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Sammanfattning  

Sex och samlevnad är ett mångfacetterat ämne som ska ge biologiska, sociala och etiska 

aspekter på samlevnad. Under de senaste 100 åren har synen på sex och sexualitet 

ändrats från att ha varit ett mer eller mindre tabubelagt ämne till att idag i mångas ögon 

vara överexploaterat. Sex och samlevnad finns idag i läroplanen från årskurs fyra.  

Tidigare studier har visat att ungdomar varit missnöjda med sex- och samlevnads-

undervisningen i skolan samtidigt som den sexuella ohälsan bland unga ökar. Det 

primära syftet med studien var att undersöka unga kvinnor och mäns kunskap om 

preventivmedel, sexuellt överförbara infektioner och abort samt inställning till sex- och 

samlevnadsundervisning. Datainsamling skedde med hjälp av enkäter som pilottestats 

vid två tillfällen innan studien genomfördes. Enkäter delades ut till 107 elever i andra 

och tredje året på gymnasiet, data analyserades i SPSS och frekvenser framtogs. 

Varierande kunskapsnivåer hos informanterna kunde ses. Majoriteten var missnöjd med 

undervisningen de fått och få informanter hade fått undervisning i sex och samlevnad på 

gymnasiet. Sex- och samlevnadsundervisning upplevdes ändå kunna hjälpa ungdomar 

att göra förnuftigare val och ge en bra grund för att fatta välunderrättade beslut inom sex 

och relationer. Sex och samlevnad uppfattades som ett roligt och intressant ämne. Trots 

att sex och samlevnad är ett obligatoriskt ämne i skolan är läroplanen vag när det gäller 

när, hur och var undervisningen skall ges. Att bedriva sex- och samlevnads-

undervisning ur ett salutogent perspektiv efter ungdomars önskemål och behov kan 

bidra till att minska den sexuella ohälsan. En generell motståndsresurs (GMR) som 

kunskap tillsammans med en hög känsla av sammanhang (KASAM) kan tänkas 

stimulera till god empowerment, det vill säga hög egenkontroll, ansvar och 

självbestämmande vilket skulle kunna leda till ökad sexuell och reproduktiv hälsa. 

 

Nyckelord: Sex, samlevnad, undervisning, ungdomar, inställning, kunskap, hälsa, 

empowerment 

 



 

 

 

Abstract   

Sex education is a broad subject that should bring biological, social and ethical aspects 

on sex and relations. During the last 100 years, society’s view on sexuality has changed 

dramatically, from being taboo a hundred years ago, to present day where focus on 

sexuality can be seen throughout society. Today, sex education is part of the curriculum 

from the fourth grade. However, young people are often unsatisfied with the sex 

education they get at school and the sexual health among youth is declining. The 

primary aim of this study was to investigate young women and men’s knowledge about 

contraceptives and sexually transmitted infections and their attitude towards sex 

education. The collection of data was made with a questionnaire which was pilot tested 

at two occasions before the study took place. Questionnaires were handed out to 107 

pupils in second and third grade of high school. The data was analysed in SPSS and 

percentages could be obtained. Varying levels of knowledge could be seen. The 

majority was dissatisfied with the education they got, and few had got any education 

during high school. Although sex education was still believed to help young people 

make sensible choices and provide a base for making rational decisions concerning sex 

and relations. Sex education was viewed as a fun and interesting subject. Despite the 

fact that sex education is a mandatory subject in school, the curriculum is vague when it 

comes to when, how and where the education should be given. To adapt the sex 

education with a salutogenic perspective to the pupils’ wishes and needs is central in 

order to obtain a better sexual health. A general resistance factor (GMR) like 

knowledge, together with a high sense of coherence (KASAM), can be assumed to 

stimulate empowerment. Empowerment here meaning self-monitoring, responsibility 

and autonomy, which should lead to improved sexual and reproductive health. 

 

Keywords: Sex, relationship, education, adolescent, attitude, knowledge, health, 

empowerment 



 

 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

1. INLEDNING .................................................................................................... 1 

2. BAKGRUND.................................................................................................... 1 

2.1 Sex och samlevnadsundervisning  ............................................ 1 

2.1.1 Historik och utveckling ...................................................................... 2 

2.1.2 Skolans läroplan ................................................................................. 2 

2.1.3. Barnmorskan och sex- och samlevnadsundervisning ....................... 3 

2.2. Ungdomars sexuella utveckling ................................................................ 3 

2.2.1. Utvecklingen i adolescensen enligt Sharp ......................................... 3 

2.3 Ungdomars sexuella hälsa ......................................................................... 4 

2.3.1 STI ...................................................................................................... 4 

2.3.2 Abort .................................................................................................. 5 

2.3.3 Prevention .......................................................................................... 5 

2.4 Teoretiska begrepp ..................................................................................... 6 

2.4.1 Sexuell hälsa ....................................................................................... 6 

2.4.2 Reproduktiv hälsa  .............................................................................. 6 

2.4.3 Vårdvetenskap .................................................................................... 6 

2.5 Tidigare forskning ...................................................................................... 7 

2.5.1. Kunskap............................................................................................. 7 

2.5.2 Beteende ............................................................................................. 8 

2.6 Sociologiska teorier ................................................................................... 9 

2.6.1 Salutogenes och KASAM .................................................................. 10 

2.6.2 Empowerment .................................................................................... 11 

3. PROBLEMFORMULERING .......................................................................... 11 

4. SYFTE .............................................................................................................. 12 

5. METOD ............................................................................................................ 12 

5.1 Ansats ......................................................................................................... 12 

5.2 Urvalsgrupp ............................................................................................... 12 

5.3 Enkät .......................................................................................................... 12 

5.4 Datainsamling ............................................................................................ 14 

 



 

 

5.5 Analys ........................................................................................................ 14 

5.6 Redovisning av data ................................................................................... 15 

5.7 Forskningsetiska överväganden ................................................................. 15 

6. RESULTAT ...................................................................................................... 15 

6.1 Vad har ungdomar för kunskap om STI, abort och  

preventivmedel och hur upplever de sin egen kunskap? ................................. 16 

6.2 Vad är ungdomars inställning till erhållen  

sex- och samlevnadsundervisning? .................................................................. 17 

6.3 Önskar ungdomar förändra sex- och samlevnadsundervisningen, 

i sådana fall hur? .............................................................................................. 19 

6.4 Vad har ungdomar för diskussions- och informationskällor  

beträffande sex och samlevnad? ...................................................................... 20 

6.5 Anser ungdomar att sex- och samlevnadsundervisningen kan 

hjälpa dem hantera sin omvärld? ..................................................................... 21 

7. DISKUSSION .................................................................................................. 24 

7.1 Metoddiskussion ........................................................................................ 24 

7.1.1 Ansats ................................................................................................. 24 

7.1.2 Utformande av studie ......................................................................... 24 

7.1.3 Urvalsgrupp ........................................................................................ 24 

7.1.4 Enkät .................................................................................................. 25 

7.1.5 Datainsamling .................................................................................... 26 

7.1.6 Analys ................................................................................................ 26 

7.1.7 Redovisning av data ........................................................................... 26 

7.2 Resultatdiskussion ..................................................................................... 27 

7.2.1 Ungdomars kunskap om sex och samlevnad ..................................... 27 

7.2.2 Ungdomars inställning till erhållen sex- och  

samlevnadsundervisning ............................................................................. 28 

7.2.3 Ungdomars önskan om förändring i sex- och samlevnads- 

undervisningen ............................................................................................ 29 

7.2.4 Ungdomars diskussions och informationskällor angående sex 

och samlevnad ............................................................................................. 30 

7.2.5 Sex- och samlevnadsundervisning och ungdomars  

hantering av omvärlden ............................................................................... 31 

7.2.6 Kan en bra sex- och samlevnadsundervisning ge en ökad känsla 

av sammanhang, leda till Empowerment och därmed öka den sexuella och 

reproduktiva hälsan? ................................................................................... 31 

8. KONKLUSION ................................................................................................ 34 



 

 

9. FRAMTIDA FORSKNING ............................................................................. 34 

 

 

REFERENSER 

BILAGOR 

Bilaga 1: Enkät 

Bilaga 2: Information till informanterna 

Bilaga 3: Brev till verksamhetschef 

Bilaga 4: Skriftligt godkännande från verksamhetschef 

Bilaga 5. Kodning av svarsalternativ 

Bilaga 6: Rättningsmall 

Bilaga 7: Sammanställning 

 

  





1 

 

 

  

1. INLEDNING 

I Sverige skall, enligt Skolverkets läroplan (Skolverket, 2011a, 2011b), sex- och 

samlevnadsundervisning vara en obligatorisk del i undervisningen på högstadiet och 

gymnasiet. Ungdomar skall via skolan få insikt i, och kunskap om sex och samlevnad, 

relationer, kroppens utveckling, STI (sexual transmitted infections) och sexualitet. 

Ämnet sex och samlevnad skall enligt läroplanen ingå i ämnet biologi på grundskolan 

och i naturkunskap på gymnasiet.  

 

Spridning av STI och höga abortsiffror bland ungdomar talar för att ungdomar idag har 

ett sexuellt riskbeteende som kan leda till ohälsa även på lång sikt.  

 

Enligt Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska (Socialstyrelsen, 2006) skall 

barnmorskan arbeta för att främja sexuell och reproduktiv hälsa både i grupp och 

individuellt samt kunna undervisa och informera om sex och samlevnad. 

Preventivmedelsförskrivning och rådgivning, utförande av provtagning för STI och 

smittspårning ingår också i barnmorskans kompetensområde. Att arbeta för att främja 

ungdomars sexuella och reproduktiva hälsa kan vara ett viktigt arbetsområde sett ur ett 

längre perspektiv. Det innebär att ge ungdomar tillräckliga kunskaper inom sex och 

samlevnad för att de skall ges möjligheten att fatta genomtänkta beslut och tillgodogöra 

sig sin kunskap. Om dessa beslut inte tas med rätt kunskap som grund kan de leda till 

konsekvenser i ungdomens liv och framtida sexuella och reproduktiva hälsa.  

 

En undersökning gällande elevers inställning till sex- och samlevnadsundervisning 

skulle kunna klarlägga vilka brister som finns i nuvarande undervisning, samt ge en bild 

av hur eleverna hade önskat att den såg ut. Kan undervisningen anpassas efter 

ungdomarnas behov och önskemål kan det antas att möjligheten att påverka deras 

sexuella riskbeteende ökar. Studier visar även att faktorer som bidrar till sexuellt 

risktagande inte bara är kunskapsbrist utan också impulsivitet, ofta under influens av 

alkohol. Ytterligare steg mot bättre sexuell och reproduktiv hälsa bland ungdomar kan 

då vara att diskutera hur kunskapen kan omsättas i hälsobevarande handling. Hur kan 

kunskapen översättas till ett medvetet val som stimulerar hälsa och motverkar ohälsa? 

 

2. BAKGRUND 

För att förstå bakgrunden till denna studie följer nedan en granskning av sex- och 

samlevnadsundervisningen i skola och på ungdomsmottagning, i nutid samt ur ett 

historiskt perspektiv. Ungdomars sexuella utveckling diskuteras samt fakta och statistik 

kring STI, abort och preventivmedel redovisas. Vidare utreds begreppen sexuell hälsa, 

reproduktiv hälsa och vårdvetenskap. Tidigare gjord forskning om ungdomars kunskap 

och beteende kring sex och samlevnad redovisas. Slutligen förklaras salutogenes och 

känsla av sammanhang (KASAM) samt begreppet empowerment.  

 

2.1 Sex och samlevnadsundervisning 

Sex- och samlevnadsundervisningen i skolan, tidigare kallad sexualundervisning, syftar 

till att ge elever biologiska, etiska och sociala aspekter på samlevnad. Detta genom olika 

infallsvinklar från ämnen i skolan, som religionskunskap, biologi och samhällskunskap. 

Internationellt sett har Sverige varit i framkant med införandet av sex- och 

samlevnadsundervisning i skolorna. Undervisningens fokus har dock ändrats från att 
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tidigare fokusera på sexualitetens biologiska aspekter till att nu även inkludera en mer 

mångsidig samlevnadsinformation där begrepp som säkert sex inte bara innebär skydd 

mot oönskad graviditet utan också skydd mot STI (Nationalencyklopedin, 2012a).  

 

2.1.1 Historik och utveckling 

Samhällets inställning till sexualitet har förändrats mycket under senaste drygt hundra 

åren. Från att informationsspridning om preventivmedel förbjöds enligt lag år 1910, till 

att idag vara ett av våra viktigaste medel för ökad sexuell och reproduktiv hälsa 

(Capuano, Simeone, Scaravilli, Raimondo, & Balbi, 2009; Makenzius, Gillander, 

Tydén, Romild, & Larsson, 2009). Den första lektionen i sexualhygien hölls av Karolina 

Widerström, Sveriges första kvinnliga legitimerade läkare, på ett lärarinneseminarie år 

1897. Fyra år senare genomförde hon i Stockholm de första lektionerna i sexualhygien 

för flickelever. År 1937 togs förbudet mot import av kondomer bort och året efter 

avskaffades förbudet mot preventivmedelsupplysning. Samma år blev det också tillåtet 

att under vissa omständigheter genomgå abort vilket tidigare varit förbjudet enligt lag. 

