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Sammanfattning 

Barn och unga tillhör de viktigaste målgrupperna när det gäller folkhälsoarbete eftersom de 

vanor som grundläggs i tidig ålder ofta påverkar individen resten av livet. Vanor när det gäller 

den sexuella hälsan, kan i brist på kunskap ge såväl fysiska som psykiska hälsokonsekvenser 

livet ut för individen, men även påverka folkhälsan generellt framöver. I Sverige har t.ex. 

antalet klamydiafall sedan 1995 tredubblats bland unga, med beteendeförändringar kring 

sexualitet som en trolig orsak. Syftet med denna studie är dels att beskriva hur ungdomar 

upplever information om sexuell hälsa, dels var de väljer att söka informationen, men också 

att tydliggöra ungdomars behov av informationsmöjligheter. En kvantitativ webbaserad 

enkätstudie genomfördes bland gymnasieungdomar (n=98) och som ett komplement till den 

genomfördes även en kvalitativ studie i form av individuella intervjuer (n=5). Resultatet 

visade att ungdomar söker trygga och informativa källor när det gäller information om sexuell 

hälsa. Den källan som når merparten av alla ungdomar, d.v.s. skolan, upplevs inte som 

tillräcklig av ungdomarna för att de inte ska utsättas för risker som påverkar deras sexuella 

hälsa. Slutsatsen blir att ungdomar behöver bli erbjudna vägledning i sitt sökande efter 

information, vilket god kunskap i ämnet och i olika pedagogiska metoder skulle kunna bidra 

med, och samtidigt erbjuda dem trygga och säkra källor utifrån individens behov. 
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Abstract 

Children and youth are one of the most important main target groups in terms of public health 

work because of the habits that are established at an early age often affect the rest of their 

lives. Habits regarding sexual health may, with lack of knowledge, provide both physical and 

mental health consequences for the individual, but also for future public health in general. In 

Sweden, the number of chlamydia cases since 1995 has been tripled among young people, 

with a behavior change regarding sexuality as a possible cause. The purpose of this study is to 

describe how young people perceive information about sexual health and where they choose 

to seek information, to clarify the need of information for young people. A quantitative web-

based survey was conducted on high school students (n = 98) and as a complement, a 

qualitative study in the form of interviews (n = 5) as well. The results showed that young 

people are looking for safe and informative sources for information regarding sexual health. 

The source that reaches most of all young people, i.e. school, was not experienced as 

sufficient by the young people that it should, for them to not be exposed to risks that could 

affect their sexual health. The conclusion reveals that youths need to be offered guidance in 

their search for information, which good knowledge of the subject and in various educational 

methods, could contribute with, and at the same time offer the youth safe and secure sources 

based on the needs of the individual's. 
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Förord 

Att vara tonåring med allt var det innebär är för många en tuff period i livet. Det utforskas och 

det tas risker. Risker som kan ge negativa hälsokonsekvenser livet ut. Okunskap om sexualitet 

kan bidra till bland annat oönskad graviditet, sexuellt överförda infektioner och dålig 

självkänsla. Jag har själv arbetat med gymnasieungdomar och utifrån min egen upplevelse 

anser jag att ungdomar är en målgrupp som är särskilt viktig att bemöta utifrån individens 

behov för att skapa ett förtroende och en trygghet som jag anser är viktigt för att kunna bidra 

med kunskap till ungdomarna. 

 

Denna studie blev genomförd först och främst tack vare de rektorer som visade sig vara 

positiva till min idé och lät mig skicka ut enkäter till eleverna på skolorna. De ska ha ett stort 

tack! Tack även till de respondenter som tog sig tid att besvara enkäten samt de informanter 

som ställde upp på intervju. Jag vill även passa på att tacka min tidigare arbetsplats Vägga 

gymnasieskola, som bidrog till att min kompletterande studie blev genomförd mitt i allt 

julstök. Sist men inte minst vill jag rikta ett varmt tack även till min handledare Ingemar 

Andersson som stöttat mig igenom hela arbetet med sin gedigna kunskap och förståelse när 

jag haft det svårt. Tack vare alla er är jag nu berikad med en massa ny kunskap!                                           

 

Karlshamn 29 april 2014 

Sandra Rösler 
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Introduktion 
 

Barn och unga är en av de viktigaste målgrupperna när det gäller folkhälsoarbete. De vanor 

som grundläggs i tidig ålder, påverkar en ofta resten av livet och att lägga resurser på barn och 

unga kan betraktas som en investering som samhället har nytta av längre fram. Ett av de 

övergripande nationella målområdena för folkhälsa berör barns och ungas uppväxtvillkor. Det 

hälsofrämjande arbetet för barn och unga kan ske på flera olika arenor, däribland är skolan en 

viktig arena eftersom den når en stor grupp barn och ungdomar (Socialdepartementet, 2007; 

Statens folkhälsoinstitut, 2010a). Därför har också skolan en viktig roll i det primärpreventiva 

arbetet när det gäller den sexuella hälsan för ungdomar som berörs av målområde 8 -”Trygg 

och säker sexualitet och en god reproduktiv hälsa”. Området ska verka för att förebygga 

hälsorisker som är förknippade med sexuellt beteende genom att bland annat bidra med saklig 

sexualkunskap men också att stärka individens egen identitet och självkänsla samt förmågan 

att hantera relationer till andra människor (Statens folkhälsoinstitut, 2011a). Bland annat har 

forskning under senare år visat på förändrade attityder kring sexualitet hos unga vilket kan 

påverka folkhälsan framöver (Larsson & Tydén, 2006). Målområde 7 -”Skydd mot 

smittspridning” är också en del av folkhälsoarbetet när det gäller ungdomar och deras sexuella 

hälsa. Även om Sverige varit förskonad från HIV/AIDS epidemier så har antalet klamydiafall 

i Sverige ökat från att år 1988 legat på 38.000 fall, sedan minskat till 14.000 fall 1994, för att 

igen, 2004, hamna på 32.280 fall (Larsson & Tydén, 2006). Insatserna för att förbättra barns 

och ungas skolprestationer kan möjligen även motverka spridningen av sexuellt överförda 

infektioner (Statens folkhälsoinstitut, 2011c). Med stöd från samhället har föräldrar och lärare 

det yttersta ansvaret för att ge ungdomar den information de behöver för att själva kunna 

skydda sig från t.ex. oönskade graviditeter och sexuellt överförda infektioner (WHO, 2006a).  

 

En arena för hälsofrämjande arbete är internet som på kort tid har förändrat förutsättningarna 

för kommunikation i samhället, bland annat när det gäller hälsa och hälsoinformation och 

särskilt när det gäller sexualitet. Denna hälsofrämjande arena kan ge goda möjligheter till en 

bred förankring inom olika grupper genom att den utgår från människors gemensamma 

vardagsverklighet, t.ex. finns det på internet olika forum för olika intressen. Internet ska syfta 

till att förstärka människors vardagsmakt och självförtroende och minska riskfaktorer i såväl 

den psykosociala som den fysiska miljön (Socialdepartementet, 2007). Internet används av de 

allra flesta ungdomar i Europa idag (WHO, 2006a) men används även som ett 
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kostnadseffektivt sätt för att leverera information och insatser gällande den sexuella hälsan 

världen över (Ybarra, Kiwanuka, Emenyonu & Bangsberg, 2006). Det avser i synnerhet ett 

relativt känsligt ämne som sex och samlevnad, som i flera länder och religioner fortfarande 

anses vara något som inte bör pratas om före äktenskapet och som därför också begränsar 

informationen i samhället. För att möta ungdomar i deras sökande efter information om 

sexuell hälsa på internet, är det viktigt att informationen som finns där är både riktig och 

komplett (Lund-Sonenstein, 2012). Att lägga resurser på att förbättra ungdomars sexuella 

hälsa är viktigt för folkhälsan generellt men även för individen, både när det gäller den fysiska 

och den psykiska hälsan (Socialstyrelsen, 2009). Avsikten med denna studie är att ta reda på 

var dagens ungdomar söker information om sex- och samlevnad samt hur de upplever den 

information som finns. Målet är att tydliggöra ungdomars olika behov av 

informationsmöjligheter för att vidare skapa samhälleliga förutsättningar för en god sexuell 

hälsa på lika villkor för alla ungdomar. 

 

Litteraturgenomgång 

Sexualitet och sexuell hälsa 

Sexualiteten är en central aspekt av människans existens. Den konstrueras genom 

interaktioner mellan individen och samhället och formas utifrån hur individen och samhället 

uttrycker och tillåter grundläggande behov av intimitet, lust, erotik, samhörighet, känslor, 

förälskelse och djupare kärlek (Greenhouse, 1995; Lindau & Gavrilova, 2010). Sexuell hälsa 

ingår som en del i begreppet reproduktiv hälsa och innebär att människan har rätt till ett 

tillfredställande och säkert sexualliv. Sexuell hälsa definieras som ett tillstånd av fysiskt, 

känslomässigt, mentalt och socialt välbefinnande i förhållande till sexualitetet och inte bara 

avsaknad av sjukdom och skada. Sexuell hälsa kräver en positiv och respektfylld inställning 

till sexualiteten och sexuella förhållanden och ska även ge möjlighet att ha njutbara och säkra 

sexuella upplevelser.  

 

“Sexual health is the 

enjoyment of sexual activity of one's choice, 

without causing or suffering physical or mental 

harm” 

(Greenhouse, 1995) 
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Sexuell och reproduktiv hälsa handlar till stor del om våra livsvillkor och ur ett långt 

perspektiv kan man påstå att den sexuella och reproduktiva hälsan i Sverige har förbättrats i 

och med att färre mödrar dör vid förlossning samt att spädbarnsdödligheten har minskat. 

Samhällets arbete för att förbättra den sexuella och reproduktiva hälsan handlar till större del 

om sexuell hälsa i form av preventivt arbete mot sexuellt överförda infektioner och oönskade 

graviditeter och inte lika mycket om reproduktiv hälsa så som barnafödande. Sexuell hälsa 

kräver en positiv och respektfylld inställning till sexualiteten och sexuella förhållanden och 

ska även ge möjlighet att ha njutbara och säkra sexuella upplevelser (Socialstyrelsen, 2009). 

Att vara sexuellt aktiv har även visat sig ha en positiv effekt på hälsan enligt en studie där 

målgruppen var medelålders och äldre (Lindau & Gavrilova, 2010). 

 

Under 1800-talet ökade det vetenskapliga intresset för sexualitet och man började betrakta 

vissa av barnets handlingar som tidiga uttryck för dess sexualitet. Sigmund Freud står för en 

stor del av den vetenskapliga utvecklingen av begreppet sexualitet genom sina psykologiska 

teorier (Crafoord, Sjögren & Warren, 1998). Freuds teorier kring sexualiteten, eller ”libido” 

som han kallar det när han beskriver sexualdriften, handlar om att sexualiteten finns sedan 

födseln, bland annat genom paralleller till barnets diande och lustkänsla (Freud, 1940). Freud 

har genom psykoanalytiska teorier bland annat skapat den s.k. Personlighetsmodellen som 

beskrivs som en sammansättning av tre strukturer i form av detet, jaget och överjaget. Freud 

menar att de är rörliga och bör vara i balans och vars syfte är att styra sambandet mellan 

drifter och behov. Freud syftar på sexualitet när han beskriver ”detet” som en omedveten del 

av personligheten och som består av behov, drifter och impulser. ”Detet” styrs av det som 

Freud kallar ”lustprincipen” vilket han refererar till bland annat barnet och dess behov sedan 

födseln. Jaget representerar personens förnuft och vilja och vars syfte är att tillfredsställa 

detets impulser på ett mer realistiskt plan. Överjaget relaterar Freud till en form av inre 

samvete, samma styrning som sedan födseln skett av föräldrarna och som senare uppstår som 

en inre styrning hos barnet (Jerlang, 2008).  

 

Den biologiska och freudianska tolkningen av sexualiteten kritiserades av Michel Foucault 

som menade att den psykoanalytiska uppfattningen om sexualiteten och dess uttrycksformer 

inte utgör en objektiv, allmängiltig mänsklig storhet, utan i stället är produkten av en för den 

västerländska kulturen historisk maktapparat (Götselius & Olsson, 2008).  
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Under 1900-talet förändrades synen på sexualitet drastiskt i och med den ökade 

jämställdheten mellan könen vilket också innebar en ökad rätt till ett tillfredställande sexualliv 

för kvinnan. Tillgången till preventivmedel har också bidragit till ett ökat samliv och en annan 

syn på sexualitet (Fagerström, 1994). Under 2000-talet har även inställningen till samkönad 

sexualitet blivit mer accepterande. Trots detta förekommer fortfarande diskriminering på 

grund av sexuell läggning. Detta har visat sig ha bidragit till sämre psykisk hälsa bland homo- 

och bisexuella jämfört med heterosexuella. Självmordstankar och självmordsförsök är dubbelt 

så vanliga bland homo- och bisexuella personer jämfört med heterosexuella (Socialstyrelsen, 

2009). 

 

Ungdomars sexuella hälsa 

Ungdomar avgränsas till åldersgruppen 16-24 år, en övergångstid mellan barndom och 

vuxenliv. Från puberteten blir unga gradvis vuxna människor, som dock inte alltid innehar 

samma rättigheter och vilket inte heller innebär samma ansvarstagande hos de unga vuxna, 

som annars är förknippat med vuxen ålder (WHO, 2006a). Sedan 1990-talet har 

ungdomsgenerationen haft en sämre hälsoutveckling än övriga åldersgrupper, även om hälsan 

generellt utvecklats till det bättre sedan efterkrigstiden. Sedan år 1987 har kunskap, attityder 

och vanor avseende sexualitet i relation till hiv och aids undersökts regelbundet hos svenskar i 

åldrarna 16–44 år. Utifrån de undersökningarna har det uppmärksammats att förekomsten av 

klamydia har ökat i Sverige (Socialstyrelsen 2009). Antalet anmälda klamydiafall har sedan 

1995, per 100 000 invånare i åldrarna 15-24 år tredubblats, vilket förklaras med bland annat 

en beteendeförändring hos ungdomar när det gäller sexualitet (Statens folkhälsoinstitut, 

2011c). Ungdomar och unga vuxna i åldrarna 15–29 år stod för 88 procent av alla 

klamydiafall i Sverige år 2007 (Socialstyrelsen, 2009). En svensk studie har även undersökt 

attityderna kring pornografi hos ungdomar från 15 år där nästan alla någon gång tittat på 

pornografi. En signifikant skillnad mellan könen fanns då de yngsta tjejerna var mest negativa 

till pornografi medan de yngsta killarna var mest positiva och ansåg pornografi vara 

”spännande” och ”coolt”. Få av både tjejerna och killarna i de åldersgrupper som studerades 

ansåg dock att pornografi var informativt (Wallmyr & Welin, 2006).  

