres krop (Svenning, 2020). En 

undersøgelse af Epinion (2020), for DR, viser at 38 % af kvinderne - som førhen har brugt 

eller dagligt benytter p-piller - mistænker at pillerne har medført en række bivirkninger 

(Svenning, 2020). Ud af disse 38 %, mistænker hele 69 % af kvinderne p-pillerne for at have 

udløst en række fysiske bivirkninger, såvel som mange har oplevet psykiske bivirkninger som 

nedtrykthed og manglende sexlyst (Svenning, 2020). At disse bivirkninger, indtil nu, er 

blevet ‘accepteret’, kan især bunde i manglende informationer på området (Kaarsgaard, 

2021). Samtidigt, har der været en formodning om, at fordelene opvejede de ulemper, som 

bivirkningerne medførte - dette gjaldt også de alvorlige (Kaarsgaard, 2021). Noget tyder dog 

på, at denne ‘indlejrede’ accept er ved at falme; der stilles i højere grad krav til, hvad især den 

yngre generation bør indtage (Kaarsgaard, 2021). 

 

Trods udviklingen af p-pillen er en af de mest revolutionerende begivenheder i historien 

(Svenning, 2020), er det alligevel relevant at spørge; er teknologien udelukkende frigørende, 

eller har den på sin vis ‘fastholdt’ kvinden i rollen som bærer af præventionsbyrden? 

Spørgsmål som dette vil, blandt andre, diskuteres yderligere under afsnit; 6.2 Kvinden som 

‘ansvarlig’ for prævention & p-pillens relevans for ligestillingskampen.  
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2.2 P-pillen som sundhedsteknologi 

I det følgende afsnit vil vi komme ind på, hvordan p-pillen til kvinder kan ses som en 

sundhedsteknologi. Når der tales om sundhedsteknologier, definerer WHO - 

verdenssundhedsorganisationen - en sundhedsteknologi som: “en anvendelse af viden i form 

af apparater, medicin, vacciner, procedurer og systemer med henblik på at løse 

sundhedsproblemer eller forbedre livskvalitet” (Skytt, 2021). Altså kan det defineres som en 

teknologisk ‘løsning’, der bruges med henblik på at forbedre menneskers helbred og 

velbefindende (Skytt, 2021). Dog kan det lyde ‘modstridende’, at vi forsøger at belyse p-

pillen som en sundhedsteknologi - netop fordi det ikke er et lægemiddel, der gives til syge 

mennesker. Faktisk gives det primært til raske mennesker. Kvinderne havde ikke på samme 

måde viden om - eller mulighed for - at begrænse graviditet, før p-pillens indtræden på 

markedet (Svenning, 2020). Fordi p-pillen netop forbedrer vilkårene for kvindernes helbred 

og livskvalitet - både dengang og nu - kan det udledes, at p-pillen kan ses som en 

sundhedsteknologi.  

2.2.1 Den færdigudviklede p-pille 

P-pillen gjorde det altså muligt for kvinder at forbedre deres sundhed, idet de ikke var 

afhængig af, at manden skulle beskytte sig (Meyhoff & Mouritsen, 2005). Dermed fik de 

mere kontrol over hvor mange børn, de ønskede at få - uden at det havde sundhedsskadelige 

konsekvenser (Ipsen & Jensen, 2011). På denne måde kan p-pillen, i et større perspektiv, ses 

som et middel, der kan forbedre kvinders livskvalitet (Svenning, 2020).  

P-pillen kan defineres som en tablet, der indeholder hormonerne; østrogen og gestagen 

(Apoteket, s.d.). I takt med, at der er kommet et større fokus på mængden af hormoner i 

medicin, indeholder nyere p-piller så lidt hormon som muligt (Apoteket, s.d.). På denne 

måde, kan p-piller siges at findes i forskellige typer. Disse forskellige typer kan klassificeres 

som generationer af p-piller, hvori der findes forskellige niveauer af hormonindhold 

(Apoteket, s.d.). Disse generationer inddeles efter typer af gestagen: “2., 3. og 4. generations 

gestagener”, hvor det alment anbefales at benytte 2. generations gestagener, idet de forbindes 

med de færreste alvorlige bivirkninger (Apoteket, s.d.). Overordnet set, findes der flere typer 

af p-piller - dog virker de på samme måde: “P-piller forhindrer ægløsning ved at blokere for 

dannelsen af de overordnede kønshormoner: FSH og LH.” (Apoteket, s.d.). Her betegner 

FSH; det follikelstimulerende hormon, og LH; det luteiniserende hormon (Bakare, 2019).  
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Samtidigt påvirker p-piller: “(...) slimhinden i livmoderen på en sådan måde, at et evt. 

befrugtet æg ikke kan sætte sig fast og udvikle sig”, såvel som de: “(...) gør slimen i 

livmoderhalskanalen sej og uigennemtrængelig for sædceller” (Apoteket, s.d.).  

P-piller kan ligeledes inddeles i såkaldt monofase og flerfase (Apoteket, s.d.). De mest 

velkendte p-pillemærker - under monofase p-piller - indeholder blisterplader med 21 ens, 

aktive p-piller (Apoteket, s.d.). Her tager kvinden en aktiv pille hver dag - 21 dage i træk - 

hvorefter der holdes syv dages ‘pille-pause’, eller der indtages syv inaktive piller (Apoteket, 

s.d.). Ved flerfase p-piller, er rækkefølgen i blisterpladen - tværtimod - ikke uden betydning 

(Apoteket, s.d.). Dette skyldes, at alle pillerne ikke er ens i hormonkoncentrationen, og derfor 

skal de tages i specifikke faser (Apoteket, s.d.).  

 

Fælles for alle typer af, og former for, p-piller er, at de hører under den første 

præventionsteknologi, der på sikker vis kunne forhindre uønsket graviditet (Meyhoff & 

Mouritsen, 2005). Dermed gjorde p-pillen livet lettere for de kvinder, der ønskede at være 

seksuelt aktive - uden for store konsekvenser (Meyhoff & Mouritsen, 2005). Derfor, kan p-

pillen anses som en sundhedsteknologi, idet den forbedrer kvinders sundhed og livskvalitet. 

Det er dog vigtigt at anerkende, at den nuværende hormonelle p-pille ikke er bivirkningsfri, 

hvilket også kan medføre sundhedsskadelige risici.  

2.3 Bivirkninger ved p-pillen 

I det følgende afsnit vil vi komme ind på, hvilke bivirkninger kvinder oplever, eller kan 

opleve, når de benytter p-pillen som præventionsmiddel. Vi anerkender dog, at der også kan 

være visse positive bi-effekter ved brugen af præventionsmidlet; disse vil derfor introduceres 

kort i slutningen af afsnittet.  

2.3.1 Bivirkninger ved p-pillen til kvinder 

I det følgende afsnit, vil vi belyse de bivirkninger, som kvinder kan opleve ved indtag af 

hormonelle p-piller. Selvom p-pillen er det mest brugte præventionsmiddel, kan der opleves 

en række bivirkninger, som enten er ‘midlertidige’/milde, eller ‘permanente’/alvorlige, så 

længe midlet benyttes (Wilken-Jensen, 2020). Siden p-pillen kom på det danske marked i 

1966, er der indsamlet en række data omhandlende præventionsteknologiens mulige 

bivirkninger (Ipsen & Jensen, 2011). 
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Generelt set, kan alle lægemidler medføre én eller anden form for bivirkning - i langt de 

fleste tilfælde, drejer det sig dog om milde, forbigående bivirkninger (Thrane, 2021). 

Bivirkninger kan inddeles i to forskellige grader; type A-bivirkninger og type B-bivirkninger 

(Marinakis, 2019). De fleste bivirkninger ved p-pillen er af type A, hvilket vil sige, at de 

sjældent er alvorlige og ofte kendt på forhånd (Marinakis, 2019). Type A-bivirkninger 

betegnes for p-pillen som; kvalme, urenheder, brystspændinger, hovedpine, pletblødning, 

nedsat seksuel lyst, vægtøgning og humørsvingninger (Wilken-Jensen, 2020; Ris, 2020). De 

sjældnere bivirkninger, type B-bivirkningerne, forekommer i lavere grad - og hænger ikke 

sammen med p-pillens farmakologiske egenskaber (Marinakis, 2019). Disse optræder dermed 

kun hos særligt disponerede individer, som - eksempelvis - kan være allergiske (Marinakis, 

2019). Type B-bivirkninger betegnes for p-pillen som; risiko for blodpropper, forhøjet 

blodtryk og brystkræft (Apoteket, s.d.). Selvom blodpropper forekommer sjældent i den 

yngre aldersgruppe, firedobler p-pillen denne risiko (Wilken-Jensen, 2020). Fælles for alle 

bivirkninger er, at risikoen for at opleve dem, er størst i opstartsfasen (Wilken-Jensen, 2020).  

 

Der findes dog ikke blot en risiko for fysiske bivirkninger - også de psykiske bivirkninger, 

såsom depression, hører under den alvorlige kategori (Ris, 2020). Omkring 12 % af danske 

kvinder, som tager p-piller, udvikler depression eller udviser depressive symptomer (Ris, 

2020), såsom; nedtrykthed, nedsat energi og mindre lyst til daglige gøremål (Videbech, 

2013). Den øgede risiko for depression forekommer, idet p-pillen påvirker hjernens 

serotonerge system (Ris, 2020). Det serotonerge system forbindes med: “følelsen af 

veltilpashed og lykke” (Schack, 2018). Når dette system påvirkes, kan det forstyrre 

hjernefunktionen, hvilket kan øge risikoen for at udvikle depressive symptomer - noget der 

især forekommer hos hormonsensitive kvinder (Ris, 2020). 

 

Foruden bivirkningerne, anerkender vi, at der findes en række positive bi-effekter ved p-

pillen til kvinder. De fleste p-piller er i dag monofasiske, hvor kvinder har mulighed for at 

regulere deres menstruationscyklus (Trolle, 2019). Denne mulighed for regulering medfører, 

for mange kvinder, en følelse af ‘frihed’, idet de ikke behøver være bekymrede eller føle sig 

begrænsede i deres hverdag (Libner, 2020). Herudover ses aspektet med, at kvinder - der 

tager p-piller i en længere, regelmæssig periode - oplever at bløde mindre, end de plejer 

(Trolle, 2019). Denne bi-effekt får derfor en del kvinder, som har tendens til kraftige 

blødninger, til at starte på p-piller (Trolle, 2019). Dét at opleve kraftige blødninger, og 

smerter, ved menstruation kan være til stor gene for kvinderne (Trolle, 2019). Dermed, kan p-
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pillen fungere som et middel til at kunne tilpasse egen cyklus i sådan en grad, at det kan øge 

kvinders livskvalitet (Wilken-Jensen, 2020). 

3. Metodeafsnit 

Dette afsnit vil indeholde en redegørelse for de valgte metoder, som kommer til udtryk i 

projektet, og hvorfor valget er faldet på netop disse. Først, hvordan vi inddrager dele af 

TRIN-modellen til at analysere, og dermed bedre forstå, den udvalgte sundhedsteknologi - 

med særligt fokus på valg, og fravalg, af de enkelte trin. Dernæst, hvordan den kvantitative 

metode benyttes gennem en udsendt spørgeskemaundersøgelse. Slutteligt, hvordan den 

kvalitative metode kommer til udtryk gennem et ekspertinterview med læge og postdoc på 

Rigshospitalet, Anders Aagaard Rehfeld. Dette udgør sammen en optakt til analysen, hvor 

den indsamlede empiri - fra de forskellige metoder - vil sammensættes for at få et mere 

troværdigt billede af problemstillingen.  

 

Set ud fra et videnskabsteoretisk perspektiv, kan vores fremgangsmåde siges at være 

inspireret af den fænomenologisk-hermeneutiske tilgang. Først og fremmest, kan den ses som 

værende fænomenologisk, idet vi undersøger p-pillen som fænomen; hvilke opfattelser, idéer 

eller stereotyper, der kan tillægges fænomenet (Martinsen & Norlyk, 2011). Netop idet vi - 

gennem vores spørgeskemaundersøgelse - forsøger at udvide vores forståelseshorisont af 

fænomenet med udgangspunkt i menneskets; her mændenes, erfaringer og opfattelser 

(Martinsen & Norlyk, 2011; Fuglsang & Olsen, 2009:309). Den hermeneutiske tilgang 

kommer især til udtryk, da vi har benyttet interviewet som metode (Fuglsang & Olsen, 

2009:343). Interviewet med Rehfeld udvidede vores forståelse af problemstillingen. Dette 

harmonerer med, at forståelse og mening, ifølge den filosofiske hermeneutik, opstår i et 

gensidigt samspil mellem aktører og forskere (Fuglsang & Olsen, 2009:343).  

3.1 TRIN-modellen 

TRIN-modellen bygger på inspiration fra Jens Müller og Carl Mitchams anerkendte 

defintioner af teknologi (Jørgensen, 2020:3). Ifølge udvikler af TRIN-modellen, Nielsen 

Jørgensen (2020), har modellen til formål at: ”inspirere til analyser af teknologier, med 

hovedvægt på teknisk-videnskabelige aspekter af teknologierne” (Jørgensen, 2020:2).  

Modellen består overordnet af seks ‘trin’, som hver især kan bruges til at analysere 

forskellige aspekter af en given teknologi (Jørgensen, 2020:2). Hvorfor denne model er 
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relevant for vores teknologiske analyse af p-pillen som sundhedsteknologi. De seks trin, og 

deres ‘funktion’, ses herunder:  

 

(Jørgensen, 2020:2) 

 

Jørgensen pointerer, at TRIN-modellen ikke bør ses som en egentlig metode til at analysere 

en teknologi, hvor trinene følges slavisk (Jørgensen, 2020:6). Dermed, kan trinene bruges 

uafhængigt af hinanden, hvilket bestemmes af analysens ønskede fokus (Jørgensen, 2020:6). 

Formålet med modellen er at kunne udpege - samt stille spørgsmålstegn ved - de centrale 

begreber, som vurderes at være vigtige for en teknologisk analyse (Jørgensen, 2020:6).  

Med inspiration fra TRIN-modellen, har vi udvalgt tre analysepunkter (Trin 1, 3 og 6), som 

vil fungere som rettesnor til at belyse projektets teknologiske aspekter og perspektiver. Dog, 

skal de resterende trin ikke anses som deciderede ‘fravalg’, men valg der er taget, sådan der 

kunne laves en afgrænsning af analysen. 

 

Selvom vi kun kan sige noget helt konkret om p-pillen til kvinder - fordi den er 

færdigudviklet og på markedet - er det relevant at belyse hvordan p-pillen til mænd ville 

kunne fungere i et sundhedsteknologisk perspektiv.  

3.1.1 Trin 1: Teknologiers indre mekanismer og processer 

Med udgangspunkt i Trin 1, belyses de centrale indre mekanismer og processer, som indgår i  

en given teknologi - med henblik på at opfylde dens ønskede formål (Jørgensen, 2020:6). 

Denne viden er essentiel, da den danner den nødvendige baggrundsforståelse for teknologien, 

hvilket simplificerer den eventuelle brug af de resterende trin (Jørgensen, 2020:8-10).  
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Dette trin kommer især til udtryk i vores projekt, idet vi undersøger to typer af p-piller til 

mænd; med og uden hormoner. Ved at undersøge de indre mekanismer og processer ved de 

førnævnte piller, får vi et bedre indblik i hormonernes betydning for p-pillens tiltænkte 

formål; at hindre uønsket graviditet. Med Trin 1 undersøges dermed p-pillens biologiske 

aspekt, altså pillens funktion; hvordan den fungerer i praksis, og hvilken indvirkning den 

dertil har på brugerne. Yderligere, ønskede vi, med dette trin, at få en forståelse for 

kompleksiteten i at udvikle en sådan pille - og hvad der kunne komplicere denne udvikling. 