Under 1940-talet skedde flera förändringar som var föregångarna till hur det är idag; 

sexualundervisning infördes som frivilligt inslag i skolan och handleddes för första 

gången av lärare. Homosexualitet avkriminaliserades, samtidigt som apoteken blev 

skyldiga att tillhandahålla preventivmedel och kvinnor fick gratis prova ut pessar vid 

mödravårdscentralerna. År 1955 blev sexualundervisningen i skolan ett obligatoriskt 

inslag och alla skolungdomar fick undervisning i sexuell och reproduktiv hälsa (RFSU, 

2009).  

 

Ett ökande behov av kunskap kring ämnet var uppmärksammat och år 1970 öppnade 

den första ungdomsmottagningen där barnmorskan fick ansvara för preventivmedels-

rådgivning (RFSU, 2009). Barn- och ungdomsläkaren Gustav Högborg såg ett behov 

hos ungdomar att diskutera livsfrågor. Ett fåtal mottagningar öppnade på olika platser i 

Sverige med avsikten att ge ungdomar en plats för diskussion kring sex- och 

samlevnadsfrågor. När den nya abortlagen trädde i kraft år 1975 blev 

ungdomsmottagningarna en naturlig plats för abortrådgivning. I samarbete med 

mödrahälsovården och socialtjänsten lades fokus på att förebygga oönskade graviditeter 

och bevara den reproduktiva hälsan, främst hos unga kvinnor (FSUM, 1992).  

 

I början av 1980-talet upptäcktes HIV viruset och fokus flyttades från oönskade 

graviditeter till att i större utsträckning handla om STI. En ny målgrupp för information, 

råd och stöd blev unga män som så småningom även de fick en självklar plats som 

besökare på ungdomsmottagningarna. Åtgärder och insatser anpassades så att även unga 

män skulle få hjälp med sina besvär och svar på sina frågor. Under 1980-talet breddades 

verksamheten ytterligare och nya frågeställningar av psykologisk och sociologisk 

karaktär fick mer utrymme. Idag är arbetet med ungdomars psykiska hälsa en stor och 

självklar del i det preventiva arbetet med ungdomar på ungdomsmottagningar (FSUM, 

1992).  

 

2.1.2 Skolans läroplan 

Enligt skolverkets läroplan för grundskolan ingår sex och samlevnad i biologi-

undervisningen (Skolverket, 2011a). I årskurs fyra till sex ska eleverna ”tillgodogöra 

sig kunskaper om människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om 

identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar” sid. 113 (Skolverket, 2011a). 

Eleverna i högstadiet förväntas utöver ovan beskrivna mål inhämta kunskaper om 

”metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter 
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på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv” sid 115 (Skolverket, 

2011a). I gymnasiet ingår sex- och samlevnadsundervisning i det programöverskridande 

ämnet naturkunskap. I målbeskrivning nämns det att eleverna ska kunna reflektera och 

diskutera kring ämnen som sexualitet, sexuell hälsa, relationer och lust (Skolverket, 

2011b).  

 

Tidsspannet då eleverna får möjlighet att tillgodose sitt behov av sex- och samlevnads -

undervisning i skolan är från årskurs fyra till och med gymnasiet. Tydligast utformade 

är målen i årskurs sju till nio. Det framgår dock inte hur många timmar undervisning 

som är förbehållet ämnet varken på högstadiet eller gymnasiet. Då sex och samlevnad 

kan hittas under ämnet biologi och naturkunskap kan det antas att det är biologi- och 

naturkunskapsläraren som har det huvudsakliga ansvaret för att prata och undervisa 

kring sex och samlevnad.  

 

2.1.3 Barnmorskan och sex- och samlevnadsundervisning 

Sexuell och reproduktiv hälsa är ett av tre huvudområden i barnmorskans 

kompetensområde vid sidan av forskning, utveckling och utbildning samt ledning och 

organisation. En barnmorska skall besitta förmågan att genom information, rådgivning 

och samtal tillämpa kunskaper om preventivmedel och dess behandling, samt STI-

prevention, gynekologiska sjukdomstillstånd, abort och sex och samlevnad i ett 

livsvärldsperspektiv. En barnmorska skall enligt Socialstyrelsens kompetens-

beskrivning för legitimerade barnmorskor (Socialstyrelsen, 2006) arbeta för främjande 

av hälsa och förebyggande av ohälsa inom området sexuell och reproduktiv hälsa. Detta 

genom att arbeta med hälsofrämjande insatser på individ-, grupp- och samhällsnivå. Det 

är barnmorskans uppgift att identifiera och aktivt förebygga hälsorisker gällande sexuell 

och reproduktiv hälsa och vid behov motivera till förändrade livsstilsfaktorer i ett 

livscykelperspektiv.  

 

Ungdomsmottagningen är det huvudsakliga forum där barnmorskan kan informera och 

diskutera med ungdomar om sex och samlevnad. Till ungdomsmottagningen kan 

ungdomar i åldern 13-25 år komma och få stöd och hjälp angående frågor kring 

sexualitet, relationer, STI, abort eller graviditet. De kan även komma för att prata om 

livsstilsfrågor, identitets- och personlighetsutveckling, relations- och sexualproblematik, 

ätstörningar, missbruk eller olika krisreaktioner. Vid problem där en annan instans har 

större kapacitet och kompetens att hjälpa ungdomen kan barnmorskan förmedla kontakt 

med rätt yrkeskategori, till exempel psykolog inom barn och ungdomspsykiatrin (BUP). 

Det förebyggande arbetet sker ibland i samarbete med skolan genom att skolungdomar 

kommer till ungdomsmottagningen på studiebesök eller att barnmorska kommer på 

besök i skolorna (Dahlöf, 2012).  

 

2.2 Ungdomars sexuella utveckling 

2.2.1 Utvecklingen i adolescensen enligt Sharpe 

Sharpe (2003) sammanställer aktuella teorier angående ungdomars sexuella och 

kognitiva utveckling, ett område som berör både medicinska och psykologiska aspekter. 

Sexualiteten beskrivs som en komplex del av livet som inte tillhör någon specifik del av 

livsspannet och som innebär utmaningar livet ut. Beroende på hur människan kan 

hantera dessa utmaningar, kan det leda till stor personlig tillfredsställelse men även stort 

lidande. Ungdomars sexuella utveckling framträder i fyra stadier; föradolescens, tidig 

adolescens, adolescens och sen adolescens. 

 



4 

 

 

 

Föradolescensen börjar oftast innan tio års ålder och innebär att barnet får en fördjupad 

självinsikt. Formandet av en identitet startar, där religion, etnicitet och gruppaktiviteter 

spelar en central roll i hur barnet ser på sig själv. Könsidentiteten blir starkare och det är 

vanligt att pojkar och flickor umgås i stora grupper. Utåt är pojken eller flickan i 

föradolescensen prepubertal och sexualitet uttrycks inte. Hormoner börjar produceras 

och intresset för det motsatta könet tar sig uttryck i en retsam och inte sällan omild 

fysisk attityd. Under denna period är det vanligt att dagliga konflikter mellan förälder 

och barn uppstår, allt eftersom inflytandet från vännerna ökar och föräldrarnas 

inflytande över ungdomen successivt minskar (Sharpe, 2003).   

 

Den tidiga adolescensen karaktäriseras av påbörjad fysisk utveckling och varar oftast 

mellan tio och tretton års ålder. Könshormonerna östrogen och testosteron börjar 

produceras och en nyfikenhet om den egna och andras kroppar vaknar. Unga killar 

börjar ofta onanera under denna period medan unga tjejer oftare upptäcker upphetsning 

och orgasm i en relation. Sexualiteten uttrycks oftast genom andra handlingar än 

samlag. I denna ålder är påverkan av grupptryck stor vilket kan leda till sexuellt 

risktagande i form av sexuella handlingar som egentligen inte är frivilliga (Sharpe, 

2003).  

 

Under adolescensen, i åldern 14-16 år, sker många fysiska förändringar, som 

menstruationsdebut hos den unga kvinnan och den första utlösningen hos den unga 

mannen. Utforskandet av sexualiteten bli här mer framträdande. Ungdomar upplever 

under denna period grupptryck, att förhållanden tar riktningar som inte är tänkt och 

provar på saker som tidigare hört vuxenvärlden till, som alkohol och droger. Föräldrarna 

har ofta felaktiga uppfattningar om tonåringar och underskattar inte sällan nivån av 

sexuell aktivitet. Det har visat sig att de tonåringar som talar med en förälder om sex 

och sexualitet har ett mindre riskfyllt sexuellt beteende (Sharpe, 2003).  

Den sena adolescensen börjar oftast runt 17 års ålder men är flytande i den övre gränsen 

då mognadsnivån bland ungdomar varierar. Perioden karaktäriseras av en övergång mot 

ett vuxet förhållningssätt till relationer, jobb och studier. Mognadsnivån sexuellt och 

fysiskt är fullt uppnådd och de unga kvinnorna och männen utforskar sin sexualitet samt 

utvecklar djupare, intima relationer (Sharpe, 2003). 
 

2.3 Ungdomars sexuella hälsa 

Statistiken över STI har de senaste åren visat på en stigande trend i antalet drabbade. 

Det är till stor del ungdomar som barnmorskan möter på ungdomsmottagningen och i 

skolan. Förutom STI är abort och preventivmedel två faktorer som till stor del inverkar 

på ungdomars sexuella och reproduktiva hälsa.  

 

2.3.1 STI 

Med en STI menas antingen en könssjukdom eller en sjukdom som inte är lokaliserad i 

genitalier men som kan överföras genom sexuella kontakter, som hepatit B, hepatit C 

eller HIV-infektion (humant immunbristvirus) (Ursing & Malmquist, 2012).  Flera typer 

av infektioner innebär anmälningsplikt då de enligt smittskyddslagen är klassade som 

allmänfarliga sjukdomar (Smittskyddsinstitutet, 2011).  De typer av STI som innebär 

anmälningsplikt är gonorré, klamydia, HIV och syfilis (Ursing & Malmquist, 2012).  

Preventivmedel som till största delen skyddar mot STI är kondom och femidom 

(Widmark, 2009). Försiktighet skall ändå iakttas, då till exempel herpesblåsor och 

kondylom kan vara lokaliserade på kroppsdelar som inte täcks av kondom/femidom. 
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Vissa typer av STI kan även överföras vid oralsex, till exempel herpes och gonorré 

(Statens Folkhälsoinstitut, 2001). 

 

Den vanligast förekommande typen av STI är klamydia som kan leda till inflammation i 

urinrör, vagina, livmoder och äggledare hos kvinnan, eller i bitestiklarna hos mannen. 

Inkubationstiden är 2-7 dagar och symtomen kan vara en svidande känsla vid urinering. 

En del människor kan dock vara smittade utan att märka av några som helst symptom. I 

värsta fall kan en långvarig klamydiainfektion göra en kvinnlig bärare steril om den inte 

behandlas i tid med antibiotika. Även män kan få nedsatt fertilitet 

(Smittskyddsinstitutet, 2011). Provtagning för klamydia kan utföras med ett enkelt 

urinprov, men hos kvinnor ökar säkerheten i provet om prov även tas från cervix 

(Widmark, 2009). 

 

Humant papillomvirus, HPV, är en vanligt förekommande STI både i Sverige och i 

resten av världen. Infektionen kan ge upphov till små vårtor, kondylom, men i många 

fall ger det inga symtom och läker ut av sig själv. Vissa typer av HPV kan ge upphov 

till gynekologiska cellförändringar som i sin tur kan utvecklas vidare till livmoderhals-

cancer. Kondylom är inte en anmälningspliktig sjukdom. Siffran på hur många som är 

eller har haft infektionen är därför något oklar. Kondylom är en av de vanligast 

förekommande formerna av STI (Smittskyddsinstitutet, 2012b).  

 

Smittskyddsinstitutets förebyggande arbete för att minska smittspridning utgår från den 

nationella strategin (Prop. 2005/06:60). För att minska smittspridningen behöver 

samhället, befolkningen och den enskilda individen de rätta förutsättningarna för att 

aktivt skydda sig. Två av de viktigaste förutsättningarna är kunskap och personliga 

färdigheter att använda sin kunskap (Smittskyddsinstitutet, 2010). Antalet rapporterade 

klamydiafall har de senaste åren legat runt 36-37 000 fall per år. Statistiken för år 2012 

är ännu inte komplett, men hittills är antalet rapporterade fall cirka 5000 färre än år 

2011. Statistiken gällande gonorré visar på en stigande trend de senaste åren och antalet 

smittade av syfilis har dubblerats sedan millennieskiftet (Smittskyddsinstitutet, 2012a). 

 

2.3.2 Abort 

År 1975 infördes den nya abortlagen som innebar att kvinnan innan utgången av 

graviditetsvecka 18 fick rätt att avbryta graviditeten utan att behöva uppge orsak till sitt 

beslut (RFSU, 2009). Kvinnan har sedan dess ensamrätt i att besluta om hon vill 

genomföra en abort. En laglig tidig abort, genomförd på ett modernt sjukhus med 

utbildad personal medför minimala risker att påverka framtida fertilitet och graviditeter. 

