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Sammanfattning    

Idag belyser forskning att sexuellt överförbara infektioner (STI) och oönskade graviditeter 

ökar då ungdomar brister i kondomanvändning vid sex. Det är viktigt att förebygga sexuellt 

överförbara infektioner som behöver antibiotikabehandlas genom preventivt arbete. Minskas 

antibiotikaanvändningen främjas en hållbar utveckling. Genom en pilotstudie med 

tvärsnittsdesign under 2016, undersöktes om samband fanns mellan gymnasieungdomars 

känsla av sammanhang via mätinstrumentet (SOC) och deras självtillit vid 

kondomanvändning via mätinstrumentet (CUSES). Pilotstudien genomfördes i ett par klasser 

i ett fåtal skolor i mellersta Sverige. Studien innefattar 107 deltagare, 63 unga män, 41 unga 

kvinnor och en uppgav hen som kön. Åldersspannet på deltagarna ligger mellan 16-21 år. 

Pilotstudien visar att det inte fanns något samband mellan känsla av sammanhang och 

ungdomarnas självtillit vid kondomanvändning. Däremot visar resultatet att ungdomar med 

hög grad av känsla av sammanhang använde kondom vid sex i större utsträckning. Vi anser 

att det behövs studier som fokuserar på salutogena faktorer för att främja ungdomars 

sexuella- och reproduktiva hälsa samt deras kondomanvändning och därigenom minska STI 

och antibiotikaanvändning och på så sätt möjliggöra en mer hållbar utveckling. 

 

Nyckelord: Hållbar utveckling, salutogen, SOC, ungdomar, självtillit till  kondomanvändning, 

CUSES. 
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Abstract   

Research today illustrates that sexually transmitted diseases and unwanted pregnancies are 

increasing as adolescent’s use of condoms during sex is inadequate. It is important to prevent 

sexually transmitted diseases that needs to be treated with antibiotics. We can accomplish this 

through preventative work. By decreasing the use of antibiotics we are withholding a 

sustainable development. During the spring and late summer of 2016 a pilot study was made 

with a cross section design that analyzed if there was any connection between young people’s 

sense of coherence and their self-efficacy on condom use. The pilot study was performed in a 

number of classes at a few different schools in the middle of Sweden. The study implicated 

107 participants’, 63 young men and 41 young women and one defining the sex as hen. The 

age range among the participants was between 16-21. The pilot study showed that there is no 

connection between high sense of coherence and self-efficacy on condom use. Although it 

did show that young people with a higher sense of coherence were using condoms in a greater 

occurrence. We believe it is necessary that more studies should focus on a salutogenic 

approach to promote adolescent´s sexual and reproductive health as well as their condom use. 

By doing so we can reduce sexually transmitted diseases and the use of antibiotics and this 

will result in a more sustainable development.   

Keywords: Sustainable development, salutogenis, sense of coherence, adolescence, self-efficacy 

condom use, CUSES..  
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INLEDNING 
 

Under de senaste åren har rapporter kommit som medvetandegjort att vi måste leva mer 

hållbart för att spara på jordens resurser. I Sverige har det preventiva arbetet med att minska 

antibiotikaförskrivning generellt gjort att resistensutvecklingen har minskat något 2016 men 

att antibiotikaförskrivningen ligger på stabilt höga nivåer för sexuellt överförbara infektioner  

(STI) runt 36 000 fall år 2014 (Folkhälsomyndigheten 2015). Studier belyser ungas låga 

frekvens av kondomanvändning och ökningen av STI och tonårsaborter. Samtidigt tror vi att 

det är ungdomarna som är medvetna och har en stor förståelse för hur saker hör ihop om de 

får möjlighet till att lära sig sambanden. Det finns för vår kännedom ingen som studerat 

ungas självtillit till kondomanvändning vid sexuella kontakter eller om det finns ett samband 

med känsla av sammanhang.  
 

BAKGRUND 

Hållbar utveckling 

Målet med hållbar utveckling är att människan ska kunna leva på en jord med begränsade 

resurser. Målet med detta är att levnadsvillkor och resursanvändning möter mänskliga behov 

utan att riskera att ekosystemen och miljön påverkas negativt inför kommande generationer. 

Hållbar utveckling innefattar tre olika dimensioner, social-, ekologisk- och ekonomisk 

hållbarhet, vilka alla ska tas hänsyn till oavsett levnadsvillkor. Social hållbarhet handlar till 

största delen om mänskliga rättigheter, välbefinnande och rättvisa. Människan är i fokus med 

sina drömmar och mål i livet och varje människas rätt att ha möjligheten att uppfylla dessa på 

en global nivå. Ekologisk hållbarhet innefattar klimatets stabilitet, kvaliteten på luften och 

vattnet samt att produktionen av olika varor och tjänster inte får kompromissa med tiden det 

tar för naturen att återskapa de resurser vi använt. Ekonomiska strukturer är skapade av 

människan och kan därför ses ur olika perspektiv och är möjliga att påverka för att stödja en 

hållbar utveckling. Ett perspektiv beskriver att en ökning av ekonomiskt kapital inte får ske 

på bekostnad av naturens eller det sociala kapitalet. Ett annat perspektiv beskriver att 

naturresurserna får användas och minska så länge den totala mängden kapital ökar. Det krävs 

att dessa tre perspektiv uppmärksammas och arbetas tillsammans med för att nå en hållbar 

utveckling (Brundtland Commission 1987).    

 

Genom barnmorskans förebyggande hälsoarbete såsom rådgivning och insatser som främjar 

god sexuell- och reproduktiv hälsa har barnmorskan en viktig roll i arbetet för en hållbar 

utveckling. Barnmorskans roll i STI-prevention, smittspridning samt minskandet av oönskade 

graviditeter är en viktig del i arbetet (Berglund, Lundberg, Sandén, Lindroth, Lindholm & 

Nilses 2008, ss. 7-13). En hållbar utveckling främjas av att de ekonomiska resurserna sparas 

samt att vårt ekosystem inte blir påverkat av ökad antibiotikaanvändning som kommer ut i 

naturen och skadar vår miljö samt vår fysiska hälsa. (Naturvårdsverket 2016). Merkostnader 

för antibiotikaresistens beräknas uppgå till 5 miljarder i Sverige de närmsta 5 åren om 

situationen utvecklas och inte stoppas med minskade förskrivningar som kan leda till 

resistensutveckling. Utvecklas situationen till att vara som den i Italien eller Storbritannien 

beräknas merkostnaderna bli 28 respektive 13 miljarder kronor (Folkhälsomyndigheten 

2016).  Kondom är det enda preventivmedel som skyddar mot STI och indirekt kan minska 
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antibiotikaanvändning (Darj & Bondestam 2003 ss. 3510-3516). Kostnadskonsekvenser för 

eventuella hälsobesvär samt infertilitet som kan uppstå efter en STI finns inga siffror på.  

 

Orden sexuell och reproduktiv hälsa innebär att varje människa har rätt att uppleva sexuell 

hälsa utan att vilja eller planera för att skaffa barn. Detta är varje människas rättighet under 

hela livet (Socialstyrlsen 2014).   

 

”Sexuell hälsa innebär ett tillstånd av fysiskt, emotionellt, mentalt och  

socialt välbefinnande relaterat till sexualitet, inte endast frånvaro av  

sjukdom, dysfunktion eller svaghet. Reproduktiv hälsa är ett 

tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande 

kring det reproduktiva systemet och alla dess funktioner och inte bara 

frånvaro av sjukdom. Sexuella rättigheter innefattar rätten för alla 

människor att bestämma över sin egen kropp och sexualitet. Reproduktiva 

rättigheter omfattar den enskilda individens rätt att bestämma antalet barn 

och hur tätt dessa ska komma.” (Socialstyrelsen 2014 s. 11; Barnmorskeförbundet & 

SFOG 2008 s. 7). 

 

Salutogent perspektiv och en känsla av sammanhang 

Salutogenes betyder hälsans ursprung där hälsa är taget från det latinska ordet salus och ordet 

ursprung från grekiskans genesis. Ett salutogent synsätt innebär att undersöka var människan 

befinner sig på skalan hälsa-ohälsa istället för att enbart fokusera på de patogena 

mekanismerna. Salutogenesen vill påtala det som skapar hälsa och lyfta hälsa istället för att 

fokusera på ohälsan. Hela individens livshistoria är viktig och inte enbart det som orsakat 

sjukdom/ohälsa (Antonovsky 2005, ss.15-17; Högskolan väst, 2011). Hammarlund, Lundgren 

& Nyström (2008, s. 103) tar upp att kondom inte bara skyddar mot infektioner utan även 

främjar den sexuella hälsan. 

 

World Health Organisation (WHO) definition av hälsa:   

”Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the 

absence of disease or infirmity.” (WHO 1948). 

 

Aron Antonovsky (2005, ss. 15-17) blev under sitt arbete intresserad av vad som gör att 

människor strävar mot hälsa istället för ohälsa samt vilka faktorer som var av betydelse för att 

människan skulle uppnå hälsa trots sjukdom och motgångar. Han såg en rad stressorer som 

påverkade människan och han arbetade utefter hypotesen att det fanns generella 

motståndsresurser (GMR) som gjorde att människor upplever hälsa trots sjukdom. För att ta 

reda på hur människans GMR skulle bli begripliga utvecklade han begreppet känsla av 

sammanhang (Antonovsky 2005, ss.15-17; Högskolan i väst, 2011)   

 

Antonvsky (2005, s. 17) definierar känsla av sammanhang så här:  

 

”En global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en  

genomgripande och varaktig men dynamisk tillit att ens inre och  

yttre värld är förutsägbar, och att det finns en hög sannolikhet för att  

saker och ting kommer att gå så bra som man rimligen kan förvänta sig.”   

 (Antonovsky 2005, s. 17). 
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I känsla av sammanhang ingår tre centrala begrepp: Begriplighet, hanterbarhet samt 

meningsfullhet. Att något är hanterbart står för att känslan att oavsett vad som sker, så finns 

det resurser till ens förfogande som kan hjälpa till att lösa situationen. Familj, vänner, Gud 

etc. Begreppet begriplighet innebär att människan känner att det som sker är greppbart och att 

livet är någorlunda förutsägbart och det som sker går att förklara eller strukturera 

förnuftsmässigt utifrån tydliga instruktioner eller information. Är något inte begripligt är det 

svårt att finna det hanterbart. Meningsfullhet är den komponent som ger känslomässig 

mening till livet och som höjer motivationen (Antonovsky 2005, ss. 42-62). Hammarlund et 

al. (2008 ss. 105-106) belyser att ungdomar vet att kondom skyddar mot STI och oönskade 

graviditeter men tar även upp att ungdomarna ser lätt på en eventuell klamydiainfektion då 

den behandlas enkelt med antibiotika, därför används inte kondom i den utsträckning som 

vore önskvärt. Darj & Bondestam (2003 s. 3512) tar upp att de unga männen i sin studie inte 

förstod vidden av att de kan sprida smittan vidare som orsakar att flickvännen i framtiden inte 

kan få barn när de önskar, de unga kvinnorna i studien tycks ha en viss kunskap kring detta. 