3.1.2 Trin 3: Teknologiers utilsigtede effekter 

Med udgangspunkt i Trin 3, belyses de utilsigtede effekter ved en teknologi, som vurderes at 

være negative (Jørgensen, 2020:8). Disse effekter kan karakteriseres som værende forbundet 

med risici, designfejl og/eller en række økonomiske hensyn (Jørgensen, 2020:8).  

Dette trin kommer især til udtryk, idet der undersøges, hvilke bivirkninger der kan forbindes 

med en potentiel p-pille til mænd. I og med, at en sådan pille endnu ikke er på markedet, kan 

vi kun formode - ud fra læst litteratur - hvilke eventuelle utilsigtede effekter, pillen kunne 

medføre. Netop fordi, nogle af de utilsigtede effekter først viser sig, når teknologien bruges i 

praksis. De utilsigtede effekter identificeres ud fra relevant litteratur - med udgangspunkt i 

både nuværende og tidligere forskning på området - samt ved hjælp af vores ekspertinterview 

med Rehfeld.  

3.1.3 Trin 6: Teknologier som innovation 

Med udgangspunkt i Trin 6, belyses de faktorer, der kan spille ind på, hvorvidt en ny 

teknologi ‘drives frem’ eller hvilke barrierer, som forhindrer teknologiens udbredelse 

(Jørgensen, 2020:10). Drivkræfterne for udbredelsen af teknologien, hænger ofte sammen 

med teknologiens fordele (Jørgensen, 2020:10). Hvorimod, barriererne typisk forbindes med 

teknologiens utilsigtede effekter - som belyses i Trin 3 (Jørgensen, 2020:10).  

Dette trin kommer især til udtryk, idet der undersøges mulige barrierer for både udviklingen, 

og udbredelsen, af p-piller til mænd. Dette undersøges blandt andet gennem vores 

spørgeskemaundersøgelse, som giver indblik i de faktorer, der kan spille ind på, hvorfor 

mændene ikke vil tage en p-pille udviklet til dem. Samtidigt, kigges der på fordelene ved 

teknologien - altså hvilke faktorer der fungerer som drivkraft for udbredelsen, som Rehfeld 

især understøtter gennem vores interview.  
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3.2 Kvantitativ metode: Spørgeskema 

I det følgende afsnit vil vi komme ind på, hvordan vi benytter den kvantitative metode i form 

af et spørgeskema, og hvordan dertilhørende data bruges i vores projekt. Vi har valgt at 

arbejde med den kvantitative metode, idet denne metode er velegnet til at generalisere 

resultatet - sådan vi bedre kan forstå de sammenhænge, som gælder for en større gruppe 

personer - såvel som til at sikre repræsentativiteten (“Kvantitative og kvalitative metoder”, 

s.d.). Her kommer det fænomenologiske aspekt til udtryk, idet vi, gennem spørgeskemaet, får 

indblik i de opfattelser og holdninger, som de adspurgte mænd tillægger p-pillen.  

 

Vi har valgt at udarbejde et spørgeskema for dels at svare på vores overordnede 

problemstilling, og dels for at besvare arbejdsspørgsmål to; “Hvad kan ligge til grund for, at 

mænd ikke vil tage p-piller?”. Med vores spørgeskema søgte vi at få et indblik i mændenes 

umiddelbare ‘indskydelser’, samt overvejende tanker, omhandlende en p-pille udviklet til 

dem. Formålet var dermed at skabe et mere ‘generelt’ billede af, hvorvidt der ‘hersker’ en 

modstand blandt mændene, eller om der - mod vores antagelser - findes en høj villighed. Med 

henblik på aldersgruppen, valgte vi at sætte minimumsgrænsen fra 15 år og op, da dette er 

den seksuelle lavalder i Danmark (Nielsen, s.d.). Dermed bør p-pillen, som prævention, ikke 

rettes mod en yngre målgruppe. Efter overvejelse, valgte vi ikke at sætte en specifik ‘maks-

alder’, da vi finder det interessant at undersøge om modstanden af p-pillen til mænd, kan 

være influeret, eller bestemt, af alder. 

 

Til trods for, at vores spørgeskema overvejende vil benyttes til at indsamle kvantitative data, 

ønsker vi at supplere med et kvalitativt element (“Kvantitative og kvalitative metoder”, s.d.). 

Dette ønsker vi, idet vi anerkender at én af ulemperne ved den kvantitative metode, er 

respondenternes manglende mulighed for at uddybe deres svar (“Kvantitative og kvalitative 

metoder”, s.d.). Altså imødekommer vi risikoen for at få svar, der hverken er uddybende eller 

nuancerede nok til, vi ville kunne arbejde videre med dem (“Kvantitative og kvalitative 

metoder”, s.d.). Dét at arbejde kvantitativt, forudsætter dermed en forståelse for, at svarene - 

grundet denne form for énvejskommunikation - kan give ‘lukkede’ svar (“Kvantitative og 

kvalitative metoder”, s.d.). Af selvsamme årsag, var spørgsmålene der indgik i 

spørgeskemaet en blanding af ‘åbne’ og ‘lukkede’ spørgsmål (“Kvantitative og kvalitative 

metoder”, s.d.). Dette kommer blandt andet til udtryk ved respondenternes mulighed for at 
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krydse af i et givent felt, sammen med en enkelt mulighed for at kunne uddybe sit svar i en 

dertilhørende boks (“Kvantitative og kvalitative metoder”, s.d.).  

 

De stillede spørgsmål er formuleret ud fra vores forforståelse af emnet og den læste litteratur. 

Samtidigt, er de udarbejdet med henblik på at kunne præsentere slut-dataen for Rehfeld, i 

håbet om at få en eksperts perspektiv på problemstillingen. I forhold til spørgeskemaets 

opbygning, var tanken, at de første spørgsmål nærmere skulle ‘berøre’ overfladen. Netop ved 

- først og fremmest - at få indblik i vores respondenters alder og forholdsstatus; to faktorer, vi 

mente, kunne have indflydelse på svarene. De afsluttende spørgsmål bar derimod præg af at 

være mere dybdegående, da disse omhandlede deres personlige holdninger til en p-pille 

udviklet til dem. Helt specifikt, hvorvidt de enten ville, eller ikke ville, imødekomme dette 

præventionsmiddel - og hvis ikke, hvad der i så fald kunne ændre deres mening.  

 

Ved hjælp af SurveyXact - et online spørgeskema-værktøj - havde vi opbygget selve 

strukturen sådan, at spørgeskemaundersøgelsen bestod af flere forskellige ’grene’. Grene 

som, afhængigt af hvilket svar respondenterne gav, førte videre til et nyt specifikt spørgsmål. 

Vi havde dermed modificeret spørgsmålene efter svarene, som respondenterne gav os - sådan 

ordlyden var anderledes, afhængigt af om de (eksempelvis) var i et forhold eller ej. Dog er 

det vigtigt at understrege, at selvom vi lavede specifikke ’grene’ til specifikke svar, så var 

hovedstrukturen den samme; alle respondenter blev, overordnet set, spurgt om det samme. 

Eksempelvis, havde vores sjette spørgsmål: ”Kender du bivirkningerne ved p-pillen til 

kvinder?” to svarmuligheder; ”Ja” eller ”Nej” (jf. Bilag 1:2). Hvis respondenten svarede 

“Nej”, åbnede sig en informationsboks, hvori bivirkningerne blev præsenteret. Hvis 

respondenten svarede “Ja”, måtte vi gå ud fra, at respondenten var oplyst ‘nok’ til at kunne 

svare på de efterfølgende spørgsmål - hvorfor spørgeskemaet gik direkte videre til det næste 

spørgsmål. Vi havde, foruden den førnævnte boks, en informationsboks hvori der stod: “Den 

p-pille til mænd, der er forsket i indtil nu, lader til at have markant færre bivirkninger end 

den p-pille til kvinder, der eksisterer nu” (jf. Bilag 1:5). På den måde, sørgede vi for at vores 

respondenter havde den tilstrækkelige viden, der skulle til, for bedst at kunne tage stilling til 

det næste spørgsmål: ”Ville du tage p-piller, hvis det blev en mulighed?” (jf. Bilag 1:3).  

 

Respondenternes svar var essentielle at få uddybet, hvis de svarede ”Nej”, hvorfor dette svar 

førte dem til et andet spørgsmål end dét, som respondenter, der havde svaret ”Ja”, fik. En 

anden faktor, vi også havde i tankerne, var vigtigheden i eksplicit at understrege, at svarene i 
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spørgeskemaet var anonyme. På denne måde, forestillede vi os, at vi ville kunne opnå 

respondenternes ‘tillid’ og dermed deres ‘ufiltrerede’ holdninger. Netop fordi respondenterne 

ikke, på samme måde som hvis deres identitet var kendt, ville skulle overveje, hvordan de 

udtrykte sig og hvad, de udtrykte.  

  

For at få flest mulige, af vores målgruppe, til at besvare hele spørgeskemaet, begrænsede vi 

antallet af spørgsmål. Der var i alt; to indledende spørgsmål og otte uddybende spørgsmål (jf. 

Bilag 1). Dog var vi – på den anden side – opmærksomme på ikke at have for få spørgsmål 

med, idet få spørgsmål ikke ville være tilstrækkelige til at kunne tegne et helhedsbillede. På 

samme måde, var det essentielt at respondenterne besvarede hele spørgeskemaet, så vi fik 

selvsamme helhedsbillede af hver respondent – hvorfor vi har frasorteret alle respondenter, 

der ikke besvarede alle spørgsmål.  

3.3 Kvalitativ metode: Interviews 

Dette afsnit vil indeholde en gennemgang af den kvalitative metode, herunder et 

ekspertinterview, og hvordan dette kommer til udtryk i vores rapport. Den kvalitative metode 

giver i højere grad indblik i viden, som ikke nødvendigvis kan måles på, men derimod 

fortolkes på (“Kvalitativ metode”, s.d.).  

 

Vores valgte ekspert, til at give os denne viden, er læge og postdoc på Rigshospitalet, Anders 

Aagaard Rehfeld, som forsker i de menneskelige sædceller. Mere specifikt; hvordan der kan 

skabes et non-hormonelt præventiv til mænd (og til dels kvinder). Vi ønskede at undersøge 

Rehfelds bevæggrunde for hans forskning, såvel som at afdække en udvalgt forskers syn på 

vores problemstilling. Formålet var herved at indsamle forskningsbaseret empiri, som kunne 

danne grobund for en troværdig besvarelse af vores problemformulering. 

 

I håbet om at udvide fokus fra én til flere forskere, rakte vi både ud til Rehfeld og 

administrerende direktør for Cirqle Biomedical, Frederik Petursson Madsen. Belægget for 

dette var, at disse to har kendskab til hinandens forskning - samtidigt med at de begge 

arbejder med at skabe et non-hormonelt præventionsmiddel. Det har dog ikke været muligt at 

få fat på Madsen, hvorfor interviewet kun vedrører Rehfeld. I og med, vi ønskede flere 

perspektiver på emnet, har vi dog inkorporeret enkelte spørgsmål, som involverer Madsens 

forskning; netop idet Rehfeld har kendskab til denne. Den kvalitative metode er herved 
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benyttet til at opnå̊ en dybere indsigt i viden om, hvad individer gør, hvilke værdier de har og 

præmisserne for deres handlinger (“Kvantitative og kvalitative metoder”, s.d.). I dette 

tilfælde, ønskede vi indsigt i, hvordan Rehfeld er stødt på problemstillingen vedrørende p-

piller til mænd, og hvorfor han mener, det er relevant at forske i. Det var gennem Rehfelds 

narrativ, at vi kunne få et dybere indblik i det behov, og den efterspørgsel, han (og hans team) 

havde identificeret; og dermed arbejder ud fra. 

Samtidigt, har vi sørget for at drøfte nogle af svarene fra spørgeskemaet med Rehfeld, idet 

han - som ekspert - kan bidrage med en kvalificeret viden, som ikke nødvendigvis er 

tilgængelig for ‘almindelige’ borgere (“Ekspert- og interessentinterviews”, s.d.). Netop også 

idet, at Rehfeld har et særligt kendskab til, og indblik i, forskningen på området (“Ekspert- og 

interessentinterviews”, s.d.).  

3.3.1 Ekspertinterview af Anders Rehfeld 

Følgende afsnit vil indeholde en specificering af interviewet som en kvalitativ metode, og 

hvordan dette er afviklet ud fra de dertilhørende metodiske principper. 

 

I dette projekt har vi, som tidligere nævnt, valgt at interviewe læge og postdoc på 

Rigshospitalet, Anders Aagaard Rehfeld, for at få et indblik i problemstillingen, kun han - 

som fagperson - kan bidrage med. Vi ønskede at få indsigt i, specifikt, Rehfelds forskning - 

idet denne lægger sig op ad dét, vi ønsker at undersøge; muligheden for p-piller til mænd. 

Herved var der, i vores interview, en række temaer, vi søgte at afdække (Kvale & Brinkmann, 

2009:144). Interviewet er udformet som et semistruktureret interview, idet vi anser denne 

form som dén, der kan give os de mest pålidelige svar (“Semistruktureret interview”, s.d.). 

Samtidigt, kan interviewet betegnes som et personinterview, idet udgangspunktet er én 

person - frem for et fokusgruppeinterview, eller et gruppeinterview, hvor der inddrages en 

række personer (Interviewet Som Metode, s.d.:1). De basale fordele ved personinterviewet er 

blandt mere, at intervieweren kan opnå en mere dybdegående og detaljeret indsigt i 

informantens holdninger (Interviewet Som Metode, s.d.:2). Såvel som det faktum, at der er 

fokus på én, kan gøre det lettere for intervieweren af fokusere på dét, den interviewede deler 

(Interviewet Som Metode, s.d.:2-3). Det gælder dog også den anden vej; at den interviewede 

lettere kan holde fokus, idet de ikke kan præges af andres holdninger eller oplevelser - noget 

der også kan mindske følelsen af nervøsitet ved at udtrykke egne holdninger (Interviewet Som 

Metode, s.d.:2-3).  
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Dét faktum, at interviewet er semistruktureret, kan bidrage til at skabe den mest naturlige 

samtale mellem os og fagpersonen (“Semistruktureret interview”, s.d). Altså, kommer det 

semistrukturerede element især til udtryk gennem vores interviews ‘åbne struktur’ (Kvale & 

Brinkmann, 2009:144). Formålet med denne struktur er, at vi kan få besvaret en række 

forberedte spørgsmål, samtidigt med at vi bibeholder muligheden for at variere i dem - blandt 

andet med fokus på rækkefølgen (Kvale & Brinkmann, 2009:144). At kunne variere i 

rækkefølgen, kan dermed give os muligheden for at stille uddybende, og opfølgende, 

spørgsmål til Rehfeld (Kvale & Brinkmann, 2009:144). De supplerende spørgsmål er 

relevante, eftersom det vigtigste - under interviews - er at lytte aktivt efter, hvad respondenten 

udtrykker (Kvale & Brinkmann, 2009:159). Altså er det ikke blot vigtigt at kunne de 

forskellige spørgeteknikker, idet aktiv lytning er en lige så essentiel faktor, når der tales om 

interviews (Kvale & Brinkmann, 2009:159). Trods vores interview er semistruktureret, havde 

vi også i mente, at formen ikke måtte blive for ‘løs’. Dette skyldes, at det kræver en vis 

struktur, hvis der skal sikres at alle centrale emner og vigtige problemstillinger, bliver berørt 

(“Semistruktureret interview”, s.d.).  