 

Vidare har attitydförändringar visat sig bland annat genom att andelen som haft samlag 

”första kvällen” ökat bland unga under 2000-talet (Larsson & Tydén, 2006). Bland 16–17 
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åringar år 2007, hade ungefär två av tre pojkar och tre av fyra flickor samlagsdebuterat. Detta 

är dock inget som förändrats den senaste tiden då debuten för samlag legat vid 16 års ålder 

ända sedan 1970-talet (Makenzius, Gillander Gådin, Tydén, Romild & Larsson, 2009). Den 

genomsnittliga debutåldern i övriga Norden är omkring 17 år. Även i USA, Kanada, 

Frankrike och Storbritannien sker samlagsdebuten vid 17 års ålder. Vid samlagsdebuten 

använder cirka 60–70 procent av ungdomarna kondom. Kunskapen om att kondom är ett bra 

skydd mot smittspridning är stor och har ökat mellan 1987-2007, dock har det trots detta inte 

lett till ökad kondomanvändning bland unga. En studie analyserade genom 

fokusgruppsintervjuer med tjejer i åldern 17 år olika faktorer som orsak till det ökande 

risktagandet när det gäller sexuellt beteende. Resultatet visade bland annat att den ökade tillgången till 

s.k. ”akuta p-piller” (emergency contraceptive pill - ECP), samt dålig information kring abort har 

koppling till ett ökat risktagande när det gäller sexualiteten eftersom det skett en markant ökning av 

aborter i Sverige sedan 1995 (Ekstrand, Larsson, von Essen & Tydén, 2005). 

Som en motpol till de negativa konsekvenserna av sexuell ohälsa finns det även samband 

mellan ungdomars sexuella aktivitet och psykiskt välmående, där det visat sig att sexuellt 

erfarna ungdomar som samlagsdebuterat vid genomsnittsåldern (16 år) upplevdes ha ett högre 

välmående än mer oerfarna ungdomar som samlagsdebuterat senare (Vranalova & Savin-

Williams, 2011). Även andra källor visar att positiva sexuella erfarenheter hänger samman 

med allmänt välmående (De Graaf, Vanwasenbeeck, Woertman, Leijsers, Meijer & Meeus, 

2009). 

 

Genus 

Ett genusperspektiv är viktigt att arbeta utifrån i såväl det nationella, regionala som i det 

lokala folkhälsoarbetet för att kunna förverkliga det övergripande målet för folkhälsoarbetet. 

Behovet av genusperspektiv kan ses i samtliga elva målområden, däribland målområde tre 

som syftar till att skapa trygga och goda uppväxtvillkor åt alla barn och där problematiken 

finns kring att flickor och pojkar har olika villkor. T.ex. behövs en förståelse för varför flickor 

uppger sämre hälsotillstånd än pojkar. Målområde sju har fokus på att förebygga 

smittspridning där ett genusperspektiv behövs för att lyfta fram männens roll och ansvar i 

förhållande till sexuell smittspridning. Flera av de framsteg som haft betydelse inom 

målområde åtta, som syftar till att främja en trygg och säker sexualitet samt en god 

reproduktiv hälsa, hade inte varit möjliga utan kunskap om framförallt kvinnors 

genusrelaterade livsvillkor, däribland den svenska abortlagstiftningen, utvecklingen av 
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mödravården, ungdomsmottagningar samt sex- och samlevnadsundervisning. För att kunna 

förbättra både tjejers och killars hälsa krävs kunskaper om hälsokonsekvenser av 

genusrelaterade livsvillkor, livsstil och biologi (Hammarström & Månsdotter, 2008).  

 

En studie kring könsroller visar bland annat på samband mellan den maskulina ideologin, 

vilket studerats utifrån ”TheMaleRoleNorms Scale” (MRNS; Thompson & Pleck, 1986), och 

sexuella attityder såsom kondomanvändning och antal tillfälliga sexpartners (Shearer, 

Hosterman, Gillen & Lefkowitz, 2005; Marcell, Eftim, Sonenstein & Pleck, 2011). En annan 

studie om bland annat kondomanvändning i relation till kön visar på skillnader mellan könen 

då män var mer negativt inställda till att använda kondom än kvinnor. Samtidigt visade 

studien ur en annan aspekt att kvinnor var mer pålästa än män när det gäller 

kondomanvändning och också mer benägna att söka information (Calsyn, Peavy, Wells,  

Campbell, Hatch‐Maillette, Greenfield & Tross, 2013). 

 

Tydliga skillnader mellan könen finns i attityder till sexuella relationer bland unga tjejer och 

killar. Det är särskilt tydligt när det gäller empati, komplexitet och språk. Tjejer visade sig 

enligt en studie ha lättare för att sympatisera med partnern och var också mer medvetna om 

komplexiteten i ett förhållande än killarna. Killar använde ett mer aggressivt språk i 

förhållande till relationer än var tjejerna gjorde. Vidare framkom hur sjukvården i form av 

t.ex. ungdomsmottagningar bör förhålla sig till sådana genusskillnader när de arbetar med 

unga tjejer och killar och det framkom bl.a arbetssätt som uppmuntrar empatiskt tänkande hos 

killar. Utifrån resultatet framkom också att tjejer bör stärkas i det sociala sammanhanget för 

att kunna hantera eventuell påtryckning från partnern när det gäller sex. I arbetet med unga 

bör det fokuseras på killars sociala uppförande i relationer för att minska risken att tjejer 

pressas till sexuellt umgänge (Hayter & Harrison, 2008).  

 

Genusforskning har länge ansetts vara endast kvinnors angelägenhet men har kommit att 

omfatta även mäns hälsa till större del då den teoretiska utvecklingen har lett till att relationer 

mellan kvinnor och män står alltmer i fokus. Det leder till att även mäns hälsa och livsvillkor 

behöver problematiseras i högre grad (Hammarström & Månsdotter, 2008). 
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Sexualupplysning 
 

Sexualupplysning handlar om förhållandet mellan den enskilda människans upplevelse och 

etik i förhållande till de allmänna beskrivningarna och normsystemen i samhället. 

Sexualupplysningens syfte bör vara att urskilja de olika sexuella världarna som finns bland 

oss människor, för att därmed kunna ge individen möjliga handlingsplaner och ökad kunskap. 

Människan ska ges möjlighet att se sitt sexuella sammanhang och ges möjlighet att göra egna 

val och att skydda sig mot risker. Sexualupplysning är inte heller en fråga om att lära in 

kulturella värderingar och åsikter utan bör stå på individens sida när individen gestaltar sin 

sexualitet (Centerwall, 2003). Missvisande information och brist på kunskap är vanligt globalt 

sett. En uppfattning, särskilt utanför Europa, är att om man bidrar med sexualupplysning till 

unga människor så uppmuntrar man dem till att ha sexuellt umgänge tidigt, trots att fakta visar 

på motsatsen. En sådan uppfattning kan ge konsekvenser för folkhälsan. En studie har därför 

genomförts för att bemöta detta påstående och där det framkom att tonårsgraviditet är 

vanligare bland dem som inte fått någon utbildning gällande den sexuella hälsan jämfört med 

dem som fått det (Shaw, 2009). 

 

Sex- och samlevnadsinformation i skolan är en del i det primärpreventiva arbetet, vilket 

innebär att arbetet riktas till allmänheten och till större grupper, där inga kända problem ännu 

har uppstått (Socialstyrelsen, 2009). Skolan har en viktig roll när det gäller hälsofrämjande 

arbete i stort, eftersom den når ut till en stor grupp människor. En nationell utvärdering från 

slutet av 90-talet som genomfördes av Skolverket visade att undervisningen i skolan gällande 

sex och samlevnad borde förbättras och förnyas. Även senare studier visar att ungdomar inte 

får tillräcklig information, rådgivning och undervisning (Magnusson & Häggström-Nordin, 

2009). Kunskapsunderlaget för den Folkhälsopolitiska rapporten för 2010 visar att skolans 

undervisning i sex- och samlevnad behöver följas upp och utvärderas då den inte är tillräckligt 

förankrad i vetenskap och beprövad erfarenhet. Sexualitet och samlevnad har inte ingått som 

en obligatorisk del i lärarutbildningen, vilket har begränsat ett långsiktigt och metodiskt arbete 

(Statens folkhälsoinstitut, 2011a).  

 

Sverige anses ha bra förutsättningar för ett primärpreventivt arbete riktat till ungdomar när det 

gäller sexuell hälsa, dels eftersom det i Sverige är obligatoriskt med sex- och 

samlevnadsundervisning, dels för att det är en relativt god tillgång till ungdomsmottagningar. 

Det som bör fokuseras på när det gäller det primärpreventiva arbetet är snarare kvaliteten i 
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arbetet, därför att sex- och samlevnadsundervisningen i skolan, enligt Skolverket, är av 

mycket skiftande kvalitet. Undervisningen behöver förbättras och arbetet måste bli mer 

konsekvent och genomföras systematiskt. I en kartläggning från år 2004 visade det sig att bara 

hälften av lärarutbildningarna i Sverige hade kurser i ämnet sexualitet och att endast sex 

procent av lärarstudenterna fick utbildning i ämnet. Samtidigt har ungdomsmottagningarna i 

landet bland annat svårt att hinna med primärpreventivt arbete, då personalen är upptagen 

med bland annat smittspårningsärenden som följer i klamydiaepidemins spår. För att det 

preventiva arbetet ska bli framgångsrikt, krävs det att det når både killar och tjejer. Därför är 

det även problematiskt att så få killar söker sig till mottagningarna (Socialstyrelsen, 2009).  

 

Hälsoinformation på internet 
 

En studie genomförd 2005 visade att 94 % av ungdomarna i Kanada hade tillgång till internet 

i sina hem vilket jämfördes med en studie från 2001 där resultatet visade att 79 % hade 

tillgång till internet (Norris, 2007). En annan studie från 2001 visade att 74 % hade tillgång 

till internet i hemmet och redan då använde 90 % av ungdomarna internet av vilka 68 % sökte 

hälsoinformation på internet och 44 % av dem hade sökt information angående bland annat 

graviditet, HIV och AIDS (Rideout, 2001). Internet som källa för hälsoinformation ökar över 

hela Europa och i alla åldersgrupper. En markant ökning har visat sig hos unga kvinnor 

jämfört med män. De som använder internet för att söka hälsoinformation gör det både genom 

att ta kontakt med hälsospecialister men också för att kommunicera ämnet med varandra 

(Kummervold, Chronaki, Lausen, Prokosch, Rasmussen, Santana, Staniszewski & Wangberg. 

2008; Socialstyrelsen, 2009). 

 

Ungdomars vardag skiljer sig egentligen inte särskilt mycket från förr, då ingen visste vad 

internet var för något. Ungdomar gör i stort sett precis samma sak som de gjorde förr, bara det 

att allt numera kan göras med hjälp av datorn. Via internet går det t.ex. att prata, shoppa, 

dejta, lyssna på radio, se på film, söka information och mycket mera. Internet används på 

olika sätt beroende på kön, t.ex. spelar färre tjejer spel via internet än vad killar gör, men det 

har på kort tid blivit en naturlig del av livet för de unga såväl killar som tjejer. Internet kan 

vara gynnsam för de ungas nyfikenhet och det finns många positiva aspekter av internet och 

ungdomar, såsom kunskap, allmänbildning, språkträning, umgänge, tillhörighet och även 

avkoppling (Erlandsson, 2006).  
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Internet har kommit att användas av i stort sett alla åldrar för syften som har med kärlek och 

sexualitet att göra, och pornografi har i dag blivit mer lättillgängligt (Socialstyrelsen, 2009). 

En studie visar att över 80 % av killarna använt sig av internet för att titta på pornografi. Av 

killar i åldern 15 år var andelen 98,9 % (Wallmyr & Welin, 2006). Eftersom media i form av 

bland annat internet påverkar ungdomars sexualvanor och syn på relationer nämns behovet av 

att inrymma undervisning i sexualiserande media och pornografi i den redan befintliga sex- 

och samlevnadsundervisningen i skolan, vilket skulle kunna resultera i ökad sexuell hälsa, 

jämlikhet och jämställdhet (Magnusson & Häggström-Nordin, 2009). 

 

Några anledningar till att internet anses vara en positiv arena för hälsoinformation är att det är 

anonymt, lätthanterligt och erbjuder en flexibilitet att kunna diskutera olika problemområden 

relevanta för varje individ (WHO, 2006b). Andelen som söker hälsorelaterad information 

gällande HIV/AIDS är hög bland högskolestudenter visar en studie som genomförts i Uganda 

och att använda internet som en arena för att reducera risken för HIV/AIDS verkar vara ett 

lovande och kostnadseffektivt tillvägagångssätt (Ybarra et al., 2006). Även de negativa 

aspekterna av internet som informationskälla till sexuell hälsa belyses genom den stora 

mängden information internet utgör, däribland även pornografi som kan vara missvisande när 

individen söker efter information (Gerouki & Norris, 2007).  

 

I Danmark var internet år 2007 den näst viktigaste informationskällan för hälsa. På första plats 

låg information från hälsoexperter. Både i Norge och Danmark anses internet vara en 

viktigare källa till hälsoinformation än TV och radio. Även i andra länder kommer internet 

troligtvis att öka som en källa till hälsoinformation inom en snar framtid (Kummervold et al., 

2008). Moderna tekniker överlag men främst internet, kommer med all säkerhet att betyda 

mycket för möjligheterna att få hälsoinformation och stöd för beteendeförändring i framtiden. 

De vetenskapliga utvärderingarna är fortfarande sällsynta, men kunskapen om hur de nya 

informationsmedierna kan användas kommer att växa (Socialdepartementet, 2007).  
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Ungdomsmottagningen på internet – UMO.se 
 
Regeringen beslutade 2007 att skapa en virtuell ungdomsmottagning (UMO.se) vilket innebär 

att ungdomar i hela Sverige får möjlighet till rådgivning kring sexuell- och reproduktiv hälsa 

men även kring relationer och psykisk hälsa. Ett underlag till detta beslut var att man genom 

att använda sig av internet som en kommunikationskanal når en bredare målgrupp och 

informationen blir därför tillgänglig för alla. Regeringen syftar till att informationen ska nå ut 

även till dem som annars inte vänder sig till ungdomsmottagningen eftersom hälsoinformation 

är något som måste vara tillgängligt för alla (Socialdepartementet, 2007).  

 

Tjänsten UMO.se, som är en nationell webbtjänst där unga kan få information och råd om 

frågor som rör sex, hälsa och relationer, lanserades 2008 av Integrations- och 

Jämställdhetsdepartementet tillsammans med Socialdepartementet och drivs idag av 

Landstingen. Utvecklingen av tjänsten har finansierats med medel från Integrations- och 

Jämställdhetsdepartementet. Informationen som den virtuella ungdomsmottagingen erbjuder 

har kvalitetssäkrats och är också normkritisk, vilket bland annat innebär att sidan ska bidra till 

lika villkor för alla och tar hänsyn till diskrimineringsgrunderna (UMO, 2009), till skillnad 

från de fysiska ungdomsmottagningarna som inte är nationellt utvärderade eller 

kvalitetssäkrade i landet (Statens folkhälsoinstitut, 2011b). 