Enligt Antonovsky (2005, ss. 42-62) anses det svårt att både få hanterbarhet och begriplighet 

utan att känna meningsfullhet.  

Ungdomar 

Adolescens definieras enligt WHO åren mellan 10-19 år.  Denna tid är en övergångsfas från 

barn till vuxen. Ansvarstagande, känsla av självbestämmande och självständighet, nya 

intressen och personlig utveckling präglar denna tid. Att lära sig att handlingar får 

konsekvenser samt risktagande hör ungdomstiden till (Rådestad & Häggström-Nordin 2009, 

s. 617). 

Ungdomars uppfattning om den egna kroppen 

En studie utförd på collegestudenter i USA tar upp att den kroppsfixering som finns gentemot 

unga kvinnor idag, kan få konsekvensen att den unga kvinnan lägger mer fokus på hur 

kroppen ser ut, istället för hur den känns och fungerar (Parent & Moradi 2013 s. 972). 

Weinberg & Williams har också gjort  en studie på collegestudenter i USA och kommit fram 

till att personer som inte känner skam över den egna nakna kroppen oftast har mer sex, både 

oralt och penetrerande samt med fler partners än de som känner skam. De upplever även en 

större njutning i det sexuella samlivet. Unga kvinnor med dålig självkänsla till sin egen kropp 

har i större utsträckning en negativ inställning till sitt eget könsorgan, detta har inte hittats 

bland unga män (Weinberg & Willams 2010, ss. 54-60).  En amerikansk studie har funnit 

samband mellan att skämmas för sin kropp och att ta större sexuella risker samt att de 

ungdomar som upplever skam, i mindre utsträckning använder kondom (Schooler, Ward, 

Merriwether & Caruthers 2005, ss. 328-331). Kroppsidealen inhämtar många ungdomar från 

olika tidningar, vilket ökar känslan av att vara otillräcklig. Tjejer upplever oftare en sämre 

självkänsla kring sin kropp än vad killar gör (Weinberg & Williams 2010, ss. 54-60). Har 

kvinnan en sämre självkänsla kan detta påverka kondomanvändningen på ett negativt sätt, då 

det oftast är kvinnan som föreslår kondom. Kvinnor med sämre självkänsla har svårare att 

föreslå kondomanvändning (Parent & Moradi 2013, ss. 972-976). Även studier gjorda i 

Sverige påvisar att det är kvinnans ansvar att skydda sig och partnern samt att självkänsla 

spelar in när en situation där kondomen bör användas inträffar (Darj & Bondestam 2003, ss. 

3510-3514; Magnusson & Wulff 2009, ss. 101-113; Larsson, Tydén, Hanson, Häggström-

Nordin 2007, ss. 1992-1994 ). 
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Den sexuella utvecklingen 

I boken Ungdomar, Sexualitet och relationer (2009, ss. 33-50) skriver Berg om att när ett 

barn växer upp och träder in i ungdomen så testar de sina gränser och upptäcker på detta sätt 

sin egen identitet. Sex kan ses som en sexuell praktik där kroppen förväntas uppleva och 

känna sexuella känslor. Hur ungdomarna tolkar kroppens signaler betyder mycket för att 

skapa mening kring sexualiteten. Lusten kan beskrivas ha ett eget liv som inte kan påverkas 

av tanken. Media framställer kroppsliga reaktioner som sekretutsöndring och styv penis som 

liktydiga till sexuell samvaro. Detta gör att det kan vara svårt att diskutera 

sammankopplingen mellan kroppsliga signaler och handling, som gör att sexualiteten under 

ungdomsåren blir komplex och utmanande. Vidare skriver Berg att tonårsperioden är erkänt 

svår, men ungdomen hittar sin egen sexualitet mer och mer ju äldre de blir. Det går inte säga 

när ungdomar är mogna för att ha sex och åldern för debuten ändras under tid p.g.a. yttre 

faktorer såsom miljö och media (Berg 2009, ss. 33-50).  I en svensk studie av Häggström-

Nordin från 2009 tas det upp att dagens ungdomar har en generellt mer liberal syn på 

sexualitet, men det skiljer sig mellan olika kulturer. Det är idag mer vanligt med tillfälliga 

förbindelser, fler partners och s.k. ”kompissex”, där två vänner har sex med varandra utan ett 

traditionellt kärleksförhållande. Ungdomar har oftare sex för nöjes skull och ser möjligheter 

och spänning med att kunna ha flera partners på samma gång (Häggström-Nordin 2009, ss. 

51-66). I samband med att de upptäcker sin sexualitet utsätter de sig för risker. Risktagande i 

samband med sexuallivet kan ses i större utsträckning hos de ungdomar som röker eller har 

en alkoholkonsumtion (Christianson, Johansson, Emmelin & Westman 2003, ss. 44-46). 

Häggström-Nordin, Hanson & Tydén (2002, ss. 288-292) redovisar i sin studie att det var fler 

på de praktiska programmen som sexdebuterat än det var på de teoretiska programmen bland 

ungdomarna som deltog. 
 

Unga som söker sig till ungdomsmottagningen och tar upp homo- eller bisexuella tankar, 

möter i vårt heteronormativa samhälle ofta kommentarer om att den homosexuella 

attraktionen hör den förvirrande ungdomstiden till. Implicit talar vuxna då om att de i 

framtiden kommer finna sin roll i det heteronormativa och bli ”normal”. Detta höjer inte bara 

förväntningarna på ungdomarna och hur de har sex utan även hela samhället. Många pojkars 

maskulinitetsskapande bygger på att inte riskera att uppfattas som homosexuell. Att ”komma 

ut” som homosexuell kan vara mycket svårt. (Berg 2009, ss. 33-45).  
 

Magnusson (2009, ss. 85-97) tar upp att det främsta skälet för ungdomar 16-18 år att skaffa 

en partner, är att få vara nära någon och finna en person där det finns mer känslor än det gjort 

för en annan människa tidigare i livet. Dock upplever många ungdomar en otillräcklighet i sin 

relation och de utvecklar inte heller någon ökad säkerhet i relationen i detta åldersspann. 

Magnusson beskriver att en stor del av osäkerheten kan härledas till det sexuella, där en del 

ungdomar känner att de behöver agera på ett visst sätt i den sexuella relationen för att inte bli 

lämnad. Christianson et. al. (2003, ss. 45-47) skriver i sin studie att ungdomar ibland hade 

”one night stand” i förhoppning om att det skulle leda till en relation. Att ungdomarna 

riskerade en könssjukdom genom att inte föreslå och använda kondom sågs som ett bevis på 

deras förtroende gentemot partnern. För att utröna om det finns risk för smitta gör en del 

ungdomar den bedömningen baserat på utseende och rykte om den tilltänka sexuella 

förbindelsen (Darj & Bondestam 2003, s. 3510). De nio informanterna i en studie av 

Christianson et.al. (2003 s.45) hade alla haft och blivit behandlade för klamydia. Samtliga 

hade aldrig kunnat föreställa sig att de skulle drabbas av en STI, de tyckte att de var 

informerade och försiktiga. Ungdomarna förnekade att de hade en plan med att gå ut på 

krogen, men de var medvetna om att de hade ett mål när de sökte kontakt med någon 

(Larsson, Eurenius, Westerling & Tydén 2006,  ss. 125-128). Genom att flirta tog de reda på 
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om personen var någon de kunde lita på eller inte. Att flirta, skratta och dansa är ett sätt att 

lära känna varandra (Christianson et. al. 2003, s. 46). För de flesta är det viktigt att passa in i 

de typiska könsrollerna, killen ska ta initiativet, ta risker och ”ligga runt”. De unga kvinnorna 

ska istället vara glada och intresserade, men inte för uppenbart. Ibland väljer den unga 

kvinnan att möta den unge mannen halvvägs, vilket kan uppfattas stötande för vissa medan 

andra uppskattar det. Om detta slumpartade möte mellan två personer fortgår eller inte, beror 

på två saker; lust och förtroende. Sex behöver inte vara slutmålet för kvällen om intresse för 

en början på en relation finns. Både unga kvinnor och unga män tycker överlag att kärlek och 

sex hör ihop och vill därför inte ha sex första gången de ses. De finner inget fel i att ha sex 

vid första mötet, men om det sker så leder det oftast inte till en långvarig relation. Av de 

elever som haft sin sexdebut före 15 års ålder, så hade 70 % av dem haft sex på första träffen 

jämfört med de som hade sin sexdebut efter 15 års ålder, där siffran låg på 46 % (Larsson et. 

al. 2006, ss. 124- 127). 

Ungdomars kondomanvändning 

I en svensk studie från 2002 där 492 elever som gick första året på gymnasiet under våren 

1999 fått fylla i en enkät angående sex och samlevnad framkom att vid första samlaget 

använde 76 % av de unga männen och 60 % av de unga kvinnorna kondom. Bland de unga 

männen i undersökningen var 20 % påverkade av alkohol, respektive 26 % av de unga 

kvinnorna. Av de informanter som inte brukat alkohol under första samlaget använde 83 % 

kondom, jämförelsevis med de som druckit alkohol där 55 % använde kondom. (Häggström-

Nordin, Hanson & Tydén 2002, ss. 288-294). En annan undersökning visade att 7 av 10 

ungdomar någon gång har haft sex med en ny sexuell kontakt utan kondom (Darj & 

Bondestam 2011, s. 3510). Sex kan upplevas lättare och inte så krävande om det sker vid en 

tillfällig förbindelse kontra när de befinner sig i en relation. Sex kan vid dessa tillfällen 

upplevas som ren njutning och ett äventyr (Christianson et. al. 2003, ss. 46-47).  

  

En svensk studie visar att ungdomars användande av kondom till största delen sker vid 

tillfälliga sexuella kontakter och att de sällan använder det när de har ett fast förhållande 

(Fridlund, Stenqvist & Nordvik 2014, ss. 761-763). Vid oralsex är användandet av kondom 

mycket ovanligt. Många ungdomar har intentionen att använda kondom, men att det inte 

alltid blir så. Detta stöds även i artikel av Rembeck & Gunnarsson (2009, ss. 282-286). Ju 

äldre de blir, ju oftare används kondom vid de tillfällen de planerat att göra det (Fridlund, 

Stenqvist & Nordvik 2014, ss.761-763). Det vanligaste preventivmedlet som används av 

ungdomar vid första samlaget är kondom som användes av 60 % av informanterna (Larsson 

et. al. 2006, s. 127).  Anledningarna till att kondom inte används är flera. Unga män upplever 

att det är pinsamt att ha med en kondom, då det visar på att de planerat att ha sex 

(Christianson et. al. 2003, ss. 47-48). Mer än 50 % anser att förspelet avbryts om en kondom 

ska plockas fram och träs på och 86 % tycker att sex utan kondom är bättre (Larsson et. al. 