 

Den kvalitative metode sætter visse krav til interviewteknik, hvilket fylder overvejende i 

udarbejdelsen af et interview (“Kvantitative og kvalitative metoder”, s.d.). Dette indebærer 

ikke blot selve strukturen af interviewet, men også ‘taktikken’; udformningen af de 

spørgsmål, der stilles (Kvale & Brinkmann, 2009:149-154). I formuleringen af spørgsmålene, 

er det vigtigt at være særligt opmærksom på hvordan det undgås at ‘fremtvinge’ eller 

‘påvirke’ den interviewedes svar (“Interviews”, s.d.). Dette er især essentielt for vores 

projekt, idet vi ønsker Rehfelds ærlige og objektive holdninger (“Interviews”, s.d.). Af 

selvsamme årsag bør fokus være på, at spørgsmålene ikke bliver for ledende, idet denne type 

spørgsmål kan skabe en risiko for, at vi (som interviewere) kan pege den interviewede 

(Rehfeld) i en specifik retning (Kvale & Brinkmann, 2009:271). En retning der ikke 

nødvendigvis, til fulde, udtrykker den interviewedes holdninger; som derved ‘minimerer’ 

troværdigheden af svarene (Kvale & Brinkmann, 2009:271). Især validiteten, og 

reliabiliteten, af den indsamlede empiri, er helt essentiel for et projekt (Kvale & Brinkmann, 

2009:270). Hvor validiteten betegner, hvorvidt noget er sandt - og hvorvidt undersøgelsen 

undersøger det tiltænkte, betegner reliabiliteten derimod til, hvor troværdigt resultatet kan 

anses at være - og hvorvidt samme svar ville opstå, hvis en anden udførte interviewet (Kvale 

& Brinkmann, 2009:270-271). Dermed hænger reliabiliteten sammen med, hvorvidt ledende 
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spørgsmål - som tidligere nævnt - kan have en indvirkning på de svar, der gives (Kvale & 

Brinkmann, 2009:271).  

 

Da vi først kontaktede Rehfeld, var han meget interesseret i - og glad for - at kunne hjælpe os 

med vores projekt. Med tanke på idéen om ‘den gode kontakt’, som Kvale & Brinkmann 

(2009) beskriver som følgende: “Der skabes god kontakt ved, at intervieweren lytter 

opmærksomt og viser forståelse og respekt for, hvad interviewpersonen siger, og ved, at 

interviewpersonen er afslappet og klar over, hvad han eller hun ønsker at vide” (Kvale & 

Brinkmann, 2009:149), gav vi Rehfeld muligheden for at læse spørgsmålene inden 

interviewdagen. Vores erfaring pegede på, at dét at have spørgsmålene på forhånd, kunne 

give bedre svar, idet der ville opstå en ‘tryghed’ omkring at få nogle spørgsmål, som der på 

forhånd kendes og derfor lettere kan besvares. Dog takkede Rehfeld nej til dette, hvilket kan 

skyldes dét faktum, at han - qua sin forskning - er blevet interviewet flere gange med henblik 

på dette emne.   

 

Foruden dette, sørgede vi også for at introducere Rehfeld til projektet før interviewdagen, 

såvel som vi på selve dagen gav ham en såkaldt briefing, hvor han blev sat ind i processen - 

samt vores retning - endnu engang (Kvale & Brinkmann, 2009:149). Efter interviewet, 

ønskede vi ligeledes at give Rehfeld muligheden for en debriefing, hvor der kan følges op på 

interviewet - noget Rehfeld takkede nej til. En debriefing har dét formål at minimere den 

anspændthed, angst eller tomhed, som kan opstå efter et endt interview (Kvale & Brinkmann, 

2009:149). Hertil udtrykte Rehfeld, at han ikke havde behov for dette, idet han havde en god 

fornemmelse omkring interviewet og sine svar. Eftersom det er de første minutter af et 

interview, der er afgørende for déts udfald, anså vi det som essentielt at sørge for, at den 

interviewede - fra start - havde en klar fornemmelse af os og vores projekt (Kvale & 

Brinkmann, 2009:148). Det kan, med andre ord, være en ‘uvant’ situation for den 

interviewede at skulle åbne op for sine subjektive holdninger, hvis intervieweren er en 

fremmed (Kvale & Brinkmann, 2009:148). Rehfeld var forholdsvis rutineret i at blive 

interviewet, såvel som han ikke blot udtrykte subjektive holdninger - men også gav os en 

mere faglig viden omkring sin forskning. Det var i den forbindelse vigtigt for os (som 

interviewere), at vi var opmærksomme på, og udviste interesse, for hvad han sagde, af respekt 

for hans tid (Kvale & Brinkmann, 2009:148). Ved at vise oprigtig interesse i den 

interviewede kan det medvirke til et mere ‘afslappet’ interview, hvor der i højere grad kan 

tales frit (Kvale & Brinkmann, 2009:149). For at bidrage til den ‘afslappede’ atmosfære, 
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lagde vi også ud med nogle simple spørgsmål, i stil med; “Kan du fortælle os lidt om, hvem 

du er og hvad du forsker i?” og “Hvordan virker den pille, som du udvikler på?”. Dette 

hænger sammen med, at spørgsmålene bør være afgrænsede og enkle, sådan der ikke opstår 

tvivl om spørgsmålets fokus (Kvale & Brinkmann, 2009:152). Noget vi stræbede efter at 

efterleve, for at undgå unødvendig forvirring. Rehfeld var dog gennemgående fattet og sikker 

i sine svar, hvilket gjorde interviewoplevelsen ‘flydende’; der var ikke behov for 

betænkningstid ved hvert spørgsmål.  

 

Med henblik på den efterfølgende transskription af interviewet var det vigtigt for os, at det 

var citeret udførligt, sådan vi ikke ‘lagde ord i munden’ på Rehfeld. Derved kunne den 

sociale kontekst - og tone - i interviewet, komme retmæssigt til udtryk (Kvale & Brinkmann, 

2009:150). Dette gjorde vi så; “(...) læsere, der ikke har overværet den levede kropslige 

tilstedeværelse i interviewsituationen, kan forstå̊ det, der bliver sagt” (Kvale & Brinkmann, 

2009:150). Ikke nok med, at ovenstående øger reliabiliteten af transskriptionen, så det er 

troværdigt, så sikres også det etiske hensyn til Rehfeld (“Interviewet Som Metode”, s.d.:4). 

Dette kommer især til udtryk, idet vi ikke afviger transskriberingen fra dét, han siger, men 

netop citerer ham ordret. Ydermere, at vi ikke søger at vende hans svar til vores fordel ved at 

udlede noget fra hans svar, som er mere søgt end sandt.  

4. Teoriafsnit 

Dette afsnit vil indeholde en redegørelse af udvalgte teorier, som kan understøtte vores 

problemstilling i forhold til relevans og ‘gyldighed’. Først, en præsentation af den filosofiske 

tilgang; postfænomenologi, som kan bruges til at beskrive hvordan teknologi: “(...) kan 

påvirke menneskets erfaringer af verden” (Riis et al., 2021:1). Dernæst, hvordan den 

teoretiske ramme, Social Cognitive Theory, benyttes til at opnå indblik i, hvordan mennesket 

påvirkes - og lærer - af andres adfærd (Vinney, 2019).  

4.1 Postfænomenologi 

I dette afsnit redegøres der for teori om postfænomenologi; hvordan den 

postfænomenologiske tilgang ‘forholder sig’ til fænomener, og hvordan teknologi kan 

påvirke menneskets erfaringer af fænomenet (Riis et al., 2021:1). 
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Den postfænomenologiske tilgang blev udviklet omkring år 1980 på baggrund af 

diskussioner omhandlende den klassiske fænomenologi (Riis et al., 2021:1). Tilgangen blev 

udviklet af forfatter og professor i filosofi, Don Ihde (1934-), og er senere videreudviklet af 

andre forskere (Riis et al., 2021:1). I dag arbejder forskere ud fra en fælles betegnelse af 

begrebet postfænomenologi, som indebærer dét at undersøge teknologi på et empirisk niveau; 

uden at afvige fra at forholde sig til essentielle, filosofiske spørgsmål (Riis et al., 2021:1). 

Noget af det vigtigste i postfænomenologien, og hvordan den adskiller sig fra den klassiske 

fænomenologi, er dét at se fremad (Riis et al., 2021:1). Med dette menes der, at fokus skal 

være på teknologiens faktiske tilstedeværelse i menneskets liv; hvordan vi fortolker den, 

benytter den og hvilke konsekvenser den deraf har for vores liv (Riis et al, 2021:2).  

 

I postfænomenologien bør fænomener “(...) tale for sig selv uden tilførsel eller hypoteser!” 

(Riis et al., 2021:2). Forstået således; fænomener skal opfattes som det, der viser sig eller 

åbenbarer sig (Riis et al., 2021:2). Målet ved den postfænomenologiske tilgang er dermed at 

forstå: “erfaringens medierede form”, når teknologien anvendes som ‘mellemled’ mellem 

mennesket og verden (Riis et al., 2021:2). Der kan skelnes mellem to spørgsmål, når vi 

ønsker at forstå denne medieringen af erfaring: “hvad er teknologi?” og “hvordan er en 

specifik teknologi?” (Riis et al., 2021:2). Ihde, og flere andre nutidige teknologifilosoffer, 

mener ikke, at vi nødvendigvis kan komme med en entydig definition af, hvad teknologi 

egentligt er (Riis et al., 2021:2). Netop idet, at en sådan definition kan risikere at blive for 

upræcis i forhold til, hvor dækkende og brugbar teknologien er i de forskellige 

sammenhænge, den kan indgå i (Riis et al., 2021:2-3). I den forbindelse, har Ihde foreslået 

dét han selv kalder en minimaldefinition af teknologien, som kan præcisere hvilke svagheder, 

der findes, når der forsøges at finde en passende definition til et såkaldt ‘vagt’ begreb (Riis et 

al., 2021:3). Netop fordi teknologi ikke har én konkret betydning, men derimod afhænger af 

menneskets personlige erfaringer af den (Riis et al., 2021:3).  

 

Ihdes’ minimaldefinition har tre kernekomponenter; materialitet, praksis og relationer (Riis 

et al., 2021:3). Komponenten materialitet dækker de materielle komponenter, der indgår i en 

teknologi. Dette kan være: “Værktøj, instrumenter, maskiner, udstyr og systemer”, der er 

lavet af ét eller flere fysiske materialer (Riis et al., 2021:3). Udfordringen ved blot at 

undersøge de materielle komponenter, som en dækkende karakteristik af teknologien, kan 

være at bestanddelene ved de sociale teknologier ikke kan identificeres (Riis et al., 2021:3). 

Komponenten praksis betegner de processer, hvori teknologierne anvendes af mennesker 
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(Riis et al., 2021:3). Her identificeres; hvordan et teknologisk system og anvenderen af 

systemet gensidigt påvirker - og er afhængige af - ‘hinanden’ (Riis et al., 2021:3). 

Eksempelvis; virker p-pillen ikke ‘optimalt’, hvis den anbefalede dosis overskrides af 

anvenderen. Omvendt, vil anvenderen ikke opnå den ‘optimale’ beskyttelse, hvis dette ikke 

overholdes. Komponenten relationer henviser til forholdet mellem en given teknologi og; 

“(...) mennesker, der anvender, designer, laver eller modificerer dem” (Riis et al., 2021:3). 

Håbet er her at få indblik i den gensidige påvirkning de - førnævnte to - har på hinanden; også 

kaldet en “relationel teknologiforståelse” (Riis et al., 2021:3). At kunne forstå en teknologi, 

afhænger dermed af de relationer, som opstår mellem mennesker og teknologier; hvori der 

opstår “sansning, erfaring og tænkning i meningsfulde sammenhænge” (Riis et al., 2021:3-

4). Idhes’ minimaldefinition kan dermed hjælpe til at opnå basal teknologiforståelse (Riis et 

al., 2021:3), ved at identificere både; de fysiske materielle dele af en teknologi, og de 

konkrete praksisser omkring teknologien, samt relationen mellem mennesket og teknologien 

(Riis et al., 2021:3). 

 

I og med, at vi arbejder med p-piller til mænd, søger vi at forstå p-pillen i et historisk, 

praktisk og relationelt perspektiv - hvorfor den postfænomenologiske tilgang er relevant. Ved 

at dykke ned i de førnævnte kernekomponenter, kan der opnås større viden omkring 

“erfaringens medierede form” når p-pillen - som sundhedsteknologi - fungerer som 

mellemled mellem mennesket og ‘verden’.  

4.2 Social Cognitive Theory 

I dette afsnit vil vi, ud fra social kognitiv teori, redegøre for hvad der kan influere individets 

beslutninger og adfærd. Her vil vi især fokusere på den gensidige påvirkning individer kan 

have på hinanden.  

 

Der er flere sociologiske faktorer, der kan være afgørende for, hvordan individet påvirker – 

og påvirkes af – andre (Craig, 1999:143). Dette aspekt har psykologi-professor, Albert 

Bandura (1925-2021), udviklet en læringsteori om; Social Cognitive Theory (SCT). Denne 

teori omhandler, hvordan mennesker aktivt former, og formes af, deres omgivelser (Vinney, 

2019) – altså deres miljø. Teorien har dermed til hensigt at opstille en række værktøjer til at 

forstå menneskets adfærd, hvilket især sker gennem processer som: ”observational learning 

and modeling, and the influence of self-efficacy” (Vinney, 2019). Især observationel læring 
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er en vigtig komponent i den sociale kognitive teori (Vinney, 2019). Modsat den amerikanske 

professor i psykologi, B.F Skinners (1904-1990), idé om at læring udelukkende sker på 

baggrund af individuelle handlinger - mener Bandura, at læring sker gennem observation, og 

imitation, af andre i det omkringliggende miljø (Vinney, 2019). I denne sammenhæng, bør 

ordet observere, forstås som en ‘naturlig betragtning’, fremfor noget der er opstillet. Teorien 

fokuserer dermed på selve processen i at lære af andres adfærd ved at observere sine 

omgivelser, for derefter at genskabe den indlærte adfærd - med henblik på at optimere 

resultatet (Vinney, 2019). Forstået således; når et menneske observerer andre, idet de udfører 

en given handling og handlingens konsekvenser, ’lagres’ dette i hukommelsen - hos det 

observerende menneske - sådan at det senere kan bruges til at udføre samme handling ’bedre’ 

(Vinney, 2019). Dermed læres - og erfares - både den ønskelige, og uønskede adfærd 

(“Social kognitiv teori: Hvordan vi lærer af andres adfærd”, 2019). For igen at drage 

paralleller til p-pillen; hvis det enkelte individ ser, at andre overskrider den anbefalede dosis, 

som har en negativ indvirkning på effekten af pillen, læres der at dette er konsekvensen ved 

denne specifikke handling. Af selvsamme årsag, vil det observerende individ forsøge ikke 

begå samme ‘fejl’.  