 

På UMO.se kan ungdomar ställa frågor anonymt och få ett personligt svar av en yrkesverksam 

barnmorska, läkare, kurator, psykolog eller sjuksköterska. Enligt en utvärdering som gjorts, är 

behovet av att få vara anonym stort och tjänsten har visat sig fylla ett stort behov. Särskilt 

visar det sig bland killar, där ca 30 % av dem som ställer frågor via frågetjänsten är killar, 

vilket kan jämföras med den andel killar som besöker de fysiska ungdomsmottagningarna 

som är 11,5 % (UMO, 2009). En annan källa bekräftar samtidigt att besöksandelen för killar 

på de fysiska ungdomsmottagningarna ligger på mellan 10-15 % (Statens folkhälsoinstitut, 

2010b). 

 

En mätning av hur bred kännedomen om sajten är visade att hela 40 % i åldersgruppen 15 – 

20 år känner till UMO.se. Helhetsbetyget blev högt, hela 4,2 av 5 möjliga. De flesta uppgav 

också att UMO.se är en mycket pålitlig webbplats och majoriteten tyckte också att UMO.se är 
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en bra källa för att få svar på frågor. Ungdomarna ansåg också att sajten innehåller bra och 

anpassad information (UMO, 2009). 

 

Problemprecisering  

 
Dagens ungdomar har fått en mer liberal attityd till tillfälliga sexuella kontakter som en del i 

attitydförändringen kring sexualitet (Larsson & Tydén, 2006). Det är vanligare att man har 

samlag första kvällen med en ny bekantskap och det är också vanligare att inte använda 

kondom, trots att de flesta unga vet att kondom ger ett gott skydd mot sexuellt överförda 

infektioner och graviditet. Klamydia har ökat kraftigt sedan mitten av 1990-talet i åldrarna 15-

24 år, både bland kvinnor och bland män. Hälsokonsekvenserna av denna förändring i sexuellt 

beteende hos unga är bland annat en ökning av sexuellt överförda infektioner som i sin tur kan 

leda till livmoderhalscancer och även infertilitet, vilka är de allvarligaste konsekvenserna. Att 

bli gravid i ung ålder kan även leda till en sämre hälsa och levnadsstandard framöver. Den 

sexuella hälsan har visat sig vara betydelsefull för folkhälsan i stort, både när det gäller den 

fysiska hälsan såsom ökade fall av klamydia men även för den psykiska hälsan 

(Socialstyrelsen, 2009). Positiva sexuella erfarenheter hänger samman med allmänt 

välmående och är därför viktiga för folkhälsan generellt (De Graaf, et al., 2009).  

 

Regeringen bedömer att det är viktigt att utöka informationen för ungdomar när det gäller 

sexuell och reproduktiv hälsa och menar att tillgången till information har en stor betydelse 

för de ungas fortsatta utveckling. Som mål har man bland annat att minska antalet oönskade 

graviditeter och sexuellt överförda infektioner. I den handlingsplan kring förebyggandet av 

oönskade graviditeter som Folkhälsoinstitutet har fått i uppdrag av regeringen att ta fram, 

beskrivs det övergripande målet -att de barn som föds ska vara önskade. Förebyggande 

insatser bör utformas i samspel med ungdomar och utgå från deras synpunkter utifrån 

respektive grupp beroende på bland annat kön och kulturell bakgrund (Socialstyrelsen, 2009). 

 

En kartläggning gjord av Socialstyrelsen visar att så många som två tredjedelar av killarna i 

årskurs 9 och gymnasiet aldrig besökt ungdomsmottagningen. På regeringens initiativ har det 

därför arbetats med att förebygga oönskade graviditeter med fokus på att få killar mer 

mottagliga för sex- och samlevnadsinformationen (Socialstyrelsen, 2008). Ungdomars 
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informationskällor inom området sex- och samlevnad är med ovanstående som bakgrund ett 

angeläget område att belysa och utveckla.  

 

Syfte 
 
Syftet med studien är att beskriva hur ungdomar upplever information om sexuell hälsa samt 

var de väljer att söka information om sexuell hälsa, för att tydliggöra ungdomars behov av 

informationsmöjligheter. 

 

 

Frågeställningar 
 

- Var söker ungdomar information om sexuell hälsa? 

- Finns det olika uppfattningar beträffande att söka information om sexuell hälsa relaterat till    

 kön? 

- Hur värderar ungdomar grundskolans sex- och samlevnadsundervisning? 

- Verkar internet som en positiv arena för information om sexuell hälsa? 

- Vad behöver förbättras för att ungdomar ska ges bättre möjligheter till information om 

sexuell hälsa?  

 

Material och metod 
 

Studien genomfördes i två delar, dels en kvantitativ studie i form av enkäter, dels en kvalitativ 

studie i form av intervjuer. Den kvalitativa studien genomfördes som en fördjupning till den 

kvantitativa studien på grund av låg svarsfrekvens.  

 

Kvantitativ studie 

Enkäten genomfördes som en tvärsnittsstudie i form av webbaserade enkäter till 

gymnasieungdomar i årskurs 1 från två skolor i Kristianstads kommun. 

 

Val av studietyp 
 

En kvantitativ studie bedömdes vara ett bra alternativ när det gällde ämnet sexualitet som kan 

vara ett känsligt ämne för många att diskutera öppet (Lund-Sonenstein, 2012).  
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En tvärsnittsstudie valdes eftersom det ger en nulägesbild av läget utan att ta hänsyn till 

tidsaspekten (Ejlertsson, 2003), vilket inte var tanken med denna studie. Webbaserade enkäter 

är en insamlingsmetod som snabbt ökat och blivit det främsta sättet att samla in data på 

(Couper, 2008). De flesta ungdomar är dessutom dagliga internetanvändare (Erlandsson, 

2006) och därför valdes webbaserade enkäter som insamlingsmetod med hänsyn till bland 

annat anonymiteten som de webbaserade enkäterna oftast innebär. Det i sin tur kan innebära 

en högre svarsfrekvens och dessutom ärligare svar (Couper, 2008). Webbaserade enkäter är 

även en kostadseffektiv lösning som bör ge möjlighet till ett stort material på kort tid 

(Erlandsson, 2006). 

 

Enkätens utformning 
 

Enkäten delades upp i fyra delområden. Första avsnittet tog upp bakgrundsfrågor såsom kön, 

uppväxtförhållanden, civilstatus och antal besök på ungdomsmottagning. Andra avsnittet 

bestod av frågor kring sex och samlevnadsundervisning i skolan. Första frågan i avsnittet 

berörde om de haft sex- och samlevnadsundervisning i skolan, hade de inte erfarenhet av det, 

fick de istället gå vidare till nästa avsnitt. Det tredje avsnittet handlade om frågor kring sex- 

och samlevnadsinformation på internet. Fjärde och sista avsnittet handlade om vad 

respondenten ansåg bör förbättras gällande sex- och samlevnadsinformation i samhället där 

det skulle anges i vilken grad olika alternativ behövde förbättras eller ökas. Det sista avsnittet 

avslutades med ett antal påståenden kring attityder till sexualitet där respondenterna fick 

gradera i vilken grad påståendet var sant eller inte. Det sistnämnda var för att få en översikt 

kring attityderna till sexualitet för att senare eventuellt kunna koppla dessa till 

respondenternas kön. Sammanlagt innehöll enkäten 23 frågor (se bilaga 2). 

 

Urval 
 

Målgruppen för studien var gymnasieungdomar i årskurs 1 eftersom de nyligen avslutat 

högstadiet där undervisning i sex och samlevnad oftast sker. Samtidigt har de hunnit 

reflektera över tiden i högstadiet och fått se skolan utifrån ett annat perspektiv genom att de 

påbörjat sin gymnasieutbildning. Urvalet blev totalt 521 elever på två kommunala skolor i 

Kristianstads kommun som var de två skolorna som valde att delta efter att förfrågan skickats 

ut till sammanlagt sju gymnasieskolor i Karlshamns och Kristianstads kommun. 
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Genomförande 
 

Inledningsvis skickades e-post till rektorerna på de skolor som fick förfrågan om att låta 

eleverna delta i studien, i vilket en kort presentation gjordes samt syftet med studien togs upp. 

Frågan som ställdes var om de hade möjlighet att delge samtliga elever i årskurs 1:s e-

postadresser. Några rektorer svarade aldrig, några hade inte möjlighet att delta medan två av 

skolorna valde att hjälpa till med e-postadresser till eleverna. E-postadresserna skickades då i 

en bifogad Excel-fil eftersom enkäterna skulle skickas ut genom webben. När det var dags att 

skicka ut enkäterna kopierades adresserna in i ett enkätprogram, EvaSys. Efter att ha skrivit 

ett följebrev i EvaSys med information kring bl.a. studien och studiens syfte samt anonymitet, 

skickades enkäterna ut via EvaSys som ett mail med en direktlänk till enkäten. Från dessa två 

skolor i Kristianstads kommun samlades totalt 521 e-postadresser in och därför kontaktades 

inte de andra skolorna ytterligare då det ansågs räcka för studien. Dock var det nio av  

e-postadresserna som aldrig kom fram till eleven p.g.a. kommunikationsfel t.ex. felaktig  

e-postadress, därför skickades totalt 512 enkäter ut. 

 

Bearbetning och analysmetod 

 
För att bearbeta och analysera det insamlade enkätmaterialet användes programmet SPSS v. 

18. Först gjordes en deskriptiv analys för att få en överblick över bland annat fördelning av 

kön, bakgrund, familjeförhållanden och internetanvändning hos respondenterna. Därefter 

studerades, med hjälp av korstabeller och Chi2-test, skillnader mellan könen i de olika 

frågorna där det fokuserades på två delar, dels sex- och samlevnadsundervisning i skolan, dels 

sex- och samlevnadsinformation på internet. Fråga 23 som innehöll ett antal påståenden som 

berörde olika attityder till sexualitet analyserades med hjälp av en faktoranalys, där fem olika 

grupper togs fram, endast två av grupperna hade tre eller fler komponenter och var därför 

användbara. Av dessa två var det endast en grupp som hade ett rimligt Cronbachs alfavärde 

(0.71). De påståenden som användes i indexet var ”Jag tycker det är lätt att prata om sex”, 

”Jag kan prata om det mesta med minst en av mina föräldrar”, ”Kompisar är viktigt för att 

kunna prata om sex och samlevnad”, ”Det är ok att ha sex första natten om båda vill”, ”I 

tidningar får man reda på hur sex fungerar” samt ”Genom internet får man bra upplysning om 

sex”. Utifrån dessa faktorer skapades ett index där medelvärdet analyserades och som gavs 

namnet ”Kommunikation om sexualitet”. Indexet hade ett min. värde på 4 och ett max värde 

på 24. För hypotestesting av skillnader användes signifikansnivån 0,05. Det gjordes även 
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logistiska regressionsanalyser utifrån två olika modeller. De beroende variablerna var dels 

fråga 9 som berörde i vilken utsträckning respondenterna besöker ungdomsmottagningen, dels 

fråga 19 som berörde i vilken grad respondenterna ansåg att internet var ett bra ställe att söka 

information om sex- och samlevnad. Först omvandlades de båda frågornas svarsutfall till 

dikotoma variabler och testades sedan var och en mot olika frågor i enkäten för att se om det 

fanns några samband med en signifikansnivå under 0,25. Sju stycken variabler med p <0,25 

valdes för användning i regressionsanalysen för fråga 9 och sex stycken variabler användes 

för fråga 19. Svarsalternativen i några av variablerna slogs ihop innan analysen (tabell 1). 

Först studerades variablerna en och en mot de beroende variablerna för att få fram de 

ojusterade oddskvoterna och efter det kördes de tillsammans i en logistisk regressionsanalys 

för att få fram de justerade oddskvoterna. 
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Tabell 1 Kategorisering av svarsalternativ för ett antal variabler utifrån enkäten. 

 

Variabel Svarsalternativ Kategoriserad 

 

Föräldrar födda i Sverige 

(fråga 3) 

Ja, båda (1)/ Ja, en av dem (2)/ 

Nej, ingen av dem (3) 

 

Ja (1-2)/nej (3) 

Besök ungdomsmottagningen 

(fråga 9) 

Aldrig (1) till  Tre-Fyra 

gånger om året (4) 

Aldrig/sällan (1-2)/ regelbundet 

(3-4) 

 

Värderar skolans sex-och 

samlevnadsundervisning 

(fråga 12) 

Mycket bra (1) till Mycket 

dålig (5) 

Mycket bra/ganska bra (1-2), 

varken bra eller dålig (3) samt 

mycket dålig/ganska dålig (4-5) 

 

Sex- och samlevnadsundervisning 

skolan hjälpt att inte utsätta sig för 

risker 

(fråga 13) 

 

Ja i stor utsträckning (1) till  

Nej inte alls (4) 

Ja (1-2)/nej (3-4) 

Inflytande över sex-och 

samlevnadsundervisningen 

(fråga 15) 

 

Mycket (1) till Inget alls (4) Ja (1-2)/nej (3-4) 

Internetanvändning 

(fråga 16) 

Dagligen (1) till mer sällan  

eller aldrig (4) 

Ofta/regelbundet (1-2)/ 

sällan/aldrig (3-4) 

 

Besökt UMO.se 

(fråga 17 + 18) 

Ja, vid flera tillfällen (1)/Ja, 

någon gång (2) samt Nej, aldrig 

(3) 

 

Ja (1-2)/nej (3 + svaret ”nej” för 

fråga 17) 

Internet som informationskälla 

gällande sex och samlevnad 

(fråga 19) 

 

I mycket låg grad (1) till i 

mycket hög grad (5) 

I låg grad (1-3)/ i hög grad (4-5) 

Sex- och samlevnadsinformation 

Internet hjälpt att inte utsätta sig för 

risker 

(fråga 21) 

 

Ja i stor utsträckning (1) till  

Nej inte alls (4) samt Har inte 

sökt  info via internet (5) 

 

Ja (1-2)/nej (3-4) samt har inte 

sökt info via internet (5) 

Påståenden kring sex och samlevnad 

(fråga 23, 6 st variabler)  

Instämmer helt (1) till 

Instämmer inte alls (4) samt 

Vet ej (5) 

Instämmer helt (3-4)/ Instämmer 

inte alls (1-2) Vet ej (0) 
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Pilotstudie 

Innan enkäten skickades ut till respondenterna gjordes en pilotstudie (n=6) för att dels få en 

överblick över frågorna och layouten, dels för att kontrollera så olika inställda funktioner i 

webbenkäten fungerade som de skulle. Efter att ha testat enkäten mottogs feedback angående 

en fråga som ansågs onödig och någon som var otydlig, vilket korrigerades och efter det 

skickades enkäten till respondenterna. 