Dock kan en kirurgisk abort i andra trimestern ge viss ökad risk för missfall vid 

kommande graviditeter (Danielsson, 2010).  Antalet aborter i Sverige ökade drastiskt 

åren före abortlagen trädde i kraft från att ha legat kring 3000 aborter i början på 1960-

talet till att ligga mellan 30 000-35 000 år 1975 (Socialstyrelsen, 2011). Bland unga 

kvinnor under 24 år avslutas en graviditet i övervägande fall med abort. Det totala 

antalet tonårsgraviditeter som avslutats med abort har för första gången minskat, med 

7,1 procent från 2010 till 2011. Innan dess har en stadig ökning setts (Socialstyrelsen, 

2011). 

 

2.3.3 Preventivmedel 

Preventivmedel innebär metoder att skydda sig mot graviditet eller STI. Det finns en 

mängd av antikonceptionella metoder som skyddar mot en oönskad graviditet. P-piller, 

hormonspiral och pessar är exempel på metoder som är endast antikonceptionella 
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medan kondom och femidom minskar risken för både graviditet och STI (Rybo & 

Malmquist, 2012).  

 

Kondom har använts sedan 1500-talet och är den enda metoden som kan användas 

enbart av mannen. Kondom har inga biverkningar, och vid korrekt användning är 

säkerheten hög. År 1963 kom p-pillret, som är en hormonell antikonceptionsmetod, till 

Sverige och är numera den vanligaste hormonella preventivmetoden. Av kvinnor i fertil 

ålder beräknas omkring 90 procent ha använt sig av p-piller någon gång i livet. 

Hormonella antikonceptionsmetoder har, beroende på typ, flera vanliga biverkningar för 

kvinnan. Vanligast är svullna bröst, illamående, nedstämdhet och minskad sexlust. Den 

allvarligaste biverkningen är ökad risk för blodpropp på grund av förhöjt blodtryck 

(Rybo & Malmquist, 2012). En vanlig missuppfattning är att viktuppgång är en 

biverkning av p-piller men ingen forskning har kunnat bekräfta detta (Lindh, Ellström, 

& Milsom, 2011). 

 

2.4 Teoretiska begrepp 

Målet med all sex- och samlevnadsundervisning är att ge ungdomar en god kunskap och 

förutsättningar för att de ska kunna uppnå sexuell och reproduktiv hälsa. Nedan 

definieras begreppen sexuell och reproduktiv hälsa samt vårdvetenskap. 

 

2.4.1 Sexuell hälsa 

Sexuell hälsa beskrivs av World Health Organisation (WHO) som ett helhetstillstånd av 

välmående i relation till sexualitet, samt att kunna ha säkert och njutbart sex fritt från 

tvång, diskriminering och våld (WHO, 2006). För att kunna uppnå bästa möjliga 

sexuella hälsa måste även människans sexuella rättigheter beaktas och uppfyllas. Enligt 

WHO (2006) innebär sexuella rättigheter att kunna söka och ta del av information 

relaterat till sexualitet, rätt till sexualundervisning, ha rätt till att få sin fysiska integritet 

respekterad, rätt att fritt välja partner, frivilliga sexuella relationer, frivilligt giftermål, 

bestämma om och när barn skaffas samt ha ett tillfredsställande, njutbart och säkert 

sexliv.  Mänsklig sexualitet definieras enligt Dahlöf (2012a) som ”… olika behov och 

handlingsmönster, vilka kommer till uttryck i fortplantningsbeteende, tillfredsställandet 

av biologiska drifter, intima och emotionella relationer, sexuell njutning och 

rekreation”. 

 

2.4.2 Reproduktiv hälsa 

Reproduktiv hälsa är ett tillstånd av totalt välmående kopplat till reproduktionssystemet 

och dess funktioner, inte endast frånvaro av sjukdom eller ohälsa. Det innebär ett säkert 

och tillfredsställande sexliv, att kunna få barn, samt själv bestämma om, när och hur 

ofta detta ska ske. Män och kvinnor skall ha rätt att välja säkra, effektiva, prisvärda och 

acceptabla metoder för familjeplanering samt tillgång till adekvat vård för att öka 

möjligheten för kvinnor att genomgå hälsosamma graviditeter och säkra förlossningar 

(WHO, 2006). 

 

2.4.3 Vårdvetenskap 

Socialstyrelsens direktiv (SOSFS, 1993:17) anger att sjukvården skall vila på vetenskap 

och beprövad erfarenhet, det vill säga att vårdarbetet skall vara vetenskapligt förankrat 

vilket möjliggör utveckling av metoder om hur vårdandet bör bedrivas. Vårdvetenskap 

är en vetskap som producerar kunskap om vårdandet, vilken är applicerbar för alla 
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yrkeskategorier som vårdar människan. Vårdaren bör veta hur procedurer och 

behandlingar skall genomföras men måste också ha insikt i vad hen gör och varför hen 

gör något. Vårdaren bör handla utifrån det totala sammanhanget, centralt och i periferin 

gällande patientens hälsa och ohälsa (Wiklund, 2003).  

 

Forskningsområdets inriktningar är många men fokuserar främst på förebyggandet av 

ohälsa och främjandet av hälsa, men även miljöns, den sociala situationens, 

levnadssättets och arbetets påverkan på människans hälsa. Främst berör 

vårdvetenskapen relationen mellan samhälle och sjukdom samt förhållandet mellan 

hälsa och ohälsa (Vetenskapsrådet, 2005). 

 

2.5 Tidigare forskning 

Tidigare genomförd forskning har undersökt hur sex- och samlevnadsundervisningen i 

skolorna fungerar och vilken kvalitet den håller. Det har även gjorts studier på 

ungdomars kunskap och beteende kopplat till sex och relationer. Resultaten pekar mot 

att många ungdomar har ett sexuellt riskbeteende som kan leda till sexuell och 

reproduktiv ohälsa. 

 

2.5.1 Kunskap 

Att införskaffa kunskap är något som kräver inlärning och träning. För att fakta skall bli 

till kunskap genom inlärning krävs en motivering. Människan måste se en vinst med 

inlärningen, till exempel att förstå bakomliggande förhållanden och processer för att 

kunna utföra en uppgift. Kunskap kan ha olika dimensioner, teoretiska eller praktiska. 

Vilken typ av kunskap som inhämtas bestäms av bakomliggande syfte. Det är 

människan som genom lärandeprocessen framtar kunskapen. Denna läroprocess 

resulterar i att kunskapen omvandlas till vetskap (Liedman et al.). 

 

I en svensk interventionsstudie fick fyra gymnasieklasser undervisning om akut p-piller 

och preventivmedel, genomföra praktiska övningar med kondom samt fick tillgång till 

gratis kondomer hos skolsköterskan. Studiens resultat visade på att användandet av 

kondomer ökade och eleverna upplevde det lättare att köpa och prata om kondomer. Ett 

år efter studiens genomförande hade elevernas främsta källa till information om akut p-

piller ändrats från kompisar och media till skolan. Dessa resultat fanns inte i 

kontrollgruppen (Larsson, Eurenius, Westerling, & Tydén, 2006). Unga män upplevde 

att undervisning om STI påverkade dem i mindre utsträckning än vad unga kvinnor 

upplevde. Detta kan sammankopplas med att unga kvinnor hade testat sig för STI i 

större utsträckning än de unga männen. Skolan ansågs som en viktig och neutral del i 

informationsflödet angående sex och sexualitet. Unga män ansåg att informationen från 

skolan var viktig för att verklighetsförankra annan tillgänglig information från media 

och Internet, till exempel pornografi (Rembeck & Gunnarsson, 2011). Ungdomar hade 

mycket varierande erfarenheter av sex- och samlevnadsundervisning (Ekstrand, Tydén, 

Darj, & Larsson, 2007) trots att det tydligt framgår i skolans läroplan (Skolverket, 

2011a, 2011b) vad som skall ingå i undervisningen.  

 

Inhämtande av sexualkunskap 

I en studie av Wallmyr & Welin (2006) om ungdomar, pornografi och sexualitet, visade 

det sig att för de yngre deltagarna i studien (15 år) var skolan den näst största källan till 

information om sexualitet och sexualfrågor, efter vänner. Ju äldre deltagarna var (16-25 

år) blev skolan en allt mindre viktig källa till kunskap inom området. Istället var vänner 

och partners de största källorna till kunskap. Oavsett ålder på deltagarna inhämtade de 
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unga männen mer kunskap från Internet och TV än de unga kvinnorna, men skillnaden 

var störst i den yngsta ålderskategorin (15 år) (Wallmyr & Welin, 2006). En annan 

studie (Ekstrand, Larsson, von Essen, & Tydén, 2005) visade på ett allmänt missnöje 

med skolans sex- och samlevnadsundervisning trots att de flesta haft höga 

förväntningar. Unga kvinnor i gymnasiet fick störst del av sin kunskap om sex och 

sexualfrågor från kompisar, media, ungdomsmottagningar och föräldrar.  

 

Unga män ansåg att undervisningen på högstadiet var deras största källa till kunskap 

inom sex och samlevnad, därefter vänner. Dock hade ingen fått störst delen av sin 

kunskap från gymnasieundervisning (Makenzius, Gillander, Tydén, Romild, & Larsson, 

2009). En studie fann att 70 procent av eleverna ansåg att sex- och samlevnads-

undervisningen i skolan var tillräcklig. Sett över tid (1999-2009) hade vänner gått om 

lärare som den bästa källan till information om sex och samlevnad, och 

ungdomsmottagningen hade tappat mycket i trovärdighet på tio år enligt eleverna. Ett 

nytt forum för information hade tillkommit, Internet. Nästan 15 procent av eleverna 

ansåg att bästa källan för information om sex och sexualitet var Internet, den siffran var 

noll procent år 1999 (Häggstrom-Nordin, Borneskog, Eriksson, & Tydén, 2011). 

 

Unga kvinnor på gymnasiet hade otillräckliga kunskaper om abort och p-piller 

(Ekstrand et al., 2005). Kunskaper om STI var även bristfälliga hos unga män, men 

själva ansåg de sig ha tillräckliga kunskaper (Makenzius, et al., 2009). I intervjuer 

framkom det att unga män ansåg att det inte var bristande kunskap som var orsaken till 

att de inte använde preventivmedel utan att det förmodligen berodde mer på nonchalans 

och slarv (Ekstrand et al., 2007). 

 

2.5.2 Beteende 

Beteende definieras som ett observerbart sätt att uppföra sig eller handla i en situation.   

Beteendet handlar inte bara om att en person anpassar sig till omvärlden, utan även om 

ett samspel mellan person och omvärld (Nationalencyklopedin, 2012c). 
 

Sexuellt riskbeteende 

Tonårstjejer uttryckte i gruppdiskussion att anledningen till att de inte använde 

preventivmedel vid tillfälliga sexuella kontakter var att de underskattade riskerna när 

upphetsningen tog överhanden och att det var lätt att strunta i kondom (Ekstrand et al., 

2005). Flertalet studier (Ekstrand et al., 2007; Häggstrom-Nordin et al., 2011; 

Makenzius, et al., 2009) visar att elever på gymnasieskolans yrkesförberedande program 

har tidigare sexualdebut, haft fler sexpartners och mer oskyddat sex än de elever som 

gick på studieförberedande program. Den största faktorn för ökad risk till oskyddat 

samlag var alkohol (Larsson, Tydén, Hanson, & Häggstrom-Nordin, 2007). 

 

Kvinnliga studenter på universitetsnivå hade ett ökande sexuellt riskbeteende, med fler 

partners, oftare samlag vid första träffen, ökad förekomst av STI samt en ökad 

användning av akut p-piller (Larsson & Tydén, 2006). Anledningar till ett sexuellt 

riskfyllt beteende kunde vara att unga kvinnor och män ville lita på sin känsla eller 

intuition om att partnern inte var bärare av STI och att de hoppades att en tillfällig 

sexuell relation kunde leda till ett förhållande. Genom att bara ha sex med personer de 

kände, upplevde de risken att bli smittad av en STI som mindre (Christiansson, 

Johansson, Emmelin & Westman, 2003). 

        

I fokusgrupper med unga kvinnor framkom det att medias sexualiserade bild av 

samhället påverkade attityderna hos unga i stor utsträckning. De unga kvinnorna 
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uttryckte att mycket i media handlade om sex och att de inte var förvånade över att 

människor blev mer vårdslösa i sitt sexuella beteende (Ekstrand et al., 2005). Även unga 

män hade uppfattningen att media hade stort fokus på sex och att det kan vara svårt att 

undvika att i någon grad påverkas (Ekstrand et al., 2007).  

Det finns en allt mer liberal syn på sex hos ungdomar och unga vuxna (Makenzius, et 

al., 2009) Unga män ansåg att sex och kärlek inte måste höra ihop och att det ena inte 

förutsatte det andra. De tyckte även att sex på första träffen samt sex inom en 

vänskapsrelation var helt acceptabelt. 

 

Hinder att använda preventivmedel 

Ekstrand et al. (2005) fann att de främsta anledningarna till att unga kvinnor inte 

använde kondom var alkoholintag, att det upplevdes obekvämt, att det var pinsamt att 

föreslå samt att det var dyrt. Under gruppdiskussioner med unga män i en annan studie 

av samma författare (Ekstrand et al., 2007) framkom det att berusning ofta ledde till 

minskad användning av kondom. Kondom sågs också som något som förstör 

stämningen och var obekvämt. En annan orsak var att kondomer inte fanns tillgängliga 

vid tillfälle för samlag (Tafuri, Martinelli, Germinario, & Prato, 2010). 