 

På denne måde, læres adfærd gennem ”modeling” (modellering), hvorfor de der observeres, 

ifølge Bandura, kaldes ”models” (modeller) (Nabavi, 2012:7). Hermed kan observatøren – 

med udgangspunkt i de observerede konsekvenser af modellernes handlinger – vælge 

hvordan de vil modellere, handle, i lignende situationer for det bedste udfald. Et eksempel på 

observationel læring og modellering kan ses, idet forskning peger på, at børn selv bliver mere 

aggressive, når de ser modeller (eksempelvis; forældre eller lærere) være aggressive (Navabi, 

2012:7). Ud fra dette, kan det siges, at menneskets moralske tænkning og adfærd påvirkes af 

adfærd og modellering (Navabi, 2012:7). Der kan altså gennem denne proces, på sin vis, 

læres hvad der er ’rigtigt’ og forkert’ (Navabi, 2012:7). 

  

En anden vigtig proces i den social kognitive teori – som tydeligt hænger sammen med 

observationel læring og modellering – er ”the influence of self-efficacy” (Vinney, 2019). 

Denne proces bygger på, at modellerne kan influere observatørernes tro på egen ”self-

efficacy”; selveffektivitet (Vinney, 2019). Denne selveffektivitet kan øges eller mindskes på 

baggrund af observationen (Vinney, 2019). Når individet observerer, at andre modeller – som 

de kan spejle sig i – lykkes med en given handling, tænker de per automatik, at de også selv 

er i stand til at lykkes med samme handling (Vinney, 2019). På den måde, kan det siges, at 



 30 

modellerne kan inspirere og motivere individet (Vinney, 2019). Dette aspekt kan, endvidere, 

være med til at påvirke menneskets personlige vækst og forandring (Vinney, 2019). Et 

eksempel hertil er, at forskning viser at; ”enhancing self-efficacy beliefs is more likely to 

result in the improvement of health habits than the use of fear-based communication” 

(Vinney, 2019). Menneskets tro på deres egen selveffektivitet, er hermed afgørende for 

hvorvidt, der overhovedet overvejes at udføre aktive, forbedrende ændringer i deres liv 

(Vinney, 2019). Altså, påvirker opfattelsen af egen selveffektivitet, menneskets 

overbevisninger (Vinney, 2019). Noget der har indflydelse på hvilke valg individet tager, 

deres indsats, deres villighed i forhold til, hvor længe de ’holder ud’– med henblik på 

eventuelle forhindringer og vanskeligheder – og især det forventede resultat (Vinney, 2019). 

5. Analyse 

Følgende afsnit vil indeholde en analyse, der går i dybden med den indsamlede data fra de 

benyttede metoder - gennem en kvantitativ behandling af vores spørgeskema, og en kvalitativ 

behandling af vores ekspertinterview. Endvidere, vil der i analysen indgå en teknologisk 

analyse, inspireret af TRIN-modellen, til at afdække p-pillen som en sundhedsteknologi.  

5.1 Teknologisk analyse af p-pillen (TRIN-modellen) 

Dette afsnit vil indeholde en teknologisk analyse af p-pillen til mænd som en 

sundhedsteknologi; med særligt fokus på, hvilke negative effekter teknologien kunne 

medføre. Analysen er inspireret af Trin 1, Trin 3 og Trin 6, der hver især er med til at belyse 

vigtige aspekter af den udvalgte teknologi. Den teknologiske analyse tager afsæt i den 

baggrundsforståelse, vi har omkring p-pillen til kvinder, men undersøger udelukkende den 

potentielle p-pille til mænd. 

5.1.1 Trin 1: Teknologiers indre mekanismer og processer 

Første trin, Trin 1, belyser opbygningen af selve teknologien bag p-piller til mænd. Dette 

indebærer, hvordan pillen ville fungere i praksis - med henblik på at opfylde teknologiens 

formål; beskyttelse (Jørgensen, 2020:6). Ved at få indblik i teknologiens indre mekanismer 

og processer, opnås også en bedre forståelse for kompleksiteten i udviklingen af p-piller til 

mænd. I og med, der findes flere typer forskning inden for feltet, har vi udvalgt to specifikke 

at gå i dybden med; p-piller med og uden hormoner. Med særligt fokus på de non-

hormonelle.  
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Under puberteten hos mænd, aktiveres både hormonet FSH (follikel-stimulerende-hormon) 

og LH (lutropi), som i samspil med det mandlige kønshormon, testosteron, danner 

sædproduktionen i testiklerne (“Mandens sædproduktion”, s.d.). Med udgangspunkt i dette, 

findes der to overordnede typer af hormonelle p-piller til mænd. Den første hormonelle p-

pille fungerer ved at benytte syntetiske hormoner til, midlertidigt, at blokere for produktionen 

af ‘raske’ sædceller; sæd der kan befrugte kvindens æg (NHS 24, 2021). En anden p-pille 

under udvikling, med hormoner, stopper derimod sædproduktionen helt (Nielsen, 2021). 

Trods den hormonelle p-pille skulle være effektiv - bærer den også på risikoen for flere 

bivirkninger og mangler (NHS 24, 2021). Af samme årsag, fokuseres der primært på p-pillen 

uden hormoner.  

 

Sideløbende med de hormonelle p-piller, bliver der også forsket i p-piller uden hormoner, der 

ikke påvirker hormonbalancen (Lewinsky, 2021). Et bud på en non-hormonel p-pille vil 

fungere sådan, at den kan ramme en række af de proteiner, der udelukkende findes i 

sædcellerne - hvilket gør at resten af kroppen ikke påvirkes (Lewinsky, 2021). Klinisk 

professor på Herlev-Gentofte Hospital, Sven Olaf Skouby, beskriver udviklingen således: 

”Forskerne har fundet et stof, som meget effektivt kan gå ind og forhindre sædceller i at 

kunne befrugte et æg. Uden bivirkninger eller negativ effekt på sædproduktionen på længere 

sigt. Det er den bedst undersøgte løsning på en mandlig p-pille, jeg nogensinde har set.” 

(Lewinsky, 2021). Forskningen omfatter det naturligt forekommende stof; triptonid, som 

påvirker processen i de sidste faser af en sædcelles udvikling (The Lundquist Institute, 2021). 

Stoffet fungerer således, at sædcellerne ikke udvikles i sådan en grad, at de kan forårsage 

graviditet (The Lundquist Institute, 2021). De bliver med andre ord ‘deforme’, hvilket 

indebærer manglende evne til at svømme, samt befrugte, et æg (Lewinsky, 2021). Hvis mænd 

dagligt indtager en dosis af triptonid, vil de opnå infertilitet efter fem til seks uger (The 

Lundquist Institute, 2021). Det er dog vigtigt at pointere, at hvis mændene stopper med at 

indtage stoffet, vil fertiliteten være tilbage til normalen efter fire til seks uger (The Lundquist 

Institute, 2021). Desuden har stoffet ikke vist sig at have nogle væsentlige bivirkninger, 

hvilket gør den lovende - den lader i høj grad til at være både effektiv, reversibel og sikker 

(The Lundquist Institute, 2021). Som Rehfeld kommenterer dertil; ”Det er første gang, at en 

mandlig p-pille har kunnet standse fertiliteten uden at påvirke hormonbalancen eller 

sædkvaliteten. De er kommet imponerende langt.” (Lewinsky, 2021).  
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Et andet eksempel på en p-pille, uden hormoner, er Anders Aagaard Rehfelds egen forskning. 

Forskningens omdrejningspunkt er et stof, der påvirker en særlig ion-kanal (CatSper-kanalen) 

i sædcellen, hvilket også spiller en central rolle i sædcellernes evne til at befrugte et æg (jf. 

Bilag 2:2; Busch, 2021). Hvis CatSper-kanalen hæmmes, svækkes sædcellernes funktion i 

tilstrækkelig grad til, at der kan opnås midlertidig infertilitet (jf. Bilag 2:2; Busch, 2021). I 

Rehfelds forskning, er det dermed kun de proteiner, der lever i sædcellen, som vil blive 

påvirket; resten af kroppen vil være upåvirket (Nielsen, 2021). Derfor er risikoen for 

bivirkninger markant lavere, end ved en p-pille med hormoner (Nielsen, 2021).  

5.1.2 Trin 3: Teknologiens utilsigtede effekter 

Andet trin, Trin 3, belyser hvilke utilsigtede effekter vores udvalgte forskning fra Trin 1, 

måtte have. De utilsigtede effekter er effekter, der vurderes at være negative, og som påvirkes 

af teknologiers indre mekanismer og processer (Jørgensen, 2020:8). Dermed fokuseres der på 

de formodede bivirkninger, p-piller til mænd ville medføre. 

 

P-pillen til mænd kan ses som en sundhedsteknologi, idet den kan forbedre sundheden og 

livskvaliteten - både hos mænd og kvinder. Hos mænd i den forstand, at de i højere grad kan 

føle sig beskyttet og spille en større aktiv rolle i den reproduktive sundhed (Bakare, 2019). 

Hos kvinder i den forstand, at p-pillen til mænd tyder på at have færre bivirkninger, hvorfor 

kvinden i højere grad enten kan fralægge sig ansvaret for en stund, og/eller deles om det med 

manden. Endvidere, kan p-pillen til mænd forbedre unge mænds helbred, idet at de, for at 

kunne få adgang til denne præventionsteknologi, højest sandsynligt vil skulle til konsultation 

ved deres læge (Bakare, 2019). Denne konsultation kan betyde, at læger ville kunne hjælpe 

ved at forebygge eventuelle ‘bivirkninger’/bekymringer. Dette kunne eksempelvis være højt 

blodtryk, manglende erektion eller mangel på sexlyst (Bakare, 2019).   

 

Hvis der tages udgangspunkt i p-pillen med hormoner, der midlertidigt blokerer produktionen 

af ‘raske’ sædceller, ses bivirkninger som, at nogen mænd stadig kan producere ‘nok’ rask 

sæd til at forårsage en graviditet (NHS, 2021); hvilket ‘eliminerer’ pillens formål. På samme 

måde, hvis testosteron-niveauet sænkes betydeligt, kan det medføre nedsat sexlyst (NHS, 

2021). Kigges der på den pille, der blokerer for sædproduktionen, ses risikoen for utilsigtede 

effekter som; impotens, nedsat sædkvalitet og risiko for leverskader (Nielsen, 2021). P-pillen 

er dog, endnu, ikke langt nok i sin forskning til at blive afprøvet - derfor kan det ikke siges 

med sikkerhed, at disse effekter kan blive en realitet. Vendes blikket derimod mod p-pillerne 
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uden hormoner, her dén der baseres på stoffet triptonid, ses de utilsigtede effekter som; 

midlertidig infertilitet efter endt pille-forløb og manglende øjeblikkelig effekt (Kaasgaard, 

2021). Den manglende effekt betyder, at mænd skal tage p-pillen flere uger før, virkningen 

ønskes (Kaasgaard, 2021). Derfor vil mændene ikke opleve en optimal beskyttelse, hvis den 

ikke er taget forebyggende, og de vil dermed være nødsaget til at beskytte sig yderligere - 

med et andet præventionsmiddel (Kaasgaard, 2021). I forhold til de bivirkninger, Rehfelds 

forskning ville kunne medføre, har det ikke været muligt at forudsige disse. Netop idet, at 

forskningen - med Rehfelds egne ord - ikke er kommet langt nok til, at der kan udledes noget. 

5.1.3. Trin 6: Teknologier som innovation  

Tredje trin, Trin 6, vil uddybe p-pillen til mænd og dens formål. Hertil vil der fokuseres på 

drivkræfterne bag, samt barriererne for, teknologiens udbredelse. Trin 6 kan anses som en 

uddybning af det formål, der er opridset igennem Trin 1. Med udgangspunkt i, at formålet er 

at bringe en fordel med sig, kan fordelen anses som en af drivkræfterne bag udbredelsen af 

teknologien (Jørgensen, 2020:10). En potentiel p-pille til mænd, kan siges at besidde en 

fordel; den kan dels virke som et alternativ til kondomet, og dels sidestille mænd med kvinder 

- med henblik på prævention. Samtidigt kan det siges, med udgangspunkt i Rehfelds 

forskning, at en tredje fordel kan være, at p-pillen til mænd vil være hormonfri - og dermed (i 

højere grad end den til kvinder) have en lav bivirkningsprofil (Lewinsky, 2021). Det kan dog 

siges, at dét som nogle betragter som en fordel ved en teknologi, kan andre se som en ulempe 

- noget der gør, at de ønsker at bremse teknologien (Jørgensen, 2020:11). 

 

Forskningen i en p-pille til mænd, har længe været omdiskuteret og undersøgt (Nielsen, 

2021). Flere forskere har prøvet, og prøver fortsat, at udvikle en pille; både med og uden 

hormoner. Heraf er den non-hormonelle, umiddelbart, den bedste løsning - netop idet den 

‘lover’ minimale bivirkninger (Lewinsky, 2021). Som vi senere vil komme ind på, tegner 

vores spørgeskema et billede af, at bivirkninger vil være afgørende for, hvorvidt mænd ville 

have lyst til at tage en p-pille, hvis den kom på markedet (jf. Bilag 1:3). Respondenterne der 

svarede “Nej” til spørgsmålet om, hvorvidt de ville imødekomme muligheden - svarede 

dertil, at dét, der ville ændre deres mening, ville være: “Større viden om bivirkninger”, at p-

pillen ville være helt: “Bivirkningsfri” og at den: “(...) ikke gav nogle mentale eller psykiske 

bivirkninger” (jf. Bilag 1:4). Respondenternes svar - sammenholdt med dét faktum at 

medicinalindustrien stoppede deres forskning, grundet bivirkninger (Richter, 2011) - tegner et 

billede af, hvor stor en betydning bivirkningerne har for mændene. Såfremt en bivirkningsfri 
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p-pille til mænd bliver en realitet, må drivkraften bag teknologien tænkes at være dét faktum, 

at den er uden bivirkninger.  

 

En barriere for teknologien kan derimod være mænds manglende interesse i at få udviklet 

endnu en præventionsmulighed - netop fordi, at p-piller til kvinder er blevet en ‘vanesag’ 

(Thastum, 2014); der forventes at kvinden er den ansvarlige for prævention. Af andre årsager, 

findes også påstanden om, at medicinalfirmaerne ikke kan se en reel forretning i en p-pille til 

mænd (Stensgaard, 2020). Her peges der både på, at det er svært at finde ‘villige’ testpersoner 

(Stensgaard, 2020), hvilket kan hænge sammen med idéen om at mænd er mindre 

‘risikovillige’ end kvinder, især når det omhandler både bivirkninger og indtag af hormoner: 

”Bare fordi der er en risiko forbundet med de p-piller, som kvinder tager, så har jeg jo ikke 

lyst til at tage den samme risiko. Så er det bare begge køn, der bliver lige ‘dårligt’ stillet, 

hvor det jo helst skulle være sådan, at de blev lige godt stillet” (Svenning, 2020). Samtidigt, 

kan der peges på, at trods p-piller beskytter mod graviditet, beskytter de ikke mod seksuelt 

overførte sygdomme (Apoteket, s.d.). Noget der kan ses som en barriere for teknologien - 

netop idet, at kondomet ‘opfylder’ begge områder (Apoteket, s.d.).  

 

Kigges der på p-pillen til mænd, helt overordnet, er det - som vores spørgeskema giver 

indblik i - ikke alle der ønsker at ‘tage del i’/benytte teknologien (jf. Bilag 1:3). Set ud fra et 

kulturhistorisk perspektiv, har mandens underliv altid været forbundet med hans maskulinitet; 

af selvsamme årsag, er dette et ‘følsomt’ emne (Stensgaard, 2020). At tage medicin der 

svækker deres kønsorganer, og sædcelledannelse, kan dermed anses som ‘umandigt’ 

(Kaarsgaard, 2021) - hvilket også kan være en barriere for teknologien. Såvel som den 

‘traditionelle’ inddeling af mænd (som seksuelle væsener) og kvinder (som de reproduktive), 

også har haft en vis påvirkning på holdningerne til en p-pille til mænd (Kaarsgaard, 2021). 