2006, s. 128). Unga kvinnor anser att det är mannens ansvar att ta med kondom och att de gör 

sitt för att skydda sig mot oönskade graviditeter genom att använda preventivmedel, t ex p-

piller (Christianson et. al. 2003, ss. 46-47). En annan studie visar att både unga män och unga 

kvinnor är överens om att kondom är bådas ansvar, men att den unga kvinnan i större 

utsträckning tar initiativet till att använda den. Det upplevs mer pinsamt att inhandla 

kondomen än att praktiskt använda den tillsammans med partnern (Darj & Bondestam 2003, 

s. 3512). Intentionen är nästan alltid att använda kondom vid en tillfällig sexuell förbindelse 

där de inte är bekanta med partnern sedan tidigare. Många ungdomar har en önskan om att 

känna den person de har samlag med, dock varierade det hur länge de känt någon från flera 

veckor till enbart några timmar (Rembeck & Gunnarsson 2011, ss. 285-286). 
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PROBLEMFORMULERING 
 

Ungdomar använder kondom i mindre utsträckning än vad som vore önskvärt. Studier visar 

att STI ökar, vilket är en vanlig konsekvens av bristande kondomanvändning. Barnmorskans 

arbete med ungdomar mellan 10-19 år och deras sexuella- och reproduktiva hälsa är av värde 

för deras framtida välmående. Det är av yttersta vikt att den hållbara utvecklingen främjas 

och en väg till detta är ökad kondomanvändning, eftersom kondom förhindrar STI med 

efterföljande antibiotikaanvändning. Vi vill undersöka ungdomarnas självtillit att diskutera 

och hantera kondomen utifrån ett salutogent synsätt där fokus ligger på att användning av 

kondom främjar ungdomars sexuella- och reproduktiva hälsa. Vi vill med denna studie 

undersöka om instrumenten känsla av sammanhang (SOC) och självtillit vid 

kondomanvändning (CUSES) har ett samband.   
 

SYFTE 
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om det finns samband mellan känsla av sammanhang 

och självtillit vid kondomanvändningen hos ungdomar. 

 

Frågeställningar: 

 Finns det ett samband mellan SOC och CUSES? 

 Använder ungdomar med hög känsla av sammanhang i större utsträckning kondom?  

 Har ungdomar med hög känsla av sammanhang en bättre självtillit vid 

kondomanvändning?  

 Ungdomar som har hög känsla av sammanhang,  har de lättare att föreslå kondom?  

 

METOD 

Mätinstrument 

Vi har använt oss av mätinstrumentet Sense of Coherence (SOC) för att mäta känsla av 

sammanhang (bilaga 1) i kombination med en förkortad version av mätinstrumentet Condom 

Use Self-Efficacy Scale (CUSES) (Bilaga 2) bland gymnasieungdomar i årskurs 2 och 3  

Genom dessa två instrument har vi haft möjlighet att undersöka ungdomars känsla av 

sammanhang samt deras självtillit vid kondomanvändning. Båda instrumenten är graderade 

enligt Likertskalan. Enkäter med svarsalternativ enligt Likertskalan är uppbyggd så att 

forskaren skall kunna utläsa så att deltagarna inte enbart svarat godtyckligt på 

undersökningen (Eilertsson 2014, s. 95). Den interna validiteten i vår studie är god då 

Cronbach´s alfa ligger på 0.795 för SOC-formuläret och 0,758 när det gäller CUSES.   

Frågeformuläret SOC består av 13 eller 29 frågor. Vi valde att använda SOC-13 då vi inte 

ville ha ett för stort frågeformulär och validiteten på den förkortade versionen är likvärdig 

SOC-29. Vi inhämtade godkännande att använda instrumentet från Monika Eriksson vid 
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högskolan Väst som via fullmakt från  Avishai Antonvsky gav oss tillstånd att använda SOC-

13 i vår studie (bilaga 3). SOC-instrumentet fanns redan framtaget och validerat på Svenska. 

Instrumentet undersöker hur deltagare hanterar stressfulla situationer genom att titta på de tre 

faktorerna som ingår i instrumentet, begriplighet (fråga 2, 6, 8, 9, 11), hanterbarhet (fråga 3, 

5, 10, 13) samt meningsfullhet (fråga 1, 4, 7, 12). Alla tre faktorerna är viktiga för att få fram 

helheten hos deltagaren om denne har en känsla av sammanhang. SOC-13 är validerat ner till 

12 års ålder. Summan på svaren sträcker sig mellan 13-91 poäng, efter att ha vänt på 5 frågor 

som är negationer (1, 2, 3, 7, 10). Eftersom vi enbart kan finna vad som räknas som hög 

känsla av sammanhang utifrån poäng på SOC-29 valde vi att dividera den siffran med 29 och 

sedan multiplicera med 13 istället. Vi fick då fram att om personen har >65 poäng på SOC-13 

har personen en hög känsla av sammanhang. 
 

CUSES-instrumentet är framtaget och validerat i USA av Brafford och Beck 1991. 

Instrumentet har använts i flera studier i olika länder och består av 28 frågor. Det finns inget 

korrekt ord på svenska som beskriver innebörden i engelska ordet Self- Efficacy. Åsenlöf 

(2009 s. (2009, s. 16) översätter ordet som begrepp: ”En individs tilltro till sin egen förmåga 

att utföra ett speciellt beteende i en specifik situation” (2009, s. 16). Åsenlöf (2009, ss. 16-18) 

beskriver även att Self-Efficacy, som vi valt att benämna självtillit, är framför allt intressant 

att studera ”i situationer med besvärliga omständigheter”. CUSES-instrumentet mäter 

deltagarens självtillit vid kondomanvändning genom att undersöka deltagarens förmåga att 

diskutera samt föreslå kondom. En förkortad version av CUSES med 14 frågor har validerats 

och använts i Ghana av Asante och Doku (2010). CUSES-G anser vi som fullt tillräckligt att 

använda för att få svar på vårt syfte. 

 

Vi eftersökte om någon använt sig av CUSES i Sverige utan resultat. Vi kontaktade 

upphovsmännen till CUSES-G och fick svar samt tillåtelse av Oppong Asante Kwaku (bilaga 

4) att översätta instrumentet till svenska samt använda det i vår undersökning.  Instrumentet 

består av fyra faktorer med sammanlagt 14 frågor. Faktor 1 (fråga 1-5): Inledning, beskriver 

förmågan att hantera kondomen. Faktor 2 (fråga 6-8): Säkerhet, att ha förmågan att föreslå 

kondom. Faktor 3 (fråga 9-11): Njutning och rus, om hen skulle komma ihåg att 

använda/föreslå kondom oavsett berusning och Faktor 4 (fråga 12-14): tar upp frågor kring 

rädslor för att bli misstrodd/misstror att en själv eller partnern har/haft en STI. Svarsresultatet 

ligger mellan 14-70 poäng efter att ha vänt på poängen på fyra utav frågorna som är 

negationer (1, 12, 13, 14). I CUSES-G räknas poäng från 5-1 och då indikerade en hög poäng 

en hög grad av självtillit till kondomanvändning (Asante & Doku 2010). Vi poängsatte åt 

andra hållet, 1-5, när vi matade in siffrorna i SPSS och får således låga poäng vid bättre 

självtillit till kondomanvändning.  

   

För översättningen från engelska till svenska har vi tillfrågat två personer som hanterar 

engelska i tal och skrift att översätta frågorna  åt oss. Den ena kvinnan översatte från engelska 

till svenska medan den andra kvinnan översatte tillbaka till engelska. Därefter tillfrågade vi 

sex gymnasieungdomar i vår bekantskapskrets om att fylla i och kommentera enkäten så att 

frågorna var begripliga och aktuella i Sverige samt i den målgrupp som skulle tillfrågas. Efter 

detta ändrade vi fråga 11 från var hög/rökt på till var hög/brukat narkotika. Dessa sex 

personers svar har inte räknats in i resultatet då de inte svarade på hela frågeformuläret utan 

endast tittade på CUSES. 
 

Vi bad alla att svara på vilken linje de gick samt ålder och kön oavsett om de ville delta eller 

inte. Att vi valde att använda ordet kön berodde på att ingen skulle behöva välja mellan 

kvinna/man utan själv definiera sin person. Vi har även frågat om de sexdebuterat samt om de 
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använder kondom med hjälp av ja/nej fråga samt med tillägget ibland vid kondomanvändning 

(bilaga2).  

Datainsamling och urval 

Gymnasiechefer samt rektorerna på 16 gymnasieskolor i mellersta Sverige kontaktades via 

mail (bilaga 5) samt uppföljande telefonsamtal, till de som inte svarat på våra mail, med 

förfrågan om att få komma och genomföra vår studie på gymnasieungdomar i årskurs 3. Vi 

fick senare även inkludera årskurs 2 i vårt urval då det var svårt att få komma in i tredje års 

elevernas utbildning. Fyra skolor gav oss tillåtelse att komma till två klasser på respektive 

skola för att dela ut enkäterna under lektionstid. 

   

Deltagarna var både från teoretiska och praktiska gymnasielinjer, grupperna bestod av 

ungdomar i åldersspannet 16-21 år. De deltagare som inte närvarade på lektionen (39) har 

räknats som externt bortfall. Av de 107 elever som närvarade vid lektionstillfällena var det en 

informant som valde att inte svara på enkäten. Hela enkäten besvarades av 81 deltagare, 

uppdelat på de två instrumenten så var det 102 som svarade fullständigt på SOC-13 och 88 

deltagare svarade fullständigt på CUSES-instrumentet. På SOC-13 var det enstaka frågor som 

de fem deltagare inte svarat på medan i CUSES är de flesta frågor obesvarade utav de 28 

deltagare som får ses som internt bortfall.  

 

Vi har diskuterat kring vår förförståelse och är medvetna att den kanske inte överensstämmer 

med verkligheten eller vad forskning visar. Vår förförståelse grundar sig till stor del i att vi 

tror att svaren på frågorna blir annorlunda om frågan ställs ur perspektivet varför, istället för 

varför inte. Vi tror att ungdomarna påverkas av våra fördomar kring varför kondomen inte 

används vid sexuella kontakter och vill därför lägga detta åt sidan. Informationen om studien 

har deltagarna fått muntligt, men utan att nämna varför vi valt ämnet i fråga. Enbart syftet har 

nämnts, nämligen att finna nya vägar kring information gällande kondomanvändning. Alla 

informanterna fick samma muntliga samt skriftliga information (bilaga 6) utav författarna 

inför att enkäterna delades ut i början av lektionen. Författarna var kvar i klassrummet tills 

enkäten samlades in.   

 

Ansats 

Vi har valt  en kvantitativ ansats, då vi vill undersöka om samband finns mellan SOC och 

CUSES. Med hjälp av siffror kan vi beskriva en grupp samt göra studien generaliserbar på 

den större gruppen. Den deskriptiva statistik som vi använt oss av beskriver flera olika 

egenskaper hos individen och kan genom olika test analyseras beroende på vad som önskas 

undersökas i urvalsgruppen (Borg & Westerlund  2012 ss. 9-39). I vår studie undersöks 

samband mellan instrumenten SOC och CUSES där deltagarna slås ihop till grupper utifrån 

kön samt linje.  