 

Svarsfrekvens 

Totalt skickades enkäten till 521 elever. Av dessa skickades nio tillbaka som inte blivit 

levererade av olika anledningar och därför räknas som ”missing data” (Ejlertsson, 2003). 

Enkäten bör därför kommit fram till totalt 512 elever. Av dessa besvarade endast 98 

ungdomar enkäten varav 61 var tjejer och 36 var killar. En person var av okänt kön. Bortfallet 

blev således 414/521 (80 %). Detta blev resultatet trots att det för att minimera bortfallet 

skickats ut två stycken påminnelser. Någon bortfallsanalys kunde inte göras. För att med 

större säkerhet kunna tolka resultaten genomfördes därför även en kompletterande kvalitativ 

studie i form av enskilda intervjuer med individer ur målgruppen, dock i en annan kommun. 

 

Kvalitativ studie 

Den kompletterande studien genomfördes med hjälp av enskilda intervjuer bland 

gymnasieungdomar i årskurs 1 i Karlshamns kommun. Målgruppen var självklar då den 

kvalitativa studien var tänkt att fördjupa det kvantitativa resultatet och därför gjordes 

intervjuerna i samma målgrupp. Syftet med kvalitativa intervjuer är att öka 

informationsvärdet och skapa ett djup genom informanters uppfattningar om det som studeras 

(Holme & Krohn Solvang, 1997). 

 

Konstruktion av intervjuguide 

När intervjuguiden konstruerades var utgångspunkten den enkät (se bilaga 2) som använts i 

den kvantitativa studien och som redan var grupperad i vissa ämneskategorier vilket Gillham 

(2008) menar är en viktig utgångspunkt inför utformandet av intervjuguiden. Han menar även 

att det är viktigt att revidera sitt material, gallra och slå ihop frågor till en fråga innan man 

anser sig klar med intervjuguiden. Intervjuguiden bearbetades utifrån dels frågorna i enkäten 

dels syftet och frågeställningarna och bildade två delar, en med frågor som berörde sex- och 
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samlevnadsinformation allmänt, i grundskolan samt genom ungdomsmottagningen och en del 

som berörde sex- och samlevnadsinformation via internet. Frågor som ansågs betydelsefulla 

utifrån resultatet av enkätstudien togs även med. Intervjuguiden bearbetades sedan i omgångar 

för att till slut innefatta de delar som ansågs betydelsefulla för att kunna komplettera den 

kvantitativa studien och godkändes av handledaren. Resultatet blev en intervjuguide med 

halvstrukturerade frågor som innebär en guide med inte särskilt många centrala frågor men 

med stödjande kommentarer och sonderande frågor (prompts and probes) vilket innebär 

kompletterande eller underordnade frågor som används endast ifall de behövs (Gillham, 2008) 

vilket valdes med syftet att fördjupa svaren.  

 

Urval och utförande 

Eftersom syftet med studien var att komplettera den kvantitativa studien hamnade urvalet på 

respondenter inom samma målgrupp, det vill säga gymnasieelever i årskurs 1. Först togs 

kontakt med en rektor på en gymnasieskola i Karlshamns kommun och som godkände att 

eleverna fick lov att intervjuas under skoltid i samråd med deras lärare. Därför kontaktades 

därefter en lärare på skolan som erbjöd ett avskilt rum till att genomföra intervjuerna i. 

 

Eleverna valde frivilligt att delta efter att ha fått information om studien i helklass under 

skoltid, där syftet med studien, cirka tid för genomförandet samt den etiska aspekten kring 

konfidentialitet togs upp. Eftersom de fick information om studien innan de valde att anmäla 

sig kanske de som frivilligt anmälde sig var personer som reflekterat över ämnet och på så sätt 

var mer villiga att diskutera ämnet. Det kan innebära att personen idealiserar realiteten och ger 

övertygande men förvrängda beskrivningar. Är intervjuaren bara medveten om den 

problematiken kan även sådana individer vara värdefulla intervjupersoner (Holme & Krohn 

Solvang, 1997). Respondenterna blev intervjuade enskilt under skoltid samma dag i ett avskilt 

och gemytligt litet rum på skolan. Miljön där intervjun äger rum är viktig för att 

intervjupersonen ska känna sig avslappnad. Det är också viktigt med tillit i 

intervjusituationen, vilket skapas genom att bland annat både redovisa och argumentera för 

sina åsikter för att få den intervjuade att uppleva att vi lyssnar på honom eller henne och tar 

allvarligt på hans eller hennes uppfattningar. Frivillighet samt att förklara för den intervjuade 

vad det är de medverkar i är därför viktigt för tilliten som i sin tur skapar en engagerande, 

kunskapsutvecklande och medvetandegörande process som en intervju bör medföra (Holme & 

Krohn Solvang (1997). I rummet där intervjun kom att genomföras fick de därför en och en 
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närmare information kring studien, att den kom att spelas in samt instruktioner för att uppnå 

bästa ljudkvalitet på materialet.  

 

Totalt anmälde sig fem elever varav tre var tjejer och två var killar vilket ansågs vara 

tillräckligt för att genomföra studien. Samtliga elever var 17 år gamla. Varje intervju tog ca 30 

minuter och avslutades med frågan om de ville tillägga något till de frågor som redan ställts. 

Detta är vad som kallas en respondentintervju, d.v.s. en intervju där respondenten själv är 

delaktig i det som studeras (Holme & Krohn Solvang, 1997), d.v.s deras egna upplevelser om 

att vara ungdom och söka sex- och samlevnadsinformation. Gillham (2008) menar att en 

intervju kan fortgå till den punkt då förklaringar är få och relativt lättviktiga, tills man känner 

en ”teoretisk mättnad”. Eftersom den kvalitativa studien utgick från empiriska data med 

samma utgångspunkt ansågs det att fem respondenter och ca 30 minuters intervjutid för 

samtliga uppfyllde målet att öka informationsvärdet. 

 

Transkription och analys 

Analysen inleddes med en transkription av det inspelade materialet. Först avlyssnades 

intervjuerna en gång för att sedan omvandlas till text med hjälp av ett transkriberingsprogram 

för att underlätta avlyssningen. De nerskrivna texterna lästes därefter igenom var och en för 

att få en helhetsbild av vad som sades. En innehållsanalys kan fokusera på antingen manifest- 

eller latent innehåll (Graneheim & Lundman, 2004). I denna studie fokuserades det i analysen 

på manifest innehåll eftersom det analyserades endast utifrån det som direkt uttalades under 

intervjuerna till skillnad från latent innehållsanalys som är en analys där man också tolkar den 

underliggande innebörden som förmedlas via texten (Graneheim & Lundman, 2004). Med det 

som utgångspunkt markerades de substantiella delarna i texterna var och en för att sedan läsas 

igenom en gång till. Efter det togs de meningsbärande enheterna i texterna ut vilket innebär 

ord eller uttalanden som relaterar till samma centrala mening. Ord som ”destillation” och 

”condensation” är en del i innehållsanalysen vilket användes som nästa steg i processen och 

innebar att korta ner innehållet samtidigt som det är viktigt att bevara kärnan i analysen. 

Sedan skapades kategorier utifrån de meningsbärande enheterna, vilket är ett ledande 

kännetecken för kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004). Vidare skapades 

subkategorier som slutligen ledde till koder att utgå ifrån i analysen. Gillham (2008) nämner 

att det kan vara en fara med att skapa kategorier av anledningen att de kan bli för snäva och 

därmed få ett enormt antal kategorier. Även Graneheim & Lundman (2004) tar upp 
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problematiken med att skapa kategorier och hur det kan påverka studiens trovärdighet. De 

menar att det är viktigt att de meningsbärande enheterna inte är för breda och att kategorier 

och koder täcker all väsentlig data. Eftersom syftet med den kvalitativa studien var att 

fördjupa den kvantitativa studien var utgångspunkten i analysen de olika frågorna i 

intervjuguiden som redan innan valts ut utifrån syftet med studien för att lättare kunna 

motsäga eller bekräfta de tidigare resultaten i den kvantitativa studien. 

 

Etiska överväganden 

En anledning till att studien i huvudsak genomfördes med hjälp av webbaserade enkäter var 

för att erbjuda ungdomarna den anonymitet som oftast efterfrågas när det gäller ämnet 

sexualitet (Lund-Sonenstein, 2012). För att tillgodose konfidentialitetskravet har endast 

författaren tillgång till inloggningsuppgifter till EvaSys samt till det usb-minne som det 

insamlade materialet förvaras på både när det gäller den kvantitativa och den kvalitativa 

studien. Informationskravet tillgodosågs i den kvantitativa studien genom att via enkäten 

bifoga ett informationsbrev till respondenterna, vilket upplyste om bl.a. anonymitet och syfte 

med studien samt att de när som helst kunde välja att avbryta deltagandet. Respondenterna 

hänvisades även till att ta kontakt via e-post om de hade eventuella frågor kring studien.  

E-postadresserna till eleverna var anonyma på det sätt att det inte gick att koppla  

e-postadresserna till ett specifikt svar, vilket det också informerades om. När det gällde 

intervjuerna i den kvalitativa studien gavs muntlig information angående syftet med studien, 

presentation av författaren, frivillighet att delta samt rätten att avbryta intervjun. De 

informanter som valde att delta i en intervju blev sedan enskilt informerade om att intervjun 

kommer att spelas in samt att det inspelade materialet kommer att förstöras efter att det 

bearbetats och analyserats. Samma information fick även rektorerna i samband med förfrågan 

om de ville bidra med e-postadresser till elever samt elever som frivilligt ställde upp för 

intervju. De fick även information om att de kunde ta vidare kontakt om de ville ha 

examensarbetet skickat till sig när det var färdigställt. 

 

Eftersom både den kvantitativa och kvalitativa studien var frivillig att delta i uppnåddes även 

samtyckeskravet. Alla respondenter och informanter var över 15 år och därför krävdes inte 

målsmans samtycke. Efter att allt material sammanställt i denna uppsats kommer allt material 

att förstöras eller tas bort. Inga identiteter går att spåra. Inloggning till EvaSys samt de  
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e-postadresser som använts kommer även de att tas bort. Information gavs om att materialet i 

de båda studierna endast skall utnyttjas för det aktuella examensarbetet för att på så sätt 

tillgodose nyttjandekravet.  

 

Risken med denna studie är att det berör ett för många, känsligt ämne och kan upplevas som 

intrång på deltagarnas integritet, vilket det har tagits hänsyn till när studien genomförts. 

Nyttan av det är att genom denna studie få den information som behövs för att tillgodose 

ungdomars behov när det gäller att söka information om sex och samlevnad.  

 

Resultat 

Resultatet är baserat på en kvantitativ studie i form av webbaserade enkäter och en kvalitativ 

studie i form av enskilda intervjuer som en fördjupning till den kvantitativa studien.  

 

Kvantitativ studie 
Totalt besvarades enkäten av 98 personer varav 61 tjejer (63 %) och 36 killar (37 %) samt 1 

person av okänt kön (1 %).  Det var 67 % av ungdomarna som var singlar och 32 % hade 

pojk- eller flickvän. Nästan alla (97 %) uppgav att de hade haft sex- & 

samlevnadsundervisning i högstadiet.  

 

Tabell 2 – Översikt över bakgrund och uppväxtvillkor, andel (%) 

 

Uppväxtvillkor  

Födda i Sverige 92 (n=97) 

Båda föräldrar 

födda i Sverige 

79 (n=97) 

Uppvuxen större 

delen av sitt liv i 

Sverige 

97 (n=96) 
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Tabell 3 – Översikt över familjeförhållanden större delen av uppväxten, andel (%) 

 

Familjeförhållanden n=97 

Mamma, pappa och syskon 64 

Mamma, pappa, inga syskon 3 

Skilda föräldrar med syskon 30 

Skilda föräldrar, inga syskon 2 

 

Resultatet visade att det fanns en signifikant skillnad mellan tjejer och killar när det gäller 

internet som informationskälla, där killarna i högre grad än tjejerna uppgav internet som en 

huvudsaklig källa till information kring preventivmedel och sexuellt överförda infektioner 

(tabell 4).  

 

Tabell 4     Rapporterad huvudsaklig informationskälla för preventivmedel och sexuellt    

                   överförda infektioner fördelat på kön, andel (%) 

                                                          Tjej            Kille          Totalt                p 

                                                          (n=61)       ( n=36)       (n=97) 

Skolan   77 89 81          0.147 

Mamma   25 14 21          0.208 

Pappa   7 6 6          0.843 

Syskon   8 0 5          0.078 

Kompisar   41 22 34          0.060 

Partner   5 11 7          0.255 

Personal på ungdomsmottagning 39 25 3          0.150 

Vårdpersonal på annan 

mottagning 

7 6 6          0.843 

Informationsmaterial  13 8 11 0,473 

TV, tidningar, radio  21 19 21 0,826 

Internet   18 44 28 0,005 

Annat   10 6 8 0,459 

 

Not: Max tre val var möjliga 

 

I jämförelsen kunde ses att tjejer i högre grad än killar tenderade att uppge kompisar (p=0.06) 

som en källa till information. Totalt uppgav 81 % skolan som en huvudsaklig källa till 

information kring preventivmedel och sexuellt överförda infektioner. Medianen på frågan hur 

skolans sex & samlevnadsundervisning värderas, hamnade på alternativet ”varken bra eller 
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dåligt”. Av respondenterna var det 40 % som ansåg att informationen de fått i skolan i viss 

utsträckning hjälpt dem att inte utsätta sig för risker såsom oönskat föräldraskap eller sexuellt 

överförda infektioner. Av killarna ansåg 82 % att så var fallet, vilket var något i högre grad än 

tjejerna (61 %). 

 

På frågan om hur stort inflytande de ansåg sig ha haft över sex- och 

samlevnadsundervisningen i skolan svarade totalt 67 % att de ansåg sig haft lite eller inget 

inflytande alls. En signifikant skillnad mellan könen fanns då 47 % av tjejerna svarat lite eller 

inget inflytande alls medan motsvarande andel hos killarna var 19 % (p=0.03). 

Det fanns ingen signifikant skillnad mellan könen (p=0.17) när det gällde uppfattningen om 

vem som undervisar i sex- och samlevnadsundervisning i skolan. Däremot ansåg majoriteten 

av tjejerna att det var bättre med personal utifrån (54 %). Hos killarna ansåg 39 % detsamma. 