Forskningen i p-pillen til mænd, indtil nu, bærer altså præg af en vis forudindtaget holdning 

om hvem, der bør have præventionsansvaret. Som læge og professor ved Sexologisk 

Forskningscenter på Aalborg Universitet, Christian Graugaard, udspecificerer: “Hvis det 

handler om at modificere noget ved kroppen, som ændrer den reproduktive fysiologi og 

indebærer potentielle bivirkninger, så har vi mænd en forventning om, at det påtager kvinder 

sig gerne, mens vi nødigt selv vil underlægge os en lignende risiko.” (Thastum, 2014). Disse 

roller, eller indgroede forventninger, kan være svære at ændre på - og ved at efterleve de 

opstillede forventninger, danner disse så småt en virkelighed (Stensgaard, 2020). På samme 

måde, kan dette ses som en barriere for udviklingen af teknologien. Trods vi godt, i dag, ved 
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at der er tale om nogle kulturelle stereotyper, kan det alligevel være svært at slippe 

århundreders kulturelt indlejrede forestillinger (Kaarsgaard, 2021). En forandring sker først, 

idet nogle mænd påtager sig et reproduktivt ansvar; på lige fod med kvinderne (Kaarsgaard, 

2021).  

 

Af andre barrierer for udviklingen af teknologien, ses dens kompleksitet. Dét at nedbringe de 

millioner af sædceller, som produceres på daglig basis, er en kompliceret proces (Kaarsgaard, 

2021). Der har dog været lovende forsøg på området, som har måtte stoppes, idet 

bivirkningerne ansås som et for stort problem - noget der stemmer overens med, at det højst 

sandsynligt kan blive en barriere for teknologien (Kaarsgaard, 2021). Ifølge Graugaard, er det 

dog langt fra de teknologiske udfordringer, som har besværliggjort processen (Kaarsgaard, 

2021). Helt konkret peger han på, at en sådan teknologi hverken er besværlig eller umulig at 

udvikle (Kaarsgaard, 2021). Graugaard går endda så vidt at sige, at; “Hvis en 

medicinalvirksomhed virkelig ville skyde penge i det, så var produktet på markedet nu” 

(Kaarsgaard, 2021).   

 

Rehfeld mener dog, at der er plads til optimisme, når der tales om p-piller til mænd 

(Kaarsgaard, 2021). Grundet det øgede fokus på bivirkninger ved p-piller til kvinder, har 

debatten om p-piller vokset sig til en del af ligestillingsdebatten3; en debat der især har fyldt 

det seneste årti (Kaarsgaard, 2021). Rehfeld peger på, at tiden er ved at være ‘moden’ - og 

medicinalindustrien kan nu mærke presset i forhold til at investere i p-piller til mænd 

(Kaarsgaard, 2021). Noget der skyldes det øgede fokus på ligestilling, der optræder i 

samfundet i dag (Kaarsgaard, 2021), og som kan siges at være en drivkraft for udviklingen af 

teknologien. Som Graugaard også peger på, vil den øgede efterspørgsel af p-piller til mænd 

være nok til, at forskningen vil tage fart (Kaarsgaard, 2021). Som Rehfeld slutteligt pointerer: 

“Så snart de er overbeviste om, at mænd vil tage p-piller, har de jo halvdelen af jordens 

befolkning som potentielt marked” (Kaarsgaard, 2021).  

5.2 Kvantitativ data: Spørgeskema 

I dette afsnit vil vi, med udgangspunkt i vores udsendte spørgeskema og afsnit 3.2 Kvantitativ 

metode, gå i dybden med – og derved analysere – respondenternes svar.  

  

 
3 Se begrebsafklaring ‘Ligestillingsdebat/Ligestillingskampen’ 
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Fredag d. 12. november 2021, publicerede vi vores udarbejdede spørgeskema på både 

Facebook og LinkedIn. Vi lod spørgeskemaet stå åbent for besvarelse i to uger, før vi 

dykkede ned i dataen, hvilket resulterede i 177 gennemførte besvarelser.  
 

 
(Oversigt over de spørgsmål, der indgik i spørgeskemaet) 

 

Ud af de 177 respondenter, er gennemsnitsalderen 25,5 år, hvoraf størstedelen er mellem 20 – 

24 år (jf. Bilag 1:1). Den relativt lave gennemsnitsalder kan med al sandsynlighed skyldes, at 

der i de forskellige netværk på henholdsvis Facebook og LinkedIn, er en overvægt af unge 

brugere. Disse netværk indebærer vores private profiler samt Facebook-grupperne; RUC 

Students og HumTek Hold C, hvor størstedelen er alderssvarende medstuderende.  

 

Vores første spørgsmål havde til hensigt at få indblik i aldersspændet blandt respondenterne, i 

håb om at kunne udlede forskelle i svar - afhængig af deres alder. Som det fremgår af grafen 

nedenfor, over aldersfordelingen, er den ældste respondent 75 år, og den yngste 19 år.  
 

 
(Graf over aldersfordelingen hos respondenterne i spørgeskemaet.  

jf. Bilag 1:1)  
 



 37 

Ud fra grafen kan vi udlede, at den lave repræsentativiteten i aldersspændet, som skyldes at 

respondenterne ikke fordeles ‘ligeligt’, gør det svært at udlede alderens betydning for 

svarene.  

 

Det andet indledende spørgsmål omhandler respondenternes forholdsstatus – altså om 

respondenterne var single eller i et forhold, hvoraf 60 % er i et forhold og de resterende 40 % 

er singler (jf. Bilag 1:1).  
 

 
(Oversigt over hvor mange respondenter, der var single eller i forhold.  

jf. Bilag 1:2) 
 

Vores umiddelbare indskydelse var, at respondenternes forholdsstatus ville have indflydelse 

på forventningerne til deres (eventuelle) partner, og på om de selv ville tage p-piller – her er 

der dog ikke observeret nogen signifikant forskel (jf. Bilag 1:6). Den eneste markante forskel 

på de, der er single eller i et forhold, kan ses på spørgsmålet: ”Bruger du selv prævention?”. 

Her kan det udledes, at singlerne i højere grad selv bruger prævention, da 46 % af dem har 

svaret ”Ja” til spørgsmålet, hvor dette kun er tilfældet hos 20 % af respondenterne, der er i et 

forhold (jf. Bilag 1:6):  
 

 
(Krydsning af spørgsmål fire og to.   

jf. Bilag 1:6) 
 

Dét at singlerne i højere grad selv bruger prævention, modsat de i et forhold, kan skyldes et 

manglende kendskab til, hvorvidt deres seksuelle partner beskytter sig. Herudover kan det 
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skyldes, at singlemænd - i større grad end de i forhold - har ‘behov’ for at beskytte sig mod 

seksuelt overførte sygdomme. Netop idét at chancen for flere, forskellige, sexpartnere er 

størst hos singlerne. Selvom 46 % af singlerne bruger prævention, kan det ikke direkte 

udledes om det er med henblik på at beskytte sig mod uønsket graviditet eller mod 

sexsygdomme. At det er under halvdelen af de single respondenter der beskytter sig, kan give 

et praj om, at ansvaret for prævention tillægges kvinden. Dette understreger idéen om, at 

kvinden som ansvarlig for prævention, er blevet en ‘vanesag’ (Thastum, 2014). Det samme 

gør sig gældende for de i et forhold. Med kun 20 %, som selv beskytter sig, må det antages at 

de resterende respondenterne enten forventer, at deres partner benytter prævention - eller at 

der er konsensus om at ingen af dem, gør det (jf. Bilag 1:6).  

 

Det efterfølgende spørgsmål havde forskellig ordlyd, alt afhængig af den valgte 

forholdsstatus. De der var i et forhold, blev spurgt: ”Tager din partner p-piller?”, hvoraf 42 

% svarede ”Ja”, og 58 % svarede ”Nej” (jf. Bilag 1:1). I forhold til spørgsmålet rettet mod 

de single respondenter, var ordlyden her nødt til at være anderledes. Eftersom de ikke 

nødvendigvis kender til deres tidligere seksuelle partners præventionsform, var 

svarmulighederne også nødt til at være anderledes. Heraf udsprang spørgsmålet; ”Tog din 

tidligere seksuelle partner p-piller?”. Hertil svarede 61 % ”Ja”, hvor 24 % svarede ”Nej”, 

og 7 % svarede ”Ved ikke” - herudover svarede 8 % at de, generelt, ikke var seksuelt aktive 

(jf. Bilag 1:2).  

 

For at komme nærmere et svar på, hvorvidt det generelt set forventes, at kvinden tager p-

piller, spurgte vi respondenterne om følgende: ”Forventer du, at din (seksuelle) partner er på 

p-piller?”. Mod forventningen, opbygget af den læste litteratur, svarede størstedelen; 66 % 

”Nej”, og 29 % svarede ”Ja”, hvor yderligere 8 % ikke, generelt, var seksuelt aktive: 
 

 
(Oversigt over respondenternes forventning til kviden som den præventionsansvarlige. 

 jf. Bilag 1:2) 
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På baggrund af ovenstående, kombineret med svarene til: “Bruger du selv prævention?”, kan 

det udledes, at mændene har et mere ‘løst’ forhold til prævention. Dette kan hænge sammen 

med påstanden om, at kvinderne oplever de største konsekvenser ved en uønsket graviditet 

(Svenning, 2020). Efter at have dykket ned i litteraturen, omhandlende p-piller til kvinder, 

har vi opnået en baggrundsforståelse, som vi kan arbejde ud fra. Her blev vi opmærksomme 

på, at bivirkningerne ved p-pillen til kvinder tæller flere end de (formodede) bivirkninger, 

som mænd ville kunne opleve ved en p-pille udviklet til dem. Noget vi anser som væsentligt 

at belyse i vores spørgeskema for at se, om andre var klar over dette. Derfor stillede vi vores 

respondenter spørgsmålet: ”Kender du bivirkningerne ved p-pillen til kvinder?”, hvor 79 % 

svarede ”Ja” og 21 % svarede ”Nej” (jf. Bilag 1:2).  
 

 
(Graf over antallet af respondenterne, der var bekendt med bivirkningerne ved p-pille til kvinder. 

jf. Bilag 1:2) 

  

Såfremt respondenterne svarede “Nej”, blev de præsenteret for en informationsboks med 

bivirkningerne ved p-piller til kvinder: 

 

  
(Informationsboksen i spørgeskemaet.  

jf. Bilag 1:5) 
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De respondenter der svarede, at de allerede havde kendskab til bivirkningerne, blev ikke 

præsenteret for ovenstående boks. Det var vigtigt, at alle vores respondenter var bevidste om 

bivirkningerne, kvinder kan opleve, idet vi ikke kan forvente, at de har samme kendskab til 

feltet som os. Endvidere, var kendskabet til disse bivirkninger essentielt, fordi de skulle 

fungere som ’kontrast’ til de efterfølgende spørgsmål - omhandlende p-pillen til mænd. 

 

I og med, vi ønskede at minimere kompleksiteten af spørgeskemaet, så flest ville gennemføre, 

undgik vi at udpensle en større mængde information - om forskningen i p-piller til mænd. 

Derfor lavede vi en kort informationsboks, med den mest essentielle information, som alle 

respondenter blev præsenteret for - og skulle læse - før de klikkede ”Næste”: 
 

  
(Informationsboksen i spørgeskemaet.  

jf. Bilag 1:5) 

  

På baggrund af ovenstående - og første del af vores problemformulering: “Hvorfor findes der 

ikke p-piller til mænd (...)” - ønskede vi svar på, hvorvidt respondenterne selv ville tage en p-

pille, såfremt det blev en mulighed. Vores formodning var her, at der ville være ‘modstand’ - 

netop på baggrund af den læste litteratur, som tegnede et billede af mænd som mindre 

‘risikovillige’ end kvinder - især med henblik på prævention (Svenning, 2020). Igen, til vores 

overraskelse, svarede 62 % at de gerne ville tage en p-pille, hvor kun 38 % svarede ”Nej”:  
 

  
(Graf over fordelingen af ”Ja” og ”Nej” hos respondenterne i spørgeskemaet.  

jf. Bilag 1:3) 
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Svarene ‘overrasker’ ikke blot i forhold til, at det ikke stemte overens med vores forventning 

- men også med henblik på respondenternes svar til spørgsmål fire: “Bruger du selv 

prævention?”, hvor størstedelen svarede “Nej”. Dette kan begrundes med, at de adspurgte 

mænd ikke nødvendigvis bryder sig om at bruge kondom (ét af deres eneste, nuværende, 

præventionsmidler), hvorfor en p-pille - for dem - kunne være fordelagtig. Det er dog ikke 

noget, vi kan vide os sikre på - netop fordi, at spørgeskemaet ikke leder op til at kunne 

begrunde sit svar. Et andet aspekt kan være, at selvom størstedelen svarer, at de gerne vil 

benytte denne prævention – kan vi ikke med sikkerhed udlede, at samme resultat ville gøre 

sig gældende, hvis p-pillen til mænd rent faktisk var udviklet og klar til at blive afprøvet.  

  

Endvidere, for at besvare arbejdsspørgsmål to: “Hvad kan ligge til grund for, at mænd ikke 

vil tage p-piller?”, supplerede vi med et spørgsmål til de respondenter, der havde svaret 

“Nej” til at tage p-piller. Her var vi især interesserede i, hvad der kunne ændre deres mening. 
 

 
(Graf over fordelingen af “Ingenting” og “Andet”.  

jf. Bilag 1:3) 

 

Størstedelen - 66 % - mente at ”Ingenting” ville kunne ændre deres mening. Som det fremgår 

i nedenstående tabel, var der - for de resterende 34 % - bred konsensus om, at det især var 

bivirkningerne, der skulle være lig nul, førend de ville tage p-pillen: 
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(Tabel over de uddybende svar til “Andet”.  

jf. Bilag 1:4) 

 

Ovenstående svar understøtter påstanden om, at mænd ifølge mandeforsker på Roskilde 

Universitet, Kenneth Reinicke, er det ‘beskyttede’ køn: “Man kan ikke byde mænd helt så 

meget som kvinder, sådan er den overordnede samfundsmæssige betragtning af køn, og den 

spiller ind på forskningen og udviklingen af prævention, men hvis der var store kommercielle 

interesser i den pille, så ville de betragtninger nok vige.” (Richter, 2011). Dette kan hænge 

sammen med kommentarerne om, at der skal være ”mere” og ”rigtig” forskning om p-pillen, 

før de vil tage den (jf. Bilag 1:4). Disse udsagn hænger formentlig sammen med, at der ikke 

er et større samfundsmæssigt fokus på dette emne – altså er dette felt ikke udbredt ’nok’ 

(Thastum, 2014). 

  



 43 

Det næstsidste spørgsmål lød: ”Tror du andre mænd omkring dig ville tage p-piller?”. Med 

dette spørgsmål ønskede vi indblik i, hvorvidt respondenterne tror, at mændene omkring dem 

ville tage en potentiel p-pille. Hertil var det ‘overordnede mål’ at se, hvorvidt respondenterne 

mener, at der enten ‘hersker’ en villighed eller en modstand i samfundet - uafhængigt af, 

hvad de selv ville svare.  
 