  

Dataanalys 

Analys av materialet har skett med hjälp av IBM SPSS statistik version 23. Deskriptiv 

statistik beskrivs genom frekvensdata med medelvärde, median samt standardavvikelse. Vi 

har även tittat på variationsvidden bland våra deltagares svar.  
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För att analysera om det finns signifikanta skillnader mellan de olika data utifrån de olika 

instrumenten jämfört med kön, gymnasielinje samt kondomanvändning har vi använt oss av 

icke-parametriska test då vår undersökning inte är helt normalfördelad  Mann-Whitney U-test 

används när någon av variablerna är snedfördelade men stickprovet är slumpmässigt och 

oberoende av varandra (Borg & Westerlund 2012, s. 339). Våra deltagare är slumpmässigt 

valda på så sätt att vilka klasser som tilldelats oss, inte påverkats av oss på annat vis än att 

rektorn på respektive skola kontaktades. Vilka rektorer som återkom till oss är inget vi kan 

påverka och således en slump. Då deltagarna befunnit sig i olika klasser samt olika skolor är 

de oberoende av varandra. Borg och Westerlund (2012, ss. 160-162) och Aronsson (1999, ss. 

258-260) beskriver vidare att signifikansen räknas ut genom att lägga alla värden i 

ordningsföljd (rang) där värden som är lika tilldelas medelrangvärdet. Summan beräknas av 

alla rangvärden för den ena gruppen för att sedan jämföras med den andra. Ju större skillnad i 

medelrang, desto lägre p-värde. Nollhypotesen (H0) är att det finns samband mellan SOC och 

CUSES. H1 innebär att sambandet inte finns. Signifikantnivån är satt till p = 0,05. (Borg & 

Westerlund 2012, ss. 339-340; Aronsson 1999, s. 259).  

Korrelationskoefficienten (r) som beskriver sambandet mellan variabler skall ligga mellan -1 

- +1 (Borg & Westerlund 2012, ss. 133-141). Regressionsanalys används när korrelationen är 

signifikant samt för att undersöka om samband finns mellan beroende variabeln (CUSES) och 

den oberoende variabeln (SOC) samt för att se deltagarnas spridning utifrån medellinjen. 

Förklaringsgraden redovisas genom R2 som visar kvadraten av korrelationskoefficienten 

(Borg & Westerlund 2012, ss. 359-369).   

Forskningsetiskt övervägande 

1947 togs Nürnbergkodexen fram i samband med rättegångarna efter andra  världskriget. Då 

fastslogs att forskningen ska ha goda konsekvenser för samhället samt för den enskilda 

individen och att försökspersonerna i fråga skulle åsamkas så liten skada som möjligt. 

Forskaren skall inhämta ett informerat samtycke, informera att det är frivilligt, konfidentiellt 

samt anonymt (Vetenskapsrådet 2003, s. 14).  Forskning som sker på avancerad nivå under 

högskoleutbildning behöver inte etiskt prövas. Forskning på högre nivåer har annars som 

lagstadgat krav att etik prövas när det gäller forskning som avser människor (SFS 

2003:460). 1964 togs Helsingforsdeklarationen i anspråk, uppdaterades 2003, och riktar in sig 

specifikt på forskning på människor. Deklarationen slog fast att människans välmående går 

före samhällets och vetenskapens behov. Samtycke som fåtts av försökspersonen kan när som 

helst hävas med omedelbar verkan.  2008 omdefinierades forskning till vetenskapligt 

experiment eller teoretiskt arbete för att än mer definiera när etikprövning ska ske, det 

utökades även med studier som hanterade personuppgifter. Forskaren ska även vara väl 

förtrogen med det ämne som forskningen sker i (Vetenskapsrådet 2003, ss. 12-15).   

Den enskilda individens personuppgifter ska skyddas så att dess integritet inte kränks detta 

enligt personuppgiftslagen §1 (SFS 1998:204) som kompletteras med 

personuppgiftsförordningen §1 (SFS 1998:119) där det går att läsa att personuppgifter 

skyddas så att informationen inte går att härledas till person.   

 

I vår studie kan ingen enskild individ härledas till specifik enkät då varje enskild enkät 

avkodats. För att undvika att den enskildes integritet kunde hotas bad vi deltagarna sitta så att 

de inte kunde titta på varandras svar. Samtyckes- och informationskravet uppfylldes genom 

skriftlig samt muntlig information i samband med att enkäterna delades ut. Önskade 

deltagarna inte delta bad vi dem att fylla i ålder, kön samt linje och sedan lämna resterande 

fält tomt.  Innan vi kom ut till klasserna hade vi inhämtat samtycke från dels skolan rektor, 
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dels från klassläraren. Då deltagarna är i övre delen av ungdomstiden ansågs de mogna nog 

att själva kunna avgöra om de ville delta eller inte, så därför behövdes inte samtycke från 

vårdnadshavare.  

 

Om studien väckte tankar hos deltagare som de skulle vilja diskutera, under eller efter de 

besvarat enkäten har de fått våra mailadresser för att kunna ta kontakt med oss. Vi tycker att 

studien är relevant, då stora brister vid kondomanvändning finns och nya vägar till 

information bör arbetas fram för att belysa kondomanvändningen ur det friska perspektivet 

istället för det sjuka. Vi kan inte se att studien skulle kunna framkalla ohälsa eller obehag. 

Om så ändå vore fallet skulle vi hänvisa dem vidare till rätt instans, vilken är beroende på 

vilket sorts obehag deltagaren eventuellt känner. Exempelvis skolkuratorn eller 

ungdomsmottagningen. Ingen av våra deltagare hörde av sig till oss efter avslutad 

undersökning. 
 

RESULTAT 
Den deskriptiva delen av vår studie presenteras nedan i tabeller och skrift.  
 

Enkäter lämnades ut till 107 deltagare med en medelålder på 18,09 år och en median på 18 år. 

Standardavvikelsen ligger på 1,03 med en variationsvidd mellan 16-21. En deltagare valde att 

inte ange sin ålder. Totalt var det 63 unga män och 41 unga kvinnor, en deltagare svarade hen 

som kön och 2 har inte angivit något. 

 

Av deltagarna i vår studie var det 102 som har svarat på SOC-instrumentet, det interna 

bortfallet var 5 deltagare. Fördelningen på SOC-formuläret visas i tabell 1, med ett 

medelvärde som ligger på 58,1 samt en median på 58. Variationsbredden ligger på 57 poäng, 

med ett minimum på 30 poäng samt ett maximum på 87 poäng. Standardavvikelse 11,9.  

 

Tabell 1 – SOC-instrumentet: relativt asymmetrisk fördelning på deltagare. 
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Tabell 2 – CUSES-instrumentet: asymmetrisk fördelning på deltagare. 

  

 
 

 

Av våra deltagare är det 81 som har svarat på CUSES-instrumentet, således 26 som ej 

besvarat frågorna. Tabell 2 visar fördelningen på CUSES där medelvärdet ligger på 33,26 

med en median på 34, vilket visar en asymmetrisk fördelning. Variationsvidden ligger på 40 

poäng, med ett minimum på 14 poäng samt ett maximum på 54 poäng. Standardavvikelse 9,4.  

Praktisk och teoretisk gymnasielinje 

Av deltagarna i vår studie var det 66 som gick en praktisk linje och 31 gick på en teoretisk 

linje, 10 svarade inte på frågan. Uppdelat i kön var det 53 unga män som gick praktisk linje 

respektive 13 unga kvinnor. Vad gäller teoretisk linje var fördelningen 5 unga män respektive 

25 unga kvinnor. 

Sexdebut och kondomanvändning 

På frågan om sexdebut så svarade 58 att de har haft sin sexdebut, 30 har inte haft sin sexdebut 

och 19 har inte svarat på frågan. När vi jämför kön med sexdebut visas ett resultat där 38 

unga män har haft sin sexdebut och 15 har det inte. För de unga kvinnorna låg siffrorna på 19 

ja respektive 15 nej. Hen svarade ja. Jämför vi praktisk respektive teoretisk linje för sexdebut 

ligger siffrorna på 35/17 samt 18/12 på de som inte sexdebuterat ännu. Av de som haft sin 

sexdebut svarar 13 ja på frågan om de använder kondom vid sex, 25 svarade nej och 20 har 

svarat att de använde kondom ibland. Både på teoretisk samt praktisk linje svarade 9 ja på 

frågan om de använder kondom. De på praktisk linje var 19 till antalet vad gäller att inte 

använda kondom och 12 svarade att de ibland gör det. På teoretisk linje var siffrorna 8 på nej 

och 6 på ibland.  

 

Av de 11 som svarat nej på frågan om de haft sin sexdebut, så uppskattar 6 av dem att de 

kommer använda kondom vid sex, 3 svarar nej och 2 att de kommer använda det ibland.  

 
 

 

 

 



14 
 

Tabell 3 - Jämförelse mellan SOC-instrumentet uppdelat per fråga och grupperna ja/nej 

gällande sexdebut.   
 Md (Sd)  Ja/Nej  P-värde*   

                        

         Medelrang              

SOC 1 4,22 (1,79) 44,38/44,73 0,950    

SOC 2 3,61 (1,85) 39,29/54,57 0,007   

SOC 3 3,57 (1,97) 41,17/50,93 0,085  

SOC 4 5,21 (1,52) 48,85/36,08 0,023  

SOC 5 5,31 (1,62) 44,16/45,15 0,859  

SOC 6 4,58 (1,68) 45,32/42,92 0,671  

SOC 7 4,96 (1,36) 47,03/39,62 0,186  

SOC 8 4,38 (1,79) 47,58/37,20 0,064  

SOC 9 4,10 (1,82) 46,09/41,42 0,409   

SOC 10 4,20 (1,69) 44,80/42,40 0,671  

SOC 11 4,27 (1,52) 43,84/44,31 0,934  

SOC 12 5,12 (1,70) 48,40/36,97 0,041  

SOC 13 4,66 (1,79) 45,20/43,15 0,717  

       
n = ja - 58, nej - 30 

*Mann-Whitney U-test 

Md – Medelvärde 

Sd – standardavvikelse 

 

 

Tabell 4 – Jämförelse mellan CUSES-instrumentet uppdelat per påstående och grupperna 

ja/nej gällande sexdebut. 
  Md (Sd)  Ja/Nej  P-värde*  

        

                     Medelrang 

CUSES 1  2,17 (1,42) 37,18/53,72 0,002  

CUSES 2  2,23 (1,39) 40,75/46,19 0,312  

CUSES 3  2,81 (1,48) 37,33/49,22 0,031  

CUSES 4  2,49 (1,48) 39,32/46,48 0,195  

CUSES 5  2,02 (1,27) 37,56/50,48 0,014  

CUSES 6  2,16 (1,29) 40,75/43,20 0,647  

CUSES 7  2,08 (1,36) 38,07/45,84 0,137  

CUSES 8  2,13 (1,51) 38,00/47,72 0,066  

CUSES 9  2,78 (1,52) 41,99/37,02 0,368   

CUSES 10 2,98 (1,52) 42,70/37,40 0,332  

CUSES 11 3,26 (1,22) 41,31/35,66 0,253  

CUSES 12 2,00 (1,27) 39,68/39,10 0,908  

CUSES 13 2,04 (1,40) 41,08/40,82 0,959  

CUSES 14 2,06 (1,18) 41,40/38,52 0,577  

        
n =  ja - 57, nej - 27 

*Mann-Whitney U-test 

Md – medelvärde 

Sd – standardavvikelse 

Sexdebut 

När vi jämfört SOC med huruvida de haft sin sexdebut eller inte finner vi signifikanta 

skillnader på fråga 2, 4 och 12. De som inte sexdebuterat upplever inte i samma utsträckning 

som de som har sexdebuterat att de blivit svikna av någon de trodde de kände väl. De som har 

sexdebuterat känner meningsfullhet i större utsträckning än de som inte har sexdebuterat. 

