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Abstract 

Background: Adolescents view on sexual relationships is more liberal now than ever before 

and sexual transmitted diseases has increased rapidly the past years.  

Objective: The aim of the study was to explore how adolescents perceive their knowledge 

about safe sex and to which extent it could influence their sexual risk-taking. 

Method: Qualitative content analysis based on 11 interviews with nine girls and two boys.  

Result: Five categories emerged which was “enough knowledge”, “need for more knowledge”, 

“there is always more to learn”, “the adolescent´s needs for safer sex” and “knowledge leads to 

safe sex”. The categories lead to one main team which was “knowledge is important but 

attitudes determines”. 

Conclusion: The results show that adolescence perceives their knowledge as good enough to 

practice safe sex. However the adolescents sometimes feel that the sexual education in school 

is insufficient in many areas, as a result, they search for knowledge on their own. Our results 

show that it’s not adolescent´s knowledge but their attitudes that is the decisive factor regarding 

sexual behavior. According to the theory of planned behavior it´s possible to change this 

behavior by influencing norms, attitudes and self-efficacy. A reformed sexual education that 

focus on changing attitudes by empowering the adolescents to increased self-efficacy can make 

it possible to influence the intention to have safer sex and the actual behavior in sexual 

relationships.  
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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Ungdomars syn på sexuella relationer har blivit alltmer liberala de senaste åren 

vilket har lett till kraftig ökning av sexuellt överförbara sjukdomar.  

Syfte: Syftet med studien är att belysa hur ungdomar uppfattar sin kunskap om säkert sex och 

vilken betydelse den kan ha för sexuellt risktagande. 

Metod: Kvalitativ innehållsanalys baserad på 11 intervjuer med nio tjejer och två killar.  

Resultat: Fem kategorier uppstod vilka var “tillräckligt med kunskap”, “behov av mer 

kunskap”, “det finns alltid mer att lära”, “ungdomars behov för säkrare sex” och “kunskap ger 

säkert sex”. Kategorierna ledde till ett huvudtema, “kunskap har betydelse med attityder avgör”.  

Konklusion: Resultatet visar att ungdomarna upplever att deras kunskap är tillräckligt bra för 

att ha säkra sexuella relationer, det framkommer dock att ungdomarna ibland upplever att 

sexualundervisningen brister på många områden, vilket har lett till att de söker efter information 

på eget håll. Vårt resultat visar att det inte är kunskapen som avgör om ungdomarna har säkert 

sex eller inte, utan det är attityderna såsom “det händer inte mig”, som är avgörande för 

ungdomarnas sexuella beteende. Enligt Theory of planned Behavior är det möjligt att uppnå ett 

förändrat beteende genom påverkan på normer, attityder och självkontroll. En reviderad 

sexualundervisning som fokuserar på att förändra attityder genom att stärka ungdomarna till 

ökad självkontroll, kan göra det möjligt att påverka intentionen till säkert sex och beteendet i 

sexuella relationer.  

 

Nyckelord: Attityder, Kunskap, Sexuellt risktagande, Ungdomar 

 

 

 

 

 



[Skriv text] 
 

 

Innehållsförteckning 
Abstract 

Sammanfattning 

Inledning .................................................................................................................................................. 1 

Bakgrund ................................................................................................................................................. 1 

Teoretisk bakgrund .............................................................................................................................. 3 

Tidigare forskning ................................................................................................................................ 4 

Problemformulering ................................................................................................................................ 6 

Syfte ......................................................................................................................................................... 7 

Metod ...................................................................................................................................................... 7 

Datainsamling ...................................................................................................................................... 8 

Dataanalys ........................................................................................................................................... 9 

Etiska ställningstaganden .............................................................................................................. 11 

Resultat .................................................................................................................................................. 11 

Diskussion .............................................................................................................................................. 18 

Metoddiskussion ............................................................................................................................... 18 

Resultatdiskussion ............................................................................................................................. 20 

Konklusion ............................................................................................................................................. 22 

Implikationer för praktik och forskning ................................................................................................. 23 

Referenser ............................................................................................................................................. 24 

Bilagor 

 

 

 



[Skriv text] 
 

1 
 

Inledning 

Ungdomars sexualvanor har alltid varit en mycket aktuell fråga, men är kanske än mer aktuell 

idag då förekomsten av sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter ökar drastiskt 

i Sverige. Folkhälsorapporten och ett flertal studier visar att ungdomars attityder gentemot 

sexuellt beteende har förändrats och blivit alltmer liberala de senaste årtiondena, gällande bland 

annat sexuell praktik och antal partners. Distriktssköterskan har ett ansvar att främja den 

sexuella hälsan hos ungdomar genom bland annat förmedling av kunskap, för att fler ska kunna 

ha trygga och säkra sexuella relationer. Därför är det intressant att belysa hur ungdomar 

uppfattar sin kunskap om säkert sex och vilken betydelse den kan ha för sexuellt risktagande. 

Detta för att kunna med adekvat rådgivning och information främja den sexuella hälsan bland 

ungdomar.  

Bakgrund 

Sexuellt risktagande 

Ett sexuellt risktagande kan ha flera definitioner men bedöms, i flertalet studier, vara att bland 

annat ha oskyddat samlag, ha flertalet tillfälliga sexpartners eller sex-debutera i ung ålder 

(Folkhälsorapporten, 2009; Herlitz & Forsberg, 2009).  

Folkhälsorapporten (2009) samt Herlitz och Forsberg (2009) studie visar bland annat att synen 

på tillfälliga sexuella kontakter, att ha sex första kvällen, ha flera sexpartners samt att ha 

oskyddat samlag blivit allt mer tillåtande hos ungdomar. Den största förändringen är hos tjejer, 

som tidigare varit mer restriktiva. Killar har alltid tagit och tar generellt större sexuella 

risktagande, genom att bland annat ha fler sexpartners (Herlitz & Forsberg, 2009; Lyvers, 

Cholakians, Puorro och Sundram, 2011; Patel, Gutnik, Yoskowitz, O´Sullivan & Kaufman, 

2006).  

 

Folkhälsorapporten (2009) belyser att klamydia och andra sexuellt överförbara sjukdomar har 

ökat kraftigt de senaste åren. Ungdomarna graderar inte risken av att smittas av HIV högre på 

00-talet jämfört med 90-talet, men ungdomarna tror att de löper större risk att drabbas av 

klamydia på senare tid (Herlitz & Forsberg, 2009). Sylvan och Hedlund (2014) beskriver i sin 

studie att sexuellt riskbeteende har ökat samtidigt som smittspårningen blivit allt svårare, vilket 
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kan antyda att det inte skett någon skillnad sedan Folkhälsorapporten och socialstyrelsens 

handlingsplan för klamydiaprevention 2009.  

 

Ungdomar tar fler sexuella risktaganden desto mer alkoholpåverkade de är, bland annat genom 

att de inte använder sig av kondom (Lyvers et al., 2011). I samband med att 

alkoholkonsumtionen har ökat har det även skett en ökning av sexuellt överförbara sjukdomar 

(Folkhälsorapporten, 2009).  

 

Distriktssköterskans ansvar för den sexuella- och reproduktiva hälsan 

Studier belyser vikten av att sjukvårdspersonal hjälper ungdomar i svårigheten med att ta upp 

och föra en dialog om kondomanvändning och på så vis kunna använda sig av kondom med sin 

partner, i synnerhet för unga tjejer (De Visser, 2004; Brown, Diclemente, Crosby, Fernandez, 

Pugatch, Cohn, Lescano, Royal, Murphy, Silver & Schlenger, 2008). Interventionerna för att 

minska ungdomars sexuella risktagande har inte lyckats (Williamson Buston & Sweeting, 2008; 

Herlitz och Forsberg, 2009; Brown et al., 2008). 