 
(Graf over fordelingen af “Ja” og “Nej” om respondenterne troede, at de omkring dem ville tage p-piller. 

jf. Bilag 1:4) 

 

Som det fremgår, var der næsten ligevægt blandt svarene; hvor henholdsvis 51 % af 

respondenterne svarede ”Ja”, og 49 % svarede “Nej” (jf. Bilag 1:4). Det er værd at pointere, 

at der er observeret en sammenhæng mellem respondenternes svar til, om de selv ville tage p-

piller, og om de tror, at andre mænd i deres omgangskreds ville tage dem (jf. Bilag 1:4). Ud 

af de respondenter, der selv var villige til at tage p-piller, tror 63 % af respondenterne, at de 

omkring dem også vil tage p-piller (jf. Bilag 1:6). Nedenstående krydsning giver dermed 

indblik i, at der er overvejende tendens til at tro, at andre ville gøre det samme som en selv: 
 

 
(Graf over krydsning af spørgsmål syv og ni. 

jf. Bilag 1:6) 

  
Denne ‘tendens’ til at tro, at andre svarer som en selv, kan vi tilkoble til den teoretiske viden 

om social kognitiv teori. Netop idet, at individet ‘per automatik’ spejler sig i andre, og 

dermed er tilbøjelige til at ændre egen adfærd og meninger ud fra det, de oplever omkring 

dem (Vinney, 2019). Hvis respondenterne har ‘erfaret’, at dem omkring dem, er villige til at 
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tage en p-pille, kan dette have indflydelse på, hvorvidt de selv ville udvise samme villighed. I 

og med, at teorien omhandler, hvordan mennesket aktivt formes af deres omgivelser - altså 

deres miljø (Vinney, 2019) - kan dette også dels forklare, hvorfor respondenterne har svaret, 

som de har. I spørgsmålet søger vi svar på, hvorvidt de tror, at dem omkring dem (deres 

miljø) ville tage en p-pille. Dermed giver det mening, ud fra teorien, at størstedelen svarer det 

samme, som de tror at deres miljø ville svare. 
 

Med spørgeskemaets sidste spørgsmål; ”Synes du det ville være relevant, at der kom en p-

pille til mænd?”, forsøgte vi at få indblik i, om respondenternes opfattede problemstillingen 

som relevant. På samme måde, kan spørgsmålet give indblik i, hvorvidt der er et behov for, at 

p-pillen til mænd færdigudvikles og markedsføres.  
 

 
(Graf over fordelingen af “Ja” og “Nej” over den opfattede relevans af at p-pille udvikles. 

jf. Bilag 1:5) 
 

I dette spørgsmål, var der stor enighed i relevansen; 84 % – svarende til 149 respondenter – 

svarede ”Ja”, hvor kun 16 % – svarende til 28 respondenter – svarede ”Nej” (jf. Bilag 1:5). 

Hvis vi krydser disse svar med svarene fra spørgsmål syv: “Ville du selv tage en p-pille, hvis 

det blev en mulighed?”, kan vi se, at der er væsentligt flere respondenter, der finder en p-pille 

relevant, end respondenter der selv ville tage den: 
 

 
(Graf over krydsning af spørgsmål syv og ti.  

jf. Bilag 1:5)  

 



 45 

Ovenstående svar kan give indblik i, at selvom mænd ‘anerkender’ behovet, ønsker de ikke 

selv at tage del i løsningen; dét selv at skulle tage p-piller, kommer for ‘tæt på’. For at drage 

paralleller til en anden nutidig problemstilling, ses de der er ‘tøvende’ over for corona-

vaccinen; de anerkender, at vaccinen kan være en løsning, men ønsker ikke selv at risikere at 

opleve bivirkningerne på egen krop.  

 

Samlet set, kan det tydeligt udledes, at p-pillen til mænd anses som både relevant og 

værdifuld, hvorfor forskningen i denne bør fortsætte – netop med henblik på at imødekomme 

den ’efterspørgsel’, vores data indikerer, at der er.  

5.3 Kvalitativ data: Ekspertinterview 

Følgende afsnit vil indeholde en analyse af ekspertinterviewet med Anders Aagaard Rehfeld. 

Analysen har fokuseret på følgende temaer, som er udtrukket fra interviewet; ligestilling, 

kulturelle aspekter, mænds villighed til at tage p-piller og bivirkninger.   

 

Mandag d. 6. december 2021 kl. 10, interviewede vi Rehfeld over Teams - med dét formål at 

benytte en fagpersons viden til at komme nærmere en besvarelse af vores 

problemformulering: Hvorfor findes der ikke p-piller til mænd, og hvilken samfundsmæssig 

samt individuel betydning ville det have, hvis en sådan pille en realitet? Eftersom Rehfeld 

forsker inden for det udvalgte felt, og selv søger at udvikle en non-hormonel p-pille til mænd, 

håbede vi at hans praktiske kendskab til området kunne give os adgang til særlige 

vidensaspekter (Moos-Bjerre, s.d.). Vidensaspekter som ikke, nødvendigvis, er tilgængelige 

for os som ‘almindelige borgere’ (Moos-Bjerre, s.d.). 

 

Vi søgte, gennem interviewet, at belyse Rehfelds bevæggrunde for at undersøge, og udvikle, 

en p-pille til mænd. Såvel som at dykke ned i, hvordan pillen - som Rehfeld forsker i - reelt 

fungerer; især hvordan denne pille adskiller sig fra andet forskning inden for området. Det 

var især svarene fra vores spørgeskema, som dannede grundlag for de spørgsmål, vi stillede 

Rehfeld. Samtidigt, var det resultaterne af spørgeskemaet, vi ‘diskuterede’ indbyrdes med 

Rehfeld - med dét formål at få en eksperts syn på svarene. Rehfeld var hertil en ‘oplagt 

kandidat’, idet han beskæftiger sig med udviklingen af et nyt præventiv til mænd. Dermed 

kan han sige noget om de tendenser, han har ‘opfanget’ i sin forskning, som har gjort det 

relevant at forske i en sådan prævention tilegnet mænd.  
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(Oversigt over spørgsmål til Rehfeld) 

 

Første interviewspørgsmål, under interviewet, lød: “Kan du give en introduktion af dig selv, 

og hvad du til dagligt forsker i?”. Vi ønskede fra interviewets start at kortlægge præparatets 

specifikke virkning, og hvordan denne adskiller sig fra tidligere forsøg med hormonelle 

piller. Rehfeld forklarede hertil, hvordan han siden 2013 har forsket i, hvordan prævention - 

for begge køn - kan overgå til noget non-hormonelt. Mere specifikt, forsker Rehfeld i de 

menneskelige sædceller, samt hvordan de fungerer og reagerer på forskellige forhold. Noget 

der har ført ham frem til dét, han i dag dedikerer størstedelen af sin tid til:  
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“(...) indenfor de sidste par år, så har jeg så forsket specifikt i .. øhm.. et stof der kan 

gå ind og ‘slukke’ for en meget vigtig ionkanal i sædcellen. Den her ionkanal, den er 

lidt speciel, da den kun findes i sædceller - og hvis man som menneske, som mand, 

har en mutation i den her ionkanal, så den ikke virker, så er man steril. Øh .. så 

derfor tænker vi, at hvis vi kan gå ind med et lægemiddel og slukke for den her kanal - 

kunstigt - gennem brug af lægemidlet, så kan man opnå en midlertidig tilstand af 

sterilitet. Øhm .. og det ku’ så bruges som et nyt præventiv til mænd.” (jf. Bilag 2:2). 

 

Denne ‘åbenbaring’ med et stof, som kunne skabe en midlertidig tilstand af sterilitet - uden at 

være påvirket af hormoner - førte til Rehfelds nuværende projekt. Det var dermed lidt den 

‘omvendte vej’, at projektet udsprang. Rehfeld beskriver det som følgende: “Jeg lavede i 

forvejen en masse forskning på sædceller og så begyndte jeg at se efter, med nogle af de 

stoffer jeg testede alligevel, om de havde en hæmmende effekt på den her ionkanal. Og så var 

jeg altså bare heldig, at der var ét, der så særligt kraftigt ud - eller virkede særligt kraftigt.” 

(jf. Bilag 2:2). Dermed ikke sagt, at Rehfeld ikke havde opfanget et vis behov hos mændene 

for flere muligheder for prævention. Selv peger han på, at mændene har meget få muligheder 

- foruden kondomet, ses kun det mere ‘ekstreme’/permanente indgreb; vasektomi 

(sterilisering). Dette hænger sammen med hans motivation, som især er forstærket af idéen 

om - potentielt - at kunne skabe noget helt nyt inden for medicinalindustrien. Vejen dertil er 

dog langt fra ligetil eller uden problemer; “(...) det er også et svært felt, fordi der ikke findes 

nogle i industrien, som arbejder med det i forvejen - sådan rigtigt.” (jf. Bilag 2:2). Derfor 

påpeger Rehfeld, hvordan dét at trække på andres research og midler, er næsten umuligt. 

Desuden giver han indblik i, hvordan han - som forsker - er nødt til at kunne fremvise nogle 

‘gode’ data, for at kunne overbevise andre fra industrien om at tage del i, eller finansielt 

støtte, hans projekt. Dette kunne hænge sammen med, at medicinalfirmaerne ikke - endnu - 

har kunne se potentialet i en p-pille til mænd; i hvert fald ikke nok til, at de har ønsket at 

udvikle på det (Stensgaard, 2020). Hertil pointerer Rehfeld, hvordan: “(...) der har været en 

masse projekter, gennem tiden, der har søgt at lave hormonelle p-piller til mænd. Og det har 

haft nogle bivirkninger, som ikke har været attraktive, så det er man ikke gået videre med.” 

(jf. Bilag 2:3).  

 

Især bivirkningerne ved p-pillen, til kvinder, har været under stor debat; eksempelvis 

diskuteres der hvorfor vi ‘accepterer’ bivirkningerne, når det gælder kvinder, men ikke hvis 

det samme gjaldt for mænd (Richter, 2011). Hertil har Rehfeld et bud: “(...) fordi der hos 
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kvinder - hvad kan man sige - allerede jo var noget på markedet, som har fungeret 

nogenlunde, øh … så har barren for, hvad man skal kunne vise for at få det videre hos mænd, 

bare været ret høj. Derfor har de simpelthen stoppet det ved nogle af de samme bivirkninger 

hos kvinder.” (jf. Bilag 2:3). Af selvsamme årsag, vidste Rehfeld - fra start - at han 

udelukkende ville forske i en løsning til mænd, som ikke bestod af hormonforstyrrende 

stoffer. I den forbindelse, fandt vi det relevant at spørge ind til Rehfelds holdning om, 

hvorvidt der er flere fordele ved at udvikle en hormonfri prævention til kvinder; noget lig den 

forskning som Frederik Petursson Madsen, i forvejen forsker i. Her var Rehfeld helt på linje 

med Madsen, idet han forudsiger at prævention med hormoner er noget; “hverken mænd eller 

kvinder, (...) vil bruge” (jf. Bilag 2:3).  

 

Dét at vi, i dag, sætter højere krav til dén medicin, vi indtager, bunder ifølge Rehfeld i, at der 

er kommet et større fokus på ligestilling end førhen. Hertil udtaler han: “man vægter måske 

kvindens ret til ikke at opleve bivirkninger og til at bestemme over sin krop og så videre, 

væsentligt højere i dag end man gjorde i 1960’erne” (jf. Bilag 2:5). Denne tankegang virker 

ikke umiddelbart utænkelig med henblik på, hvor frisættende og seksuelt frigørende p-pillen, 

i sin tid, var for kvinderne (Nielsen, 2020). På denne måde fik pillen løst ‘problemet’, om 

manglende prævention til kvinder, på befolkningsniveau; at der dertil hørte visse 

bivirkninger, blev overskygget af pillens frisættende element (jf. Bilag 2:5). I dag sættes der 

dog spørgsmålstegn ved, i takt med at der nu findes flere præventionsmuligheder for kvinder, 

om p-pillen fortsat kan siges at have en frisættende effekt (Nielsen, 2020). Især med tanke på, 

hvordan det har vist sig at påvirke kvinders psykiske sundhed og sociale muligheder (Nielsen, 

2020). Rehfeld knytter hertil sin ‘bekymring’ om, at p-pillen er et lægemiddel, som kvinden 

dagligt indtager - hvilket principielt ikke bør være nødvendigt, medmindre kvinden er 

seksuelt aktivt hver dag. Derfor anerkender Rehfeld også behovet for en vaginal løsning 

(uden hormoner) til kvinder, som - på samme måde som den pille han selv forsker i til mænd 

- skal kunne tages efter behov: “lige før et samleje” (jf. Bilag 2:4).  

 

Rent principielt, kan det præparat Rehfeld forsker i, bruges til begge køn. Dog fokuserer han 

primært på manden: “(...) fordi det jo er sjovest at kunne give noget helt nyt til mænd, som 

ikke findes i forvejen” samt “fordi det er det, der giver lidt blikfang, og det er det som der er 

det største behov for” (jf. Bilag 2:3). Dog understreger Rehfeld, at hans forskning er på et 

tidligt stadie. Da vi spørger ind til, hvorvidt manglen på testpersoner har været et problem for 

hans forskning, svarer han hurtigt, at han slet ikke er nået dertil endnu (jf. Bilag 2:6). Faktisk 
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er Rehfeld endnu ikke sikker på, hvorvidt han kommer til at stå med et færdigt produkt, der 

kan komme på markedet. Dog forudser Rehfeld ikke, at manglen på testpersoner ville være et 

problem, såfremt han når dertil med hans forskning: “(...) jeg forudser ikke at det bliver et 

problem at finde forsøgsdeltagere. Det kan godt være, at det måske ikke lige bliver i 

København, men at man må et andet sted hen for at finde nogle, der har en mere afslappet 

holdning til at afprøve lægemidler.” (jf. Bilag 2:7).  

 

Rehfeld peger på, at eftersom p-pillen til kvinder blev en succes - samtidigt med der allerede 

fandtes kondomer til mænd - så kunne medicinalindustrien ikke se den store grund til at 

udvikle en lignende præventionsform til mænd: “(...) der har hele tiden været mulighed for 

manden at bruge kondomer, så man har jo fint kunne beskytte sig selv” (jf. Bilag 2:5). Dog 

anerkender Rehfeld også, at nogle mænd - af forskellige årsager - ikke bryder sig om at bruge 

kondom. For nogle kan det handle om, at de ikke kan tåle materialet - for andre, og nok de 

fleste, handler det om, at det begrænser noget af følelsen under et samleje; det bliver en 

“convenience-ting” (jf. Bilag 2:4). 