Få tyckte att det var bättre med personal från skolan (11 % totalt) medan 39 % av tjejerna 

ansåg att det inte spelade någon roll vem som undervisade i ämnet och 42 % av killarna ansåg 

detsamma. På frågan hur ofta de besökt/besöker ungdomsmottagningen framkom ingen 

signifikant skillnad mellan könen (p=0.54). Däremot var det en majoritet av både tjejer och 

killar som uppgav att de aldrig eller mycket sällan besöker ungdomsmottagningen (62 % av 

tjejerna och 67 % av killarna). Det visade sig att de som ansåg sig haft lite eller inget 

inflytande alls över sex- och samlevnadsundervisningen i skolan också var mindre benägna att 

besöka ungdomsmottagningen (tabell 5). 
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Tabell 5 Benägenhet att besöka ungdomsmottagningen relaterat till kön samt olika 

aspekter på undervisning och information om sex och samlevnad, redovisat som 

oddskvoter (OR) och 95 % konfidensintervall (95 % CI) utifrån en logistisk 

regressionsanalys. 

 

Variabel Svarsalternativ OR 

ojusterat 

(95 % CI 

ojusterat) 

P OR 

justerat 

(95 % CI 

justerat) 

P 

Kön Tjej 

Kille 

1,0 

0,8 

 

(0,3 - 1,8) 

 

0,53 

1,0 

0,5 

 

(0,2 – 1,7) 

  

0,26 

Värderar skolans 

sex- och samlevnads 

undervisning 

Bra 

Varken bra eller 

dålig 

Dålig 

1,0 

0,9 

 

0,5 

 

(0,3 - 2,6) 

 

(0,2 – 1,5) 

 

0,83 

 

0,22 

1,0 

1,7 

 

1,8 

 

(0,4 – 7,7) 

 

(0,6 – 5,8) 

 

0,48 

 

0,32 

Sex- och samlevnads 

undervisning hjälpt 

att inte utsätta sig för 

risker 

Ja 

Nej 

1,0 

2,5 

 

(1,0 - 6,1) 

 

0,05 

1,0 

2,3 

 

(0,7 – 7,7) 

 

0,18 

Inflytande sex- och 

samlevnads 

undervisning 

Mycket 

Lite 

1,0 

0,4 

 

(0,2 - 1,1) 

 

0,07 
1,0 

0,3 

 

(0,1 – 0,9) 

 

0,03 

Hört talas om 

UMO.se 

Ja 

Nej 

1,0 

0,5 

 

(0,2 - 1,2) 

 

0,14 

1,0 

0,6 

 

(0,2 – 1,8) 

 

0,37 

Sex- och 

samlevnadsinfo 

Internet hjälpt att 

inte utsätta sig för 

risker 

Ja 

Nej 

Har inte sökt 

info via internet 

1,0 

1,6 

 

0,5 

 

(0,6 - 4,8) 

 

(0,2 – 1,4) 

 

0,38 

 

0.21 

1,0 

2,1 

 

2,5 

 

(0,6 – 6,8) 

 

(0,6 - 10,1) 

 

0,22 

 

0,20 

 

På frågan var de helst skulle vända sig för att prata sexualitet framkom ingen signifikant 

skillnad mellan könen. De flesta uppgav kompisar och partner som de som de helst vänder sig 

till för att prata sexualitet. Varken sociala nätverk på internet eller professionella personer via 

en seriös internetsajt sågs som ställen dit de helst skulle vända sig (se Figur 1 och 2). 
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Skolan
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Mamma
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12%
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mottagning
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tidningar och radio

2%

Sociala nätverk på 
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3%
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3%

Annat
8%

Tjejer

 

 Figur 1 Vart eller till vem respondenten i första hand vänder sig när det gäller att prata 

om sexualitet (tjejer) n=61 
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Figur 2 Vart eller till vem respondenten i första hand vänder sig när det gäller att prata 

om sexualitet (killar) n=36 

 

 

Däremot visade det sig finnas en skillnad mellan killar och tjejer gällande vilka som sökt 

informationen via internet då 30 % av tjejerna uppgav att de inte sökt information på internet i 

jämförelse med 4 % hos killarna (p=0.03). En viss skillnad visade sig också mellan killarna 

och tjejerna när det gällde huruvida de ansåg att informationen via internet hjälpt dem att inte 

utsätta sig för några risker där killar i högre grad ansåg att internet som informationskälla varit 
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en hjälp att inte utsätta sig för risker samtidigt som majoriteten av tjejerna uppgav att de inte 

sökt information via internet överhuvudtaget (tabell 6). 

 

Tabell 6 Respondentens upplevelse om den sex- och samlevnadsinformation hon/han 

själv sökt via internet har hjälpt denne att inte utsätta sig för risker, andel (%) 

 

      

   Tjej  

(n=60) 
Kille 

(n=36)   
Totalt 

(n=96) 

      

Ja  35 61 45 

Nej   17 28 21 

Har inte sökt information via 

internet 

 

48 

 

11 

 

34 

 

p=0.001 

     

 

 

På frågan om de hört talas om webbsidan UMO.se (ungdomsmottagningen på nätet), svarade 

merparten att de inte hade hört talas om webbsidan (71 %). Av de som hade hört talas om 

sidan (29 %) var det 10 % som besökt webbsidan regelbundet och 53 % vid något enstaka 

tillfälle.  

 

En öppen fråga ställdes angående vad ungdomarna anser om att söka sex- och 

samlevnadsinformation på internet där både positiva och negativa åsikter framgick.  

 

”Det är bra för det är lätt att hitta och söka, och ingen behöver någonsin få reda på att du 

gjort det” 

 

”Ingen annan behöver veta att du kollar upp fakta. Går du till um (ungdomsmottagningen) 

ser folk det, kan vara en kompis och sen kan det spridas en massa rykten. Man vill inte att alla 

ska veta vad du gör på um”. 

 

”Det är enkelt att söka på precis det man vill få reda på och snabbt få svar”. 
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”det kan vara svårt att hitta det man vill ha råd om på internet, där finns mycket skräp”  

 

”Det kan vara riskfyllt eftersom sanningsgraden inte är kontrollerad. Ungdomar kan få en 

felaktig syn på sex och samlevnad”. 

 

De respondenter som hade uppfattningen att internet som informationskälla hjälp dem att inte 

utsätta sig för risker var i högre grad positiva till internet som informationskälla. De som 

aldrig sökt information via internet samt de som inte ansåg att det inte hjälpt dem utsätta sig 

för risker hade i lägre grad uppfattningen att internet är ett bra ställe att söka information om 

sex och samlevnad (tabell 7). 

 

Tabell 7 Positiv uppfattning om internet som informationskälla, relaterat till kön, 

föräldrars härkomst samt olika aspekter på undervisning och information om 

sex och samlevnad redovisat som Oddskvoter (OR) och 95 % konfidensintervall 

(95 % CI) utifrån en logistisk regressionsanalys. 

 

Variabel Svarsalternativ OR 

ojusterat 

(95 % CI 

ojusterat) 

P OR 

justerat 

(95 % CI 

justerat) 

P 

Kön Tjej 

Kille 

1,0 

1,5 

 

(0,6 – 3,4) 

 

0,36 

1,0 

0,8 

 

(0,3 – 2,3) 

 

0,72 

Föräldrar födda i Sverige Ja 

Nej 

1,0 

0,9 

 

(0,2 – 4,3) 

 

0,89 

1,0 

1,1 

 

(0,2 – 6,3) 

  

0,93 

Sex- och 

samlevnadsundervisning 

hjälpt att inte utsätta sig 

för risker 

Ja 

Nej 

1,0 

0,1 

 

(0,4 – 2,4) 

 

0,98 

1,0 

1,1 

 

(0,4 – 3,2) 

 

0,82 

Besökt UMO.se Ja 

Nej 

1,0 

2,4 

 

(0,5 – 

11,1) 

 

0,26 

1,0 

1,7 

 

 

(0,5 – 5,5) 

 

0,35 

Sex- och samlevnadsinfo 

Internet hjälpt att inte 

utsätta sig för risker 

Ja 

Nej 

Har inte sökt 

info via internet 

1,0 

0,8 

 

0,3 

 

(0,3 – 2,2) 

 

(0,1 – 0,7) 

 

0,60 

 

0,00 

1,0 

5,2 

 

3,8 

 

(1,6 – 16,6) 

 

(1,0 – 14,6) 

 

0,00 

 

0,05 
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Kvalitativ studie 

Resultat från analysen visas översiktligt i tabell 8. 

Tabell 8 Kategorisering utifrån kvalitativa resultat 

 

Kategori Subkategori Koder 

Information om sexuell hälsa Allmän uppfattning Naturligt ämne att prata om 

Svårt att söka information 

Kompisar viktig källa 

 Sex- och 

samlevnadsundervisning i 

grundskolan 

Viktigt med en bra grund 

Mycket ny info 

Intressant lektion 

Delade upplevelser  

 

 

 

Ungdomsmottagningen Positiva upplevelser 

Viktigt med personlig 

kontakt 

Trygg och säker källa 

 

 Internet Viktigt att vara kritisk 

Snabb info 

 

 

 
Den allmänna upplevelsen av sex- och samlevnadsinformation bland informanterna var att det 

är ett naturligt ämne att prata om oavsett med vem eller vilka. Motiveringarna till varför det 

var ett naturligt ämne att prata om löd bland annat att det kändes bättre att få prata med någon 

om saker kring sexualitet än att inte göra det. Uppfattningen att sexualitet är ett naturligt ämne 

att prata om inriktade sig mer mot att det var ett naturligt ämne att prata om främst med 

kompisar, inte lika mycket i allmänhet.  

 

”jag säger ju allt till mina bästa vänner och till mina föräldrar för jag tycker det är lika bra 

att de får veta saker ändå” (Tjej) 
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En tjej uttryckte att det beror mycket på hur föräldrarna är emot en som avgör om det är lätt 

att prata med dem eller inte. Hon menade även att kompisar oftast tycker samma sak, att det är 

därför man är kompisar och att det därför är lätt att diskutera ämnet sexualitet med varandra.  

 

”sexualiteten är ju en gemensam grej så ingen tycker ju illa om det typ” (Kille) 

 

Generellt var upplevelsen av sex och samlevnadsinformation att det är lätt att föra på tal och 

diskutera, särskilt bland kompisar. Däremot upplevdes det samtidigt som svårt att söka 

information om sex och samlevnad på egen hand eftersom det är svårt att veta vad som är en 

säker källa, t.ex ansågs kompisar vara en viktig källa för att ventilera eventuella funderingar 

med men ansågs inte vara en säker källa för att ta upp specifika problem med. 

Ungdomsmottagningen ansågs vara en trygg källa men inget förstahandsval när det gäller att 

söka information om sexuell hälsa. 

 

”Det är svårt men jag vet inte riktigt varför det är så svårt. Antingen frågar man ju kompisar 

eller så söker man på internet” (Kille) 

 

Några informanter uppgav att de främst pratade om sin sexuella hälsa med kompisar och 

ansåg att det oftast räckte med det utbytet. Samma informanter uppgav samtidigt att de ansåg 

sig redan ha en del kunskaper i ämnet utan att kunna uppe varifrån de fått informationen. 

 

”Det enda man typ har läst om det är ju typ biologi i åttan eller vad det var men annars vet 

man ju mycket om det utan att ha läst det eller så” (Tjej) 

 
Undervisning i sex och samlevnad hade samtliga informanter haft under grundskolan. Detta 

ansågs vara en viktig grund för att vidare kunna söka information på egen hand och kunna 

vara kritisk t.ex. vid sökning på internet. Huruvida undervisningen i sex och samlevnad under 

grundskolan var bra eller dålig fanns det skilda upplevelser av. En informant förklarade att 

hon hade både positiva och negativa uppfattningar samtidigt som en annan informant hade 

upplevt undervisningen endast på ett positivt sätt.  

 

”Det positiva var väl att en del lärde man sig jättemycket av och en del var bara onödig” 

(Tjej) 
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Det var något vi inte brukade ha sen var det ju spännande med, utforska typ” (Kille) 

 

Någon hade inte så mycket minnen av undervisningen, hur den var upplagd eller vad 

informanten ansåg om den och tolkade det som att undervisningen i ämnet inte hade varit 

särskilt bra. På frågorna kring hur en undervisning bör vara upplagd uppgav majoriteten av 

informanterna att det var viktigt med diskussioner i grupp, bland annat eftersom det var ett 

roligt ämne att diskutera. Någon uppgav även att det är mycket som behövs tas upp som de 

saknat i sin undervisning som t.ex. information om olika sjukdomar. De flesta ansåg också att 

de upplevt undervisningen som intressant och rolig överlag. De upplevde även att deras 

klasskamrater hade samma uppfattning.  

 

”Det var en massa saker som jag inte visste innan, alltså det var mer fördjupat, man kunde ju 

ingenting innan, bara grunden litegrann sen förklarade ju läraren hur det var” (Kille) 

 

Samtliga informanter hade en positiv upplevelse av ungdomsmottagingen. Anledningen till att 

de sökte sig till ungdomsmottagningen för information var bland annat för att det ansågs vara 

en trygg och säker källa. 

 

”Jag vänder mig till ungdomsmottagningen för jag har lättast att prata med dem och det 

känns mer privat, alltså de hjälper en” (Tjej) 

 

Informanterna upplevde att ungdomsmottagningen hade en trevlig miljö och att de fick ett bra 

bemötande av personalen där. Några uppgav att det var viktigt med den fysiska kontakten när 

det gällde frågor om sexuell hälsa men kunde inte riktigt motivera varför det var viktigt. 

 

”Jag tycker det är bäst att fråga öga mot öga, det känns bäst” (Tjej) 

 
Internet ansågs av några vara ett snabbt och enkelt sätt att få mycket information på men när 

det gäller den sexuella hälsan ansågs det som mindre bra att söka sådan information på 

internet. Även om en del var positiva till att söka information via internet ansågs det samtidigt 

vara lättillgänglig information som man behöver vara kritisk till och som behöver 

kompletteras genom att kontakta t.ex. en ungdomsmottagning. 
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”vissa sidor spårade ju ut eller så, så jag tyckte det var bättre att gå till 

ungdomsmottagningen ganska snabbt då” (Tjej) 

 

Några uppgav i högre grad än andra att de inte i första hand väljer internet som sökkälla med 

motiveringar som att det är lättare att få korrekt information t.ex. via ungdomsmottagningen. 

Andra uppgav istället att de i högre utsträckning först söker på internet men för att sedan i 

andra hand kontaktar ungdomsmottagningen vid behov. Samtidigt verkade inte någon av 

dessa källor generellt vara ett förstahandsval bland informanterna. 

 

”Om man inte vågar fråga någon så kollar man ju på internet” (Kille) 

 

Flera ansåg att det var viktigt att snabbt få svar på något man undrade men det fanns skilda 

uppfattningar om vilket sätt som var bäst lämpad att snabbt söka information om sex och 

samlevnad.  