 

Enligt en svensk studie (Häggstrom-Nordin et al., 2011) var kondom det 

preventivmedel som oftast användes vid första samlaget vilket även bekräftats i tidigare 

studier (Larsson et al., 2007). I en studie utförd i Italien, visade det sig att 85 procent av 

de sexuellt aktiva unga kvinnorna och männen använde kondom. Cirka 30 procent av 

tjejerna använde p-piller och nästan 20 procent använde akut p-piller (Capuano, 

Simeon, Scaravilli, Raimondo, & Balbi, 2009). En vanlig uppfattning verkade vara att 

om den unga kvinnan använde p-piller fanns ingen anledning att använda kondom. 

Cirka 25 procent av de tillfrågade unga kvinnorna och männen i en studie hade denna 

uppfattning (Tafuri et al., 2010) Liknande resultat har framkommit i andra studier där 

unga kvinnor ansåg att de tog sitt ansvar och skyddade sig mot en oönskad graviditet 

genom att använda p-piller. Att använda kondom var mannens ansvar (Christianson et 

al., 2003).  

 

Faktorer som påverkade användandet av preventivmedel vid senaste samlaget var dels 

kön, där unga män verkade vara mindre benägna att skydda sig, samt om ånger upplevts 

efter samlag i berusat tillstånd (Larsson et al., 2007). Enligt Ekstrand, Tydén & Larsson 

(2011) tog unga män mest hänsyn till de omedelbara upplevda negativa effekterna av 

kondom när de tar beslut gällande kondomanvändning. Dessa kan vara till exempel 

minskad njutning, att förstöra stunden samt rädsla för förlorad erektion. Risken att få en 

STI eller att bli oönskat graviditet upplevdes inte som något hot (Ekstrand, et al., 2011). 

 

Unga män såg det inte som allvarligt att bli smittad med klamydia, det ansågs i det 

närmaste vanligt eller till och med normalt. Det som upplevdes negativt var 

konsekvenserna av antibiotikabehandlingen, det vill säga att avhålla sig från sol och 

alkohol under en begränsad tid (Ekstrand et al., 2011). 

 

2.6 Sociologiska teorier 

Salutogenes och empowerment är begrepp som främst fokuserar på förekomst av hälsa, 

känsla av sammanhang och det egna ansvaret att bibehålla eller öka sin hälsa. Då 

ungdomen själv bär ansvaret för sina hälsofrämjande beslut kan detta vara intressanta 

teorier att utgå ifrån i sex- och samlevnadsundervisningen för att kunna öka ungdomars 

sexuella och reproduktiva hälsa.  
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2.6.1 Salutogenes och KASAM 

Ett salutogent synsätt fokuserar på hälsans ursprung istället för ett patologiskt synsätt 

som fokuserar på orsaken till sjukdom. Antonovsky (2005) beskriver hur människan 

under livet utsätts för stressorer. En stressor kan vara av mikrobiologisk karaktär, till 

exempel sjukdomar och fysiska problem, eller komma från omgivningen och vara av 

sociokulturell karaktär.  Om en människa har svårt att hantera stressorerna kan de leda 

till ett spänningstillstånd som i sin tur orsakar ohälsa. Om vårt hälsotillstånd påverkas i 

positiv eller negativ riktning är beroende av människans förmåga att hantera den 

spänning som uppstår av stressorer (Antonovsky, 2005). 

 

Enligt Antonovsky (2005) finns det två faktorer som tillsammans avgör hur bra vi 

hanterar stressorer runt om oss, det vill säga hur bra vi kan skapa ordning, generella 

motståndsresurser (GMR) och känsla av sammanhang (KASAM). Med GMR menar 

Antonovsky allt som kan ge kraft eller möjlighet att bekämpa olika stressorer, det kan 

vara pengar, social trygghet, jag-styrka eller kunskap. I vår ständiga exponering för 

stressorer hjälper våra GMR oss att skapa ordning i det kaos som då kan uppstå och en 

känsla av sammanhang skapas, KASAM.  

 

KASAM utvecklas på olika sätt under barnåren, tonåren och vuxenåren. Under barnåren 

kan en hög KASAM utvecklas då barnet lär sig samspela med sin omgivning. 

Omgivningen bör ge barnet delaktighet och medbestämmande samt sätta krav och mål 

som är utmanande men inom rimliga gränser. Tonårstiden innebär ofta att grunden som 

lagts under barnaåren för en stark KASAM rivs upp. Det är en omvälvande period med 

många stressorer från olika håll såsom skola, vänner och föräldrar. Tillsammans med 

allt som händer i kroppen under puberteten och att finna sin sexuella identitet, skapas 

oordning och motstridiga intryck som försvårar för ungdomen att hitta sig själv och vem 

de vill vara. För att behålla och vidareutveckla sin KASAM under denna tid krävs att 

tonåringen lär sig hantera tillvaron utifrån sin situation och får uppskattning från 

människor i sin omgivning (Antonovsky, 2005). 

 

Eriksson & Lindström (2008) beskriver en version av hälsofrämjande arbete i det 

salutogena perspektivet med hjälp av Antonovskys KASAM-teori. Hälsa likställs med 

en flod, hälsans flod. För att förhindra att människor drunknar, det vill säga har ohälsa, 

beskrivs fyra steg som tillsammans leder till livskvalitet och välbefinnande. Den lägsta 

nivån innebär att som ett första steg bota eller behandla sjukdom och ohälsa, detta 

likställs med att rädda en drunknande människa. Steg två handlar om 

sjukdomsprevention och hälsobevarande, vilket symboliserar att ge människor livbojar 

eller skyddsnät. Det tredje steget innebär att upplysa/utbilda människor om hälsa och 

genomföra hälsofrämjande arbete, detta symboliserar att lära människor att simma i 

hälsans flod.  Det sista och slutliga steget för att människor ska uppnå välmående är att 

förbättra livskvaliteten och upplevelsen av hälsa (Eriksson & Lindström, 2008). 

 

Utbildning inom hälsa bör enligt Eriksson och Lindström (2008) beskrivas som en 

dialog där människor får ta sina egna beslut men med stöd av professionella aktörer. 

Undervisningen skall handla om faktorer som stimulerar hälsa så att människor kan 

inkorporera detta i sin livsstil, även hälsorisker kan belysas. Eleverna ges förutsättningar 

att vara aktivt delaktiga. Den traditionella utbildningsmodellen med 

envägskommunikation och pekpinnar förkastas i undervisning med ett salutogent 

perspektiv. För att uppnå högre livskvalitet måste människor lära sig att se kritiskt på 

olika val i livet och kunna se vilka som kan leda till positiva utfall. Om människor 

upplever hälsa och anser sig ha en hög livskvalitet beror i slutändan på hur bra 
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samhället är på att stötta hälsosamma processer genom livet (Eriksson & Lindström, 

2008). 

 

2.6.2 Empowerment 

Salutogenes kan kopplas samman med begreppet empowerment som enligt 

nationalencyklopedins definition handlar om ”att genom terapi och undervisning stärka 

en individs möjlighet att bli mer självständig” (Nationalencyklopedin, 2012b) 

 

Ordet empowerment har sitt ursprung i latinets att kunna. Empowerment kan ses som en 

process där enskilda människor eller grupper av människor får tillbaka kontrollen och 

makten över det egna livet. Empowerment innebär olika saker för olika personer och ett 

livsvärldsperspektiv bör antas. I frånvaro av empowerment uppkommer begrepp som 

känsla av tappa kontroll över livet, beroende, maktlöshet, hopplöshet, hjälplöshet och 

förtryck. Empowerment handlar inte så mycket om att faktiskt ha makt, utan om känslan 

av makt, upplevd eller verklig. Detta gör det enklare att hantera omvärlden och uppnå 

självbestämmande (Gibson, 1991). 

 

Människan har en inneboende kapacitet som behöver rätt stimulans och förutsättningar 

för att utvecklas.  Empowerment utgår från lösningar istället för problem och fokuserar 

på människors styrkor och förmågor. För att kunna hjälpa människor behövs ibland inte 

bara förändringar i den personliga livsstilen, utan även i miljön runtomkring personen. 

Miljön skall underlätta utvecklingen och processen mot empowerment (Gibson, 1991). 

 

3. PROBLEMFORMULERING 

Stigande siffror bland andel smittade med STI samt höga abortsiffror pekar på att 

många ungdomar har ett sexuellt riskbeteende vilket kan leda till sexuell och 

reproduktiv ohälsa. Forskning har visat att orsaken till riskbeteende kan vara brist på 

kunskap.  I skolan får ungdomar undervisning i sex och samlevnad på högstadiet och 

gymnasiet där ämnet är inkluderat i biologi respektive naturkunskap. I vissa kommuner 

kommer även barnmorskor från ungdomsmottagningen till skolorna och undervisar 

inom sex och samlevnad.   

 

Det är känt att en välplanerad sex- och samlevnadsundervisning kan påverka ungdomars 

kunskaper i ämnet men statistiken visar att siffrorna för STI och abort är hög, som kan  

vara ett tecken på att det finns brister i den sex- och samlevnadsundervisning som 

bedrivs idag. För att hitta dessa brister och för att utveckla undervisningen, känns 

frågeställningarna nedan centrala att undersöka vidare.  

 

Vad har ungdomar för kunskap om STI, abort och preventivmedel och hur 

upplever de sin egen kunskap? 

 

Vilken är ungdomars inställning till erhållen sex- och samlevnads-

undervisning?  

 

Önskar de förändra sex- och samlevnadsundervisningen, i sådana fall 

hur? 

 

Vad har ungdomar för informations- och diskussionskällor beträffande 

sex och samlevnad?  
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Anser ungdomar att sex- och samlevnadsundervisning kan hjälpa dem att förstå 

sin omvärld bättre? 

 

Ett salutogent förhållningssätt fokuserar på att utgå från och sträva mot hälsa, alltså 

arbeta profylaktiskt för att bibehålla hälsa.  

 

Kan sex- och samlevnadsundervisning med ett salutogent perspektiv 

leda till bättre sexuell och reproduktiv hälsa hos ungdomar? 
 

 

4. SYFTE 

Syftet var att undersöka ungdomars kunskap om STI, abort och preventivmedel, deras 

inställning till sex- och samlevnadsundervisning samt se undervisningens påverkan på 

ungdomars sexuella och reproduktiva hälsa med ett salutogent perspektiv.  

 

 

5. METOD 

5.1 Ansats 

Studien genomfördes som en deskriptiv studie med kvantitativ ansats. Ansatsen valdes 

för att få ett större antal informanter och där resultatet lättare skulle kunna generaliseras. 

Resultatet diskuteras också i relation till salutogenes, KASAM och empowerment. 

 

5.2 Urvalsgrupp 

Skolan där undersökningen genomfördes var en skola i en medelstor stad i sydvästra 

Sverige med 13 olika studieprogram, sju studieförberedande och sex yrkesförberedande 

program. Då forskning visar att det finns stora skillnader mellan yrkesförberedande och 

studieförberedande program (Larsson et al., 2007) valdes en skola där det fanns chans 

att få båda delarna. Då tiden för genomförandet av studien var begränsad, inkluderades 

sex klasser från gymnasiet som togs fram genom slumpmässigt urval med lottdragning. 

Resultatet blev tre yrkesförberedande program samt tre studieförberedande program. 

Dock var två av de utlottade klasserna inom de yrkesförberedande programmen inte 

anträffbara under de två dagar som studien genomfördes och de blev då utbytta av 

enhetschefen på skolan, mot två andra klasser, också de från yrkesförberedande 

program. Informantgrupperna bestod då fortfarande av sex klasser, tre från 

yrkesförberedande och tre från studieförberedande program.  

 

Urvalsgruppen var ungdomar i andra och tredje året på gymnasiet och som var 

närvarande i klassrummet vid undersökningstillfället, samt tackade ja till att delta. 

Elever som kom senare till lektionen gavs muntlig information utanför klassrummet 

innan de fick läsa den skriftliga informationen och avgöra om de önskade delta eller ej.  

 

5.3 Enkät 

Som datainsamlingsmetod användes enkät (Bilaga 1). Innan enkäten utformades gjordes 

en omfattande litteraturgenomgång inom ämnet. Huvudsakligen har svensk forskning 

använts, och till viss del utländsk. Enkäten utformades i två delar med en kunskapsdel 

där informanterna fick svara på påståenden angående STI, abort och preventivmedel. 

Tre svarsalternativ i nominalskala fanns; sant, falskt och vet ej. Enkätens första del 
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utformades utifrån vad som ansågs vara relevant kunskapsnivå enligt skolverkets 

läroplan för sex- och samlevnadsundervisning. (Skolverket, 2011a). Den andra delen 

bestod av attitydfrågor där informanterna fick svara på påståenden angående deras 

inställning till, och önskemål om sexualundervisning. Här uppdelades svarsalternativen 

enligt Likert-skala (Ejlertsson, 2005); instämmer helt, instämmer delvis, tar delvis 

avstånd och tar helt avstånd. Frågorna utformades med inspiration från empowerment 

och KASAM-teorin, dock ska poängteras att Antonovskys (2005) KASAM-

livsfrågeformulär och frågorna därifrån ej användes. 