 

Som vi forinden interviewet havde planlagt, præsenterede vi Rehfeld for nogle af 

respondenternes svar på vores spørgeskema. Nedenstående er et eksempel på den data, vi 

fremviste for Rehfeld, og bad ham kommentere på under interviewet: 
 

 
(Graf over fordelingen af ”Ja” og ”Nej” hos respondenterne i spørgeskemaet 

jf. Bilag 1:3) 

 

Efter at have uddybet, over for Rehfeld, at vores spørgeskema var målrettet mænd i alderen 

15 år og op, spurgte vi ind til, hvorvidt svarene tegnede et billede af en tendens, som han 

eventuelt selv havde erfaret gennem sin forskning. Trods Rehfeld understregede, at vi havde 

at gøre med en: “meget lille stikprøve” (jf. Bilag 2:8), mente han alligevel at procentdelene 

stemte overens med en lignende publikation, han havde set et par år tilbage4. I denne 

 
4 Det har i skrivende stund ikke været muligt at få indblik i denne publikation og dens dertilhørende data.  
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publikation beskrev Rehfeld indholdet som følgende: “(...) de spurgte folk i fire europæiske 

lande og USA og Indonesien (...). Der lå den også i dét lav i de nordiske lande.” (jf. Bilag 

2:8). Hertil uddyber Rehfeld, at der i samme undersøgelse var omkring 72 % villige 

respondenter - hvoraf villigheden til at tage p-piller var størst i Sverige, samt resten af 

Norden, og lavest på Filippinerne (jf. Bilag 2:8). Noget Rehfeld peger på, kan skyldes et 

kulturelt aspekt. Dette understøttes af, at vi i dag, især i Danmark, anerkender p-piller som en 

af de mest effektive præventionsmidler (Wilken-Jensen, 2020). Modsat kan der peges på at 

der, eksempelvis, på Filippinerne, er blevet kæmpet en brav kamp for kvindernes rettigheder 

og fri adgang til prævention (Nielsen 2012). P-pillen blev her først en reel mulighed i 2012 

(Nielsen 2012); 52 år efter den kom på markedet i Danmark (Svenning, 2020). I dag, søger de 

katolske kirker på Filippinerne fortsat at fratage kvinderne denne ret (Nielsen, 2012), hvilket 

giver et indblik i, at modstanden - her - er større end i Danmark. Dette kan dermed, på sin vis, 

forklare de tal, som Rehfeld ‘præsenterede’ os for.  

 

Efterfølgende løftede vi sløret for, hvilke grunde respondenterne havde til ikke at ville tage en 

potentiel p-pille. Her refererede vi til dét udpluk, der kan findes i afsnit 5.2 Kvantitativ data: 

Spørgeskema. Mange af respondenterne som svarede “Nej” til at ville tage p-piller, havde 

kendskab til de bivirkninger, der var ved p-pillen til kvinder (jf. Bilag 2:5). Her var det 

interessant at se, hvordan størstedelen af de, der svarede på, hvad der skulle til før de ville 

ændre mening, svarede; absolut ingen bivirkninger. Hertil var Rehfelds umiddelbare 

‘begrundelse’ til dette, at: “man er sig selv nærmest” (jf. Bilag 2:9). Rehfeld åbner her, især, 

op for betydningen af hvorvidt de adspurgte er single eller i et forhold: 

 

“(...) lad os sige man er single eller et eller andet, ikke? Så er det måske en meget 

uselvisk handling at skulle sige; ’jeg tager den ligesom på mig’ for den potentielle 

kvinde, jeg vil møde og have et samleje med. Men hvis man er i et fast forhold og man 

forhåbentligt holder meget af sin partner, så tror jeg da, at det er noget, man vil gå 

meget mere op i.” (jf. Bilag 2:10).  

 

I den forbindelse fandt vi det relevant at spørge ind til, hvorvidt idéen om en p-pille med 

absolut ingen bivirkninger, som flere af respondenterne efterspurgte, er mulig at efterleve; 

eller om det er ren utopi. Hertil uddybede Rehfeld, at det i teorien er muligt at producere 

noget medicinsk uden bivirkninger. I den forbindelse inddrager Rehfeld egen forskning ved 
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at pege på, hvordan bivirkningsprofilen her, er meget lav fordi: “(...) den her ionkanal kun 

findes i sædcellerne og findes altså ingen andre steder i kroppen. Så hvis man er dygtig nok 

til at designe noget, der rammer meget specifikt på den her ionkanal, så burde den ikke 

ramme noget andet.” (jf. Bilag 2:12).  

 

At vi, indtil nu, har ‘accepteret’ en p-pille til kvinder, der kan medføre en række bivirkninger, 

som vi ikke vil ‘acceptere’ til mænd, mener Rehfeld skyldes et kulturelt aspekt. Da p-pillen i 

sin tid kom på markedet, var det praktisk talt en ‘gave’ til kvinden - en gave der gjorde, at 

hun frit kunne styre, hvorvidt hun ønskede at blive gravid (Svenning, 2020). Af selvsamme 

årsag - blandt andet fordi situationen var så ‘ekstrem’ - mener Rehfeld, at kvinderne var 

tilbøjelige til at acceptere disse bivirkninger. I dag stiller vi dog langt strengere krav til, hvad 

vi bør tilbyde raske kvinder (og mænd). Netop dette aspekt med, at der gives medicin til raske 

individer, som reelt ikke fejler noget, er et aspekt som Rehfeld finder problematisk, da de på 

nuværende tidspunkt udsættes for bivirkninger: “Det er jo ikke et lægemiddel, man giver, 

fordi man fejler noget – modsat alle andre lægemidler. Det er jo sunde unge raske 

mennesker, som – hvad kan man sige – det eneste de fejler, er at de er frugtbare.” (jf. Bilag 

2:13).  

 

Med udgangspunkt i en fremtid, hvor der er lige muligheder for kønnene i forhold til 

prævention, spurgte vi om Rehfelds bud på, hvorvidt dette kunne ændre de forventninger, 

samfundet tillægger kønnene. Eksempelvis idéen om, at det er kvinden som anses som 

ansvarlig for prævention (Merian, 2018). Hertil svarede Rehfeld, at trods der - i den ideelle 

verden - burde være en 50/50 fordeling i forhold til denne ‘byrde’, har kvinder stadig mere at 

‘miste’ ved en uønsket graviditet, end mændene har: “(...) det er jo stadig kvinden, der skal 

bære graviditeten og gennemgå fødslen med alle de risici, der er forbundet med det.” (jf. 

Bilag 2:11). Dog spår Rehfeld, at fremtiden vil indeholde lige muligheder for prævention - 

muligheder som vil blive benyttet af begge køn, hvilket blot vil resultere i endnu mere 

beskyttelse.  

6. Diskussion 

Følgende afsnit vil indeholde en diskussion af både indsamlingen, validiteten og reliabiliteten 

af vores data - fra vores udarbejdede spørgeskema og ekspertinterview med Rehfeld. 

Samtidigt, vil der indgå en diskussion omhandlende præventionsansvaret, hvori der inddrages 



 52 

synspunkter fra Christian Groes-Green, forsker i kønsstudier, og Christian Graugaard, som er 

professor i sexologi.   

6.1 Validitet og reliabilitet af data  

Når der arbejdes med både kvantitativ- og kvalitativ data, er det essentielt at definere graden 

af validitet og reliabilitet; altså hvor gyldig/troværdig og pålidelig dataen er. Med 

udgangspunkt i vores dataindsamling - fra spørgeskemaet og ekspertinterviewet - er der flere 

faktorer, der kan have haft indflydelse på vores slutresultat, og dermed have haft indflydelse 

på validiteten og reliabilitet af vores data. 

 

Som præsenteret i bogen Spørgeskemaer i virkeligheden (2008) af Esther Nørregård-Nielsen 

et al., findes der to problemstillinger, der spiller ind i forhold til, hvornår en undersøgelse i 

tilstrækkelig grad afspejler populationen, og på den måde kan siges at være repræsentativ 

(Nørregård-Nielsen et al. 2008:47). I spørgeskemaer refererer populationen til den gruppe af 

individer, der ønskes undersøgt (TeleFaction, s.d.) - hvoraf dette, i vores projekt, betegnes 

som mænd i alderen 15 år og op. De to problemstillinger deles op i, hvor mange respondenter 

undersøgelsen har, og om respondenterne kan siges at være repræsentative for populationen 

(Nørregård-Nielsen et al., 2008:47). Hvornår der kan siges at være ’nok’ svarpersoner, 

afhænger hovedsageligt af, hvor detaljeret en analyse, der ønskes (Nørregård-Nielsen et al., 

2008:47). Da vi umiddelbart kun skelner mellem alder og forholdsstatus, kan 

detaljeringsgraden argumenteres for ikke at være høj (Nørregård-Nielsen et al., 2008:48). 

Dog er en høj detaljeringsgrad ikke nødvendigvis en faktor, der afgør, hvorvidt det kan siges, 

at vores respondenter er repræsentative ‘nok’ i forhold til den målgruppe, vi undersøger 

(Nørregård-Nielsen et al., 2008:48). Ud fra det, vi undersøger, ville dét at udvide skellet til - 

eksempelvis - etniske grupper og geografi, ikke nødvendigvis give os mere gyldige svar.  

 

En anden faktor af stor betydning for repræsentativiteten, og dermed validiteten, er 

udvælgelsen af respondenter (Nørregård-Nielsen et al., 2008:50). I den forbindelse er 

respondenternes svar mere repræsentative jo mere tilfældigt, de er udvalgt (Nørregård-

Nielsen et al., 2008:50). Som udgangspunkt søgte vi at gøre valget af respondenter så 

tilfældigt som muligt, men eftersom vi delte spørgeskemaet i vores private netværk (på 

Facebook og LinkedIn), ramte vi - så at sige - en ‘bestemt’ aldersgruppe. Dette var ikke 

tilsigtet, men viser sig alligevel tydeligt i respondenternes aldersfordeling; hvor hovedparten 
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af respondenterne er unge (20-24 år). Ud fra vores data, vil det dermed være vanskeligere at 

sige noget ‘gyldigt’ om respondenterne over 30 år, da disse kun udgør 12 % af det samlede 

antal - hvilket kan argumenteres for at være en for lille stikprøve. Herudover, har vi - 

efterfølgende - overvejet, hvorvidt vi kan være sikre på, at det udelukkende er mænd, der har 

svaret. Dette aspekt har vi dog valgt at se bort fra, da vi forventer, at dette er blevet overholdt.  

 

Ved nærmere refleksion, kunne det tænkes, at respondenternes seksuelle partnere er på en 

anden form for prævention, end p-piller. Eftersom vi eksplicit spurgte ind til p-piller, kan der 

argumenteres for, at vi ikke nødvendigvis får et fyldestgørende helhedsbillede - netop idet, vi 

ikke gav respondenterne mulighed for at svare andet end ”Ja” og ”Nej” til: ”Tager din 

(seksuelle) partner p-piller?”. Især kunne det være interessant at undersøge, hos de 

respondenter der svarede “Nej”, om deres seksuelle partnere slet ikke bruger prævention eller 

om de ikke specifikt tager p-piller. Dette aspekt er vigtigt, idet vi netop undersøger om det 

primært er kvinden, der er den ansvarlige for prævention. Ved at have disse begrænsede 

svarmuligheder, kan vi - ufrivilligt - have ‘sorteret’ nyttige data fra. Modsat, kan der 

argumenters for, at vi netop ved at fokusere på p-pillen, og ikke andre præventionsmidler, har 

opnået mere fokuserede svar.  

 

I forlængelse af ovenstående, er det også diskussionsværdigt om ordlyden i vores spørgsmål, 

kan have haft indflydelse på de svar, vi fik. Her er det relevant at kigge på spørgsmålet: 

”Forventer du, at din (seksuelle) partner er på p-piller?”, hvor resultatet kan tænkes at have 

noget at gøre med respondenternes opfattelse af ordet forventer. Forskellige opfattelser af 

ordet, kan have påvirket validiteten. Forstået således; vi tænkte ordet forventer mere som en 

forestilling og ikke som et krav/betingelse, som ordet også kan forbindes med. Hvis 

respondenterne har opfattet ordet anderledes end tiltænkt, kan det vanskeliggøre, hvorvidt vi 

kan anse respondenternes svar som et udtryk for deres ‘reelle’ holdning. Dette kan påvirke 

reliabiliteten, pålideligheden, idet vi ikke kan sige med sikkerhed, at ordet er forstået ens.  

 

En anden faktor, der kan have påvirket respondenternes svar, kunne tænkes at skyldes, at vi 

bevidst har fravalgt deres mulighed for at kunne svare: ”Ved ikke”. Dette fravalg, mente vi 

ville gavne os i forhold til, at vi ønskede, at respondenterne tog stilling til spørgsmålene. Ved 

ikke at give dem muligheden for et neutralt svar, var respondenterne i højere grad nødsaget 

til at forholde sig til spørgsmålet. På den ene side, kan det ses som medvirkende til at øge 

graden af validitet, idet vi fik et konkret svar, som vi – da vi analyserede respondenternes svar 
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– kunne forholde os til. Dog, på den anden side, kan der argumenteres for, at respondenternes 

svar ikke nødvendigvis udtrykker det, de gerne vil sige; hvilket kan gøre det upålideligt. 

Forstået således; idet respondenterne kun får to svarmuligheder – uden mulighed for at 

uddybe deres svar - kan de føle sig ’tvunget’ til at vælge ét bestemt svar, som muligvis ikke 

stemmer fuldkommen overens med deres egen overbevisning. 

 

Vendes blikket mod vores udarbejdede interview, optræder der også her nogle faktorer, som 

kunne have haft indflydelse på udfaldet. Som det første, kan der argumenteres for at selve 

interviewet – fordi vi tager udgangspunkt i en ekspert indenfor området – kan anses som 

validt. Netop idet, at Rehfelds faglige viden omkring feltet, qua hans forskning og nuværende 

titel, må regnes for at være gyldig og pålidelig. Dog er det vigtigt at have in mente, at Rehfeld 

- netop grundet hans forskning - kan være biased på området, hvilket kan besværliggøre hans 

evne til at forholde sig objektivt. Samtidigt, kan der diskuteres, hvorvidt en enkelt forskers 

ord er ’nok’ i forhold til gyldighed. Af selvsamme årsag, rakte vi ud efter Frederik Petursson 

Madsen. Trods vi ikke fik flere ‘udsagn’ end Rehfelds, kan der stadig argumenteres for, at 

idet han i interviewet trækker på viden fra andre forskere - og lignende forskning - styrker det 

både interviewets troværdighed og pålidelighed. Endvidere, er Rehfelds ærlighed og 

oprigtighed med til at øge den interne validitet, hvilket betegner om: ”et studies resultater er 

troværdige inden for studiets egne præmisser” (Intern validitet, s.d.). Denne ærlighed og 

oprigtighed, kommer især til udtryk, idet Rehfeld anerkender andres forskning, og ikke blot 

forsøger at ‘sælge’ sin egen idé. Samtidigt, erkender han også i interviewet, at hans produkt, 

muligvis ikke når markedet (jf. Bilag 2:6). Der kan også argumenteres for, at den eksterne 

validitet er høj i interviewet, idet Rehfeld understøtter sin forskning, og holdninger, ved at 

inddrage andre publiceringer, der viser samme resultatet. Den eksterne validitet betegner: 

”hvorvidt et studies resultater kan generaliseres til de situationer og befolkningsgrupper, 

som studiet forsøger at undersøge ude i den virkelige verden” (Ekstern validitet, s.d.).  

 

For at få en faglig ’vurdering’ af vores indsamlede data fra spørgeskemaet, fremlagde vi 

udvalgte dele af dataen for Rehfeld. I forhold til, at vi ‘kun’ har 177 respondenter, kan det 

siges, at selve validiteten - gyldigheden - er forholdsvis lav. Især med henblik på 

repræsentativitet. Modsat, kan der argumenteres for, at trods vi har at gøre med en relativ lille 

stikprøve, stemmer svarene (procentvist) overens med andre publiceringer (jf. Bilag 2:8), 

hvilket kan pege på, at vores data er pålidelig. 
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I interviewet med Rehfeld, havde vi ligeledes taget nogle bevidste valg med henblik på 

interviewformen. Blandt andet, at selve interviewet skulle være semistruktureret, idet denne 

form kan skabe de mest naturlige rammer mellem os, som interviewere, og Rehfeld, som den 

interviewede (“Semistruktureret interviews”, s.d.). Det semistrukturerede element, kom især 

til udtryk i måden, vi stillede de forberedte spørgsmål for Rehfeld; noget der ikke stemte 1:1 

overens med det forventede. Dette gik først op for os, da vi transskriberede interviewet. Der 

kan her argumenteres for, at idet vi, som interviewere, ikke stiller direkte specifikke 

spørgsmål, kan det have indflydelse på den interviewedes svar. Netop idet spørgsmålene, 

ubevidst, kan blive ledende i en sådan grad, at det kan påvirke validitetsgraden (Kvale & 

Brinkmann, 2009:271). På denne måde, kan intervieweren ubevidst – og muligvis uden at 

bemærke det – komme til at lægge ord i munden på den interviewede (Kvale & Brinkmann, 

2009:271).  