 

”Jag tyckte det var positivt att söka informationen på internet, jag fick ju leta lite men kände 

inte att jag behövde kontakta ungdomsmottagningen, annars hade jag gjort det om jag inte 

fått svar på det jag sökte” (Kille) 

 

Det fanns en viss osäkerhet bland några av informanterna kring att söka information via 

internet på grund av all den information som finns där samt att inte kunna lita på det som står 

där. 

 

”Om man har något problem så kan man söka det där men då vet man ju inte om man får fel 

sidor” (Tjej) 

 

Ungdomsmottagningen på internet (UMO.se) hade nästan alla informanter hört talas om och 

besökt. Information om sidan hade de fått via sex- och samlevnadsundervisningen i 

grundskolan och av den anledningen kommit i kontakt med sidan. De som besökt sidan 

upplevde den endast som trygg och positiv.  

 

”Alltså det fanns jättemycket så det var allt man behövde typ”(Tjej) 
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”Ja den kändes trovärdig, det kändes som det var gjort för att verkligen ungdomar skulle 

kunna få hjälp där” (Tjej) 

 

Samtliga informanter som hört talas om sidan UMO.se var överrens om att det är en trovärdig 

källa till information samt att det fanns information om det mesta som ungdomar behöver veta 

för just deras hälsa i ungdomsåren till skillnad från internet i övrigt som upplevdes som svårt 

att hitta information, inte minst korrekt information. Eftersom det ansågs vara viktigt att få 

information från någon professionell inom ämnet t.ex. en barnmorska, upplevdes också 

UMO.se som en trygg källa till information eftersom det där finns professionella personer 

inom bland annat området sexualitet att fråga och få korrekt information utav. Samtidigt kan 

man där vara anonym, vilket verkade uppskattas bland informanterna.  

 

Sammanfattning  

Nästan alla ungdomar uppgav att de haft sex- och samlevnadsundervisning under högstadiet. 

Skolan visade sig också vara det ställe där de flesta ungdomar fått information om 

preventivmedel och sexuellt överförda infektioner. Däremot ansåg majoriteten av 

ungdomarna att undervisningen varken var bra eller dålig. Killarna upplevde dock 

undervisningen som positiv i högre grad än vad tjejerna gjorde. Skolan var inte den arena dit 

ungdomarna i första hand vänder sig när det gäller att prata om sexualitet utan istället pratar 

ungdomarna i första hand med kompisar eller partner om sexualitet, vilket gäller båda könen. 

Även den kvalitativa studien bekräftar att ungdomarna helst vänder sig till kompisar för att 

prata om sexualitet. Den kvalitativa studien visade att det, när det gäller kompisar, mer 

handlar om att diskutera sexualitet generellt snarare än specifika problem då de hellre vände 

sig dit de ansåg att det fanns pålitlig kunskap i ämnet, såsom ungdomsmottagningen. 

 

Samtliga av både killarna och tjejerna uppgav dock att de aldrig eller mycket sällan besöker 

ungdomsmottagningen. Den kvalitativa studien visade ändå att upplevelserna av besöken 

generellt var positiva. Det var också mindre troligt att besöka ungdomsmottagningen bland 

dem som också ansåg sig haft lite eller inget inflytande alls över sex- och 

samlevnadsundervisningen i grundskolan vilket flertalet av ungdomarna ansåg sig haft.  
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En skillnad mellan killarna och tjejerna framkom när det gällde internet som 

informationskälla, där killar i högre grad uppgav att de huvudsakligen fått information om 

sexuellt överförda infektioner än tjejerna. Trots att ungdomarna generellt ansåg att det var 

viktigt att vara kritisk till informationen som finns på internet gällande sexualitet, ansåg 

samtidigt de flesta att den information de sökt via internet hjälpt dem att inte utsätta sig för 

risker. De som ansåg detta var också mer positiva till internet som informationskälla.  

 

Diskussion  

Enkätundersökningen visade att skolan upplevdes av ungdomarna vara den huvudsakliga 

informationskällan för preventivmedel och sexuellt överförda infektioner.  Eftersom sex- och 

samlevnadsundervisning i grundskolan är obligatorisk (Socialstyrelsen, 2009) kan detta för 

många även vara den enda informationskällan vilket kan ses som ett problem då sex- och 

samlevnadsundervisningen i grundskolan är otillräcklig (Larsson, Tydén, Hanson & 

Häggström-Nordin, 2007; Ekstrand et al., 2005; Makenzius, et al., 2009). Även resultatet i 

denna studie bekräftade en viss bristfällighet när det gäller sex- och 

samlevnadsundervisningen i skolan utifrån elevernas egna upplevelser. Resultatet visade 

bland annat på behov av förbättring när det gäller sex- och samlevnadsundervisningen i 

skolan genom att knappt hälften ansåg att informationen till viss del hjälpt dem att inte utsätta 

sig för risker. Merparten ansåg att de hade lite eller inget inflytande alls över undervisningen 

vilket kan vara en bland flera orsaksfaktorer till att den inte upplevdes som bra. 

Meningsfullhet är en av tre komponenter i Antonovskys begrepp KASAM (Känsla av 

sammanhang) som kan ha betydelse för hur ungdomarna upplever undervisningen. Även 

begriplighet och hanterbarhet, i samspel med meningsfullhet, är faktorer som i sin 

fullständighet bidrar till en bättre hälsa (Antonovsky, 2005). Utifrån teorin kan det ses att om 

ungdomarna har goda kunskaper om sexualitet och dess konsekvenser 

(begriplighet), blir också undervisningen i skolan mer meningsfull vilket i sin tur borde ge 

ungdomarna förutsättningar för att på ett bättre sätt kunna hantera risksituationer. 

En metod som studerats i relation till KASAM och sexualundervisning är upplevelsebaserat 

lärande som trots vissa begränsningar kan fungera som en lärandemetod när det gäller 

sexualundervisning (Lindblad & Walther, 2008). Olika tillvägagångssätt för lärande i skolan 

gällande sex och samlevnad kan därför vara ett behov som efterfrågas av ungdomarna med 

anledning av den upplevelse de haft av undervisningen.  
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Förutom att kvaliteten i undervisningen inte upplevs som positiv kan en orsak till den mer 

negativa upplevelsen vara att ämnet sex- och samlevnad inte är obligatoriskt i 

lärarutbildningen för de lärare som undervisar i ämnet (Socialstyrelsen, 2009), därför upplevs 

kanske inte heller undervisningen som positiv. Lärarens roll är enligt Dewey (2004) inte att 

överföra kunskap till eleverna utan att se till att kunskap istället skapas genom kontakten 

mellan eleven och lärare.  För att skapa ett framgångsrikt lärande genom att använda 

upplevelsebaserat lärande i undervisningen krävs av pedagogen både erfarenhet, engagemang 

och kunskap om undervisningens didaktik (Lindblad & Walther, 2008). Vikten av kunskap i 

olika pedagogiska metoder visar på att utbildning hos läraren är viktig för att i sin tur kunna 

bidra till lärande hos ungdomarna. Samspelet mellan lärare och elev är viktigt (Säljö, 2000), 

vilket borde tas hänsyn till i undervisningen då förtroende mellan elev och lärare skapar en 

trygghet hos eleven (Lindblad & Walther, 2008). Utifrån resultatet gick det inte att se någon 

direkt koppling till en negativ upplevelse av lärarna som undervisade i ämnet utan mer 

behovet av att förbättra undervisningen generellt. Majoriteten ansåg inte att lärare från skolan 

var den bäst ämnade för att hålla i undervisningen kring sex och samlevnad. När det gäller 

upplevelsebaserat lärande är det viktigt att samarbeta med olika aktörer och även ta hjälp av 

andra yrkesroller i undervisningen (Lindblad & Walther, 2008). Elevernas önskemål att någon 

utomstående bör undervisa i ämnet kan bero på att de söker trygghet och förtroende när det 

gäller att diskutera deras sexuella hälsa. En utvärdering av en intervention med syfte att öka 

kunskaper om och attityder till kondomer och akut preventivmedel (ECP- emergency 

contraceptive pill) utan att varken öka användningen av ECP eller minska användningen av 

kondom, visade goda resultat genom att öka tillgången till kondom. Studien visade även på 

positiva resultat när det gällde att med hjälp av utomstående yrkesgrupper såsom 

sjuksköterskor och barnmorskor, använda sig av en mer praktisk undervisning i skolorna när 

det handlar om sexualundervisning (Larsson, Eurenius, Westerling & Tydén, 2006). En 

majoritet av ungdomarna oavsett kön hade sällan eller aldrig besökt ungdomsmottagningen. 

Att implementera yrkesgrupper från hälso- och sjukvården i skolundervisningen i syfte att öka 

ungdomars sexuella hälsa skulle kunna bidra till en viss trygghet hos eleverna att på egen 

hand söka sig till hälso- och sjukvården i form av ungdomsmottagning. Samma angelägenhet 

finns i en studie bland unga kvinnor i åldrarna 16-23 år som visade att även om kunskap om 

sexuellt överförda infektioner finns, tenderar kunskapen att brista i handling. Studien pekar på 

att kvinnorna trots kunskap om sexuellt överförda infektioner låtit bli att använda kondom 
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(Andersson-Ellström & Milson, 2002).  Studien visade inte märkbart på vart kunskapen bör 

komma ifrån, däremot efterfrågades trygga och säkra källor i första hand. Trygga källor 

framkom även som en viktig del utifrån resultatet av denna studie då det utifrån den 

kvalitativa studien visade sig att samtliga som besökt ungdomsmottagningen vänt sig dit av 

anledningen att de ansåg det vara en trygg källa. Slutsatsen av studien tog även upp hälso- och 

sjukvården som den viktigaste källan för att undvika sexuellt överförda infektioner 

(Andersson-Ellström & Milson, 2002). Återigen bör nämnas att KASAM kan ha en betydande 

roll när det gäller sexualundervisningen för att undervisningen ska kunna leda till 

beteendeförändringar. Beteendeförändringar i form av ökat risktagande är en av de främsta 

anledningarna till ökningen av klamydia (Larsson & Tydén, 2006; Socialstyrelsen, 2009). 

Även om Sverige har en bra sexuell- och reproduktiv hälsa generellt och i jämförelse med 

andra länder (Socialstyrelsen, 2009), visar studien på att det inte räcker att erbjuda 

ungdomarna obligatorisk sexualundervisning eller gratis kondomer. För att uppnå en kunskap 

som leder till beteendeförändring  krävs såväl ett sammanhang hos ungdomarna som 

samarbete mellan olika aktörer, såväl skola, hälso- och sjukvård och föräldrar (Häggström-

Nordin, Sandberg, Hanson & Tydén, 2006).  

 

Resultatet i denna studie visade även på en viss tendens till att tjejerna var mer kritiska till 

information överlag medan andra studier visar på att killar är mindre benägna att ta åt sig och 

söka information (Calsyn et al., 2013).  Ungdomarna beskrev utifrån den kvalitativa studien 

vikten av att vara kritisk till information, speciellt när det gällde att söka information på 

internet. Det är viktigt att informationen kring sex och samlevnad är komplett och detsamma 

borde gälla oavsett varifrån informationen kommer (Lund-Sonenstein, 2012). Det är därför av 

vikt att informationen är korrekt oberoende om informationen kommer från föräldrar och 

lärare eller om den kommer från internet. Föräldrar och lärare har, med stöd från samhället, 

det yttersta ansvaret för att ge ungdomar den information de behöver för att ungdomarna 

själva ska kunna skydda sig från sexuell ohälsa (WHO, 2006a). Samtidigt är den information 

som kommer från föräldrar och vänner oftast felaktig (Bäckman, 2003). Med det som 

bakgrund borde det satsas på att se till att det från de viktigaste källorna till information, också 

kommer riktig och komplett information. Den främsta informationskällan oavsett kön, när det 

gällde frågan om var ungdomarna i första hand vänder sig när det gäller att prata om 

sexualitet, var kompisar. Det sociala stödet har visat sig ha en positiv påverkan för den 

sexuella hälsan hos ungdomar, särskilt stödet från kompisar men också från föräldrar (Kumi-
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Kyereme, Awusabo-Asare, Biddlecom & Tanle (2007). Samtidigt gav den kvalitativa studien 

en större inblick i varför ungdomarna sökte information på ett visst ställe. Ungdomarna 

bekräftade att det sociala stödet var viktigt mer med syftet att få ”ventilera” eventuella 

funderingar snarare än att ta upp specifika problem. Vid upplevda problem var trygga och 

säkra källor viktiga, vilket inte kompisar upplevdes vara. En anledning till att ungdomar i 

första hand vänder sig till kompisar kan vara att det i det sällskapet främst ansågs naturligt att 

prata om ämnet. Kompisar upplevs således som en social trygghet.  

 

Ungdomar som inte får den information de söker i skolan, söker istället efter information på 

annat håll (Aresu, 2009), vilket skulle kunna innebära en arena som internet. Där det finns en 

stor mängd information av bland annat pornografisk karaktär som ger en missvisande bild av 

sexualitet (Gerouki & L Norris, 2007). En signifikant skillnad mellan könen visade sig när det 

gällde internet som informationskälla. Killarna uppgav i högre grad internet som en källa 

varifrån de fått information om preventivmedel och sexuellt överförda infektioner. Även när 

det gällde frågan vart de själva valt att vända sig för att söka information om sex och 

samlevnad hade killar i högre grad än tjejer använt sig av internet (Kummervold et al., 2008). 

Studier visar på bristande empati hos männen samt en negativ inställning till 

kondomanvändning vilket kan vara en effekt av den missvisande information internet som 

informationskälla kan ge. Generellt är kvinnor mer pålästa än män när det gäller 

kondomanvändning och också mer benägna att söka information, särskilt via andra källor än 

internet (Calsyn, Peavy, Wells,  Campbell, Hatch‐Maillette, Greenfield & Tross, 2013). 

Därför drar jag slutsatsen att källan till information är viktig för framtida sexuella attityder 

hos ungdomarna och det är särskilt viktigt att ta hänsyn till utifrån ett genusperspektiv. 

 

Intresset för att söka hälsorelaterad information via internet har ökat markant på kort tid, 

särskilt när det gäller unga tjejer men även den europeiska befolkningen generellt 

(Kummervold et al., 2008). Detta kan leda till en mer utjämnad könsfördelning när det gäller 

att söka information via internet. Resultatet visar att tjejer är mer kritiska till den information 

som finns på internet till skillnad från killar och kanske är det då det, att vara kritisk till 

informationen, som bör fokuseras på när det gäller unga och information på internet när det 

gäller deras sexuella hälsa. 

 



- 43 - 

 

Olika källor berör både den positiva och den negativa sidan av internet när det gäller 

hälsoinformation kring den sexuella hälsan, särskilt framhävs detta när det gäller ungdomar 

(Norris, 2007). Ungdomarna själva hade olika uppfattningar kring huruvida internet var 

positivt eller negativt när det gällde att söka information om sexualitet. Några framhävde 

utifrån den kvalitativa studien bland annat vikten av att vara kritisk till den information som 

internet bistår med. Det ansågs lättare om de sedan tidigare fått en bra grundläggande 

information om sex- och samlevnad, med vilket det syftades på undervisningen i grundskolan. 