 

Folkhälsomyndigheten (2003) har tagit fram 11 folkhälsopolitiska mål för att kunna uppnå en 

hållbar samhällsutveckling för människors välbefinnande och hälsa, bland dessa är 

hälsofrämjande hälso-och sjukvård, skydd mot smittspridning och möjlighet till trygg och säker 

sexualitet och en god reproduktiv hälsa. Enligt kompetensbeskrivningen för distriktssköterskan 

(2008) ingår dessa mål i distriktssköterskans arbete. I smittskyddslagen (2004:168) stadgas i 

10§ all vårdpersonals ansvar att förebygga och begränsa smittsamma sjukdomar i samhället, 

vilket på så vis ingår i distriktssköterskans ansvarsområde. Trots dessa folkhälsopolitiska mål, 

lagar och riktlinjer beskriver socialstyrelsen i sin handlingsplan för klamydiaprevention (2009) 

att detta inte är eller har varit tillräckligt effektivt för att minimera spridningen av klamydia 

bland ungdomar. Därför betonar socialstyrelsen vikten av att olika instanser arbetar preventivt 

med fokus att bidra med tydligare information som i sin tur möjligtvis kan ge ungdomar den 

kunskap och självinsikt som de behöver för att minimera sexuella risktaganden och öka 

kondomanvändningen.  
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Teoretisk bakgrund 

Theory of planned behavior 

Människors medvetna beteende kan förklaras ur olika beteendeteorier, men är en mycket 

komplex uppgift. Theory of planned behavior är en sådan teori som lyfter upp olika faktorer 

som påverkar beteendet såsom individens attityder, sociala normer, upplevda kontroll över ett 

beteende samt intentionerna till det (Ajzen, 1991).  

 

En attityd innebär enligt Ajzen (1991) att ha en inställning eller ett speciellt förhållningssätt till 

ett beteende. Det innefattar vad personen 

tror eller vet om någonting, det kan vara en 

positiv eller negativ inställning och de 

handlar därefter. Detta leder till i vilken 

utsträckning individen tar ställning till ett 

visst beteende och intuitivt handlar när 

situationen väl uppstår.  

 

Ajzen (1991) förklarar den subjektiva 

normen som olika påtryckningar från 

individens sociala kontext, och att detta i sin tur påverkar beteendet. Vidare beskrivs att 

beteendet även påverkas av huruvida personen upplever kontroll över det, alltså i vilken grad 

personen har tilltro till sin förmåga i detta beteende. Självkontrollen influerar hur individen 

väljer aktiviteter, förbereder sig inför det samt hur individen emotionellt påverkas av beteendet. 

Vikten av att individen ska ha kunskap om beteendet för att kunna ha en stark självkontroll lyfts 

fram. Ett beteende kan enligt Theory of planned Behavior i stort sett beskrivas eller förklaras 

genom personens självkontroll och intentionen till ett beteende. 

 

Individens attityder, normer och upplevda kontroll påverkar i sin tur intentionen att utföra ett 

visst beteende. Intentionen innefattar individens motivation att utföra någonting, alltså hur 

villiga de är att försöka eller att faktiskt utföra ett visst beteende. Alla faktorer; attityder, normer 

och upplevd självkontroll, påverkas dessutom av varandra. Exempelvis påverkas individens 

attityder och känsla av kontroll över ett beteende av normerna i personens sociala kontext. 

Samtidigt kan normer påverkas av enskilda individers attityder. Teorin kan således användas 

både för att förklara beteendet men också för att identifiera hur och vad som skulle kunna 

Bild 1: Theory of planned behavior (Ajzen, 1991) 
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förändra beteendet, till exempel gällande kondomanvändning (Ajzen, 1991).  

 

Hwang & Nilsson (2011) beskriver olika normsystem i samhället, genom bland annat kulturella 

traditioner, moraliska värderingar och trender i samhället som påverkar till exempel inställning 

till sex och sexuella uttryckssätt. I Sverige har vi en förhållandevis öppen inställning till sex. 

Däremot kan fortfarande stereotypa och ojämlika föreställningar om vad som är accepterat 

skönjas. Jorfelt (2010) samt Dahlborg Lyckhage och Eriksson (2010) beskriver genusnormen, 

ett normsystem som förklarar det “sociala könet”, det formas och förändras ständigt utifrån vad 

som anses manligt respektive kvinnligt. Normer om vad som är manligt och kvinnligt skapas i 

människors sociala miljö (Dahlborg Lyckhage & Eriksson, 2010). Hirdman (2001) beskriver 

ett genussystem som genomsyras i samhället, bland annat att könen särskiljs genom att män 

och kvinnor beter sig och agerar så som det förväntas av dem. Det finns dessutom 

föreställningar om hur män respektive kvinnor bör agera gentemot varandra, följderna av att 

avvika från dessa normer kan leda till att individen avsexualiseras.  

 

Tidigare forskning 

I litteraturgenomgången har fokus varit på vetenskapliga artiklar från ett västerländsk kontext 

för att kunna relatera den befintliga kunskapen till svenska förhållanden, då både synen på 

sexualitet men även förebyggande arbete med sexuell hälsa bland ungdomar kan skilja sig åt 

mellan olika delar av världen. 

För att kunna inneha en god livskvalitet i alla åldrar och i olika situationer behöver delvis en 

god sexuell hälsa främjas. Att inneha en god sexuell hälsa innebär enligt världs hälso-

organisationen (WHO, 2006) bland annat att uppleva ett välbefinnande i förhållande till 

sexualiteten och ska innebära en respektfylld inställning till sexualitet och sexuella förhållanden. 

Samt kunna ha njutbara, frivilliga och säkra sexuella upplevelser. Att ha säkert sex bedömer vi 

är att värna om sin egen och sin partner eller partners hälsa, genom att bland annat skydda sig 

mot sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter.  

 

Kunskap och attityder 

Många ungdomar anser sig ha god kunskap om kondomanvändning, samt om risken att drabbas 

av sexuellt överförbara sjukdomar och graviditet (Ryan, Franzetta, Manlove och Holcombe, 

2007; Jones & Haynes, 2007). Det visar sig att oberoende av kunskapsnivå tog ungdomarna 
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lika många sexuella risker (Jones & Haynes, 2007; Socialstyrelsen, 2009). Flertalet är väl 

införstådda med riskerna med att inte använda kondom och intentionen är att använda kondom 

vid sexuella kontakter (Christianson, Johansson, Emmelin och Westmans 2003). 

 

Patel et al. (2006) beskriver mönster som präglar ungdomars attityder samt användandet av 

kondom. En del personer använde alltid kondom oberoende av sexuell historia, några använde 

bara kondom i början av en relation och vid tillfälliga sexuella kontakter men inte när relationen 

blivit mer stabil, en annan grupp använde aldrig kondom förrän de blivit oönskade gravida eller 

drabbats av en sexuellt överförbar sjukdom, och en grupp använde aldrig kondom oberoende 

av situation. Många ungdomar påverkas av sociala normer, sitt sociala nätverk och partners när 

det kommer till attityder, beteende och preventiva åtgärder i sexuella relationer (Ekstrand, 

Tydén & Larsson, 2011; Williamson et al., 2008). 

 

Tillit till sin partner spelar en stor om inte avgörande roll till om ungdomarna använder kondom 

vid samlag (Christianson et al., 2003; Patel et al., 2006; Willamson et al., 2008). Kondomen 

används oftast mindre eller inte alls när tilliten är etablerad mellan parterna (Williamson et al. 

2008; Patel et al., 2006). Att etablera tillit och att verkligen “känna någon” kunde enligt 

Christiansson et al. (2003) variera från timmar till månader. Det framgår att ungdomarna är 

måna om sin egen hälsa och att de är mindre villiga att ta risker i form av sexuella risktaganden 

när de har känslor eller är måna om en person (Ekstrand et al., 2011). Samtidigt finns det en 

problematik hos ungdomarna när det handlar om att diskutera kondomanvändning i relationer, 

orsaken till detta var att det kunde upplevas som en misstänksamhet och misstro till sin partner, 

vilket ledde till att de inte använde kondom (Brown et al., 2008; Christiansson et al. 2003; i 

Ekstrand et al., 2011). Även problematiken med att i förväg diskutera kondomanvändning då 

de inte vet eller kan förutsätta att de kommer ha sex (De Visser 2004; Ekstrand et al., 2011; 

Christansson et al., 2003). En annan orsak till varför ungdomarna inte använde kondom var på 

grund av att de inte misstänkte att personen bar på en könssjukdom (Christianson et al., 2003). 