6.2 Kvinden som præventions-ansvarlig & p-pillens relevans for ligestillingskampen5 

I dette afsnit vil vi med udgangspunkt i artiklen; Hvorfor venter vi stadig på en p-pille til 

mænd? (Thastum, 2014) diskutere ‘ansvaret’ for præventionsbyrden, og hvordan det er 

relevant for debatten om ligestilling mellem kønnene.  

 

Hvorfor venter vi fortsat på en p-pille til mænd? Spørges Christian Graugaard, handler det 

ikke om selve kompleksiteten bag teknologien - i stedet bunder det i nogle grundlæggende 

udfordringer, der er defineret af både vores historie og kultur (Thastum, 2014). Som et af 

underoverskrifterne antyder: “Kvindens ansvar er en vane”, har vi gennem tiden tillagt 

kvinden ansvaret for forplantningen, og reguleringen af den (Thastum, 2014). Generelt set, 

opfattes reproduktionen som værende forbeholdt kvinder (Thastum, 2014). At der ikke, 

endnu, er en p-pille til mænd på markedet, skyldes dermed ikke teknologiske udfordringer, 

men derimod en såkaldt manglende interesse fra forskningsinstitutterne, medicinalfirmaerne 

og det enkelte individ (Thastum, 2014). Denne mangel på interesse er ikke nødvendigvis 

intentionel, men en indlejring i individet, idet kvinden - ifølge Graugaard - stort set altid har 

haft præventionsansvaret (Thastum, 2014). Dette bakker antropolog og kønsforsker, Christian 

Groes-Green, op med argumentet, at en p-pille efterhånden har været på markedet længe - 

derfor har dette været en normalitet, for mange, siden barnsben (Thastum, 2014). Groes-

Green udtaler dertil at: “Vi er blevet vant til p-pillen” (Thastum, 2014). Trods flere gennem 

 
5 Se begrebsafklaring ‘Ligestillingsdebat/Ligestillingskampen’ 
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deres opvækst er blevet særligt eksponeret for kulturen om, at ansvaret ligger hos kvinder, har 

manden altid haft mulighed for tage ansvar ved at bruge kondom (Thastum, 2014). At p-

pillen kun er udviklet til kvinder, og ikke mænd, kan have haft betydning for, at denne 

forventning stadig ‘hersker’ i vores samfund (Thastum, 2014). Graugaard og Groes-Greens 

udtalelser tegner et billede af, at det er mere et kulturelt bestemt problem, samt en vanesag, 

nærmere end at det skyldes teknologien bag.  

 

Foruden ovenstående argumenter, peger Groes-Green også på, at der kan være en kobling 

mellem mandens fertilitet og seksualitet: “Der er en symbolik i det med at overskride sig selv. 

Der ligger en fantasi i sexakten om muligheden for, at man kan skabe noget, der rækker ud 

over en selv. Ikke nødvendigvis de konkrete konsekvenser ved at få et barn, men bevidstheden 

om, at det kan ske, kan for mange være central” (Thastum, 2014). Derfor kan den manglende 

lyst til at tage p-piller, for mænd, også skyldes denne symbolske begrænsning. Groes-Green 

pointerer at mandens maskulinitet – eller følelsen af den – kan være på spil, hvilket kan 

afholde manden fra at tage p-piller (Thastum, 2014). Dog peger han på, at hvis forskerne 

lykkes med at udvikle en p-pille til mænd, der hverken påvirker den seksuelle lyst eller evne 

til at ejakulere, vil chancerne være større for, at en sådan pille ville blive accepteret, og 

benyttet, af mændene (Thastum, 2014). Endvidere peger Groes-Green på, at det vil være med 

til at skubbe samfundet i en progressiv retning - hvor forståelsen af maskulinitet, og 

kønsroller, omdefineres (Thastum, 2014).   

 

Denne antagelse om en ny definering af kønsrollerne, bakker Graugaard op om. Han mener, 

at det ville være et yderligere skridt i den rigtige retning - et skridt på den: ”(...) lange 

kønsligestillingsrejse” (Thastum, 2014). Når det drejer sig om dé i et heteroseksuelt 

parforhold, vil p-pillen ligeledes medvirke i, at ansvaret kan løftes sammen; begge parter kan 

dele byrden ved, blandt andet, at skiftes til at tage p-piller (Thastum, 2014). Med hensyn til 

singlemænd, formoder Groes-Green, at disse vil være villige til at tage pillen, for at ‘slippe 

for’ at skulle bruge kondom (Thastum, 2014). Her kan fravalget af kondomet øge risiko for 

smitte af seksuelt overførte sygdomme, hvilket er en reel bekymring (Thastum, 2014). Dog 

mener Graugaard, at mænd - i dag - allerede er ‘gode’ til at beskytte sig ved at bruge kondom 

(Thastum, 2014). Hertil vurderer han, at bekymringen hos mænd i forhold til seksuelle 

sygdomme, er større end en uønsket graviditet (Thastum, 2014). Noget der kan skyldes, at 

kvinden oplever de største konsekvenser ved graviditeten (Thastum, 2014). Endvidere, mener 

Graugaard - hvis p-pillen til mænd blev en realitet - at mændene i højere grad ville blive 
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bevidste om, at de er lige så reproduktive som kvinder, samt at kvinder er lige så seksuelt 

drevet som mænd (Thastum, 2014).  

 

Ud fra artiklen, er der altså flere diskussionspunkter vedrørende problemstillingen omkring p-

pillen til mænd. En overvejende faktor, der gentages flere gange er; hvordan det vil være et 

progressivt ryk i ligestillingskampen, hvis p-pillen til mænd kom på markedet. Ifølge 

Graugaard kræver det dog et ordentligt produkt, der er fordelagtigt for mændene at benytte 

(Thastum, 2014). Hertil kan vi tilkoble, blandt andet, Anders Rehfelds produkt; en hormon-fri 

p-pille, som helst skal eliminere de bivirkninger, vi kender fra p-pillen til kvinder i dag. Hvis 

denne pille blev en fast præventionsmulighed til mænd, ville det formentligt have en 

opvejende betydning for den samfundsmæssige opfattelse, og indlejring, af at 

præventionsansvaret er forbeholdt kvinden. Hvis mænd aktivt tog ansvar - eller som 

minimum delte ansvaret - ville det altså gavne ligestillingskampen i en positiv retning.  

7. Konklusion 

Projektet havde til formål at belyse, hvorfor der endnu ikke findes en p-pille til mænd på 

markedet, såvel som hvilken betydning det ville have, hvis en sådan pille blev en realitet. 

Dette indebar en forståelse for, og undersøgelse af, de samfundsmæssige og individuelle 

perspektiver på denne sundhedsteknologi. Hertil fungerede vores udarbejdede 

arbejdsspørgsmål, og valgte metoder, som rettesnor for projektets udfoldelse.  

 

Da vi søgte at klarlægge bevæggrundene for, at p-pillen i sin tid blev udviklet til det 

kvindelige køn, benyttede vi relevant litteratur til at give os et mere nuanceret billede af p-

pillens historie. Netop idet, vi ikke havde adgang til ‘direkte’ kilder; de der i sin tid udviklede 

p-pillen. Her kom vi frem til, at behovet hos kvinderne - dengang - var størst, idet kvinder 

oplevede de største konsekvenser ved en uønsket graviditet. Samtidigt, fandtes der allerede et 

sikkert præventionsmiddel til mændene; kondomet. Herudover, var p-pillen til mænd en mere 

kompleks teknologi, hvilket besværliggjorde udviklingen af teknologien. 

 

På samme måde, kan det konkluderes, at selvom p-piller til kvinder var banebrydende, har 

den manglende videreudvikling - af p-piller til mænd - haft en betydning for, hvordan 

præventionsansvaret opfattes. Ansvaret er i højere grad tillagt kvinderne. Hertil undersøgte 
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vi, hvad der potentielt kunne ligge til grund for at mænd ikke - i samme grad - er lige så 

imødekommende over for en p-pille til dem, som kvinderne var i 1960.  

Ud fra vores spørgeskema kunne vi udlede, at størstedelen af respondenterne var villige til at 

bruge p-piller, hvis det blev en realitet, og derved villige til at påtage sig et ansvar for 

prævention. Vendes blikket mod de mere ‘modvillige’ respondenter, kan vi konkludere, at 

deres største begrundelse for ikke at ville tage p-piller, er risikoen for at opleve bivirkninger. 

Det handler dermed ikke, nødvendigvis, om mændenes modvilje mod at påtage sig et ansvar, 

men derimod at de er forbeholdne over for selve teknologien og dens utilsigtede effekter. Af 

utilsigtede effekter ved p-piller til mænd, erfarede vi - blandt andet gennem vores 

ekspertinterview med Anders Rehfeld, at de mulige bivirkninger ved en hormonel p-pille til 

mænd er meget lig de, der allerede ses hos pillerne til kvinder. Kigges der derimod på en non-

hormonel p-pille, som Rehfeld forsker i, er forudsigelsen at denne vil have en meget lavere 

bivirkningsprofil. Med dette mere ‘attraktive’ tilbud, er forestillingen at flere mænd vil være 

villige til at tage p-piller, hvilket kan lette præventionsbyrden for kvinderne. Dette kan 

medføre, at ansvaret for præventionen fordeles mere ligeligt mellem kønnene. Gennem læst 

litteratur og indsamlet empiri, søgte vi svar på, hvorfor det netop er kvinden, der anses som 

den ansvarlige for prævention. Her kan det udledes, at det ikke blot skyldes én ting, men 

derimod er et produkt af flere indlejrede forventninger i samfundet. Disse indlejringer kan 

skyldes opvæksten - idet vi, gennem tiden, har tillagt kvinden ansvaret for forplantningen. 

Dermed er det også kvindens ansvar at stå for reguleringen af denne.  

 

Med afsæt i ovenstående, kan det konkluderes, at p-piller til mænd er en kompleks 

problemstilling. Både med henblik på selve udviklingen af teknologien, såvel som den 

potentielle indvirkning på samfundet og individet. Netop idet, denne teknologi ville kunne 

udfordre de samfundsmæssige indlejringer om, at præventionsansvaret er forbeholdt kvinden. 

At der endnu ikke er udviklet en p-pille til mænd, skyldes derved ikke blot, at den er 

vanskeligere at udvikle, men bunder - i højere grad - i hvorvidt medicinalfirmaerne har tiltro 

til, at der findes et marked for netop sådan en pille. Noget vi, på baggrund af indsamlet 

empiri, kan konkludere, at der er.  

8. Perspektivering 

Følgende afsnit vil indeholde en refleksion over de forskellige videnskabsteoretiske tilgange, 

vi kunne have inddraget; socialkonstruktivisme og feminisme. Formålet med afsnittet er, at 
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overveje hvilke andre metoder, vi i projektet kunne have benyttet til at besvare vores 

problemformulering. Såvel som hvilke andre svar, dette kunne have givet.    

8.1 Refleksion over videnskabsteori 

Projektets videnskabsteoretiske fremgangsmåde kan siges at være inspireret af den 

fænomenologisk-hermeneutiske tilgang. Helt specifikt, er det fænomenologisk, eftersom vi 

undersøger p-pillen som fænomen (Martinsen & Norlyk, 2011), og hermeneutisk, idet vi har 

benyttet interviewet som metode (Fuglsang & Olsen, 2009:343).  

 

En anden videnskabsteoretisk tilgang, der muligvis kunne have været relevant for projektet, 

er socialkonstruktivismen – særligt med inddragelse af Social Construction of Technology 

(SCOT). Socialkonstruktivismen er kendetegnet ved, at virkeligheden skal forstås som en 

social konstruktion (Fuglsang & Olsen, 2009:349). I denne sociale konstruktion, er der fokus 

på menneskers holdninger og handlinger i sociale kontekster, samt den historiske tid, kultur 

og gældende lovgivning (Schmidt, 2020). SCOT kan både ses som en teori og analysemetode 

til at forstå en teknologis udvikling (Pinch & Bijker, 2012: 22). Teknologiudviklingen skal, 

ifølge SCOT, ikke ses som en lineær proces, men derimod en proces, som ikke har én retning 

(Pinch & Bijker, 2012: 22). Såfremt vi havde valgt at tage udgangspunkt i denne 

videnskabsteoretiske tilgang, kunne det have været relevant at lave en analyse, ud fra et 

socialkonstruktivistisk perspektiv - med henblik på de sociale processer, og konstruktioner, 

der kan have haft indflydelse på p-pillens udvikling. Dette kunne være relevant, idet vores 

arbejdsspørgsmål ét: “Hvorfor blev p-pillen udviklet til det kvindelige køn?”, rejser 

spørgsmålet om, hvad der lå til grund for beslutningen om at udvikle p-pillen til kvinden, 

frem for manden. Her kunne der været kigget på elementer som økonomi og politik - og 

hvordan de hver især har formet, eller bremset, teknologiens udvikling. Et eksempel på et 

spørgsmål, ud fra denne tilgang, kan være; var markedet, antaget, større for kvinder? 

 

En anden videnskabsteoretisk retning, der ellers kunne have været relevant for projektet, er 

feminisme. Denne retning søger især at afdække, hvilke undertrykkende kulturer, der kan 

findes i samfundet - med særligt fokus på, hvorvidt kvinderne ekskluderes, eller er 

fejlrepræsenterede, i videnskaben (Sismondo, 2020:72). En af antagelserne i feminismen er, 

at det er det mandlige køn, der udgør normen og dermed fungerer som standarden i flere 

henseender, men især inden for forskningen (Sangild, 2021). Dette er et af retningens største 
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kritikpunkter, idet der her menes, at kvinder kan bidrage med andre indsigter og spørgsmål, 

end mænd nødvendigvis kan (Sangild, 2021). Netop idet, de er bedre til at kunne opdage de 

undertrykkende kulturer, som retningen søger at gøre op med (Harding, 1991:125-126).  

I vores projekt, kunne retningen bidrage til en bedre forståelse af, hvor ‘kønnet’ beslutningen 

om at udvikle p-pillen til kvinder, frem for mænd, egentligt kan siges at være. Dette 

indebærer blandt andet en analyse med fokus på, hvorvidt kvinderne havde en afgørende 

‘indflydelse’ på teknologiens udvikling. Kombineret med den viden, vi har nu, om 

bivirkningerne ved forsøgene med p-piller til mænd, som var meget lig dé, der opleves af 

kvinder (Richter, 2011), rejser det nogle relevante spørgsmål som; hvorfor vægtes 

bivirkningerne hos mændene højere end hos kvinderne? Og har vi en samfundsmæssig 

forventning om, at kvindens ses som den ansvarlige for prævention? Netop sidste spørgsmål, 

hænger sammen med vores fjerde arbejdsspørgsmål: “Hvorfor ses kvinden som den 

‘ansvarlige’ for prævention?”, hvorfor det kan siges, at den feministiske retning har en form 

for indflydelse på vores projekt. Samtidigt, fordi vi - i projektet - undersøger de indlejrede 

forventninger om, at p-pillen er lig med medicin til kvinder; ikke til mænd (Richter, 2011). 
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