Det är viktigt att ungdomar får lärdom i hur de kan maximera sin bedömning och analys av 

den information som finns på internet (Norris, 2007). Återigen bör därför bristerna i den 

obligatoriska undervisningen framhållas, vilket visar på att allt hör till en helhet och kanske 

kan en bättre undervisning i grundskolan också leda till ett mer kritiskt förhållningssätt till 

information via internet för att bland annat undvika icke legitima och mindre informativa 

källor. 

 

Internet som informationskälla verkade upplevas som mer positiv hos killarna än hos tjejerna. 

Tjejerna tenderade i högre grad vara misstänksamma mot informationen som finns på internet 

jämfört med killarna, samtidigt som båda könen nämnde att det var viktigt att vara kritisk till 

informationen. En tidigare studie bekräftar att ungdomar generellt är misstänksamma mot 

internet som informationskälla till sexualitet och att informationen via internet måste vara 

korrekt och fullständig. Samtidigt betonas nyttan av internet som hälsokälla när det gäller 

känsliga ämnen såsom sexualitet, ett område som annars kan innebära en begränsning av 

information för många (Lund-Sonenstein, 2012).  

 

Det positiva med internet, som till viss del kom fram i denna studie, var att det är ett snabbt 

sätt att få svar på frågor och att man kan hitta svar på det allra mesta. Med den stora 

informationsmängden togs också upp som en nackdel. Erlandsson (2006) belyser faktorer som 

kunskap och allmänbildning, umgänge, gemenskap och kännedom om sig själv som positiva 

utfall av internet generellt, faktorer som även skulle kunna kopplas till hälsoinformation 

gällande sexualitet. Studien visar vikten av att diskutera ämnet sexualitet med kompisar, där 

internet kan bistå med olika forum för olika intressen, däribland sex och samlevnad. Internet 

som hälsofrämjande arena innebär möjlighet till en bred förankring inom olika grupper genom 

att den utgår från människors gemensamma vardagsverklighet, vilket i sin tur förstärker 

människors vardagsmakt och självförtroende och minskar riskfaktorer i såväl den 



- 44 - 

 

psykosociala som den fysiska miljön (Socialdepartementet, 2007). En annan aspekt av det 

positiva med internet som källa för hälsoinformation, däribland sexuell hälsoinformation, är 

att det är ett kostnadseffektivt sätt att leverera information och insatser gällande den sexuella 

hälsan världen över (Ybarra et al., 2006). 

 

Den svenska regeringen har sett det positiva med att använda internet som informationskanal 

då de 2007 skapade UMO.se, en virtuell ungdomsmottagning. I den kvalitativa studien 

berördes denna informationskanal, som samtliga varit i kontakt med och som enbart 

upplevdes som positiv men utifrån olika aspekter. Trots att ungdomarna fick information via 

internet upplevdes denna hemsida som trovärdig och därmed även som en trygg källa för 

information. För de som uppskattade anonymitet verkade detta vara en mer positiv 

informationskälla medan de som mer uppskattade den personliga kontakten vid frågor om 

sexualitet, istället föredrog att besöka en fysisk ungdomsmottagning. Att båda möjligheterna 

finns kan innebära att en större målgrupp nås när det gäller sex- och samlevnadsinformation, 

speciellt bland killar som visat sig vara en målgrupp som sällan besöker den fysiska 

ungdomsmottagningen (Statens folkhälsoinstitut, 2010b). Samtidigt visade den genomförda 

studien på att andelen som besöker ungdomsmottagningen var låg oavsett kön.  

 

En av WHO:s strategier för att stärka sin policy gällande den sexuella hälsan är att bemöta 

ungdomar med information och tjänster efter deras behov (WHO, 2007). Därför bör internet 

fortsatt tas i beaktande som en kanal när det gäller information om sexuell hälsa för att ge fler 

möjlighet att själva söka information kring sexuell hälsa. Förebyggande insatser när det gäller 

den sexuella hälsan för ungdomar bör även utformas i samspel med ungdomarna själva och 

utgå från deras synpunkter utifrån respektive grupp beroende på bland annat kön och kulturell 

bakgrund (Socialstyrelsen, 2009). Bland annat har en liknande sida som UMO.se utformats i 

England genom UCL (University College London), tillsammans med ungdomar. Sidan kallas 

”Sexunzipped” och dess syfte att göra ungdomar delaktiga visade sig vara positivt för 

förmågan att ta till sig information. Bland annat visade det sig att ungdomar har vissa krav på 

hur en webbsida generellt ska utformas för att de ska kunna ta till sig informationen. När 

sidan ”Sexunzipped” utformades sattes fokusgrupper med ungdomar ihop för att själva 

utforma denna s.k. ”lärande webbsida om sex”, där angelägenheter som anonymitet samt rak 

och ärlig information visade sig vara viktigt. Språket och uttrycken på hemsidan skulle till 

viss del vara i ton med hur ungdomar utrycker sig och endast verkliga ”fall” skulle tas upp 



- 45 - 

 

som en del i informationen för att ungdomarna skulle kunna ta till sig informationen. Även 

designen och layouten på webbsidan visade sig vara viktig för ett första intryck när de besökte 

hemsidan. Framför allt visade studien att ungdomar är villiga att prata om detta känsliga ämne 

(McCarthy, Carswell, Murray, Free, Stevenson & Bailey, 2012), vilket är en bra förutsättning 

för att tillsammans med ungdomar främja den sexuella hälsan utifrån deras behov. Utifrån 

resultatet är det uppenbarligen svårt att nå ungdomar eftersom de flesta av olika anledningar 

varken söker information i skolan, på ungdomsmottagningen eller på internet, åtminstone inte 

i någon högre grad. I stället saknas något som behövs för att ungdomar ska ta till sig 

information som leder till beteendeförändring. 

 

Om undervisningen i sex- och samlevnad i grundskolan förbättras och mer fokuserar på bland 

annat beteenden, attityder, känslor och kritisk förmåga istället för enbart biologi, bör det hos 

ungdomar kunna skapas en bra ”grund” inför det fortsatta sökandet efter sex- och 

samlevnadsinformation även på internet (Häggström-Nordin et al., 2006). Eftersom media i 

form av bland annat internet påverkar ungdomars sexualvanor och syn på relationer har ett 

förslag om att involvera undervisning i sexualiserande media och pornografi i den redan 

befintliga sex och samlevnadsundervisningen i skolan anammats. Det skulle kunna resultera i 

ökad sexuell hälsa, jämlikhet och jämställdhet (Magnusson & Häggström-Nordin, 2009). 

 

Metoddiskussion 

Sammanlagt skickades enkäten ut till 521 personer av vilka 512 nådde respondenterna. Av 

dessa svarade 98 personer på enkäten vilket ger en svarsfrekvens på 19 % och innebär därför 

en begränsad tillförlitlighet i studien. En kvalitativ studie genomfördes därför i form av 

individuella intervjuer för att kunna fördjupa resultatet och därmed öka tillförlitligheten. 

 

En de av det externa bortfallet som förekom i den kvantitativa studien handlar om 

s.k.”missing data” vilket kan bero på olika tekniska missöden (Ejlertsson, 2003), t.ex. felaktig 

epostadress som är en trolig orsak i detta fall och har därför inte kunnat ersättas. Det största 

bortfallet som förekom i studien handlar troligtvis om s.k. ”non-response”, vilket innebär att 

personerna i urvalet valt att inte delta eller inte haft möjlighet att delta av olika anledningar 

(Ejlertsson, 2003). Teorier till det stora bortfallet kommer att diskuteras senare.  
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Under 1970 talet började telefon användas som en metod för att samla in data till 

undersökningar, vilket berodde på ökad användning av telefon hos befolkningen. På 1990 

talet hände samma sak fast då hade utvecklingen kommit till internet som en metod för att 

samla in data (Couper, 2011; Groves ,Fowler, Couper, Lepkowski, Singer & Tourangeau, 

2009), vilket delvis har använts i denna studie. Användningen av internet som 

undersökningsmetod innebar fördelar när det gäller tid och pengar (Couper, 2000). Tid och 

pengar var också två faktorer som påverkade valet av metod i denna studie. Den komplexitet 

som följer med att kombinera flera metoder, kan göra det svårt att utvärdera kvaliteten i 

undersökningen. Webbaserade enkäter kräver ett initiativ från respondenten att besvara 

enkäten och kan därför innebära en ökad risk för felaktiga generaliseringar inom populationen 

(Couper, 2011). För att utvärdera kvaliteten av en webbaserad undersökningsmetod behöver 

varje undersökning värderas utifrån kontexten i relation till syfte (Couper, 2000). 

 

Att forska kring sexuell hälsa innebär vissa begränsningar för undersökaren eftersom ämnet 

kan uppfattas som känsligt och privat. Det är främst undersökningsmetoder som 

självrapportering som är rimliga när det gäller studier kring sexualitet och sexualvanor. 

Kliniska urval har mestadels studerat kvinnor med nackdelen att inte representera ett tvärsnitt 

av befolkningen. Postenkäter med slumpmässigt utvalda personer får ofta ett stort bortfall.  

Klassrumsenkäter däremot ger ofta ett högre deltagande, dock faller de elever bort som av 

olika anledningar inte går i skolan eller de som skolkar (Larsson et al., 2007). Eftersom 

målgruppen för studien var gymnasieungdomar valdes därför skolan som arena för studien. 

Med tanke på att studien berörde ett för vissa känsligt ämne (Lund-Sonenstein, 2012), valdes 

webbaserade enkäter som insamlingsmetod genom skolans nätverk av e-postadresser till 

eleverna, för att eleverna på ett mer anonymt sätt skulle kunna fylla i enkäten. Istället för att 

dela ut enkäter i skolan, som skulle besvaras i helklass, fick ungdomarna fylla i enkäten i 

enskildhet framför datorn, vilket skulle kunna medföra en högre svarsfrekvens och dessutom 

ärligare svar (Couper, 2008). Att ungdomar spenderar mycket tid vid datorn (Priebe & 

Svedin, 2012) ansågs vara en fördel för svarsfrekvensen då det är sannolikt att ungdomarna 

kollar sin e-post regelbundet. Svarsfrekvensen blev trots detta mycket låg (19 %) vilket i 

efterhand visat sig kunna bero på flera olika aspekter av metodvalet.  

 

Eftersom enkäterna skickades ut till elevernas skolmail, som kollas av eleverna under skoltid, 

kan anonymiteten som eftersträvades ha uteblivit då skolmailen även kan kollas under 
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rasterna då merparten av eleverna har egen skoldator. Många valde kanske därför att inte 

svara på enkäten eftersom det berörde ett känsligt ämne. Dessutom fanns ingen information 

om elevernas planering för tiden då enkäten skickades ut, t.ex. eventuell praktik. Det enda 

som kontrollerades var att studien inte skickades ut under ett lov.  

 

Trots att det med enkäten följde ett informationsbrev samt att två påminnelser skickades ut, 

förblev bortfallet högt. För att minimera att enkäten automatiskt hamnade bland skräppost 

valdes rubriken till enkäten noga ut och innehöll inte ordet ”sex” som annars med stor 

sannolikhet automatiskt sorteras bort. Trots det kan e-posten hamna bland skräppost och av 

den anledningen inte bli besvarad. Webbaserade enkäter ger generellt lägre svarsfrekvens än 

t.ex. postenkäter även om skillnaderna mellan de olika metoderna inte anses vara stora 

(Couper, 2008). När det gäller mer känsliga frågor, vilka denna studie till viss del berörde, 

kan dock skillnaden mellan de olika metoderna visa sig.   

 

Eftersom den kvantitativa studien fick ett stort bortfall, valdes att även genomföra en 

kvalitativ studie i form av individuella intervjuer. Att använda sig av både kvantitativ och 

kvalitativ metod har flera fördelar (Holme & Krohn Solvang, 1997). Bortfall är ofta en av 

flera anledningar till att använda sig av två eller flera metoder i en studie (Couper, 2011).  

Syftet med att använda båda metoderna i denna studie var att stärka tilliten till 

analysresultaten genom att fördjupa vissa av frågorna med hjälp av en kvalitativ analys. 

 

Även den kvalitativa studien hade kunnat förbättras om tiden hade funnits vid tillfället för 

intervjuerna. På grund av att studien kompletterades med anledning av låg svarsfrekvens, 

presenterades endast den kvalitativa studien i en klass vilket innebar att fem elever ställde upp 

för intervju. Hade mer tid funnits skulle fler klasser informerats och studien skulle fått fler 

deltagare och därmed en större trovärdighet och variation i uppfattningar. 

 

Skolan ansågs trots allt vara en arena som erbjuder ett brett utbud av attityder och åsikter och 

därmed det bästa valet som arena för denna studie. I efterhand ansågs det bästa varit om 

enkäterna trots allt delats ut i papperform och genomförts i helklass under skoltid vilket 

troligtvis ökat svarsfrekvensen avsevärt. Webbaserade enkäter ansågs tidsmässigt och 

kostnadsmässigt vara en positiv insamlingsmetod (Cobanoglu, Warde & Moreo, 2001) 

samtidigt som det ansågs intressant då internet och webbaserade enkäter är en del av 
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framtidens forskningsmetoder (Couper, 2008) samt att den ingick i syftet att undersöka 

användningen av internet som informationskälla. Varför svarsfrekvensen därför blev låg är 

intressant, men som studien antyder är ungdomar faktiskt till viss del är kritiska till 

informationen som ges via internet. Ungdomarna behövde en trygghet för att svara vilket 

forskarens närvaro kanske hade kunnat bidra med när det gällde den kvantitativa 

datainsamlingen.  

 

Bortfallet har med stor sannolikhet påverkat studiens resultat vilket bör tas i beaktande när 

slutsatser utifrån studien dras, även om flera resultat bekräftade tidigare forskning kring 

ämnet.  

Slutsats 

Resultatet i denna studie pekade på att bättre informationsmöjligheter behövs när det gäller 

information om sex och samlevnad. Den källa som når merparten av alla ungdomar, d.v.s. 

skolan, upplevs inte som tillräcklig av ungdomarna. Behörighet hos lärarna, samarbete mellan 

olika aktörer samt beprövade undervisningsmetoder kan vara nödvändiga för att ungdomarna 

ska kunna ta till sig information som leder till beteendeförändring. Skolan kan även utgöra en 

bra grund för att ungdomarna vidare ska kunna vara kritiska till information, t.ex. via internet. 

Att samarbeta mellan olika aktörer, t.ex. hälso- och sjukvården, i skolundervisningen kan 

bidra till att skapa en trygghet hos eleverna att vidare kunna vända sig till hälso- och 

sjukvården vid behov.  