 

 

De olika frågorna i de två delarna var i sin tur indelade i fem kategorier för att 

underlätta resultatanalysen. Den första kategorin sammanfattade enkätens första del och 

beskrev ungdomars kunskap om STI, preventivmedel och abort. Den andra kategorin 

handlade om hur informanterna upplevde den sex- och samlevnadsundervisningen de 

fått.  Dessa frågor ansågs viktiga för att utvärdera hur kvaliteten på sex- och 

samlevnadsundervisningen uppfattats. Den tredje kategorin innefattade påståenden om 

hur informanterna hade önskat sin sex- och samlevnadsundervisning och vad de 

önskade att undervisningen innehöll. Detta för att kunna bedriva en undervisning som 

inte bara ger ungdomar bra kunskaper och förståelse, utan även en undervisning som är 

utformad i enlighet med ungdomars önskemål och behov. Den fjärde kategorin 

undersökte vilka informations- och diskussionskällor informanterna har. Frågorna 

syftade till att utvärdera hur objektiva och kritiska ungdomar är till olika 

informationskällor från vilka finns risk för felaktig information. Det ansågs som viktigt 

att ta reda på om informanterna tycker det är roligt och viktigt att diskutera sex och 

samlevnad, om de anser det viktigt att ha en vuxen att diskutera med och om de vet var 

de ska vända sig med sexualrelaterade problem. Den femte kategorin undersökte 

ungdomars inställning till ifall en bra sex- och samlevnadsundervisning kunde hjälpa 

dem att förstå sig själv, sin omvärld och andra människor bättre. Frågorna valdes ut för 

att undersöka om bra sex- och samlevnadsundervisning kan leda till bättre förståelse av 

omvärlden.  

 

För att testa enkätens validitet och reliabilitet utfördes två pilotstudier. Den första 

pilotstudien genomfördes med en grupp på tolv studenter på ett studentboende i åldrarna 

19-30 år. Studenterna besvarade enkäten och gav därefter muntliga synpunkter eller 

skriftliga kommentarer gällande enkätens innehåll, svarsalternativens relevans samt 

frågornas utformning. I enkätens första del gjordes ändringar i formuleringen och 

stavning och ytterligare två frågor lades till. Del två utökades med flertalet frågor då 

syftet delvis ändrats efter första pilotstudien. Utrymmet att skriva på sista frågan 

utökades också. 

 

Den andra pilotstudien genomfördes i en gymnasieklass på samma skola som den 

huvudsakliga undersökningen och med samma inklusionskriterier. Informanterna fick 

muntlig och skriftlig information (Bilaga 2) om studien och uppmanades att fråga om 

något var oklart samt att gärna lämna åsikter efter att de svarat på enkäten. Då de inte 

upplevde några oklarheter och det inte kunde ses några missförstånd bland svaren i 

enkäten, gjordes inga förändringar till den slutgiltiga versionen. Därmed inkluderades 

även pilotstudien i studieresultatet.  
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5.4 Datainsamling 

Innan studien påbörjades kontaktades enhetschefen på den utvalda skolan via e-post 

(Bilaga 3) för att ge information om studien. Ett skriftligt godkännande mottogs från 

enhetschefen före studiens genomförande (Bilaga 4).  

 

Datainsamlingen genomfördes vid ett besök hos berörda klasser då information om 

enkäten samtidigt gavs. Informanterna fick muntlig information om att enkäten besvaras 

anonymt. De som inte önskade delta ombads endast fylla i födelseår och kön för att 

bortfallet skulle kunna räknas ut. Det förtydligades också att det i enkäten används 

begreppet bra sex- och samlevnadsundervisning som skall motsvara informanternas 

individuella definition av bra undervisning. Informanterna uppmanades också att svara 

så utförligt som möjligt på fråga 50 då frågan hade stor betydelse för resultatet i studien.  

 

Innan enkäten delades ut fick informanterna skriftlig information (Bilaga 2) om studien,  

att deltagande var frivilligt och kan avbrytas när som helst samt att svaren var anonyma. 

Informerat samtycke kunde då inhämtas. När informanterna svarat på enkäten, lades 

enkäterna i ett kuvert som förseglades med en kod för varje klass. Besöket i klassen tog 

mellan 20-30 minuter. En klass hade fått förhandsinformation om studien, och de andra 

fem klasserna var ovetande om studien tills lektionen startat. Efter att svaren samlats in 

fick informanterna välja om de ville veta svaren på kunskapsdelen eller ej.  

 

5.5 Analys 

De inlämnade enkäterna lades i ett kuvert och kodades. Kodningen av de enskilda 

enkäterna genomfördes i efterhand då alla enkäter sorterats efter klasstillhörighet. Efter 

att enkäterna märkts med gruppidentitet och nummer rättades första delen av enkäten 

enligt en rättningsmall (Bilaga 5) för att underlätta analysen av elevernas kunskapsnivå. 

För analys av data har IBS Statistical Package for the Social Sciences 21 (SPSS) 

använts. Materialet kodades (för utförlig beskrivning av kodning se Bilaga 6) och 

variablerna (enkätfrågorna) matades in i SPSS för statistisk analys. När alla enkäter 

kodats och kontrollerats matades data in i SPSS. När alla enkäter blivit inmatade 

genomfördes stickprov av 10 procent av enkäterna för att kontroller att rätt data matats 

in En dataenhet upptäcktes då som felinförd och korrigerades. 

 

Under rättningen av första delen av enkäten indelades svaren i rätt, fel samt vet ej. 

Genom denna kategorisering kunde frekvenser samt frekvenstabeller tas fram i SPSS 

för de olika svarsalternativen. Även enkätens andra del, där svarensalternativen var 

enligt Likert-skala (Ejlertsson, 2005) kodades och fördes in i SPSS för att på ett 

liknande sätt som ovan få fram frekvenser samt frekvenstabeller. 

 

Sista frågan i enkäten var en öppen fråga där informanterna med fria ord fick redogöra 

för sin egen uppfattning om bra sex- och samlevnadsundervisning. Analysen av svaren 

gjordes med hjälp av kvantitativ innehållsanalys. Observera att analysen inte exakt gått 

till så som kvantitativ innehållsanalys beskrivs av Chelimsky (1989). 

 

Kvantitativ innehållsanalys består av sex steg; steg ett och två handlar om att ta beslut 

om att använda innehållsanalys samt att bestämma vilken del av materialet som ska 

analyseras. Steg tre innebär att välja enheter att analysera, steg fyra består i att framta 

kodningskategorier, steg fem handlar om att koda materialet och det sjätte steget om att 

analysera och tolka resultatet (Chelimsky, 1989). 
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I aktuell studie fanns en väl avgränsad del av materialet som analyserades genom en 

kvantitativ innehållsanalys. Enheterna som analyserades valdes ut genom identifiering 

av de konkreta önskemål och förslag som skrivits ned. De ströks över med 

överstrykningspenna för att markera en enhet. Enheterna fördes in som enskilda 

variabler i SPSS som tog fram frekvenstabeller över informanternas svar. Steg fyra, fem 

och sex gjordes inte i ordningen enligt ovan, då steg fem och sex gjordes före steg fyra. 

Kategorierna togs fram sist genom att enheterna grupperades i tre kategorier enligt vad 

önskemålen handlade om. 

 

5.6 Redovisning av data 

All data redovisas i frekvenstabeller med relativa frekvenser. Frekvenstabellerna till 

varje variabel grupperades i fem kategorier med utgångspunkt i de fem frågeställningar 

som angivits i problemformuleringen. Vidare sammanställdes detta i en eller flera 

frekvenstabeller för varje grupp. Resultatet redovisades i tabellform där procentsatsen i 

samtliga tabeller angavs av de som tagit ställning i frågan. I tabellerna redovisas även 

missing data (MD) vilket står för frekvensen av informanter som ej angett något av 

svarsalternativen på ett påstående. 

 

5.7 Forskningsetiska överväganden 

Under studiens genomförande har hänsyn tagits till följande fakta; 

 
- Helsingforsdeklarationen som säger att personer som ingår i en studie ska göra detta 

av fri vilja och bli informerade om alla aspekter av studien samt att de när som helst 

kan avbryta sitt deltagande utan att detta påverkar dem. Efter skriftlig och muntlig 

information skall informerat samtycke ges från deltagaren (Helsingforsdeklarationen, 

2008) 

 

- Enligt Svensk Lag om etikprövning (2003:460) § 2 undantas vetenskapliga arbeten på 

högskola (grund och avancerad nivå) från bestämmelserna om etikprövning detta 

innebär att uppsatsen inte behöver granskas/godkännas av etiknämnd/-råd.  

 

- Om informanterna är över 15 år behövs inte föräldrarnas godkännande för att de ska 

delta i studien. Då informanterna i aktuell studie var över 15 år behövde inte 

föräldrarnas godkännande inhämtas (Ejlertsson, 2005). 

 

- Ejlertsson (2005) nämner nyttjandekravet, som innebär att alla uppgifter som 

inkommer om informanterna endast får användas till att uppfylla enkätens/studiens 

syfte och inte i annat sammanhang.  
 

6. RESULTAT 

Sex gymnasieklasser besöktes i en skola i en medelstor stad i Västra Götalands län 

under två dagar. Sammanlagt fick 107 elever möjlighet att besvara enkäten varav en 

elev valde att lämna enkäten blank. Av de som valde att besvara enkäten var 38,1 

procent kvinnor och 61,9 procent män. Övervägande del, 77,1 procent av informanterna 

var födda år 1994, 14,6 procent år 1995, 7,3 procent år 1993 och endast 1,0 procent var 

födda år 1992.  
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6.1 Vad har ungdomar för kunskap om STI, abort och preventivmedel 

och hur upplever de sin egen kunskap? 

Få elever svarade rätt på påståendet om man går upp i vikt av p-piller, 84,0 procent av 

eleverna uppgav fel svar eller vet ej på påståendet. Även på påståendet om kondom 

skyddar mot alla typer av STI och att ha genomfört en abort kan minska möjligheten för 

kvinnan att bli gravid i framtiden uppgav största delen av informanterna, fel svar. Över 

80 procent av eleverna uppgav rätt svar på påståendena p-piller skyddar mot STI, 

avbrutet samlag är ett säkert sätt att undvika graviditet, kvinnan har enligt lag 

ensamrätt att besluta om hon vill genomgå abort eller behålla barnet vid en graviditet, 

vissa typer av STI kan smitta genom oralsex samt det är olagligt att ha samlag med en 

person yngre än 15 år.  

 

På påståendet att ha genomfört en abort kan minska möjligheten för kvinnan att bli 

gravid i framtiden var svaren spridda, 40,6 procent uppgav fel svar, 27,4 procent 

svarade rätt och 32,1 av informanterna svarade att de inte visste om påståendet stämde 

eller ej. På påståendet att kondylom virus senare kan leda till utveckling av 

livmoderhalscancer svarade 67 procent att de inte visste. Det framkom även att 23,8 

procent tror att det är mindre risk att smittas av STI om man känner personen man har 

sex med.  

 

Påstående Rätt (%) Fel (%) Vet ej (%)  MD (%) 

Man går upp i vikt av p-piller 16,0 43,4 40,6 0,9 

Kondom skyddar mot alla typer av STI 30,5 62,9 6,7 1,9 

Det finns perioder i kvinnans menstruationscykel då 

risken/chansen att bli gravid är mycket reducerad 

68,9 7,5 23,6 0,9 

P-piller skyddar mot STI 88,6 2,9 8,6 1,9 

Avbrutet samlag är ett säkert sätt att undvika graviditet 82,1 7,5 10,4 0,9 

Dagen-efter-piller är samma sak som en tidig abort 42,9 31,4 25,7 1,9 

Depression kan vara en biverkning av hormonella 

preventivmedel, till exempel p-piller, p-ring eller p-stav 

61,3 5,7 33,0 0,9 

Att ha genomfört en abort kan minska möjligheten för 

kvinnan att bli gravid i framtiden 

27,4 40,6 32,1 0,9 

Kvinnan har enligt lag ensamrätt att besluta om hon vill 

genomgå abort eller behålla barnet vid en graviditet 

84,0 3,8 12,3 0,9 

Man kan ha en STI utan att märka av symtom 80,2 3,8 16,0 0,9 

Om jag känner personen jag har sex med är risken 

mindre att smittas av en STI 

71,4 23,8 4,8 1,9 

Kondylom virus kan senare leda till utvecklingen av 

livmoderhalscancer 

28,3 4,7 67,0 0,9 

Vissa typer av STI kan smitta genom oralsex 81,1 2,8 16,0 0,9 

Spermier kan leva i kvinnan i upp till fem dagar 53,8 7,5 38,7 0,9 

Det är olagligt att ha sex med en person yngre än 15 år 89,6 5,7 4,7 0,9 
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Tabell 1. Informanternas kunskaper om STI, abort och preventivmedel. Informanternas svar har översatts 

till om de ringat in rätt eller fel svarsalternativ, det vill säga om det förhållit sig rätt eller fel till 

påståendets sannhet. Var god se bilaga 6 för Rättningsmall. 