De Visser (2004) menar att ungdomar som är i en relation litar på att ens partner inte skulle ha 

oskyddat sex med vetskap om att de hade sexuellt överförbara sjukdomar.  

 

Många ungdomar upplever det svårt att initiera och diskutera kondom med sin partner vilket 

leder till att den inte används (Brown et al., 2001; Christiansson, 2003; De Visser, 2004; 

Ekstrand et al., 2011; Patel et al., 2006). Flertalet tjejer är positiva till att ta initiativ till och 

prata om preventivmedel innan samlag, och trodde inte att detta kunde anses negativt av 
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partnern (Ryan et al., 2007; Williamsson et al., 2008). Killar väljer dock ibland medvetet att 

inte diskutera kondomanvändning för att därmed kunna undvika att använda kondom vid 

samlag (De Visser, 2004).  

Preventiva åtgärder 

Den främsta oron är att bli oönskat gravid och det visar sig att den är större än rädslan för att 

drabbas av en sexuellt överförbar sjukdom (Christiansson et al., 2003; Patel et al., 2006; 

Williamson et al., 2008; Ekstrand et al., 2011; De Visser, 2004). Ungdomar anser inte att de 

löper särskilt stor risk att drabbas av sexuellt överförbara sjukdomar, särskilt inte HIV/AIDS 

(Patel et al., 2006, De Visser, 2004, Ekstrand et al. 2011; Williamson et al., 2008). Att drabbas 

av klamydia upplevs inte heller som en allvarlig sjukdom eller ett hot mot deras hälsa då den är 

behandlingsbar (Ekstrand et al., 2011). För att skydda sig mot framförallt oönskade graviditeter 

används flertalet olika strategier, bland annat avbrutet samlag, p-piller, akut p-piller eller att 

sätta på kondom efter penetration (Christianson et al., 2003; De Visser, 2004; Ekstrand et al. 

2011; Patel et al., 2006, Williamson et al., 2008).  

 

Folkhälsorapporten (2009) visar att ungdomar har fått en ökad tilltro till att kondom är ett bra 

skydd men att användandet trots detta inte har ökat. Kondomen är det mest lättillgängliga 

preventivmedlet och det som framförallt används, men ungdomarna upplever att kondomen är 

svår att använda, att den glider av, går sönder eller att den orsakar smärta under eller efter 

samlaget (Willamson et al., 2008). Andra orsaker till varför kondomen inte används är på grund 

av att den sexuella lusten och njutningen minskar eller på grund av att den reducerar känseln 

(Brown et al., 2008; Ekstrand et al., 2011; Willamson et al., 2008). Att kondomen förstör 

stämningen eller spontaniteten i ett samlag är andra faktorer som gör att kondomen inte används 

(Willamson et al., 2008; Ekstrand et al., 2011; Christianson et al., 2003).  

Problemformulering 
Studier visar att ungdomar anser sig ha god kunskap och god tilltro till användandet av kondom 

vid sexuella kontakter. Trots detta visar det sig att ungdomar tar fler risker vid sexuella 

kontakter, som i sin tur leder till en ökning av sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade 

graviditeter. Samtidigt belyser forskningen att det är just liberala attityder som påverkar 

ungdomarnas riskbeteende. Då det har visat sig att tidigare försök att förändra sexuellt 

risktagande hos ungdomar har misslyckats är det av stor vikt att arbeta hälsofrämjande. 

Distriktssköterskan, inom både skolhälsovård och primärvård, har således ansvaret att följa de 
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folkhälsopolitiska målen för att främja bland annat en säker sexualitet och god reproduktiv 

hälsa. Det finns dock få studier kring hur svenska ungdomar upplever sin kunskap kring säkert 

sex och inte heller hur ungdomar tänker och resonerar kring hur sexuellt riskbeteende kan 

förändras. 

Syfte 
Syftet med studien är att belysa hur ungdomar uppfattar sin kunskap om säkert sex och vilken 

betydelse den kan anses ha för sexuellt risktagande. 

Metod 
Vi valde en kvalitativ ansats med kvalitativa individuella intervjuer för att kunna belysa hur 

ungdomar uppfattar sin kunskap om säkert sex. Detta kan göra det möjligt att erhålla en djupare 

förståelse för ungdomarnas subjektiva tankar då de med egna ord och berättelser kan beskriva 

det ämne som studeras (Polit & Beck, 2012).  

 

För datainsamlingen valde vi att utföra individuella intervjuer vilket analyserades med hjälp av 

kvalitativ innehållsanalys utifrån Graneheim´ och Lundmans (2004) beskrivning. Intervjuerna 

utfördes med hjälp av en förutbestämd frågeguide, så kallade semistrukturerade intervjuer, där 

informanten ges möjlighet att med sina egna ord uttrycka sina åsikter om ämnet som studeras 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Intervjuaren har en viktig uppgift att uppmuntra informanten att 

fritt men så utförligt och konkret som möjligt beskriva vad hen upplever och således få 

informantens subjektiva upplevelse. Det ska understrykas att intervjuaren bör gå in 

förutsättningslöst i intervjun och vara mycket lyhörd för både det som sägs verbalt och icke-

verbalt och samtidigt inte riskera att kränka informanten (Kvale & Brinkmann, 2014; Polit & 

Beck, 2012). Att olika intervjuare kan erhålla olika resultat beroende på olika förförståelser, 

intervjuns kontext och relation mellan intervjuare och informant, trots samma frågeguide, är 

enligt Kvale och Brinkmann (2014) en viktig aspekt att vara medveten om. Det är även viktigt 

att vara medveten om att interaktionen mellan intervjuare och informanten kan påverka 

resultatet på grund av dynamiken mellan intervjuaren och informanten (Kvale & Brinkmann, 

2014).  

 

Kvale och Brinkmann (2014) rekommenderar att man utöver informationsbrev ger en kort 

information om studiens syfte, att informanterna ges möjlighet att ställa frågor innan och efter 
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intervjun och att intervjun spelas in. Att använda sig av ljudinspelning är fördelaktigt för att få 

med alla tonfall, ljud och pauser i en intervju inför transkribering från ljud till text, detta ökar 

dessutom trovärdigheten.  

 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) utförs den kvalitativa innehållsanalysen i olika steg och 

syftet är att reducera data utan att ta bort den ursprungliga innebörden i texten. För att få en 

uppfattning om helheten bör forskarna inleda med att läsa hela intervjun och därefter röra sig 

mellan helheten och de delar i texten som svarar mot studiens syfte. De meningsbärande enheter 

som svarar mot studiens syfte lyfts ut och därefter reduceras de meningsbärande enheterna ner 

och benämns med en kod. Koderna som reducerats skall alltid beaktas i förhållande till sin 

kontext för att säkerhetsställa att den initiala innebörden kvarstår. För att gå vidare i processen 

sorteras koderna utefter likheter och skillnader, ur vilka kategorier och eventuellt subkategorier 

uppstår. En kategori besvarar frågan om vad något är, det som är sagt och synliggjort, alltså det 

manifesta i texten. Det är viktigt att ta tänka på att all data som besvarar studiens syfte ska tas 

med i de olika kategorierna, och data ska inte heller kunna passa i fler än en kategori.  

 

För att få fram det latenta, alltså det underförstådda och det osynliga i texten, kan så kallade 

teman utifrån en tolkning av det latenta innehållet framkomma. Det betonas vidare att en text 

kan tolkas på olika sätt, och det är därför viktigt att vara objektiv under analysprocessen och att 

klargöra sin förförståelse för att läsaren skall kunna lita på studiens tillförlitlighet (Graneheim 

& Lundman, 2004).  