Samma jämförelse, men med CUSES, tabell 4, visar signifikanta skillnader på tre av frågorna 

i faktor 1, där de som sexdebuterat har en bättre självskattad förmåga att hantera kondomen 

än de som inte sexdebuterat.  
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Kön och gymnasielinje 

Vi finner ingen signifikant skillnad mellan ungdomarna på SOC-instrumentet. Könen ligger 

relativt lika i sina svar. Detsamma gäller sambandet mellan praktisk och teoretisk linje. 

Undersökningen utmärker sig på SOC 1: Har du en känsla av att du inte riktigt bryr dig om 

vad som händer runt omkring dig? Resultatet visar på en signifikant skillnad, där unga 

kvinnor samt både unga män och kvinnor som går teoretisk linje känner att de i högre grad 

bryr sig om vad som sker omkring dem. Se tabell 5.  

 

Vid jämförelse med CUSES, tabell 6, syns en signifikant skillnad på faktor 4, vilken handlar 

om risken att drabbas av en STI, både när det gäller kön samt teoretisk/praktisk linje. 

Resultatet visar att de unga männen samt de som gick praktisk linje är mer rädda för att 

misstro/bli misstrodda om de föreslår kondom. Fråga 6 – Jag känner mig säker på min 

förmåga att diskutera användandet av kondom oavsett vilken partner jag har vid tillfället, 

visar på en signifikant skillnad där de unga kvinnorna samt de som går teoretisk linje känner 

en större tilltro till sin förmåga att diskutera kondomanvändning. Se tabell 6. Signifikanta 

skillnader ses i majoriteten av frågorna i faktor 2, som handlar om att föreslå kondom samt 

förmågan att få partnern att använda kondom trots olika faktorer. Även här ses en bristande 

förmåga hos de unga männen samt de som gick på praktisk linje. 

 

Tabell 5: Jämförelse SOC-instrumentet uppdelat per fråga med kön samt praktisk/teoretisk 

linje. 

 
 Kön      Linje 

Md (Sd)  Kvinna /Man  P-värde*  Md (Sd)        Praktisk/Teoretisk  P-värde*  

   n - 63/41    n - 66/31 

                            

 

   Medelrang     Medelrang 

SOC 1 4,22 (1,79) 61,26/46,80 0,016  4,22 (1,79) 40,54/67,02 0,000  

SOC 2 3,61 (1,85) 51,85/52,92 0,858  3,61 (1,85) 49,68/47,55 0,724  

SOC 3 3,57 (1,97) 51,85/52,92 0,858  3,57 (1,97) 47,47/52,26 0,428  

SOC 4  5,21 (1,52) 48,01/55,42 0,210  5,21 (1,52) 48,08/50,95 0,632  

SOC 5 5,31 (1,62) 48,07/55,38 0,214  5,31 (1,62) 50,36/46,10 0,475  

SOC 6 4,58 (1,68) 46,68/56,29 0,107  4,58 (1,68) 51,11/44,50 0,274  

SOC 7 4,96 (1,36) 45,12/56,55 0,051  4,97 (1,36) 50,25/44,84 0,361  

SOC 8 4,38 (1,79) 45,09/56,57 0,052  4,38 (1,79) 49,31/48,34 0,872  

SOC 9 4,10 (1,82) 51,09/53,42 0,696  4,10 (1,82) 46,54/54,24 0,202  

SOC 10 4,20 (1,69) 49,67/52,73 0,603  4,20 (1,69) 47,57/48,89 0,825  

SOC 11 4,27 (1,52) 46,99/54,53 0,193  4,27 (1,52) 48,77/46,42 0,686  

SOC 12 5,12 (1,70) 48,68/54,98 0,287  5,12 (1,70) 49,33/48,29 0,862  

SOC 13 4,66 (1,73) 51,70/52,20 0,932  4,66 (1,73) 45,33/55,15 0,101  

             

*Mann-Whitney U-test 
Md – medelvärde 
Sd – standardavvikelse  
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Tabell 6: Jämförelse CUSES-instrumentet uppdelat per påstående mellan kön samt 

praktisk/teoretisk linje 

 
  Kön     Linje 
  Md (Sd)  Kvinna/ Man p-värde* Md (Sd)  Praktisk/Teoretisk p-värde*  

n – 56/33     n – 54/29    

             

 

                    Medelrang     Medelrang 

CUSES 1  2,17 (1,42) 46,14/48,34 0,681 2,17 (1,42) 46,66/38,67 0,132  

CUSES 2  2,23 (1,39) 52,54/43,50 0,097 2,23 (1,34) 41,27/49,47 0,133   

CUSES 3  2,81 (1,48) 47,84/43,40 0,426 2,81 (1,49) 42,41/41,24 0,830  

CUSES 4  2,49 (1,48) 46,11/45,15 0,862 2,49 (1,48) 45,04/37,69 0,172  

CUSES 5  2,02 (1,27) 43,68/46,55 0,588 2,02 (1,27) 46,77/34,40 0,018  

CUSES 6  2,16 (1,29) 34,17/52,06 0,001 2,16 (1,29) 47,49/33,03 0,007  

CUSES 7  2,08 (1,29) 40,58/46,85 0,235 2,08 1,29) 45,74/33,76 0,021  

CUSES 8  2,13 (1,36) 37,14/52,06 0,019 2,13 (1,36) 47,14/32,43 0,005  

CUSES 9  2,78 (1,51) 42,69/45,54 0,605 2,78 (1,51) 41,59/41,32 0,960  

CUSES 10 2,98 (1,52) 37,20/49,60 0,025 2,98 (1,52) 44,10/37,88 0,253  

CUSES 11 3,26 (1,22) 41,71/43,82 0,672 3,26 (1,22) 40,69/38,81 0,700  

CUSES 12 2,00 (1,27) 35,41/48,54 0,009 2,00 (1,27) 46,27/30,34 0,001  

CUSES 13 2,04 (1,40) 35,58/50,55 0,003 2,04 (1,40) 47,69/31,41 0,001  

CUSES 14 2,06 (1,18) 35,92/49,65 0,008 2,06 (1,18) 47,37/30,78 0,001  

             
 

*Mann-Whitney U-test 

Md – medelvärde 

Sd – standardavvikelse 

 

 

Tabell 7: Jämförelse SOC-instrumentet uppdelat per påstående med kondomanvändning. 
 Ja/Nej  Ja/Nej  P-värde*  Ibland   Nej/Ibl.-Ja/Ibl P-värde* P-värde*  

Md (Sd)  n – 19/28    Md (Sd)  . Ibl.- n - 22 Nej/Ibl. Ja/Ibl. 
                                      

 

      Medelrang     Medelrang 
SOC 1 4,22 (1,79)  24,18/23,88 0,939 4,22 (1,79)  18,23/22,34 0,104 0,169 

SOC 2 3,61 (1,85)  25,34/23,09 0,574 3,61 (1,85)  19,80/25,09 0,481 0,858 

SOC 3 3,57 (1,97)   28,39/21,02 0,063 3,57 (1,97)  19,48/28,30 0,374 0,215  
SOC 4 5,21 (1,52)  21,37/25,79 0,261 5,21 (1,52)  20,14/21,41 0,611 0,067  

SOC 5 5,31 (1,62)  25,03/23,30 0,663 5,31 (1,62)  20,25/25,45 0,655 0,984  

SOC 6 4,58 (1,68)  23,92/24,05 0,974 4,58 (1,68)  21,80/27,36 0,642 0,413  
SOC 7 4,96 (1,36)  26,89/22,04 0,223 4,96 (1,36)  21,73/29,91 0,663 0,051  

SOC 8 4,38 (1,79)  26,16/22,54 0,366 4,38 (1,79)  20,14/26,83 0,836 0,430  

SOC 9 4,10 (1,82)  26,74/22,14 0,252 4,10 (1,82)  19,82/26,05 0,489 0,812  
SOC 10 4,20 (1,69)  24,37/23,75 0,878 4,20 (1,69)  21,84/26,80 0,623 0,572 

SOC 11 4,27 (1,52)  24,63/23,57 0,789 4,27 (1,52)  20,70/25,84 0,861 0,877 

SOC 12 5,12 (1,70)  23,82/24,13 0,938 5,12 (1,70)  21,05/25,48 0,978 0,992 
SOC 13 4,66 (1,73)  26,71/22,16 0,256 4,66 (1,73)  20,70/27,50 0,863 0,383 

             

*Mann-Whitney U-test 

Md – medelvärde 

Sd – standardavvikelse 

Ibl. - ibland 

Kondomanvändning vid sex 

Jämförelsen visar inte någon signifikant skillnad när SOC ställs mot frågan om de använder 

kondom vid sex. Svaren ja, nej och ibland är lika varandra. Se tabell 7. 

Jämförelsen med CUSES och användandet av kondom visar att de som angett att de använder 

kondom beskriver en bättre självtillit vid kondomanvändning. Se tabell 8. 
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Tabell 8: Jämförelse CUSES-instrumentet uppdelat per fråga med kondomanvändning. 
  Ja/Nej  Ja/Nej  p-värde* Ibland            (Ja/Ibl.)/(Nej/Ibl.)    p-värde*     p-värde*  

  Md (Sd)  n – 19/28   Md (Sd)  n - 21                   Ja/Ibl.      Nej/Ibl. 
                                                                 

 

                   Medelrang      Medelrang 
CUSES1  2,17 (1,42)  24,03/23,98 0,991 2,17 (1,42)  20,74/25,83      0,883          0,699 

CUSES 2  2,23 (1,39)  21,34/25,80 0,244 2,23 (1,39)  20,67/22,67      0,916          0,293 

CUSES 3  2,81 (1,48)  22,45/25,05 0,510 2,81 (1,48)  22,60/27,13      0,133          0,261 
CUSES 4  2,49 (1,48)  18,26/27,89 0,012 2,49 (1,48)  24,83/24,05      0,009          0,679 

CUSES 5  2,02 (1,27)  18,74/27,57 0,012 2,02 (1,27)  23,24/23,29      0,054          0,427 

CUSES 6  2,16 (1,29)  19,68/26,93 0,048 2,16 (1,29)  24,74/26,86      0,009          0,409 
CUSES 7  2,08 (1,29)  18,89/26,00 0,048 2,08 (1,29)  23,14/22,60      0,096          0,505 

CUSES 8  2,13 (1,36)  22,50/24,20 0,636 2,13 (1,36)  23,07/26,83      0,115          0,273 

CUSES 9  2,78 (1,51)  19,08/26,61 0,051 2,78 (1,51)  23,95/24,33      0,042          0,940 
CUSES 10  2,98 (1,52)  17,08/27,33 0,008 2,98 (1,52)  25,14/24,07      0,006          0,974 

CUSES 11  3,26 (1,22)  21,53/24,08 0,470 3,26 (1,22)  22,39/25,50      0,079          0,230 

CUSES 12  2,00 (1,27)  23,29/22,79 0,882 2,00 (1,27)  21,63/26,05      0,312          0,207 
CUSES 13  2,04 (1,40)  20,63/25,52 0,152 2,04 (1,40)  22,98/24,88      0,104          0,857 