 

Får ungdomarna själva välja, vänder de sig helst till kompisar, vilket är en källa som inte 

direkt innebär vetenskapliga fakta. Det kan därför finnas ett behov hos ungdomarna att bli 

erbjudna kunskap redan i grundskolan som leder till att de känner en trygghet inför att våga 

och vilja vända sig vidare till olika informationskällor, som t.ex. ungdomsmottagningen. 

 

Könsskillnader gick att se när det gäller internet som informationskälla, vilken killarna i högre 

grad var positiva till. Intresset för att söka hälsorelaterad information på internet har ökat på 

kort tid och att även där erbjuda ungdomar en trygg källa borde vara en angelägenhet. Idag 

finns webbsidan UMO.se - ungdomsmottagningen på nätet, vilket merparten av ungdomarna i 

den kvantitativa studien inte hade hört talas om, vilket även det kan visa på begränsning av 

informationskällor för ungdomar, när det gäller sex och samlevnad. 
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Utifrån föreliggande studie har resultatet tolkats som att ungdomar behöver trygga källor när 

det gäller information om sex och samlevnad. Trygga källor anses vara dels vetenskapliga 

fakta, dels samtal med individer som ungdomarna känner sig bekväma att diskutera ämnet 

sexualitet med, vilket också främst visat sig vara yrkesverksamma personer inom området 

t.ex. sjuksköterskor eller barnmorskor. Ungdomarna söker i första hand inte detta på egen 

hand utan behöver bli erbjudna vägledning i sitt sökande efter information utifrån individens 

behov, vilket god kunskap i olika pedagogiska metoder skulle kunna bidra med. 

 

Med hänsyn till studiens låga trovärdighet på grund av det stora bortfallet bör det vara av vikt 

att vidare studera hur och var ungdomar får information om sexuell hälsa. Allt för att 

tillgodose ungdomar med trygga och säkra källor som grund för en bra sexuell hälsa. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 – Informationsbrev till enkät 
 

Enkät om ungdomars upplevelser av sex- och samlevnadsinformation 

 

Den här enkäten vänder sig till dig som går första året på gymnasiet och syftar till att ta reda 

på hur du som ung upplever sex- och samlevnadsinformation både i skolan och på andra 

platser. Var söker du helst information kring sex, samlevnad och andra relationsfrågor? 

 

Eftersom den sexuella hälsan bland ungdomar är något som prioriteras i samhället just nu, 

vill jag med hjälp av denna enkät ta reda på vad du som gymnasieungdom anser om den 

information som ges idag och var du helst söker information kring ämnet. Syftet är bl.a. att få 

en uppfattning om vad som kan bidra till att fler ungdomar söker information kring sex och 

samlevnad och på så sätt förbättra den sexuella hälsan. 

 

Jag som skickar ut denna enkät skriver just nu ett examensarbete i Folkhälsovetenskap på 

avancerad nivå på Högskolan Kristianstad och skulle behöva ta del av dina åsikter. Du är 

helt anonym vilket innebär att varken jag eller någon annan kan koppla din e-postadress till 

dina svar, jag kan inte heller se vilka som svarat eller inte och de eventuella påminnelser som 

skickas ut skapas automatiskt. Materialet kommer endast användas till forskningsändamål i 

form av en uppsats och därefter tas allt insamlat material bort.   

 

Det tar ca 5-10 minuter att fylla i denna enkät och det är självklart helt frivilligt men dina 

åsikter är viktiga! Tänk på att svara på frågorna så utförligt och ärligt som möjligt! Har du 

några funderingar är du välkommen att kontakta mig på e-postadressen nedan.  

 

Klicka på länken här under för att komma till undersökningen. 

 

Med vänliga hälsningar, 

Sandra Rösler (sandra.rosler0003@stud.hkr.se) 

Högskolan Kristianstad 
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Bilaga 2 - Enkät 

Först kommer några bakgrundfrågor som kan ha betydelse för studiens resultat och det 

är därför viktigt att du även svarar på dessa frågor.  

Fråga 1. Vilket kön tillhör du? 

Tjej □ 

Kille □ 

Fråga 2. Är du född i Sverige? 

Ja  □ 

Nej □ 

Fråga 3. Är dina föräldrar födda i Sverige? 

Ja, båda  □ 

Ja, en av dem □ 

Nej ingen av dem □ 

Fråga 4. Är du uppvuxen större delen av ditt liv i Sverige?  

Ja □ 

Nej □ 

Fråga 5.  Vilket är ditt civilstånd? 

Är singel    □ 

Har pojk-/flickvän   □ 

Annat:_______________________________ □ 
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Fråga 6. Hur ser din familjesituation ut? 

Svara utifrån hur familjesituationen varit större delen av ditt liv oavsett om du bor i ditt 

barndomshem idag eller inte.  

Mamma, pappa och syskon  □ 

Mamma och pappa men inga syskon  □ 

Skilda föräldrar, syskon   □ 

Skilda föräldrar, inga syskon  □ 

Annat:___________________________________ □ 

Fråga 7. Varifrån har du huvudsakligen fått information om preventivmedel och sexuellt 

överförda infektioner? Välj max tre alternativ. 

Skolan □  Personal på ungdomsmottagning □ 

Mamma □  Vårdpersonal på annan mottagning □ 

Pappa □  Informationsmaterial  □ 

Syskon □  TV, tidningar, radio  □ 

Kompisar □  Internet   □ 

Partner □  Annat   □ 

Fråga 8. Om du skulle vilja prata om din sexualitet, vem skulle du i första hand vända dig 

till? 

Det går endast att välja ett alternativ, fundera därför noga över svaret. 

 

Skolan □  Personal på ungdomsmottagning □ 

Mamma □  Vårdpersonal på annan mottagning □ 

Pappa □  Insändare genom t.ex. TV, tidningar 

Syskon □  och radio   □ 

Kompisar □  Sociala nätverk på Internet  □ 

Partner □  Professionella personer genom t.ex. en  

Annat □  seriös Internetsajt (t.ex. UMO) □ 
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Fråga 9. Hur ofta besöker du/har du besökt ungdomsmottagningen? 

Har aldrig besökt ungdomsmottagningen □ 

Mycket sällan   □ 

Någon gång per år   □ 

Tre - Fyra gånger om året   □ 

Här kommer några frågor om sex- och samlevnadsundervisning i skolan. 

Fråga 10. Hade ni sex- och samlevnadsundervisning i skolan under högstadiet? 

Ja □ 

Nej □ 

Vet inte □ 

Om du svarade ”Ja” på fråga 10, hoppa till fråga 12. 

Om du svarade ”Nej” eller ”Vet ej” på fråga 10, svara på frågan nedan och fortsätt sedan 

vidare till fråga 16. 

Fråga 11. Anser du att du ändå fått den information du velat ha? 

Ja, i stor utsträckning □ 

 

Ja, i viss utsträckning □ 

 

Nej, inte särskilt □ 

 

Nej, inte alls  □ 

 

Fråga 12-15 behöver du endast svara på om du haft sex- och samlevnadsundervisning i 

högstadiet, utgå alltså från denna tid när du svarar på frågorna. 

Fråga 12. Hur värderar du skolans sex- och samlevnadsundervisning? 

Mycket bra  □ 

Ganska bra  □ 

Varken bra eller dålig □ 

Ganska dålig  □ 

Mycket dålig  □ 
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Fråga 13. Anser du att sex- och samlevnadsundervisningen i skolan har hjälpt dig att inte 

utsätta dig för risker? (t.ex. oönskat föräldraskap, könssjukdom m.m.) 

Ja, i stor utsträckning □ 

 

Ja, i viss utsträckning □ 

 

Nej, inte särskilt □ 

 

Nej, inte alls  □ 

 

Fråga 14. Tycker du det spelar någon roll huruvida det är personal från skolan som 

undervisar i sex- och samlevnad eller personal som kommer utifrån, t.ex. från 

ungdomsmottagningen? 

 

Ja, det är bättre med personal från skolan □ 

Ja, det är bättre med personal utifrån  □ 

Nej, det spelar ingen roll   □ 

 

Fråga 15. Hur stort inflytande anser du att du haft över sex- och samlevnadsundervisningen? 

Med inflytande avses i hur stor utsträckning du fick vara med och bestämma vad som skulle 

tas upp i undervisningen. 

 

Mycket    □ 

Ganska mycket   □ 

Lite    □ 

Inget alls    □ 

Här kommer några frågor om sex- och samlevnadsinformation på Internet. 

Fråga 16. Hur ofta använder du Internet? 

Dagligen  □ 

Några gånger i veckan □ 

Några gånger i månaden □ 

Mer sällan eller aldrig □ 

Fråga 17. Har du hört talas om sajten ”www.umo.se – ungdomsmottagningen på nätet”? 

Ja □ 

Nej □ 

Om du svarade ”Nej” på fråga 17, hoppa tillfråga 19. 

 

 

http://www.umo.se/
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Fråga 18. Har du besökt sajten ”www.umo.se”? 

Ja vid flera tillfällen □ 

Ja någon gång □ 

Nej aldrig  □ 

Fråga 19. I vilken grad anser du att Internet är ett bra ställe att söka information på gällande 

sex och samlevnad? 

I mycket                                 I mycket 

låg grad                                  hög grad 

 □            □            □            □              □ 

 

Fråga 20. Varför anser du/anser du inte att Internet är ett bra ställe att söka information på 

gällande sex och samlevnad? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Fråga 21. Anser du att den sex- och samlevnadsinformation du själv sökt via Internet har 

hjälpt dig att inte utsätta dig för risker? (t.ex. oönskat föräldraskap, könssjukdom m.m.) 

Ja, i stor utsträckning  □ 

 

Ja, i viss utsträckning  □ 

 

Nej, inte särskilt  □ 

 

Nej, inte alls   □ 

Har inte sökt information via Internet □ 
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Till sist några påståenden som jag vill att du graderar och tar ställning till.  

Fråga 22. Anser du att följande alternativ bör förbättras/ökas för att du lättare skulle kunna ta 

till dig information kring sex och samlevnad?  

                 Bör följande förbättras/ökas?  

                    Nej, inte alls                Ja absolut 

                 

Undervisningen i skolan         □           □           □           □             □ 

  

Kampanjer/tema dagar           

kring sex och samlevnad         □           □           □           □             □ 

   

Lärare som undervisar i ämnet                     □           □           □           □             □ 

 

Tillgång till personal  

på ungdomsmottagningen         □           □           □           □             □ 

 

Föräldrastöd           □           □           □           □             □ 

 

Massmedia (t.ex. informativa  

teveprogram, radioprogram m.m.)         □           □           □           □             □ 

  

”Kill- och Tjejgrupper” som t.ex.         

anordnas av fritidsgården         □           □           □           □             □ 

 

Sociala nätverk på Internet   

(t.ex. forum)          □           □           □           □             □  

 

Internetsajter (t.ex. professionella 

hemsidor om sex och samlevnad)        □           □           □           □             □ 

 

Annat: _____________________        □           □           □           □             □ 
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FRÅGA 23. Nedan följer olika påståenden. Kryssa för i vilken grad du anser att påståendet 

stämmer eller inte stämmer med din uppfattning. 

 

Instämmer             Instämmer     Vet ej 

helt                      inte alls 

Jag tycker det är lätt att prata om sex  □          □          □          □           □              □ 

 

Jag kan prata om det mesta med minst 

en av mina föräldrar   □          □          □          □           □              □ 

 

Fler killar borde arbeta på  

ungdomsmottagningarna  □          □          □          □           □              □ 

 

Lärare är bra på att prata om känslor  □          □          □          □           □              □ 

  

Kompisar är viktigt för att kunna prata  

om sex och samlevnad  □          □          □          □           □              □

  

Det är modigt av en kompis att berätta 

att den är homo- eller bisexuell  □          □          □          □           □              □ 

 

Jag skulle aldrig våga berätta för mina  

föräldrar om jag var homosexuell □          □          □          □           □              □

  

Det är olämpligt att homosexuella  

arbetar som lärare  □          □          □          □           □              □ 

 

Det är viktigt att behålla oskulden  

tills man gifter sig   □          □          □          □           □              □ 

  

Det är bäst att vänta med sex tills 

man känner varandra väl   □          □          □          □           □              □

  

Det är okej att ha sex första natten  

om båda vill    □          □          □          □           □              □ 

 

Killar och tjejer har samma syn på sex  □          □          □          □           □              □ 

   

I tidningar får man reda på hur sex 

fungerar    □          □          □          □           □              □ 

 

Porrfilmer kan ge bra sexupplysning  □          □          □          □           □              □ 

  

Genom internet får man bra upplysning  

om sex    □          □          □          □           □              □ 

 

Jag blir positivt bemött på min  

ungdomsmottagning  □          □          □          □           □              □ 
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Bilaga 3 - Intervjuguide 

Intervjuguide  

Gymnasieelever årskurs 1 om sex- och samlevnadsinformation  

 

 Vad är din upplevelse av sex och samlevnadsinformation? 

       Allmänt? 

 Under skolåren? 

 

 

 Till vem/vilka eller vart vänder du dig helst till när det gäller att söka sex- och 

samlevnadsinformation? 

Varför? 

Är det också dit du tidigare har vänt dig för att söka information? Varför?/varför    

inte? 

 

 Har du någon gång besökt ungdomsmottagningen? 

Varför?/Varför inte? 

I så fall, ungefär hur många gånger? 

Hur upplevde du besöket/besöken? 

Fick du den hjälp du önskade? 

  På vilket sätt? 

 

 Har du deltagit i sex- och samlevnadsundervisningen i grundskolan? 

Vad var positivt resp. negativt med undervisningen? 

Hur ser en önskvärd undervisningstimme i sex och samlevnad ut för dig? 

Vad skulle du få ut något av? / Vad skulle hjälpa dig att inte utsätta dig för några 

risker? 
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 Har du någon gång sökt information kring sex- och samlevnad via Internet? 

I så fall, hur upplevde du det? 

Spenderar du ”mycket” tid vid datorn? Definiera! 

Har du någon gång besökt www.UMO.se? (ungdomsmottagningen på nätet) 

I så fall, hur upplevde du det? Fick du den hjälp du behövde? 

 

 Vad anser du om att använda dig av Internet för att söka information kring din 

sexuella hälsa? (positivt/negativt) 

 På vilket sätt anser du att Internet skulle kunna utgöra en bra grund för sund 

sexualinformation? Vad saknas? 

 

 Hur är din upplevelse av ämnet sex och samlevnad generellt?    

  Pinsamt? naturligt? 

 Varför?/På vilket sätt? 

 

 Vad anser du skulle få dig att ändra beteende gällande din sexuella hälsa? / Vad skulle 

du ta till dig av för information? 

  Varför? 

 På vilket sätt? 

 

 
 

http://www.umo.se/