 

Datainsamling 

För att hitta informanter som vi trodde kunde besvara forskningsfrågan gjordes ett strategiskt 

urval (Polit & Beck, 2012). För att välja en lämplig grupp rekryterades ungdomar i 18-20 års 

ålder som talar och förstår svenska. Utöver det ansåg vi att varken kön, utbildning, bakgrund, 

sexuell läggning, civil status eller om de sexdebuterat eller ej, var av betydelse som 

inklusionskriterier. Vi skickade ut informationsbrev till rektorer på tre gymnasieskolor, i en 

storstad i Västra Sverige där vi trodde det fanns informanter som kunde besvara 

forskningsfrågan. 14 ungdomar, från två olika skolor, anmälde intresse för att delta. Vi tog 

kontakt med dessa och bestämde datum och tid för intervju, tre personer varav två tjejer och en 

kille avböjde senare att delta. Sammantaget blev det 11 intervjuer, varav nio tjejer och två killar. 

Fem informanter, varav alla tjejer, gick på praktiskt gymnasium. Sex informanter, fyra tjejer 
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och två killar, gick på teoretiskt gymnasium. Informanterna var mellan 18 och 20 år, 

medelåldern var 18,5 år. Alla uppgav sig för att vara heterosexuella, och tio personer hade 

sexdebuterat. Det var sex informanter som uppgav sig att vara singel, resterande hade partner.  

 

Informanterna fick informationsbrev om studiens syfte, att det var frivilligt att delta, att de fick 

avsluta deltagandet i studien utan vidare motivering och att materialet skulle behandlas 

konfidentiellt. De fick utöver informationsbrev även kort muntlig information om studiens 

syfte, att intervjun spelades in och varför, samt gavs möjlighet att ställa frågor både innan och 

efter intervjun. För att ungdomarna skulle känna sig trygga ägde intervjuerna rum på respektive 

skola. Intervjuerna genomfördes med hjälp av en frågeguide som var utformad utifrån studiens 

syfte. Vi var båda med under de första intervjuerna, en hade ansvaret att föra intervjun framåt 

och den andra var medhörare. Därefter genomfördes intervjuerna av en person, på grund av 

logistiska skäl. Intervjuerna var mellan 7 och 17 minuter och i snitt cirka 10 minuter.  

Dataanalys 

De inspelade intervjuerna transkriberades från ljud till text och skrevs därefter ut. Att vi 

använde oss av ljudinspelning ökar trovärdigheten då vi kunde transkribera alla ljud, tonfall och 

pauser. Dessutom hade vi möjlighet att lyssna om på intervjuerna för en korrekt transkribering 

från ljud till text. För att stärka studieresultatets tillförlitlighet lyssnade vi även på varandras 

transkriberingar.  

 

Båda läste därefter alla transkriberade intervjuer, rad för rad, för att få en förståelse för helheten. 

Därefter reflekterade vi tillsammans över textens huvudsakliga innehåll, alltså analysenheten. 

De meningsbärande enheterna som kunde beskriva eller förklara syftet, valdes ut tillsammans. 

De meningsbärande enheterna beaktades i förhållande till sin kontext och kondenserades och 

benämndes med koder (n=81). Tillsammans sorterade vi koderna utifrån likheter och skillnader 

och som på så vis ledde fram till 17 subkategorier och därefter 5 kategorier. Under 

analysprocessen fram till kategoriseringen, försökte vi vara kritiska till vår egen kunskap och 

förförståelse och hålla oss så textnära som möjligt för att undvika att göra tolkningar, det var 

således det manifesta innehållet som analyserades. När kategoriseringen var gjord reflekterade 

och diskuterade vi tillsammans det latenta innehållet i kategorierna som utvecklades till ett 

tema. Nedan ges exempel ur analysprocessen i tabell 1 och de olika kategorierna i tabell 2. 
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Tabell 1: Analysprocess 

Menings- 

bärande enhet 

kondensation Kod Subkategori Kategori  Tema 

jag tror för tillfället så 

behöver jag nog inte veta, 

men vill gärna veta om det 

är så att jag och min 

pojkvän gör slut eller något 

i den stilen. 

Behöver inte veta 

nu, men om jag och 

min pojkvän gör slut 

Behöver 

inte nu 

Inget behov av 

kunskap nu 

Tillräckligt 

med kunskap 

 

 

 

 

 

 

Kunskap 

påverkar 

men 

attityder 

avgör 

Ja, ja, ja, alltså om man inte 

har några kunskaper alls så 

vet man ju inte ens vad det, 

vad man ger sig in i typ. 

Om man inte har 

kunskaper så vet 

man inte vad man 

ger sig in i 

Man vet 

inte 

Okunskap 

medför 

onödiga risker 

Kunskap ger 

säkert sex 

Jag är så dålig på att skydda 

mig och sådant. Jag vet ju 

att jag måste skydda mig. 

Men det är ju mitt eget fel 

eller så. 

Är dålig på att 

skydda mig, jag vet 

att jag måste 

Vet att, 

men… 

- Tillräckligt 

med kunskap 

 

Tabell 2: Slutgiltigt resultat - kategorier och tema 

Kategorier: 

Tillräckligt med kunskap 

Behov av mer kunskap 

Finns alltid mer att lära 

Kunskap ger säkert sex 

Ungdomars behov av säkert sex 

 

Tema: Kunskap påverkar men attityder avgör 
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Etiska ställningstaganden 

Övergripande har vi i vårt arbete strävat efter att skydda varje enskild individ enligt 

rekommendationer från Vetenskapsrådet (2002). Alla deltagare fick information om studiens 

syfte, att det var frivilligt att delta samt att de när som helst kunde dra sig ur studien utan vidare 

motivering i ett informationsbrev. De fick dessutom information om att deras personuppgifter 

skulle vara helt konfidentiella under hela studiens process och att de kunde få ta del av 

materialet vid studiens slut om de önskade. Utöver informationsbrev fick de dessutom muntlig 

information, för att säkerställa att de har förstått allt och ge möjlighet till frågor.  

Resultat 
Innehållsanalysen utmynnade i fem kategorier som i sin tur ledde till bildandet av ett tema. 

Nedan redovisas materialet med hjälp av de fem kategorierna som rubriker.  

 

Analysen visar att majoriteten av ungdomarna i stor utsträckning är nöjda med sin kunskap och 

känner sig trygga för att kunna ha säkert sex. Det finns också en del som uppger att kunskapen 

är otillräcklig. Utifrån vårt tema tyder resultatet på att kunskap påverkar ungdomarnas 

risktaganden, men det är attityderna som i slutändan avgör om de har eller inte har säkert sex.  

Tillräckligt med kunskap 

Resultatet tyder på att många av ungdomarna är nöjda med sin kunskap om säkert sex. Många 

av ungdomarna uppger att de har ganska bra eller grundläggande kunskaper. De betonar att de 

tror att de kan det mesta om säkert sex. Flertalet uppger att de har haft mycket undervisning 

under sin utbildning, både i grundskolan och nu i gymnasiet. Undervisningen har givits av 

ordinarie lärare, från personer med specialistkompetens som kommit till skolan eller av 

personal på ungdomsmottagningen. Undervisningen har fokuserat mycket på olika 

preventivmedel och hur man ska skydda sig mot sexuellt överförbara sjukdomar.  

 

“I grundskolan, då gick de igenom alla former av sjukdomar, nästan skrämde upp en, att man 

skulle använda preventivmedel så att man inte får de läskiga sjukdomarna” 

Informant 2, tjej 18 år 
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Andra uppger att de har mycket kunskap och “bra koll” och uppfattar den som tillräcklig i 

nuläget. Ungdomarna uppfattar också att de kan det mesta om säkert sex och beskriver att de 

kan det som alla andra kan. 

 

“Jag känner mig så säker så att jag inte behöver oroa mig för någonting.” 

Informant 9, kille 18 år 

 

Flertalet av ungdomarna uttrycker attityder som de upplever påverkar om de har säkert sex eller 

inte. Ungdomarna uppger att de har kunskap om hur och vet att de borde skydda sig, men att 

det i slutändan inte är kunskapen som påverkar. De tycker bland annat att kondom förstör 

stämningen eller uttrycker att “det händer inte mig”. Vissa uppger även att de slutar använda 

kondom när de fått en fast relation eller när de känner sig trygga med sin partner.  