 

 

Informanterna skattade sin egen kunskap om STI, preventivmedel och sex och 

samlevnad. De upplevde sin kunskapsnivå som varierade mellan olika ämnen. Av 

informanterna svarade 84,9 procent att de instämmer helt eller delvis i att de har 

tillräckliga kunskaper om preventivmedel. På påståendet angående kunskaper om sex 

och samlevnad så svarade 85,7 procent att de instämmer helt eller delvis. Få 

informanter, endast 9,4 procent, instämde helt med påståendet att de har tillräcklig 

kunskap om STI.  

 

 
Påstående Instämmer 

helt (%) 

Instämmer 

delvis (%) 

Tar delvis 

avstånd (%) 

Tar helt 

avstånd (%) 

MD (%) 

Jag tycker mig ha 

tillräckliga kunskaper om 

preventivmedel 

23,6 61,3 11,3 3,8 0,9 

Jag tycker mig ha 

tillräckliga kunskaper om 

STI 

9,4 39,6 41,5 9,4 0,9 

Jag tycker mig ha 

tillräckliga kunskaper om 

sex och samlevnad 

36,8 49,1 13,2 0,9 0,9 

 
Tabell 2. Informanternas uppfattning gällande sin egen kunskap om preventivmedel, STI och sex och 

samlevnad.  

 

6.2 Vilken är ungdomars inställning till erhållen sex- och samlevnads-

undervisning? 

Informanterna hade delade åsikter om huruvida de var nöjda med sex- och 

samlevnadsundervisningen på högstadiet eller ej.  Av informanterna instämde 49,1 

procent helt eller delvis i påståendet, medan 50,9 procent helt eller delvis tog avstånd. 

Åsikterna om sex- och samlevnadsundervisningen på gymnasiet var däremot mer 

samstämmiga, 86,1 procent tog helt eller delvis avstånd från påståendet jag är nöjd med 

sex- och samlevnadsundervisningen jag fått på gymnasiet.  

 

De flesta informanter önskade mer sex- och samlevnadsundervisning på både högstadiet 

och gymnasiet, 62,2 procent instämde helt eller delvis med bägge påståendena. Endast 

7,5 procent tog helt avstånd från påståendet om mer sex- och samlevnadsundervisning 

på högstadiet medan 17,9 procent helt tog avstånd från påståendet om mer sex- och 

samlevnadsundervisning på gymnasiet. 

 

 

 

 

 

 

Det gör ont att testa sig för klamydia 50,0 3,8 46,2 0,9 
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Påstående Instämmer 

helt (%) 

Instämmer 

delvis (%) 

Tar delvis 

avstånd (%) 

Tar helt 

avstånd (%) 

MD (%) 

Jag är nöjd med den sex- 

och samlevnads-

undervisning jag fått på 

högstadiet 

15,1 34,0 29,2 21,7 0,9 

Jag är nöjd med den sex- 

och samlevnads-

undervisning jag fått på 

gymnasiet 

5,0 8,9 16,8 69,3 5,6 

Jag hade önskat med sex- 

och samlevnads-

undervisning på 

högstadiet 

33,0 29,2 30,2 7,5 0,9 

Jag hade önskat med sex- 

och samlevnads-

undervisning på 

gymnasiet 

33,0 29,2 19,8 17,9 0,9 

 
Tabell 3. Informanternas uppfattning om sex- och samlevnadsundervisningen de fått under högstadiet och 

gymnasiet.  

 

De ämnen som flest informanter fått undervisning om, antingen i skola eller på 

ungdomsmottagning var STI (81,1 procent), preventivmedel (81,1 procent), pubertet 

(78,3 procent), mobbning (73,6 procent), hygien (61,3 procent), homosexualitet (59,4 

procent), menstruationscykel (58, 5 procent), bisexualitet (57,5 procent) och relationer 

(51,9 procent).  

De ämnen som minst antal informanter hade fått undervisning om var bland annat 

sexualdebut (18,9 procent), tidig utlösning (17,0 procent), gruppsex/trekant (16,0 

procent), att vara en hen (15,1 procent), asexualitet (13,2 procent), sexualitet i media 

(12,3 procent) och sexteknik (7,5 procent). 

Jag har fått undervisning om följande på lektion, i skolan eller på ungdomsmottagning 

Ämne Fått undervisning (%) Ämne Fått undervisning (%) 

Könssjukdomar 81,1 Fertilitet 31,1 

Preventivmedel 81,1 Transexualitet 30,2 

Puberteten 78,3 Sexualitet och religion 28,6 

Mobbing 73,6 Erektionsproblem 27,4 

Hygien 61,3 Sexhjälpmedel 27,4 

Homosexualitet 59,4 Sexuellt våld 25,5 

Menstruationscykel 58,5 Abort 24,5 

Bisexualitet 57,5 Analsex 23,6 

Relationer 51,9 Anatomi 23,6 

Onani 49,1 Sexuell jämställdhet 23,6 

Att bli ung förälder 45,3 Könsstympning 21,7 

Kränkning 45,3 Klimakteriet 20,8 

Orgasm 44,3 Sexualdebut 18,9 

Oralsex 42,5 Tidig utlösning 17,0 

Pornografi 40,6 Gruppsex/trekant 16,0 

Sexuella trakasserier 40,6 Att vara hen 15,1 

G-punkt 39,6 Asexualitet 13,2 

Kroppsideal 37,7 Sexualitet i media 12,3 

Tonårsgraviditet 35,8 Sexteknik 7,5 

Omskärelse 33,0   
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Tabell 4. Vad informanterna anser sig ha fått undervisning om på lektion, i skolan eller på 

ungdomsmottagning sorterat i fallande ordning.  Missing data redovisas ej vid varje svar då det är 0,9 

procent på varje fråga.  
 

 

På högstadiet skattade flertalet av informanterna undervisningstiden till mellan en och 

sju timmar. De informanter som fått en till tre timmars sexualundervisning var 29,1 

procent medan 35,9 procent uppskattade att de fått mellan fyra och sju timmars 

undervisning. På gymnasiet ansåg hela 71,0 procent att de inte hade fått någon sex- och 

samlevnadsundervisning överhuvudtaget och 22,0 procent uppskattade undervisningen 

till mellan en och tre timmar.  

 

 

 

Tabell 5. Uppskattat antal timmar sexualundervisning bland informanterna.  

 

 6.3 Önskar ungdomar förändra sex- och samlevnadsundervisningen, 

och i sådana fall hur? 

Vid analys av fråga 50, där informanterna fick skriva fritt om önskemål gällande sex- 

och samlevnadsundervisningen, framkom tre huvudkategorier; undervisningsformer, 

föreläsare samt upplägg av undervisning. Under kategorin undervisningsformer fanns 

det bland annat önskemål om diskussion kring sex- och samlevnad (31,7 procent), få 

möjlighet att sitta i mindre grupper vid diskussion (30,2 procent), se på filmer om sex- 

och samlevnad (14,3 procent) samt att se på bilder som rör sex- och samlevnad (9,5 

procent).  

 

Under kategorin om föreläsare framkom önskemål från informanterna om  kunniga 

föreläsare (11,1 procent) samt barnmorskor som föreläser (7,9 procent). I kategorin 

upplägg av undervisning var de mest frekvent förekommande önskemålen mer tid för 

sex- och samlevnadsundervisning på gymnasiet (14,3 procent), blandade ämnen inom 

sex- och samlevnad (11,1 procent), mer seriös undervisning i form av prov och 

redovisningar (9,5 procent) samt frågestund (6,3 procent). Svarsfrekvens på fråga 50 

var 58,9 procent. En komplett redovisning av informanternas svar kan ses i tabellform i 

Bilaga 7.  

 

Genomgående stort önskemål om mer undervisning i alla föreslagna ämnen framkom. 

Minst 40 procent av informanterna ville ha mer undervisning om abort, preventivmedel, 

att bli ung förälder samt sexteknik. De ämnen som informanterna inte hade lika stora 

önskemål om var bland annat anatomi, bisexualitet, transsexualitet och mobbning där 

under 27 procent önskade veta mer om dessa ämnen.  
 

Påstående 0 t (%) 1-3 t (%) 4-7 t (%) 7-10 t (%) > 10 t (%) 

Jag uppskattar det totala antalet 

timmar sexualundervisning under min 

skoltid på högstadiet till 

1,0 29,1 35,9 19,4 14,6 

Jag uppskattar det totala antalet 

timmar sexualundervisning under min 

skoltid på gymnasiet till 

71,0 22,0 2,0 3,0 2,0 

Jag skulle ha velat få mer undervisning om följande 

Ämne Vill veta mer (%) Ämne Vill veta mer (%) 

Abort 41,9 Oralsex 32,4 

Preventivmedel 41,0 Orgasm 32,4 

Att bli ung förälder 40,0 Sexuella trakasserier 32,4 

Sexteknik 40,0 Asexualitet 31,4 
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Tabell 6. Vad informanterna önskar mer undervisning om, sorterat i fallande ordning. Missing data är 0,9 

procent på varje fråga. 

 

Enligt informanterna var det viktigt att känna förtroende för personen som höll i sex- 

och samlevnadsundervisningen, detta höll 84,0 procent helt eller delvis med om. Sex- 

och samlevnadsundervisningen ansågs vara en lika viktig del eller nästan lika viktig del 

som svenska, engelska eller historia för 64,8 procent av informanterna. Små grupper 

föredrogs som undervisningsform av största andelen informanter då 80,0 procent helt 

eller delvis höll med om detta.  

 

 

 
 

Tabell 7. Vad informanterna föredrar angående sex- och samlevnadsundervisning. 

 

6.4 Vad har ungdomar för informations- och diskussionskällor 

beträffande sex och samlevnad? 

Övervägande del av informanterna litade helt eller delvis på information de hittar på 

internet om sex- och samlevnad. Dock ansåg få att pornografi är en bra källa till 

sexualkunskap, 69,5 procent tog helt eller delvis avstånd från påståendet. Större del av 

informanterna visste var de kan vända sig för att få hjälp med sexualrelaterade problem 

samt var de kan hitta ett bra forum för att diskutera sex- och samlevnad. Av 

informanterna ansåg 71,5 procent helt eller delvis att ungdomar idag har en skev 

uppfattning om sex och relationer. 

G-punkt 39,0 Erektionsproblem 31,4 

Könssjukdomar 39,0 Sexualitet i media 31,4 

Kroppsideal 37,1 Könsstympning 30,5 

Relationer 36,2 Puberteten 30,5 

Sexuell jämställdhet 36,2 Tidig utlösning 30,5 

Sexuellt våld 36,2 Hygien 29,5 

Pornografi 36,0 Omskärelse 29,5 

Sexhjälpmedel 35,2 Gruppsex/trekant 28,6 

Tonårsgraviditet 35,2 Kränkning 28,6 

Att vara hen 34,3 Onani 28,6 

Klimakteriet 34,3 Homosexualitet 27,6 

Menstruationscykel 34,3 Anatomi 26,7 

Sexualitet och religion 34,3 Transexualitet 26,7 

Sexualdebut 33,3 Bisexualitet 25,7 

Analsex 32,4 Mobbing 24,8 

Fertilitet 32,4   

Fråga  Instämmer helt 

(%) 

Instämmer 

delvis (%) 

Tar delvis 

avstånd (%) 

Tar helt 

avstånd (%) 

MD (%) 

Det är viktigt att känna 

förtroende för personen 

som håller i sex- och 

samlevnads-

undervisningen 

38,7 45,3 9,4 6,6 0,9 

Jag diskuterat hellre sex- 

och samlevnad i små 

grupper än i stora 

37,1 42,9 13,3 6,7 1,9 

Sex- och samlevnad är ett 

lika viktigt ämne som 

svenska, engelska eller 

historia. 

32,4 32,4 24,8 10,5 1,9 
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Övervägande del, 81,2 procent, av informanterna såg det som viktigt att prata och 

diskutera kring sex- och samlevnad på skola och ungdomsmottagning och 76, 2 procent 

höll helt eller delvis med om att det är roligt och intressant att diskutera sex- och 

samlevnad. Att under uppväxten ha en vuxen att diskutera frågor kring sex- och 

samlevnad med höll 84,7 procent helt eller delvis med om.  

 
Påstående Instämmer 

helt (%) 

Instämmer 

delvis (%) 

Tar delvis 

avstånd (%) 

Tar helt 

avstånd (%) 

MD (%) 

Jag litar på 

information jag hittar 

på Internet om sex 

och samlevnad 

9,5 52,4 30,5 7,6 1,9 

Jag vet vart jag kan 

hitta ett bra forum för 

diskussion/någon att 

prata med kring sex 

och samlevnad 

34,0 29,2 20,8 16,0 0,9 

Många ungdomar har 

idag en skev 

uppfattning om sex 

och relationer 

21,7 50,0 23,6 4,7 0,9 

Att se på pornografi 

kan vara en bra källa 

till ökad 

sexualkunskap 

11,4 19,0 35,2 34,3 1,9 

Jag vet vart jag kan 

vända mig för att få 

hjälp med 

sexualrelaterade 

problem 

49,1 38,7 7,5 4,7 0,9 

Det är roligt och 

intressant att prata om 

relationer och 

sexualitet 

32,4 43,8 21,9 1,9 1,9 

Det är viktigt att 

under uppväxten ha 

någon vuxen att 

diskutera frågor kring 

sex- och samlevnad 

med 

37,1 47,6 12,4 2,9 2,9 

Jag tycker att det är 

viktigt att diskutera 

frågor kring sex- och 

samlevnad i skolan 

eller på ungdoms-

mottagningen 

32,1 49,1 15,1 3,8 3,8 

 
Tabell 8. Informanternas diskussions och informationskällor 

 

6.5 Anser ungdomar att sex och samlevnad kan hjälpa dem att förstå 

sin omvärld bättre? 