CUSES 14  2,06 (1,18)  20,50/25,61 0,165 2,06 (2,06)  21,98/23,75      0,221          0,909 

             
*Mann-Whitney U-test 

Md – medelvärde 

Sd – standardavvikelse 

Ibl. - ibland 

Analys av korrelationen mellan SOC och CUSES 

Tabell 9 visar hur fördelningen ser ut mellan SOC och CUSES när de jämförs med kön och 

linje. Unga män på praktisk linje ligger jämt fördelade på både SOC och CUSES. Vad gäller 

unga kvinnor är variationen större och vi kan utläsa ett extremvärde på CUSES. Spridningen 

från medianen är stor uppåt, men det syns ingen större spridning neråt. Unga män på teoretisk 

linje har en högre känsla av sammanhang samt en bättre självtillit till kondomanvändning än 

de unga männen på praktisk linje. Unga kvinnor på teoretisk linje visar ett resultat på en 

högre känsla av sammanhang kontra kvinnor på praktisk linje samt en normalfördelad 

självtillit vid kondomanvändning, vilket innebär att spridningen från medianen inte visar på 

några extremvärden. Spridningen neråt är större än spridningen uppåt för kvinnorna på 

teoretisk linje. Både vad gäller unga män och kvinnor på praktisk linje visas ett större 

spridningsmått än vad de på teoretisk linje uppvisar. Där ses en mer homogen grupp, men 

lägre spridning från medianen.  
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Tabell 9 – Boxplot, en översikt över spridning från medianen på deltagarna i studien. 
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Tabell 10 – Linjär regressionsanalys, en översikt av spridningen från medellinjen gällande 

korrelationen mellan SOC och CUSES. 

 

 
 

Korrelationen mellan SOC och CUES (r) 0,009 visar att det inte finns något samband mellan 

de två instrumenten. När vi undersöker dem som har över 65 poäng på SOC med det 

fullständiga CUSES, finner vi ingen korrelation dem emellan, (r) = 0,002. Under analysen ser 

vi emellertid att en faktor utmärker sig, vilket vi återkommer till. En något mindre spridning 

kan ses för de unga kvinnorna, vilket tyder på ett större samband mellan SOC och CUSES för 

dem än för de unga männen. 

Hög känsla av sammanhang i korrelation med självtillit vid 

kondomanvändning 

När vi utför en korrelation mellan informanter med en hög känsla av sammanhang (n = 32) 

och faktor två i CUSES-formuläret som behandlar förmågan att föreslå och diskutera 

kondomanvändning, ser vi en korrelationskoefficient (r) 0,27, p-värde 0,149.  Vilket tyder på 

att det inte finns något samband mellan att ha en hög känsla av sammanhang och lättare för 

att prata och föreslå kondom. 
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Vid frågan om de använder kondom vid sex har 22 deltagare svarat på frågan, 8 svarade ja 

och 5 svarade ibland. Detta innebär att 59 % använder kondom alltid eller ibland och 36.6 % 

alltid använder kondom. 

 

DISKUSSION 
I diskussionen har vi valt att enbart redovisa två decimaler för att göra texten mer lättläst. 

Metoddiskussion 

Frågor om sex och kondomanvändning kan upplevas generande att samtala/svara på likväl 

om man har upplevelse av  känsla av sammanhang eller inte, därför passar en kvantitativ 

deskriptiv ansats och metod bra för vår studie. Genom kvantitativ ansats har vi även nått ut 

till fler informanter med vår enkät. Vårt syfte var att studera om korrelation finns mellan SOC 

och CUSES vilket gör att kvantitativ ansats passar bra som metod i aktuell studie. 

 

Vår tanke med att endast inkludera 3:e års elever var att de skulle haft sex- och 

samlevnadsundervisning i skolan och förhoppningsvis en större medvetenhet kring kondom 

och kondomanvändning. Möjligheten att de haft första samlaget skulle också vara större. I 

aktuell studie är det ca hälften som gick andra året på gymnasiet och resterande deltagare 

gick tredje året på gymnasiet. Något som eventuellt haft betydelse för utfallet är att fler 

deltagare gick praktisk linje än teoretisk. Vi hade önskat en större spridning på våra deltagare 

vad det gäller kön samt linje för att få ett mer tillförlitligt resultat, men detta var inget vi 

kunde påverka. 

Instrumenten 

SOC-instrumentet är översatt och validerat i 20 länder. I en studie av Antonovsky (1993, 

s.725) studerade han utfallet i 16 olika studier som använt sig av SOC-13. Cronbach´s alpha 

låg mellan 0,74-0,91 detta kan jämföras med 0.80 som vi funnit i aktuell studie. I de 26 

studier som använt sig av SOC-29 låg Cronbach´s alpha mellan 0.82-0.95. Även om 

validiteten är högre i instrumentets helhet så är vår uppfattning att SOC-13 validitet är 

tillräckligt hög för att kännas tillförlitlig. Dessutom hade troligen bortfallet varit högre bland 

våra informanter om vi haft fler frågor som skulle besvaras.  

 

Forsyth, Carey och Fuquas (1997, ss. 175-178) ifrågasätter i sin studie huruvida CUSES är ett 

tillförlitligt instrument. De jämförde enkätsvaren med ett praktiskt prov i hur informanten 

hanterade kondomen samt om hen kunde svara på specifika frågor kring hur kondomen 

fungerade. De kom fram till att även om informanten fått bra poäng på CUSES så kunde de 

inte hantera kondomen på ett tillförlitligt sätt. De kom även fram till att de som svarat och fått 

en god självtillit till kondomanvändning är oftast de som inte haft sex. Vår egen reflektion 

kring resultatet gällande den ovan nämnda studien är att individen skattar det hen tror om sin 

förmåga, inte vad hen faktiskt kan. Då vi inte valt att titta på deras förmåga att använda en 

kondom korrekt, utan på deras självtillit till att föreslå och diskutera kondomanvändning så 

anser vi att CUSES är ett bra instrument för vårt syfte.   
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Det interna bortfallet på enkäterna skiljer sig mycket åt. SOC har ett bortfall på 1,84 och 

CUSES 16,78. Våra reflektioner kring detta:  

 

 30 deltagare av de 69 som svarat på frågan har inte haft sin sexdebut. En del av 

dem har ändå svarat på den andra delen av enkäten då det handlar om självtillit 

vid kondomanvändning. Men flertalet av dem  har inte svarat, troligtvis för att de 

finner det svårt att föreställa sig situationen utan erfarenhet. Några har 

kommenterat i instrumentet att det inte gäller dem då de ändå inte haft sex eller 

inte tänker ha det heller inom den närmsta framtiden. 

 28 deltagare uppgav att de inte använder kondom. En del av dem har valt att inte 

svara på resten av frågorna kring kondomanvändning.   

 Formuläret kan möjligtvis vara för långt och är på så sätt omotiverat att fullfölja.  

 Hur länge deltagarna har varit bosatta i Sverige skiljer sig åt och en del av dessa 

har inte hanterat det svenska språket bra nog för att kunna förstå vissa av frågorna. 

De har haft möjlighet att fråga oss under tiden de besvarat enkäten, men enbart en 

del av dem har valt att göra detta. 

 Flertalet elever hanterade inte heller det svenska språket i SOC-instrumentet som 

håller ett mer formellt språk som kan vara svårt att förstå.  

 

När vi undersöker korrelation mellan SOC och CUSES ligger den på r = 0,01 vilket innebär 

att det inte finns något samband mellan våra instrument. Vi har ändå valt att göra en linjär 

regressionsanalys (tabell 10) för att visuellt lättare kunna se spridningen efter medellinjen 

mellan beroende variabeln (CUSES) och oberoende variabeln (SOC) (Borg & Westerlund 

2012, ss. 359-369).   

 

En svaghet i vår undersökning är att vi inte är statistiker och inte kan SPSS i dess fulla 

bemärkelse. Därför har vi inte kunnat utföra vissa av de analyser vi hade önskat. Hade vi haft 

en djupare kunskap i olika test hade vi möjligen valt andra test för vår studie.  

Att informationen kring frivilligt deltagande har uppfyllts styrks genom att det var en 

deltagare som valde att inte besvara enkäten. Chronbach´s alpha uppvisar att instrumenten är 

tillförlitliga, vi har varit två som matat in siffrorna i analysprogrammet och vi har undersökt 

att vi matat in rätt med stickprovskontroller vilket är en styrka i studien. Studien gäller de 

deltagare som vi undersökt år 2016, men populationen är för liten för att resultatet ska vara 

representativt för ungdomar i resten av Sverige. För att kunna generalisera över en större del 

av befolkningen måste studien genomföras med fler deltagare genom slumpmässigt urval. Vi 

har valt antal deltagare samt tillvägagångssättet att finna informanter inom det som anses 

rimligt i en magisteruppsats. En snedfördelning gällande kön på deltagarna kan ha påverkat 

utfallet. Vi har mätt det vi avsåg i studien att se om samband finns mellan känsla av 

sammanhang samt ungdomens självtillit till kondom. De frågeställningar vi haft har vi fått 

svar på genom våra instrument. Vår slutsats är att inga samband finns mellan instrumenten 

SOC och CUSES i denna pilotstudie. Att vi valt att se studien som en pilotstudie beror på att 

CUSES-instrumentet tidigare inte översatts till svenska och använts, vad vi funnit, i Sverige. 

Chronbach´s alpha är god i den svenska översättningen. 
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Resultatdiskussion 

Vår undersökning visar att inget samband finns mellan SOC och CUSES i den totala 

urvalsgruppen. Vi fann inte heller att samband fanns med de som har en hög känsla av 

sammanhang. Det vi fann var att kondomanvändningen var högre i den gruppen jämfört med 

den totala gruppen. Av de 22 deltagare med hög känsla av sammanhang så använder 36.6 % 

alltid kondom. Bland våra deltagare ses ingen skillnad på vilken linje de läser jämfört med 

sexdebut. Tidigare studier som vi beskrivit i vår bakgrund har visat på motsatsen. Många 

ungdomar i vår studie svarar att de använde kondom ibland, men har också valt att 

kommentera att de använder andra preventivmedel då de har en fast partner. En italiensk 

studie av Tafuri, Martinelli, Germinario & Prato (2010, ss. 24-28) beskriver att det är en 

vanlig uppfattning hos ungdomar att de inte behöver använda kondom om partnern använder 

p-piller. Detta tror vi kan tyda på att ungdomarna i första hand skyddar sig för att undvika en 

oönskad graviditet eller att de har en hög tilltro till sin partner. Detta stöd i en studie av 

Hammarlund, Lundgren & Nyström (2008, s. 10) som skriver att informanterna uppgav att 

det var mer accepterat att använda kondom för att undvika en graviditet än en könssjukdom. 

Vi har därför valt att addera ja och ibland och likställt dessa och sedan jämfört dem med de 

som svarat nej, då vi tolkar deras kommentarer som att de skulle använt kondom om de inte 

använt ett annat preventivmedel tillsammans med sin fasta partner.  