 

“Det beror väl på att jag tycker det förstör stämningen, att avbryta mitt i. Och det är väl den 

största anledningen att jag inte skyddar mig.” 

Informant 1, tjej 19 år 

“Eller Gonorré eller såhär. Och då tänker man, att självklart finns det där men det händer 

inte mig. Och så bryr man sig kanske inte lika mycket.” 

Informant 6, tjej 19 år 

Behov av mer kunskap 

Resultatet tyder dock på att flertal ungdomar skulle behöva mer kunskap och är osäkra på den 

kunskap de har. De upplever att de själva, men också att många ungdomar med dem, behöver 

lära sig mer. Ett par ungdomar betonar att de inte känner ett behov av mer kunskap i nuläget, 

att de är nöjda med den kunskapen de har. Däremot skulle de vilja och tror de att de skulle 

behöva mer kunskap om deras nuvarande situation skulle förändras, för att kunna känna sig 

säkra i den nya situationen. Detta var till exempel byte av partner, att få en fast relation eller 

inför sexdebuten.  

 

“Jag tror för tillfället så behöver jag nog inte veta, men vill gärna veta om det är så att jag 

och min pojkvän gör slut eller något i den stilen.” 

Informant 10, tjej 18 år 

 

“Nej, för jag känner att jag inte behöver det nu. Eller ja, jag tänker inte ha sex nu.” 
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Informant 5, tjej 18 år 

Några av ungdomarna uppger att kunskapen inte är bra och att de inte har så mycket kunskap. 

Andra upplever att kunskapen är otillräcklig, detta tror de delvis kan bero på att undervisningen 

var bristfällig i både innehåll och utsträckning. Utöver det tror många att det beror på att det är 

ett tabubelagt ämne att prata om. 

 

“Jag tycker faktiskt det är ganska dålig upplysning i skolor om det. Det är lite såhär 

tabubelagt.” 

Informant 6, tjej 19 år 

 

“Det var ju ingen som kunde ta det särskilt seriöst heller och läraren kunde inte heller ta det 

särskilt seriöst på något sätt.” 

Informant 7, kille 18 år 

 

Andra ungdomar upplever att de känner sig upplysta och känner att de kan det viktigaste men 

att de skulle vilja och känner att de kan och behöver lära sig mer. De vet till exempel hur de ska 

skydda sig mot sexuellt överförbara sjukdomar, men skulle vilja veta mer vad som kan hända 

om de drabbas av någonting. 

 

“Jag vet det viktigaste, det alla vet typ, men kanske inte så djupt in i det.” 

Informant 5, tjej 18 år 

Mycket av informationen om preventivmedel har varit riktad till framförallt tjejer, och några 

upplever att killar skulle behöva mer kunskap om detta. Några av tjejerna uppger att de känner 

att killarna inte tar ansvar, delvis på grund av att de inte tror att de behöver ta samma ansvar för 

att de bland annat inte blir gravida. Killarna uttrycker samtidigt en önskan om att få mer 

kunskap, framförallt om olika preventivmedel, för att kunna ta lika stort ansvar som tjejerna.  

 

”Jag tror inte killar får samma utb… de måste inte lära sig så som vi måste göra, för de 

klarar sig från graviditet och sådant, så de behöver inte den kollen” 

Informant 4, tjej 20 år 

 

“I en relation kan det vara bra att ha bättre koll på, ja preventivmedel för tjejer, det hade ju 

kunnat vara ett plus i den situationen.” 
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Informant 7, kille 18 år 

Många uppger att de söker upp information självständigt, framförallt via internet, då har de 

aktivt sökt sig till olika webbsidor för att de vill ha information när de känner att de behövt den. 

Detta beror dels på nyfikenhet, dels bristfällig information och kunskap. Flertalet vill söka upp 

information efter att de har hört något som de är osäkra på och andra vill och kan inte vänta på 

tid till ungdomsmottagningen. 

”Ja, men det är nog så att man får höra om mycket grejer och, ja typ rykten, men sen så 

måste man kolla upp det”  

     Informant 9, kille 18 år 

Det finns alltid mer att lära 

En del av ungdomar i studien är medvetna om att det finns mer information och kunskap att få 

vad gäller säkert sex, de anser sig inte vara fullärda utan uttrycker att de alltid lär sig något 

nytt. Detta genom bland annat kontakt med ungdomsmottagning eller när de pratar med 

kompisar. De menar att det ständigt dyker upp ny information som de gärna vill få ta del av. 

Några uppger att innan de fått viss information haft en tro om att de kunnat det mesta, men 

efteråt fått en insikt i att det fanns mer att lära.  

 

“För även om man tror att man kan det mesta så har man ändå lärt sig lite saker där som 

man faktiskt inte visste innan” 

Informant 3, tjej 18 år 

 

Många ungdomar anser att de trots sin befintliga kunskap uppskattar och är villiga att lära sig 

mer. Detta framförallt för att de känner sig nyfikna och vill lära sig mer och gärna veta så 

mycket som möjligt. De vill framförallt lära sig mer om säkert sex och preventivmedel.  

 

“Det går väl alltid att lära sig mer och det är väl klart att man vill det” 

Informant 1, tjej 19 år 

Genom att lära sig mer om bland annat preventivmedel tror många också att detta kan påverka 

i vilken grad de vill och verkligen har säkert sex. Kunskap om sexuellt överförbara sjukdomar 

bidrar till att ungdomarna är mindre villiga att ta risker vid sexuella kontakter, detta i sin tur 
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ökar kondomanvändning på grund av rädsla att drabbas av sexuellt överförbara sjukdomar. 

 

“Jag tror ju att ju mer man vet vad som kan hända om du får en könssjukdom, så tror jag att 

man vill skydda sig. Man vill verkligen skydda sig när man har sex” 

Informant 1, tjej 19 år 

Majoriteten av ungdomarna uttrycker en vilja och strävan efter att ha säkert sex och vill därför 

få kunskap om hur de kan skydda sig allra bäst. En del ungdomar är väldigt måna om att skydda 

sig och skulle inte kunna tänka sig att ha sex utan preventivmedel alternativt att de är säkra på 

att den andra personen nyligen testat sig för könssjukdomar.  

 

“Jag är väldigt mån om att skydda mig. Det är väl lite så att jag vil inte ha något osäkert. Det 

har nog inte förekommit”. 

Informant 2, tjej 18 år 

Genom att inneha kunskap om säkert sex, tror många av ungdomarna, att sexet blir bättre för 

en själv. Delvis tack vare att man då vet vad som är bra för en själv, vet om risker med osäkert 

sex och att det leder till att man inte tar onödiga risker. Utöver det erhåller man dessutom makt 

genom att ha verktyg att påverka hur man själv vill att det ska vara i en sexuell relation.  

 

“Ju mer man vet om säkert sex, ju bättre det är för dig när du har sex.” 

Informant 5, tjej 18 år 

Ungdomarna tror att okunskap om säkert sex leder till ökat risktagande vid sexuella kontakter, 

orsaken är bland annat att ungdomarna inte är medvetna om vilka konsekvenser det kan leda 

till. Att inte ha kunskap om preventivmedels funktion framkommer som en förklaring till 

omedvetet sexuellt risktagande. Ungdomarna anser att det behövs en utökad kunskap om de 

olika preventivmedlens funktion och vad de faktiskt skyddar mot.  

 

“Jag menar då kanske man inte vet vad, ja vad p-piller är eller vad det skyddar mot, eller 

man kanske tror att det skyddar mot könssjukdomar också. Och då kanske man tar en risk när 

man är med någon som har en könssjukdom” 

Informant 11, tjej 19 år 
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Flertalet ungdomar upplever att kunskapen om säkert sex dels har gett dem trygghet och 

självförtroende att kunna stå upp för sig själv och skydda sig på ett säkrare sätt vid sexuella 

kontakter. Självförtroendet har även yttrat sig i att de kunnat säga “nej” i situationer där de 

inte har velat ha sex eller vara intima med någon. Många belyser att det är viktigt att ha sex 

enbart då man själv vill ha det, och att detta framkommit under sexualundervisningen, vilket 

de tycker är bra.   