Majoriteten av informanterna, 64,7 procent ansåg att bra sex- och samlevnads-

undervisning kan ge en bra grund för att fatta beslut om sexualitet och relationer samt 

underlätta för att ta förnuftiga val i livet. Dock ansåg en övervägande del av 

informanterna att bra sex- och samlevnadsundervisning inte till fullo kan hjälpa dem 
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förstå andra människor bättre, då 54,7 procent tog helt eller delvis avstånd från 

påståendet.  

Närapå lika delar av informanterna instämde delvis, 36,5 procent, eller tog delvis 

avstånd, 34,6 procent, från att sex- och samlevnadsundervisning kan hjälpa dem förstå 

sina tankar och känslor bättre. Dock trodde de inte att sex- och samlevnads-

undervisningen kan hjälpa dem att förstå sin egen sexualitet bättre, då 61,9 procent helt 

eller delvis tog avstånd från påståendet. Likaså trodde inte informanterna att de kan 

förstå sin omvärld bättre genom bra sex- och samlevnadsundervisning, då 64,1 procent 

helt eller delvis tog avstånd från påståendet.  
 

 
Påstående Instämmer 

helt (%) 

Instämmer 

delvis (%) 

Tar delvis 

avstånd (%) 

Tar helt 

avstånd (%) 

MD (%) 

Sex- och 

samlevnadsundervisnin

gen jag fått i skola och 

på ungdoms-

mottagningen har gett 

mig en bra grund för att 

fatta beslut om 

sexualitet och relationer 

13,3 51,4 21,0 14,3 1,9 

En bra sex- och 

samlevnadsundervisnin

g skulle hjälpa mig att 

lättare reda ut en del av 

mina tankar och känslor 

12,5 36,5 34,6 16,3 2,8 

En bra sex- och 

samlevnadsundervisnin

g skulle hjälpa mig att 

förstå andra människor 

bättre 

10,4 34,9 41,5 13,2 0,9 

En bra sex- och 

samlevnadsundervisnin

g skulle hjälpa mig att 

förstå min omvärld 

bättre 

7,5 28,3 44,3 19,8 0,9 

En bra sex- och 

samlevnadsundervisnin

g skulle hjälpa mig att 

ta förnuftigare val 

21,9 43,8 26,7 7,6 1,9 

En bra sex- och 

samlevnadsundervisnin

g skulle hjälpa mig att 

förstå min egen 

sexualitet 

12,4 25,7 29,5 32,4 1,9 

 
Tabell 9. Informanternas uppfattning gällande sex- och samlevnadsundervisningens betydelse i 

förhållande till omvärld, medmänniskor och självbestämmande.  
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Bristerna i undervisningen som kan leda till låg grad sexuell hälsa bland ungdomar 

beskrivs i en teoretisk modell se Figur 1.   

 

Figur 1. Sex- och samlevnadsundervisningens påverkan på ungdomars sexuella riskbeteende som 

framkommit i aktuell studie 

.  

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

 

 

7. DISKUSSION 

7.1 Metoddiskussion 

I metoddiskussionen lyfts de styrkor och svagheter som kan identifieras i metoden. 

Processen granskas steg för steg för att få översikt av kvalitén på studien Studiens 

styrkor och svagheter diskuteras och metod och resultat sätts i relation till tidsutrymme 

och nivå på studien.  

 

7.1.1 Ansats 

Studien utformades som en kvantitativ deskriptiv studie i enkätform. Den kvantitativa 

ansatsen valdes då ett större antal informanter önskades nås. Den kvantitativa ansatsen 

och metod för datainsamling passade studies syfte då ett ämne som sex och samlevnad 

kan upplevas obekvämt att diskutera i intervju med främmande personer. Med en 

kvalitativ undersökningsmetod hade djupare nyanser och upplevelser av sex- och 

samlevnadsundervisningen kunnat undersökas. Med mål att undersöka ungdomars 

övergripande inställning passade därför en kvantitativ metod denna studie bättre. 

 

Den deskriptiva inriktningen valdes för att svara mot syftet och kunna beskriva hur sex- 

och samlevnadsundervisningen upplevs av gymnasieelever och hur deras kunskaper 

inom ämnet ser ut.  

 

Studiens resultat sattes i relation till salutogenes, KASAM och empowerment då de står 

för ett tankesätt där bland annat individens styrkor och färdigheter tas till vara och fokus 

läggs på hälsa istället för på sjukdom och lidande. Dessa teorier stämmer väl överrens 

med en undervisning som har målet att uppnå en god sexuell och reproduktiv hälsa för 

ungdomar. Att kunna ge ungdomar redskap och förutsättningar som behövs för att 

kunna hantera vardagens stressorer och själva ta ansvar för sin sexuella hälsa känns 

centralt i en välfungerande sex- och samlevnadsundervisning. Valda sociologiska teorier 

representerar begrepp som hälsa, självbestämmande och förståelse av omvärlden.   

 

7.1.2 Utformande av studien 

Artiklarna som använts i bakgrunden beskriver den tidigare forskningen som gjorts. I 

huvudsak valdes svenska artiklar för att grundläggande förutsättningar i största mån 

skulle likna tidigare studier. Två italienska artiklar användes (Tafuri et al., 2010; 

Capuano et al., 2009) och två översikts artiklar (Eriksson & Lindström, 2008; Gibson, 

1991). Översiktsartiklarna inkluderades då innehållet ansågs av betydelse för studien. 

Medvetenhet finns att Gibsons (1991) granskning av empowerment är över 20 år 

gammal men anses ändå vara av betydelse. 

 

7.1.3 Urvalsgrupp 

Urvalet gjordes med ambitionen att det skulle bli så representativt som möjligt i 

förhållande till den totala populationen ungdomar. Därför valdes varken storstad eller 

landsbygd för genomförande av studien, utan en mellanstor svensk stad i närheten av en 

storstadsregion. Om en större eller mindre stad valts är det möjligt att resultatet blivit 

annorlunda. Andra svenska studier inom området har genomförts i mellanstora städer i 

mellersta och norra delen av Sverige, därför kan resultatet i denna studie vara 

jämförbart. Slumpmässigt urval genom lottdragning av vilka klasser som skulle deltaga 

i studien då metoden gav ett slumpmässigt urval av deltagande klasser. Urvalet från 

lottdragningen kom att ändras, då inte alla klasser var anträffbara vid genomförandet av 
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studien. Ändringen kan möjligtvis ha påverkat resultatet då det blivit en jämnare 

fördelning mellan könen om inte det ursprungliga urvalet efter lottdragningen hade 

ändrats. En jämförelse mellan könen har ej genomförts då det inte är syftet med studien.  

 

Valet att använda elever i tredje året på gymnasiet baserades på att de skulle haft 

undervisning i sex och samlevnad även på gymnasiet. Dock inkluderades även en klass 

från andra året då en av de klasser som lottats fram var ute på praktik. Informanternas 

olika åldrar kan ha påverkat resultatet på enkätens första del då de äldre informanterna 

haft längre tid på sig att inhämta kunskaper och erfarenheter. 

 

7.1.4 Enkät 

Enkätens kunskapsdel hade tre svarsalternativ i nominalskala, sant, falskt och vet ej. Vet 

ej alternativet inkluderades med anledning av att det ansågs finnas skillnad mellan ett 

felaktigt svar och att inte veta svaret alls. Båda tyder dock på kunskapsbrist. Tror 

ungdomar sig veta något, då detta ej är sant, lever de efter den felaktiga föreställningen 

som sann kunskap, men anser de sig däremot inte veta finns en medvetenhet om 

kunskapsbristen. Informanterna fick även skatta sin egen kunskap gällande STI, 

preventivmedel och sex och samlevnad i allmänhet. Detta för att se om ungdomar 

upplever brister i sin egen kunskap.  

 

Den andra delen av enkäten bestod av påståenden med svarsalternativ till största del av 

Likert-skala (Ejlertsson, 2005). Påståendena var utformade för att informanterna skulle 

ställning för eller emot. Svarsskalan bestod av alternativen instämmer helt, instämmer 

delvis, tar delvis avstånd samt tar helt avstånd. Avsaknaden av ett mittenalternativ var 

avsiktlig då ett ställningstagande för eller emot önskades ses. Risken fanns att ett 

mittenalternativ oftare skulle väljas av informanterna, som då inte hade behövt fundera 

på sin inställning till påståendet. De frågor som inte hade svarsalternativ enligt Likert-

skala bestod av multivalsfrågor där flera svarsalternativ kunde väljas samt frågor med 

kategoriserande svar enligt antal timmar undervisning. Den öppna frågan gav 

informanterna möjlighet att med egna ord beskriva vilket innehåll de önskade i sex - och 

samlevnadsundervisningen.  

 

Trots att enkäten testats med två pilotstudier, kan inte fullgod validitet och reliabilitet 

garanteras då enkäten tidigare ej är testad i någon vetenskaplig studie. Två pilotstudier 

kan dock anses vara tillräckligt för en studie på denna nivå. Alternativt hade ett tidigare 

validerat instrument kunnat användas, men då hade resultatet inte mött syftet.  

 

I kunskapsdelen i enkäten fanns det ett fåtal påståenden som kan ha misstolkats av 

informanterna; 

 

- Påstående nummer 8. En tidig abort utgör ej några risker för framtida fertilitet eller 

graviditet. Däremot kan en sen kirurgisk abort kan öka risken för missfall i framtiden 

(Danielsson, 2010). Sannorlikheten att informanterna har denna kunskap är dock låg 

och bedöms ej ha påverkat svaren i någon större utsträckning.  

- Påstående nummer 11. Det är ovanligt att män blir helt sterila men de kan få en 

nedsatt fertilitet (Smittskyddsinstitutet, 2011). Denna fråga bedömdes kunna vara 

såpass missvisande att den ströks från resultatet.  

- Påstående nummer 17. Det gör ej gör ont att lämna urinprov för klamydia, men för 

kvinnor kan det upplevas obehagligt om prov tas från cervix.  
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Enkäten kan ha upplevts som lång då ett ökat bortfall kunde misstänkas på de sista 

frågorna. På fråga 46 och 47 borde det funnits svarsalternativ i form av allt ovanstående 

och inget av ovanstående, då här fanns informanter som inte strukit under något 

alternativ på fråga 47. Det hade underlättat tolkningen av materialet om informanterna 

haft möjlighet att svara att de inte var intresserade av någon ytterligare undervisning. Då 

hade ett korrekt bortfall kunnat redovisas. Fråga 50 hade en svarsfrekvens på endast 59 

procent trots att informanterna uppmanats att svara utförligt på frågan. Även detta kan 

ha berott på att enkäten var lång och informanterna kan ha känt en stress eller inte orkat 

svara.  

 

7.1.5 Datainsamling 

Informationen eleverna fick innan studiens genomförande var i stort sett detsamma i 

varje klass. Tre elever ankom sent till lektionen och fick endast kortfattad information 

innan de fick fylla i enkäten, då på kortare tid än övriga informanter. Det kan ha bidragit 

till att de fyllde i enkäten mer sparsamt. I två av klasserna valde eleverna att gå ut från 

klassrummet då de var klara med enkäten. En stressande situation kan ha uppstått för de 

informanter som satt kvar. Möjligtvis kan detta bidragit till att endast 59 procent svarade 

på den sista öppna frågan. 

 

7.1.6 Analys 

 

Felmarginalen beräknas vara ytterst liten bland de enkäter som inte dubbelkontrollerats, 

då det inte var mer än en siffra som var felinförd bland knappt 1300 införda siffror.  

 

Informanter från olika studieinriktningar valdes ut för att olika inriktningar skulle finnas 

representerade och så bra som möjligt kunna generalisera kring begreppet ungdomar. 

Ingen jämförelse har gjorts mellan kvinnor och män, ålder eller studieinriktning då detta 

inte är studiens syfte. Möjligt är att en jämförande analys skulle visa på tydliga 

skillnader mellan kvinnor och män eller studieförberedande eller yrkesförberedande 

klasser, likt tidigare genomförda studier (Larsson et al., 2007). En medvetenhet finns 

dock att en sådan skillnad kan färga resultatet då andelen män är något högre än andelen 

kvinnor. Det kan dock ses som relevant att benämna alla informanter som ungdomar 

utan att fokusera på kön då alla får samma sex- och samlevnadsundervisning i skolan 

oavsett könstillhörighet.  

 

En kvantitativ innehållsanalys valdes som metod för att analysera den sista öppna frågan 

i enkäten. Detta ansågs passande då det var en avgränsad del i arbetet med tydligt 

uttryckta, konkreta önskemål som kunde omvandlas till enheter. Inte heller önskades 

någon tolkning av denna fråga utan endast konkretiseras och analyseras, vilket är det 

sista av sex steg som en kvantitativ innehållsanalys innehåller (Chelimsky, 1989).  