Vi anser att det salutogena perspektivet är viktigt i arbetet med ungdomar och deras sexuella 

utveckling. Hela deras livshistoria är viktig och bör belysas. Det är viktigt att ungdomarna får 

lära sig att användandet av kondom är ett sätt att ta hand om sig själva och deras hälsa. Att 

främja det friska och bevarandet av detsamma påverkar deras framtid. Vi tror att ungdomars 

syn på kondomanvändning kan förändras om fokus läggs på att det handlar om att ta ansvar 

för sig själv, sin partner samt en hållbar utveckling. Det är också viktigt ur det preventiva 

perspektivet där ungdomarna får en förförståelse för hur t. ex. en sterilitet kan påverka deras 

framtida familjeplanering. Barnmorskan har en viktig roll i den hållbara utvecklingen, då hen 

genom sitt arbete med kvinnor och deras sexuella- och reproduktiva hälsa, kan påverka 

ungdomar positivt så att de använder kondom och att det på så sätt blir mindre 

könssjukdomar och därmed mindre antibiotikaanvändning. Hälsan främjas även långsiktigt 

hos befolkningen då berörda instanser skall arbeta aktivt för att förhindra STI som behöver 

antibiotikabehandlas och på sikt kan leda till resistensutveckling och miljöutsläpp 

(STRAMAs handlingsprogram 2014, s. 2). Idag är klamydia en av de vanligaste 

könssjukdomarna och kan i värsta fall leda till infertilitet. Provtagningen är frikostig och 

behandlingen sker med antibiotika (Rådestad & Häggström-Nordin, 2009. s. 623). En 

oönskad graviditet leder ofta till en abort som oftast sker medicinskt, men ibland via kirurgisk 

väg. Som med alla ingrepp finns det risker för kvinnan när hon genomgår en abort, där de 

vanligaste är infektion och blödningar. Enligt svensk lagstiftning är abort en nödlösning. 

Istället ska fokus läggas på preventivt arbete (Faxelid & Gemzell-Danielsson, 2009, ss. 543-

552). Arbetet idag är fokusera på att hjälpa, men vi tror att sjukvården kan nå längre genom 

att lägga fokus på det friska och stärka ungdomars känsla av sammanhang. Det är viktigt att 

uppmärksamma ungdomarnas förmåga att hantera information och kunskap samt att de 

utifrån informationen kan göra hälsosamma val (Jonsson & Pettersson 2009, s. 327-330). Vi 

vill att sexualundervisningen ska fokusera på information om att kondomen är till för att 

främja den sexuella- och reproduktiva hälsan och på så sätt främja den hållbara utvecklingen 

genom minskad antibiotikaanvändning samt minskat antal aborter. Det är viktigt att få både 

de unga männen och de unga kvinnorna att förstå nyttan med kondomen och hur den främjar 

deras sexuella- och reproduktiva hälsa. I en svensk studie beskrivs det att unga kvinnor anser 
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att det är mannens ansvar att ta med kondom och att de gör sitt för att skydda sig mot 

oönskade graviditeter genom att använda preventivmedel, t ex p-piller (Christianson et. al. 

2003, ss. 46-47). Detta kan vara av värde att ha i åtanke då flera svenska studier visar att 

mannen anser att det är upp till kvinnan att ta upp kondomanvändning (Larsson et al. 2007, 

ss. 1992-1995) 

Vi har inte skiljt informanterna åt i vår undersökning, vad gäller upplevt kön eller sexuell 

läggning. Enligt Rembeck & Gunnarsson (2011, ss. 282-285) tar homosexuella samma ansvar 

som heterosexuella gör, men de belyser att det finns brister i den sexualundervisning som 

idag erbjuds ungdomar. Fokus läggs på att hjälpa dem att finna sin sexualitet istället för att 

beskriva de preventivmedel som finns samt de risker som oskyddat samlag för med sig. Detta 

är något vi anser att det behöver arbetas mycket med och framförallt hjälpa ungdomarna att få 

en känsla av sammanhang när det gäller deras sexuella- och reproduktiva hälsa. Vi anser att 

heteronormen i undervisningen bör läggas åt sidan, för att på så sätt forma en 

sexualundervisning som inkluderar alla samt ger alla den nödvändiga information de behöver 

för att utveckla och upptäcka sin sexualitet på ett säkert sätt.  

En fråga i CUSES-instrumentet är: Jag skulle inte känna mig säker på att föreslå att vi 

använder kondom, därför att jag skulle vara rädd att hen skulle tro att jag haft en homosexuell 

upplevelse. Många av informanterna har reagerat på denna fråga antingen genom att inte 

svara 18,7% eller genom att skriva en kommentar. Ungdomarna har upplevt och uttryckt 

”sjukt att ni ens frågar”. Även vi reagerade på denna fråga, men då formuläret är validerat är 

detta ingenting vi kan ta bort. Vi tycker att det känns hoppfullt att flertalet av de unga 

kvinnorna och de som läser en teoretisk linje inte skulle bry sig om huruvida den nya partnern 

skulle tro att de tidigare haft en homosexuell upplevelse. För några av dem är det en fråga 

helt utan betydelse. Unga män och de som läser en praktisk linje visar i sina svar att de är 

rädda för just detta. Varför är svårt att undersöka i denna kvantitativa studie, men det vore 

intressant att sitta ner med dem och fråga. 22,4 % av dem som sexdebuterat använder alltid 

kondom vid sex, 34,5 % använder det ibland vilket tyder på att mer än hälften (56,9 %) alltid 

eller ibland använder kondom. En studie av Unis, Johansson & Sällström (2015, ss. 24-35) 

visar ett resultat med liknande siffror där 20 % alltid använder kondom vid sex.  

En fråga i CUSES som utmärkte sig var frågan om de var rädda för att partnern skulle tro att 

de bar på en könssjukdom om de föreslår kondom vid tillfällig sexuell förbindelse. Här visar 

en majoritet av de unga männen samt de på praktisk linje att de är rädda för detta. 

Christianson et al. (2003, ss. 44-49) skriver att de i sin studie funnit att båda könen känner sig 

säkra på att partnern är frisk och att de visar misstroende om de ber densamma att använda 

kondom, vilket stärker vår studie. Hammarlund, Lundgren och Nyström (2008, ss. 107-109) 

finner i sina resultat att illusionen av att vara den enda för partnern uppehålls genom att inte 

be hen att använda kondom, då motsatsen lägger fokus på partnerns tidigare sexuella 

partners. Informanterna uppgav att de tycker att det är en stor skillnad på att smitta en 

tillfällig partner med en infektion, än en fast partner. Ungdomarna vet att kondomen skyddar 

dem från infektioner, men det betyder inte att de väljer att använda den. Genom att förneka 

sitt riskbeteende så tror de att infektioner inte är något som drabbar dem (Hammarlund, 

Lundgren & Nyström 2008, ss. 107-109).  

Vi ser i vår undersökning att unga män på teoretisk linje ligger något högre på SOC samt har 

en bättre självtillit till kondomanvändning. Dock är de bara fem till antalet vilket gör det svårt 

att dra en slutsats av resultatet. Detta finner vi mycket intressant att resultatet så tydligt pekar 
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åt detta håll och anser att det vore intressant att studera vidare. Vår reflektion är att det 

möjligtvis kan ha med utbildning eller sociala perspektiv att göra.  

Vi har i vårt resultat redovisat en boxplot (tabell 9) utan att undersöka signifikansnivåerna i 

jämförelsen. Vårt främsta syfte är att inspirera till framtida studier inom samma område, men 

som mer specifikt inriktar sig på de likheter/olikheter som utläses från boxploten. Vårt 

resultat blir på detta sätt överskådligt och lättare att förstå och har underlättat för oss när vi 

beskrivit statistiken.  

Vi ser på vår linjära regressionsanalys att kvinnors SOC och CUSES har en något större 

korrelation än den har för männen. Vi kan inte dra några slutsatser kring detta, då vi endast 

ser en mindre spridning kring medellinjen för unga kvinnor än för de unga männen. Vår 

reflektion kring detta stöds av en studie skriven av Darj & Bondestam (2003, s. 3512) där de 

beskriver att kvinnor i större utsträckning tar upp kondomanvändning till diskussion. Kvinnor 

känner större tilltro till sig själva när det kommer till att diskutera kondomen. Dock visar en 

studie av Parent & Moradi (2014, ss. 972-976) att unga kvinnor som inte använder kondom, 

gör det till stor del då de skäms för sin kropp och ser sig själva som ett objekt. Vi tror att 

media är en stor del av de stressorer ungdomar upplever, genom de ideal och normer som 

säger hur kroppen ska se ut. Enligt Antonovsky, (2005, s. 17) är det viktigt att få den kunskap 

som gör omvärlden begriplig. Vi anser att detta måste tas i beaktande när ungdomar 

undervisas i sexuell- och reproduktiv hälsa. Unga kvinnor behöver stöd för att finna ett 

förtroende för sina egna kroppar och på så sätt höja kondomanvändningen. Även Unis, 

Johansson & Sällström (2015, ss. 24-35) beskriver att kvinnor med bra självkänsla oftare 

pratar om kondomen, men att männen oftare inhandlar den. Självkänsla och en känsla av 

sammanhang är inte samma sak, men vi anser att detta visar på att ungdomar behöver stärkas 

i sig själva och omgivningen för att lättare kunna ta upp frågan om kondom. Enligt forskning 

ses en hegemonisk maskulinitet, där kvinnor tar mer ansvar för sin hälsa och sitt 

livsstilsmönster än män, då de istället ska vara tuffa och klara sig själva. Hjälpsökande och 

ansvar ses således som något feminint och förstärker den kulturella föreställningen om att 

män är starkare och mindre sårbara. Männen lär sig att vara hårdare medan kvinnorna på ett 

annat sätt lär sig att vara mjuka och lyssna på sina kroppar. Enligt normen förväntas kvinnor 

ta mer ansvar för sin egen kropp och andras (Bengs & Wiklund 2015, ss. 160-161). Tidigare 

studier om kondomanvändning har haft en infallsvinkel på att ungdomar inte använder 

kondom och lagt fokus på att ohälsa och sjukdom blir resultat av deras bristande 

kondomanvändning.  

Slutsats 

Arbetet med att främja en hållbar utveckling är ett övergripande mål i samhället. Att minska 

antibiotikaanvändning är en stor vinst i detta arbete. Vår uppsats är upplagd med fokus på 

vinsterna med att använda kondom ur en salutogen synvinkel för att främja en hållbar 

utveckling genom att undersöka om det finns samband till känsla av sammanhang och 

självtillit vid kondom. Inget samband sågs mellan SOC och CUSES. Studien visar att 56,9 % 

använder kondom alltid eller ibland, 22,4 % svarar att de alltid använder kondom och 34,5 % 

att de gör det ibland. Ungdomarna uppskattar sin självtillit vid kondomanvändning högre än 

det faktiska användandet av kondom, vilket kan bero på att även de som inte sexdebuterat 

svarat på instrumentet. Något bättre är deltagarna med hög känsla av sammanhang på att 

använda kondom vid sex än övriga deltagare, 59 % använder kondom alltid eller ibland. Av 

de 22 deltagarna med hög känsla av sammanhang som svarat på frågan om de använder 
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kondom vid sex, så svarar 36,6 % att de alltid gör det. Inte heller hos de deltagarna med hög 

KASAM sågs samband med CUSES. I resultatet kan ses att det eventuellt kan finnas 

samband mellan SOC, CUSES och kondomanvändning i några utav urvalsgrupperna ung 

man/ung kvinna och praktisk/teoretisk linje. Då studien är en form av pilotstudie under 

magisternivå är gruppen med deltagare därefter och generalisering går inte.  