 

“Man lär sig att alltså stå på sig och vara självständig och att det inte är fel att säga `nej´” 

Informant 3, tjej 18 år 

Ungdomarna uttrycker att de vid visa tillfällen har fått en större insikt i hur viktig kunskapen 

har varit för dem, exempelvis när de fått information från ungdomsmottagningen. Kunskapen 

har bland annat lett till att de känt sig mer trygga och mer medvetna och tänker på hur sexuellt 

överförbara sjukdomar till exempel kan förhindras. Ungdomarna kan nu när de erhållit 

kunskapen se att de innan var mer rädda och oroliga. Samtidigt har kunskapen mer betydelse 

nu när de är sexuellt aktiva. 

 

“När jag hade sökt ungdomsmottagningen själv någon gång, det var då det verkligen slog 

mig” 

Informant 10, tjej 18 år 

Ungdomars behov av säkrare sex 

Resultatet visar att ungdomarna anser att det behövs flertalet förbättringspunkter för att de och 

andra ungdomar ska kunna ha mer säkert sex framöver. Många belyser att undervisningen borde 

förbättras, bland annat genom att få mer undervisning och att den borde börja tidigare än vad 

den gör. Delvis för att man ska ha kunskapen och känna sig säker vid sexdebut. 

 

“Jag tror det är viktigt göra det i ganska ung ålder, inte för att man ska börja tidigt, utan för 

att man ska ha kunskapen när det väl händer” 

Informant 3, tjej 18 år 

 

De har även åsikter om vad undervisningen ska innehålla och tycker att den borde betona mer 

att till exempel sexuellt överförbara sjukdomar kan drabba dig.  

 

“Dom lägger inte så mycket vikt på “det här kan faktiskt hända dig” 
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Informant 9, kille 18 år 

Det är många som upplever att undervisningen borde bli mer regelbunden. Flertalet uttrycker 

att det inte räcker med sexualundervisning vid enstaka tillfällen, utan känner ett behov av 

uppföljning en eller ett par tillfällen per år för att känna att man verkligen lär sig och vågar 

fråga.  

“Det är typ som att, saker hemma som att plocka in i diskmaskinen eller sådana saker. Ja 

alltså när man lär sig det om och om igen då sätter det sig ändå till slut.” 

Informant 3, tjej 18 år 

Vem det är som håller i undervisning eller information visar sig också vara av stor vikt och har 

betydelse för om de kan ta undervisningen seriöst eller inte, många upplever att de lärt sig bäst 

av de personer som jobbar med dessa frågor och inte av ordinarie lärare.  

 

“Egentligen, hade det vart bättre om det kom någon utifrån som hade det som liksom sin 

huvud grej, då tror jag det skulle bli mycket bättre undervisning på det här området.” 

Informant 7, kille 18 år 

 

Ungdomarna vill att samtal om sex ska vara mindre tabubelagt, de vill ha en öppen diskussion 

om sex, både med föräldrar och i skolan och att undervisningen ska upplysa om säkert sex utan 

att avskräcka. Genom att kunna samtala om sex och samlevnad leder detta till att det blir lättare 

att samtala om säkert sex och vikten av det, någon uttrycker det som att säkert sex borde 

“glorifieras”.  

 

“Det känns som att alla blir såhär liksom “nej jag kan inget om det här, jag bryr mig inte om 

det här” istället för att slappna och prata om det.” 

Informant 8, tjej 18 år 

 

Utöver dessa områden är det någon som uttrycker ett behov av att preventivmedel borde bli mer 

lättillgängliga för alla, dels utbud och dels kostnadsmässigt.  

 

Tema: Kunskap har betydelse – men attityderna avgör 

Genom den latenta tolkningen framkommer det att ungdomarna upplever att kunskap har 

betydelse för om de har säkert sex eller inte, det är däremot attityderna som i slutändan avgör. 
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Många ungdomar betonar att de tror att graden av kunskap påverkar i vilken utsträckning de 

har säkert sex, således stärker kunskapen intentionen till att ha säkert sex. Utifrån vårt resultat 

tolkar vi att attityder som ” det händer inte mig”, ”det förstör stämningen” eller ”de har inte 

säkert sex, av någon anledning” är den avgörande och starkare faktorn som till slut avgör om 

ungdomarna har säkert sex eller inte, alltså har attityderna en direkt inverkan på ungdomarnas 

sexuella risktagande. Så trots att ungdomar anser sig ha god kunskap och bland annat vet hur 

de har säkert sex, övervinner attityderna denna och påverkar därmed beteendet i sexuella 

relationer.   

Diskussion 

Metoddiskussion 

Diskussionen i detta avsnitt går ut på att argumentera för resultatets trovärdighet därför kommer 

vi att beröra de områden i metoden som kan påverka detta. Enskilda intervjuer valdes framför 

fokusgrupp då ämnet kan uppfattas som känsligt att prata om i grupp. Däremot menar Kvale 

och Brinkmann (2014) att fokusgrupp kan vara en fördel för känsliga och tabubelagda ämnen, 

och det skulle vara intressant att göra vidare studier på detta sätt. Att informanternas svar och 

således studiens resultat kan ha påverkats av dynamiken mellan intervjuaren och intervjuns 

kontext är viktig att ha i åtanke (Kvale & Brinkmann, 2014). Vi är båda relativt unga, och kan 

således ha påverkat ungdomarnas svar, resultatet skulle ha kunnat bli annorlunda om någon 

som är äldre utfört studien. Med detta i beräkning så har vi försökt undvika ledande frågor och 

varit noggranna och sakliga för att inte påverka atmosfären negativt vid intervjuerna. 

 

Kvale och Brinkmann (2014) menar att en intervjuexpert kan bortse från bland annat 

intervjuguide och metodregler men ändå driva en intervju framåt och få goda resultat. En 

svaghet i denna studie är att ingen av oss har erfarenhet av kvalitativa intervjuer sedan tidigare 

och kan således ha missat detaljer eller fakta som hade varit av vikt för studiens resultat. På 

grund av bristande erfarenhet av intervjuer valde vi till en början att göra de första intervjuerna 

tillsammans, detta för att öka studiens trovärdighet. Under de första intervjuerna var vi osäkra 

på hur mycket vi kunde pressa informanterna på följdfrågor, och svaren blev därför inte så 

uttömmande. Om vi hade varit vana vid intervjuer, skulle det ha kunnat bli ett annat resultat på 

dessa. Däremot ska understrykas att många informanter trots detta hade svårt att utveckla sina 

svar. Det är enligt Kvale och Brinkmann (2014) då en moralisk fråga i vilken grad intervjuaren 

ska ta hänsyn till informantens integritet och i vilken grad svaren behövs för studien.  
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Att intervjuerna enbart blev 10 minuter i snitt, kan vara en svaghet. Detta kan delvis bero på 

åldern hos deltagarna, men kan också ha påverkats av vår oerfarenhet som intervjuare. Vår 

frågeguide var väl utförd och vi lade märke till att vi behövde använda alla frågor för att kunna 

få mer uttömmande svar från ungdomarna. Kvale och Brinkmann (2014) understryker att det är 

viktigt att anpassa frågorna efter åldern på informanterna, vilket vi tycker att vi lyckats med. Vi 

gjorde allt vi kunde för att ställa relevanta följdfrågor och be få förtydligande eller att 

intervjupersonerna utvecklade sina svar. Det kändes som om vi inte kunde ha gjort mer för att 

få uttömmande svar från informanterna. 

 

Båda var med under hela analysprocessen, vilket gjorde att vi fick bådas perspektiv på intervju 

texten. Båda var överens om de mönster som framkom under analysen, detta anser vi ökar 

tillförlitligheten på studiens resultat. Att vi har olika bakgrund och erfarenheter kan stärka 

studiens trovärdighet enligt Larsson (2005).  