Vi anser att instrumentet CUSES kan användas i studier i Sverige för att undersöka 

självtilliten till kondom bland ungdomar. Det hade varit mycket intressant att undersöka var 

urvalsgrupp för sig, exempelvis enbart killar på praktisk kontra teoretisk utbildning, då 

studien visade en skillnad mellan dem. Undersökningen skulle då kunna fokusera på om 

skillnaden ligger i utbildningsnivån eller sociala aspekter.  

Genom ytterligare studier där samband med SOC och CUSES undersöks för en djupare 

förståelse av fenomenen skulle det preventiva arbetet kunna riktas än mer på individ nivå. Vi 

anser att vår pilotstudie skulle vara en bra grund för en fortsatt studie om ungdomar och deras 

känsla av sammanhang. Vi tror att fokus måste koncentreras på vikten att ta ansvar för sin 

hälsa och andra samt att deras livsval påverkar deras omvärld. Detta genom att poängtera att 

deras livsvärld ska vara begriplig, hanterbar och att de ska känna att deras handlingar och val 

är meningsfulla. Fler studier behövs som fokuserar på de salutogena faktorer som främjar 

ungdomars kondomanvändning och därigenom minska STI och antibiotikaanvändning och på 

sätt möjliggör en mer hållbar utveckling.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

 

Livsfrågeformulär-SOC 

 

“ Varje fråga har sju möjliga svar. Var snäll att markera den siffra som passar bäst in 

på ditt svar. Siffran 1 eller 7  är svarens yttervärden. Om du instämmer i det som står 

under 7, så ringar in 7:an. Ringa in den siffra som stämmer bäst in med din känsla. 

Sätt endast en ring.”  

 

Fråga 1: Har du en känsla av att du inte riktigt bryr dig om vad som händer runt omkring 

dig?  

 

1       2       3       4       5       6     7 

 

Mycket sällan                   mycket ofta. 

eller aldrig 

 

 

Fråga 2: Har det hänt att du blev överraskad av beteendet hos personer som du trodde du 

kände väl? 

 

1     2     3     4     5     6     7 

 

har aldrig                      har ofta hänt 

hänt                     

 

Fråga 3: Har det hänt att människor som du litade på har gjort dig besviken? 

 

1     2     3     4     5     6     7 

 

Har  aldrig                     Har ofta 

hänt                  hänt 

 

 

Fråga 4: Hittills har ditt liv: 

 

1     2     3     4     5     6     7     

 

helt saknat                     genomgående haft  

mål och mening                  mål och mening 
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Fråga 5: Känner du dig orättvist behandlad? 

 

1     2     3     4     5     6     7 

 

mycket ofta                     mycket sällan/aldrig 

 

 

Fråga 6: Har du en känsla av att du befinner dig i en obekant situation och inte vet vad du 

skall göra? 

 

1     2     3     4     5     6     7 

 

mycket ofta                      mycket sällan/aldrig 

 

 

Fråga 7: Är dina dagliga sysslor en källa till: 

 

1     2     3     4     5     6     7 

 

glädje och djup                 smärta och 

tillfredställelse                   leda 

 

 

Fråga 8: Har du mycket motstridiga känslor och tankar? 

 

1     2     3     4     5     6     7 

 

mycket ofta                     mycket sällan/aldrig 

 

 

Fråga 9: Händer det att du har känslor inom dig som du helst inte vill känna? 

 

1     2     3     4     5     6     7 

 

mycket ofta                          mycket sällan/aldrig 

 

 

Fråga 10: Även en människa med stark självkänsla kan ibland känna sig som en 

“olycksfågel” Hur ofta har du känt det så? 

 

1     2     3     4     5     6     7 

 

aldrig                            mycket ofta 
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Fråga 11: När något har hänt, har du vanligtvis funnit att: 

 

1     2     3     4     5     6     7 

 

du över- eller          du såg saken i  

undervärderade                   dess rätta proportion 

dess betydelse 

 

 

Fråga 12: Hur ofta känner du att det inte är någon mening med de saker du 

gör i ditt dagliga liv? 

 

1     2     3     4     5     6     7 

 

mycket ofta                mycket sällan/aldrig  

 

  

Fråga 13: Hur ofta har du känslor som du inte är säker på att du kan kontrollera? 

 

1     2     3     4     5     6     7 

 

mycket ofta                mycket sällan/aldrig  
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Bilaga 3 

 

Date    
Center on Salutogenesis   
Department of Health Sciences                                                     2016-01-27   

    
   

Emma Andersson and Elin Lindroth   
University of Borås   

Division of Health Sciences and sexual and reproductive health   

Borås, Sweden  

(s153003@student.hb.se)   

   

Dear Emma Andersson and Elin Lindroth,   
   
   

I hereby grant permission to use the 13-item version of the Sense of Coherence (Orientation to Life) 

Questionnaire, originally found in Unraveling the mystery of health: How people manage stress and stay 

well, by Aaron Antonovsky (Jossey-Bass Publishers, 1987), for use in your study aiming to investigate if 

there is a relationship between SOC and condom use among young people.    
   
   

The permission is granted upon fulfillment of the following conditions:   
1. You may not redistribute the questionnaire (in print or electronic form) except for your own 

professional or academic purposes and you may not charge money for its use. If administered online, 

measures should be taken to insure that (a) access to the questionnaire be given only to participants by 

means of a password or a different form of limited access, (b) the questionnaire should not be 

downloadable, and (c) access to the questionnaire should be time-limited for the period of data collection, 

after which it should be taken off the server. Distributing the questionnaire to respondents via email is not 

permitted. Finally, any electronic version of the questionnaire which you may have for your research 

purposes (other than distribution to research participants) should be in PDF format including password 

protection for printing and editing   

2. The questionnaire is intended for research purposes only, and may not be used for diagnostic 

or clinical use. By "diagnostic or clinical" it is meant that the SOC score cannot be the basis of any kind 

of physical, mental, cognitive, social or emotional diagnosis or assessment of the respondent, and cannot 

direct therapeutic or medical decisions of any kind.    

3. In any publication in which the questionnaire is reprinted, reference to the abovementioned 

source should be given, and a footnote should be added saying that the questionnaire is reprinted with the 

permission of the copyright holder.   

4. The copyright of the Sense of Family Coherence Questionnaire remains solely in the hands of 

the Executor of the Estate of Aaron Antonovsky.   

   
If possible, I would appreciate receiving a copy of any forthcoming paper concerning a study in which 

the SOC questionnaire has been used, for private use in building an SOC publication database.   
   

Sincerely,   

Avishai Antonovsky, Ph.D.       On behalf of Avishai Antonovsky   

Estate of Aaron Antonovsky       Monica Eriksson, PhD, Associate Professor   

Department of Education and Psychology      Department of Health Sciences   

The Open University       University West, Center on Salutogenesis   

Israel        Trollhättan, Sweden   
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UNIVERSITY WEST Telephone + 46 520-22 30 00  www.hv.se   
SE-461 86 Trollhättan 
Sweden      
     
Visiting address: Gustava Melins gata 2   
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Hello Elin, 

The Condom use self-efficacy scale which we validated was originally develop to measure 

condom use efficacy in the USA (see; Brafford LJ, Beck KH: Development and validation of a 

condom self -efficacy scale for college students. Journal of American College Health 

1991, 39:219-225. 

We found out that sometime measures developed in Western countries such as the USA may not 

be measuring the same issue especially in developing countries such as Ghana. In effect, our 

study showed that not all the items on the originally scale was applicable to university students in 

Ghana. 

I will advise to check if the original scale has not been used in Sweden before or has been 

validated in Sweden. If yes, then you can rely on that for your study, if not, then you can use the 

original one which was developed in the USA. I am also sure you can find the original scale 

freely available on the internet.  

If you still want to use the CUSES-G which is a 14 items questionnaire, then you can go ahead to 

do that. We  actually submitted this questionnaire to an institution in the US which they hope to 

include in Sociometrics as an evaluation resource as part of the Global Archive of Effective 

HIV/AIDS Prevention Programs.  

 

All other information about the CUSES-G is included in the attached documents. 

I wish you all the best in your studies, and do not hesitate to contact me for further information. 

Kind regards 
Kwaku 
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Godkännande av gymnasierektor för datainsamling  

 

Vi är två sjuksköterskor som studerar på barnmorskeutbildningen vid Högskolan i Borås. En del av 

utbildningen består av att skriva ett examensarbete. Vår uppsats har som syfte att beskriva varför 

ungdomar använder kondom vid tillfälliga sexuella kontakter. Vi önskar genom detta arbete kunna få 

större förståelse och kunskap kring ungdomars sexuella och reproduktiva hälsa för att kunna bemöta 

och informera om att använda kondom på bästa sätt.      

För att kunna genomföra studien önskar vi få komma ut till elever i årskurs 3. Ungdomarna kommer 

att få skriftlig och muntlig information om studien. Enkäten kommer vara anonyma och bestå av ca 40 

frågor. Uppskattad tid att fylla i ca 30 minuter. 

 

All insamlad data behandlas konfidentiellt och kommer i studien att presenteras på så sätt att ingen 

information kan knytas till enskilda individer. Deltagandet i studien är helt frivilligt. 

  

Examensarbetet utförs under handledning av Marianne Johansson, Universitetslektor vid Institutionen 

för Vårdvetenskap på Högskolan i Borås. Vid eventuella frågor är ni välkomna att kontakta henne på 

telefon: 033-435 47 50 eller e-mail: marianne.johansson@hb.se  

 

Med vänliga hälsningar  

 

Emma Andersson                                                            Elin Lindroth  

Tel: XXX      XXX  

Mail:S153003@student.hb.se                                          Mail:elin.lindroth@hotmail.com 
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Hej! 

 

Vi är två sjuksköterskor som studerar på barnmorskeprogrammet vid Högskolan i  

Borås.  

I vår utbildning skall vi skriva en magisteruppsats, vilket innebär att vi ska  

fördjupa oss i ett ämne, med inriktning mot vårt kommande yrke som barnmorska. 

Syftet med vår studie är att titta på om kondomanvändning hänger samman med självkänslan hos 

unga. Vi utför en enkätstudie och riktar oss till ungdomar som går sista året på gymnasiet.  

Enkäten fylls i individuellt via dator. 

Studien är frivillig att delta i. Allt material som samlas in behandlas anonymt och kan inte härledas 

tillbaka till deltagarna. 

  

Studieresultatet kommer sedan att publiceras i form av magisteruppsats.  

 

Tack för ert deltagande!  

 

Emma Andersson       Elin Lindroth  

Tel: XXX      XXX  

Mail:S153003@student.hb.se                                    Mail:elin.lindroth@hotmail.com 

 

 

 

 

 