 

För att öka kvaliteten på arbetet ska referensramen enligt Larsson (2005) vara väl beskriven för 

att utgöra en grund för att läsaren ska kunna bedöma tolkningen av resultatet på ett adekvat sätt. 

Vi anser oss ha beskrivit Theory of planned Behavior på ett bra sätt. Däremot ska understrykas 

att resultatet skulle kunna ha fått en annan prägel om en annan referensram hade valts eller 

tolkats av någon annan, med tanke på att det inom kvalitativ forskning inte finns en sanning 

(Larsson, 2005).  

 

Informanterna (n=11) ger en inblick i hur ungdomar tänker och resonerar kring sin kunskap om 

säkert sex och hur de tror att den kan ha betydelse för sexuellt risktagande. Det skulle dock vara 

önskvärt att få fler deltagare till studien, dels då intervjuerna inte blev så uttömmande som 

önskat och dels för att få killar deltog (n=2). Att det till större del var tjejer som deltog i studien 

kan göra att syftet enbart belysts från ett perspektiv, då vi inte fått killarnas perspektiv i lika 

stor grad. Antal deltagande killar kan ha påverkats av att vi själva är tjejer och unga. Resultatet 

i denna studie överensstämmer dock med resultat från tidigare forskning (Willamson et al., 

2008; Ekstrand, 2011; Christianson et al., 2003; Jones & Haynes, 2007; Socialstyrelsen, 2009) 

och anses därför tillförlitligt och möjligt att överföras till liknande kontexter som studien utförts 

i trots att antalet killar i studien var få.  
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Resultatdiskussion 

Resultatet kommer att diskuteras utifrån Theory of planned Behavior för att erhålla en djupare 

förståelse för de faktorer som kan påverka sexuellt risktagande men det tas även med tidigare 

forskning i relation till resultatet. Enligt beteendeteorin Theory of planned Behavior påverkas 

ett visst beteende av attityder, subjektiva normer, upplevd självkontroll som både kan stärka 

och försvaga intentionen till ett beteende (Ajzen, 1991). Vårt resultat tyder på att kunskap har 

betydelse och påverkar i vilken utsträckning ungdomarna har säkert sex, men det avgörande är 

deras attityder.  

 

Faktorn `kunskap´ visar sig i vårt resultat ha en betydande inverkan på huruvida ungdomar har 

säkert sex eller inte. Flertalet informanter i vår studie hävdar att de framförallt får starkare 

självförtroende och därmed känner sig säkrare genom den kunskap de har. Beadnell, Wilsdon, 

Wells, Morison och Gillmore (2007) visar på samma sätt att kunskap om sex gör att man 

erhåller en starkare tro på sin egen förmåga att hantera sexuella kontakter. Att inneha en tro på 

sig själv, att klara ett visst beteende och ha kontroll över det beskrivs av Ajzen (1991) som en 

betydande faktor till hur personen därefter beter sig. Ungdomarna i vår studie belyser att de tror 

att kunskapen ger dem ökad förståelse för vilka risker oskyddat sex innebär. Kunskapen kan 

alltså leda till ökad medvetenhet, och på så vis stärka intentionen att ha säkert sex och som 

därmed påverkar själva beteendet. Vidare betonar ungdomarna att de tack vare sitt 

självförtroende kan säga nej då de själva inte önskar ha sex. Beadnell et al. (2007) visar att 

många har sex på grund av olika påtryckningar, detta understryker många informanter vara 

viktigt att kunna stå emot och de kan se vidare behov av undervisning om hur detta kan göras. 

Vi kan därför dra slutsatsen att sexualundervisning bör fokusera mer på hur ungdomar kan 

erhålla en starkare självkänsla och tro på sin egen förmåga att kunna stå emot påtryckningar 

vilket i sin tur stärker förmågan att aktivt välja att ha säkert men samtidigt njutbart sex, en 

starkare självkänsla leder således till en ökad självkontroll. 

 

Trots att kunskapen påverkar risktagande i viss grad, så visar resultatet på att det är attityderna 

som avgör. Ungdomarnas attityder såsom känslan att kondomen förstör stämningen, tron om 

att de inte riskerar att drabbas av sexuellt överförbara sjukdomar samt att de slutar använda 

kondom vid långvariga relationer framkommer. Detta påverkar alltså intentionen negativt om 

att ha skyddat sex, vilket leder till att ungdomarna därmed utsätter sig för risker genom att ha 

oskyddat sex. Liknande resultat har även setts i tidigare forskning (Willamson et al., 2008; 

Ekstrand, 2011; Christianson et al., 2003; Jones & Haynes, 2007; Socialstyrelsen, 2009). 
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Beadnell et al., (2007) studie belyser på liknande sätt att det är framförallt faktorer som till 

exempel alkohol, känslobegär eller moralisk inställning som avgör intentionen till ett visst 

sexuellt beteende. Då många i vår studie upplever att använda kondom förstör stämningen, tror 

vi att undervisningen bör fokusera mer på hur kondomen faktiskt ska användas och hur den kan 

introduceras, på så sätt kan den bli mer naturlig och mer accepterad att användas i sexuella 

relationer. Detta är av stor vikt då det visar sig att många ungdomar inte sätter på kondomen på 

rätt sätt och således riskerar obehag, sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter 

(Coyle, Frank, Glassman & Stanoff, 2012). Tidigare forskning har belyst samma problem; att 

ungdomar upplever att kondomen är obekväm, glider av, spricker, orsakar smärta, minskar lust 

och njutning samt förstör spontaniteten (Brown et al., 2008; Christianson et al., 2003; Ekstrand 

et. al., 2011; Willamson et al., 2008). En förändrad undervisning om kondomens användning 

kan leda till att de får ökad självkontroll och därmed stärkt intention att använda kondom, och 

i slutändan ett säkrare sexuellt beteende. 

 

Utöver attitydernas och självkontrollens påverkan, påverkas även beteendet av sociala normer 

och trender som finns i personens sociala kontext (Ajzen, 1991; Hwang & Nilsson, 2011). 

Beadnell et al. (2007) har på liknande sätt beskrivit att kompisar, skola och föräldrar påverkar 

individens normer och därmed det sexuella beteendet. I vårt resultat framkommer det att 

ungdomar önskar ett mer öppet samtal om sex, då ämnet i dagens samhälle upplevs som 

tabubelagt. Ajzen (1991) beskriver att den subjektiva normen, i detta fall att ämnet är tabu, 

påverkar intentionen till och i slutändan beteendet. Att ungdomarna tar dessa risker i sexuella 

relationer, kan därför ha ett samband med att ämnet är tabu att de därför inte får utrymme att 

lyfta viktiga frågor om säkert sex. Vårt resultat identifierar bland annat ett behov av ett mer 

öppet samtal om sex och samlevnad, både i skola och i hemmiljö.  

 

Utöver detta kan ungdomarnas beteende förklaras utifrån ett genusperspektiv, om hur en man 

respektive kvinna ska och förväntas vara och bete sig gentemot varandra (Hirdman, 2001). Att 

kvinnor anses vara mer vårdande och omhändertagande kan förklara varför fler tjejer i vår 

studie anser sig ta mer ansvar över att ha säkert sex. Tjejerna i vår studie beskriver att de 

upplever att de får ta mer ansvar för att ha skyddat sex jämfört med killarna. Tidigare forskning 

styrker att tjejer gärna tar initiativ till att använda kondom (Ryan et al., 2007; Williamsson et 

al., 2008), men att killar gärna aktivt väljer att inte göra det (De Visser, 2004). Tidigare 

forskning belyser även att killar i större utsträckning än tjejer tar sexuella risker (Herlitz & 

Forsberg, 2009; Lyvers et al., 2011; Patel et al., 2006). Hirdmans (2001) genusteori belyser att 
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de olika könen agerar och beter sig på ett visst sätt gentemot varandra, för att kunna upprätthålla 

sitt sociala kön, alltså maskuliniteten och femininiteten. Huruvida att initiera kondom anses 

maskulint eller inte kan vi i denna studie dock inte bevisa, men vi kan tydligt se ett mönster att 

killar inte tar fullt lika mycket ansvar till att ha skyddat sex som tjejer. Resultatet i vår studier 

tyder dock på att killar vill få kunskap om bland annat preventivmedel för tjejer för att kunna 

ta delat ansvar i en relation. Rembeck och Gunnarsson (2009) påvisar i sin studie att killar i 

mindre utsträckning än tjejer påverkas och tar till sig av sexualundervisning, vilket möjligtvis 

kan förklara att killarna i vår studie önskar mer kunskap på grund av kunskapsluckor. 

Utbildningen bör därför bidra till att både tjejer och killar erhåller kunskap för att kunna ha 

säkert sex, detta för att båda parter skall ha lika stora möjligheter över att ta delat ansvar att ha 

säkert sex.  

 

För att kunna förändra ungdomarnas risktagande i sexuella relationer bör alltså ungdomars 

intentioner om att ha säkert sex förändras genom försök att påverka deras attityder, normer och 

självkontroll. Enligt theory of planned behaviour är dessa tre faktorer avgörande för att uppnå 

en förändring (Ajzen, 1991), sexualundervisningen bör således förmedla kunskap om säkert sex 

men även fokusera på att utforska och förändra attityder och normer för att stärka ungdomarnas 

självkänsla och på så sätt även deras självkontroll i sexuella relationer. Sammanfattningsvis 

tyder resultatet på att flertalet förändringar i sexualundervisningen bör göras för att åstadkomma 

detta. Många i vår studie belyser vikten av att personer som arbetar med dessa frågor ger bättre 

undervisning är ett intressant resultat. Utifrån det kan vi dra slutsatsen att Distriktsköterskan, 

bland annat i rollen som skolsköterska, har ett ansvar i att samarbeta med skolpersonal för att 

främja en god sexualundervisning enligt de förslag som diskuterats ovan.  

Konklusion 
Vårt resultat visar att ungdomar upplever att deras kunskap om säkert sex är tillräckligt god för 

att kunna ha säkra sexuella relationer, det framkommer dock att ungdomarna upplever att 

sexualundervisningen brister i både innehåll och regelbundenhet vilket har lett till att 

ungdomarna aktivt sökt efter kunskap på eget håll. Ungdomarna inser vikten av kunskap och är 

både nyfikna och har en önskan om att lära sig mer om säkert sex och olika preventivmedels 

funktion. Trots detta visar vårt resultat att det i slutändan inte är kunskapen som avgör om 

ungdomarna har säkert sex eller inte, utan attityderna såsom “det händer inte mig” som är 

avgörande för ungdomarnas sexuella risktagande.  



[Skriv text] 
 

23 
 

Implikationer för praktik och forskning 

Resultatet kan användas som diskussionsunderlag för en förändrad sexualundervisning som 

fokuserar mer på att påverka ungdomars attityder. För att öka intentionen till säkert sex behöver 

normer, attityder och självkontroll förändras hos ungdomarna, detta i sin tur kan leda till 

minimerat sexuellt riskbeteende. Skolan är en viktig plats där ungdomarna inhämtar kunskap, 

men det är även arena där sociala normer och attityder formas.  

Enligt Theory of planned Behavior kan detta beteende förändras genom påverkan på attityder, 

normer och självkontroll. En förändrad sexualundervisning som fokuserar på att förändra 

attityderna är önskvärd. Detta i syfte att stärka ungdomarna till en ökad självkontroll, vilket i 

sin tur kan påverka intentionen till säkert sex och själva beteendet i sexuella relationer positivt. 

Vidare forskning bör undersöka hur sexualundervisningen kan utformas för att kunna stärka 

ungdomarna, förändra sociala normer och attityder i syfte att minska spridningen av sexuellt 

överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter och på så vis främja ungdomars sexuella hälsa.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Informantens enskilda uppgifter 
 

Dagens datum…………………………. 

Ålder...................... Kön........................ 
 

Utbildning: 

Skola......................................................... 

Inriktning................................................. 
 

Civilstatus:  

 Singel  

 Partner 

 Sambo 

 Gift 
 

Sexualitet: 

 Heterosexuell 

 Homosexuell 

 Bisexuell 

 Transsexuell 

 Queer 

 Asexuell 

 Ingen av ovanstående…………… 
 

Sexdebuterat 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 
 



Bilaga II 
 

 

Bilaga 2: Frågeguide 
 
Kunskap om säkert sex 

- kan du berätta för mig vad säkert sex innebär för dig? 

- vill du berätta hur du uppfattar din kunskap om säkert sex? 

- upplever du att din kunskap är tillräcklig för att kunna ha säkert sex? 

- kan du berätta om någon gång/situation då du har använt dig av kunskapen i en sexuell 

relation...? (ge exempel!) 

 

Risktagande 

- vad skulle du säga är ett sexuellt risktagande? (din tolkning, definition, uppfattning)  

 

Säkert sex + riskbeteende? 

- Tror du kunskap om säkert sex kan ha betydelse för sexuellt risktagande? 

- Har du någon gång i en sexuell relation känt att du behövt mer kunskap? . 

- Vilken typ av kunskap skulle du behöva för att kunna ha mer säkert sex? 

 

Slutord.... 

- Vad tror du generellt sett ungdomar skulle behöva för att kunna ha mer säkert sex? 
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Informations- & samtyckesbrev till studenter 

 

Hej, 

Vi är två studenter på Högskolan Väst som läser Distriktssköterskeprogrammet och som 

under vintern 2014 och våren 2015 skriver magisteruppsats som ska belysa vad ungdomar tror 

kan förändra sexuellt riskbeteende. Vi anser att detta är ett angeläget ämne då flertal studier 

visar att unga personers attityder gentemot sexuellt beteende har förändrats och blivit alltmer 

liberala de senaste årtiondena, gällande sexuell praktik och antal partners exempelvis. Detta 

har i sin tur lett till att sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter och därmed 

aborter har ökat. 

Vår studie kommer att baseras på enskilda intervjuer med ungdomar mellan 18-20 år. 

Intervjuerna beräknas ta cirka 30 minuter och kommer hållas under januari/februari 2015. 

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt, du är garanterad full anonymitet och du kan när som 

helst avsluta ditt deltagande utan vidare motivering. Du erbjuds dessutom att ta del av 

resultatet om du önskar när studien är klar. 

Med vänlig hälsning 

Louise Göransson & Anna Rouhi 

 

 

Jag ger härmed mitt samtycke för att deltagande i denna studie: 

 

…………………………………………………………………………………… 

Underskrift                                                                                        Datum 
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Bilaga 4: Informations-& förfrågningsbrev rektor 
 

Hej! 

Vi är två studenter på Högskolan Väst som läser Distriktssköterskeprogrammet och som nu 

under vinter 2014 fram tills våren 2015 skriver magisteruppsats. 
 

Syftet med denna studie är hur distriktssköterskan kan främja den sexuella hälsan hos 

ungdomar genom att få förståelse för vad ungdomar själva tror kan förändra attityder och 

riskbeteenden i sexuella relationer. Vi anser att detta är ett angeläget ämne då flertal studier 

visar att unga personers attityder gentemot sexuellt beteende har förändrats och blivit alltmer 

liberala de senaste årtiondena, gällande sexuell praktik och antal partners exempelvis. Detta 

har i sin tur lett till att sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter och därmed 

aborter har ökat. 

Vi vill därför intervjua ungdomar som går sista året på gymnasium och är mellan 18-20 år. 

Vår studie kommer genomföras på ungefär 10 enskilda intervjuer som kommer ta cirka 30 

minuter. Intervjuerna kommer ske under januari/februari 2015 och när det passar ungdomarna 

bäst. Vi kontaktar er nu för att få ert tillstånd och hjälp för att hitta 10 deltagare som är 

intresserade av att delta i vår studie. 

Vid ytterligare frågor eller funderingar, kontakta gärna oss! 

 

Med vänlig hälsning  

Louise Göransson och Anna Rouhi 
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