 

7.1.7 Redovisning av data 

Påståenden från enkäten delades in i fem grupper motsvarande påståendena från 

problemformuleringen och redovisades under respektive rubrik i en eller flera tabeller 

med tillhörande text. Alla variabler diskuterades inte i löpande text då några av 

påståendena inte visade på något utmärkande resultat. De påståenden som ej valts att ha 

med i resultatet är påstående 11, 26, 29 och 30. Påstående 26 och 29 redovisades ej då 

svarsfrekvensen var lika över alternativen och följaktligen ingen utmärkande slutsats 

kan dras. Efter att svaren på enkäten analyserats upptäcktes att påstående 11 och 30 

skulle kunna misstolkas, därför utesluts även de. 
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Styrkor i studien kan anses vara stort antal informanter från olika studieinriktningar, 

både teoretiska och praktiska. Bortfallet var litet, endast en informant valde att lämna 

enkäten blank. Att en informant valde att inte delta tyder på att informationen om 

deltagandets frivillighet varit tillräcklig. Att två personer deltagit vid införandet av data 

samt att stickprovskontroller gjorts, bör ge resultatet högre tillförlitlighet.  Då studiens 

resultat till stor del överensstämmer med tidigare svensk forskning kan resultatet på 

denna studie i viss mån vara generaliserbart på svenska ungdomar. 

 

7.2 Resultatdiskussion 

För att underlätta läsningen har redovisningen av procent avrundats till jämna siffror 

genomgående i resultatdiskussionen. 

 

I resultatet framkommer det att 71 procent av informanterna inte fått någon sex- och 

samlevnadsundervisning överhuvudtaget på gymnasiet. Flertalet studier (Capuano et al., 

2009; Larsson et al., 2006; Makenzius et al., 2009) inklusive denna visar på stora 

kunskapsluckor bland ungdomar i ämnet sex och samlevnad. I aktuell studie håller 65 

procent av eleverna helt eller delvis med om påståendet att sex och samlevnad är ett lika 

viktigt ämne som svenska, engelska eller historia vilket bekräftar att det finns ett stort 

behov och intresse bland ungdomar att diskutera sex och samlevnad. Detta kan ses som 

en indikator på att sex- och samlevnad borde få större utrymme i undervisningen. 

 

7.2.1 Vad har ungdomarna för kunskap om STI, preventivmedel och abort och hur 

upplever de sin egen kunskap om sex och samlevnad? 

En stor del av informanterna, 84 procent, ansåg sig ha goda kunskaper om 

preventivmedel. Resultatet på kunskapsfrågorna visade att det var i frågorna om 

prevention som de största kunskapsluckorna fanns. Av informanterna uppgav 83 

procent fel svar eller vet ej på påståendet p-piller orsakar viktuppgång vilket ej är ett 

korrekt påstående. Majoriteten trodde felaktigt att kondom skyddar mot alla typer av 

STI. Att dagen-efter-piller är samma sak som en tidig abort trodde 31 procent, vilket är 

inkorrekt. Informanterna skattade sin egen kunskap om prevention som hög trots tydliga 

kunskapsbrister, vilket är oroväckande Om ungdomar anser att kunskaperna de har är 

tillräckliga kan det antas att de ej är motiverade att till mer inlärning.  

 

Informanterna upplevde sin egen kunskap om STI som låg. Endast var tionde informant 

instämde helt med att de har tillräcklig kunskap. En insats behövs både från skolan och 

ungdomsmottagningen för att höja kunskapsnivån hos ungdomar angående STI. Då 

cirka hälften inte vet om det gör ont att testa sig för klamydia kan det tolkas som att de 

inte testats någon gång. Om detta skulle vara fallet, kan det diskuteras varför inte fler 

testat sig för klamydia. Är de inte sexuellt aktiva, skyddar de sig noggrant vid samlag, 

finns det uppfattningar om att det gör ont att testa sig, eller bryr de sig inte om 

konsekvenserna?   

 

Tidigare gjorda studier (Ekstrand et al., 2005; Makenzius et al., 2009) bekräftar det som 

framkommit i aktuell studie, att en stor del av ungdomarna har otillräckliga kunskaper 

om abort, STI och preventivmedel men att de ibland skattar sin egen kunskap högre än 

vad den egentligen är. Intressant är resultatet av en tidigare nämnd svensk studie 

(Larsson et al., 2006) som visade positiva effekter av en utökad sex- och 

samlevnadsundervisning. Elever fick undervisning om, och diskutera kring attityder och 

beteenden runt sexualitet och relationer. Detta tillsammans med fri tillgång till 



28 

 

 

 

kondomer, resulterade i en ökad kondomanvändning.  Den utökade undervisningen 

gjorde också att ungdomars största informationskälla om dagen-efter-piller blev skolan. 

Detta kan ses som fördelaktigt då man i skolan säkerställer att eleverna får korrekt 

kunskap. Ungdomarna kan då tänkas bli bättre rustade att möta bilden av sex och 

samlevnad som media kan ge.  

 

7.2.2 Hur upplever ungdomarna erhållen sex- och samlevnadsundervisning? 

Knappt hälften av informanterna var helt eller delvis nöjda med sex- och samlevnads-

undervisningen på högstadiet. Ännu färre, cirka 14 procent var helt eller delvis nöjda 

med undervisningen inom sex och samlevnad på gymnasiet. Detta resultat har bekräftats 

av tidigare studier (Ekstrand et al., 2005; Makenzius et al., 2009), som visar att unga 

kvinnor hade höga förväntningar på sex- och samlevnadsundervisningen men ofta var 

missnöjda. Unga män ansåg att sex- och samlevnadsundervisningen på högstadiet var 

deras största källa till information, däremot ansåg ingen att undervisningen på 

gymnasiet var den största källan till kunskap. 

 

Ungdomars höga förväntningar på och intresse för sex- och samlevnadsundervisning 

visar att de är mottagliga för en diskussion kring ämnet i skolan. Den undervisning som 

bedrivs idag motsvarar dock inte alltid förväntningarna då stor del av eleverna, efter 

genomförd undervisning, inte upplever sex- och samlevnadsundervisningen som en bra 

informationskälla. Kunskapen kan då komma att sökas på annat håll där källans 

säkerhet inte är lika tillförlitlig, till exempel Internet. 

 

Resultatet i studien bekräftar tidigare forskning om att ungdomar är missnöjda med sex- 

och samlevnadsundervisningen på gymnasiet. Orsaken till att undervisningen inom sex 

och samlevnad upplevs bristfällig kan bero på flera faktorer av organisatorisk eller 

ekonomisk karaktär. En annan orsak kan vara att ungdomar upplever att undervisningen 

inte motsvarar deras önskemål samt att det är svårt att påverka innehållet.  

 

Informanterna ansåg sig i störst utsträckning ha fått undervisning om preventivmedel, 

STI, pubertet, mobbning, hygien, menstruationscykel, homosexualitet, bisexualitet, 

relationer och onani. Dessa är alla viktiga ämnen att ta upp till diskussion, och kanske 

utgör också dessa ämnen basen i en stor del av sex- och samlevnadsundervisningen.  

Trots att STI var ett av de ämnen som flest hade fått undervisning om, skattades 

kunskapen som låg. Hälften av informanterna tog helt eller delvis avstånd från 

påståendet om att de har tillräckliga kunskaper om STI, vilket antyder att 

undervisningen varit undermålig. Detta kan tänkas bidra till den stigande trenden av STI 

då kunskap är en viktigt redskap för att minska av spridningen av till exempel klamydia 

och gonorré. 

 

Ett av de ämnen som få informanter har fått undervisning om är sexualitet i media. 

Drygt var tionde informant uppgav att detta ämne hade diskuterats i skola eller på 

ungdomsmottagning. Hur sexualitet beskrivs i media borde kanske ha högre prioritet i 

undervisningen då Ekstrand et al. (2005) funnit att unga kvinnor tror att sexuellt 

riskbeteende hos ungdomar till stor del kan bero på medias fokus på sexualitet. Även 

unga män anser att media till stor del förmedlar sexuella budskap och upplever det lätt 

att bli påverkad (Ekstrand et al., 2007). Media kan tolkas som en av de stressorer 

Antonovsky (2005) menar att människor ständigt utsätts för. Som ung är det inte lätt att 

stå emot dessa stressorer då den känsla av sammanhang som byggs upp under 

barndomen ofta omkullkastas i tonåren. Med en bra sex- och samlevnadsundervisning 
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skulle kanske ungdomars GMR när det gäller sex och relationer förbättras och 

möjligheten ökas att stå emot stressorer och därmed fatta kloka beslut. 

 

Resultatet visar att ungas syn på sexualitet och relationer kan ha förändrats mot ett mer 

liberalt sätt att tänka och handla. Den ökande användningen av Internet och media kan 

vara bidragande faktorer då inget filter finns som sållar bort felaktig och vinklad 

information.  

 

En svensk studie (Ekstrand et al., 2007) visar att erfarenheterna från sex- och 

samlevnadsundervisning varierar, trots att Skolverket (2011a; 2011b) skriver i 

läroplanen för både grundskola och gymnasiet vilka kunskaper eleverna skall ha 

tillgodogjort sig från sex- och samlevnadsundervisningen. Möjligen skulle tydligare 

riktlinjer kring innehåll och omfattning av sex- och samlevnadsundervisning ändra 

elevernas uppfattning och upplevelse av undervisningen. Med dagens upplägg får 

eleverna olika kunskapsgrund angående sex och samlevnad beroende på vilken skola 

och vilken lärare de har. Då tydliga anvisningar saknas är det upp till läraren vad som 

ingår i undervisningen och hur mycket tid som tillägnas ämnet.  

 

7.2.3 Vad önskar ungdomarna förändra i sex- och samlevnadsundervisningen? 

 Det står tydligt i Skolverkets läroplan vad som skall ingå i undervisningen, men antalet 

timmar informanterna hade fått med sex- och samlevnadsundervisning i högstadiet 

varierade stort mellan en och tre timmar till över tio timmar.  

 

En faktor som var återkommande i enkätens sista del där informanterna fick skriva fritt 

var en önskan om att ha en lärare som inte tycker det är obekvämt att prata om 

sexualitet och relationer. Flera informanter föreslog att en barnmorska skulle undervisa 

eller att läraren skulle vara mer kunnig i ämnet. Som det är nu ligger ansvaret att hålla i 

undervisningen i skolan hos de lärare som undervisar i ämnena biologi och 

naturkunskap, lärare som i huvudsak undervisar om andra ämnen än sexualitet. 

Informanterna tog upp att de värdesatte kunniga lärare som de kan känna förtroende för. 

De uppgav också att de gärna diskuterar sex och samlevnad i mindre grupper på en mer 

intim nivå, då behövs en lärare som inte känner sig obekväm med ämnet. För att 

undervisningen ska bli så bra som möjligt för eleverna, kan det behövas lärare som 

enbart undervisar i detta ämne. Förslagsvis skulle det kunna vara barnmorskor från 

ungdomsmottagningen med utökad pedagogisk kompetens. Slutsatsen kan också dras 

att en utförligare beskrivning i läroplanen av hur, var, av vem och när sex- och 

samlevnadsundervisningen skall genomföras, med ökat antal timmar undervisning 

troligtvis hade förbättrat elevernas kunskaper om sex och samlevnad. 

 

I kompetensbeskrivningen för legitimerad barnmorska (Socialstyrelsen, 2006) beskrivs 

barnmorskans ansvar i sex- och samlevnadsundervisningen. Hen skall kunna informera, 

undervisa och hjälpa ungdomar till förbättrad sexuell och reproduktiv hälsa och vid 

behov motivera till förändrade livsstilsfaktorer ur ett livscykelperspektiv både på 

individ-, grupp- och samhällsnivå. Då barnmorskan oftast är anställd på en 

ungdomsmottagning är det oftast där hen möter ungdomar och ges möjlighet att 

informera och diskutera kring ämnet. Det går ej att förutsätta att alla ungdomar kommer 

till ungdomsmottagningen med jämna mellanrum. Skolan kan då antas vara ett 

alternativt forum för barnmorskan att möta ungdomar. 
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7.2.4 Vad anser ungdomarna är bra informationskällor och diskussionskällor? 

I aktuell studie ansåg nästan två tredjedelar att de helt eller delvis litar på information de 

hittar på Internet om sex och samlevnad. Wallmyr & Welin (2006) har funnit att unga 

män hämtar sin kunskap från Internet och tv i större utsträckning än unga kvinnor 

(Wallmyr & Welin, 2006). I en retrospektiv studie framkom det att från år 1999 till år 

2009 hade antalet elever som ansåg att Internet var den bästa källan till kunskap om sex 

och samlevnad, från noll till femton procent (Häggstrom-Nordin et al., 2011). 

Kvaliteten på information från Internet kan vara mycket varierande, det största 

problemet uppstår när det inte går att kontrollera informationen ungdomar tar del av 

eller var den kommer från.  

 

Vid påståendet om pornografi kan vara en bra källa till ökad sexualkunskap tog i aktuell 

studie 70 procent helt eller delvis avstånd. Rembeck & Gunnarsson (2011) fann i sin 

studie att unga män ansåg att skolan var en viktig del av informationen kring sex och 

samlevnad. Detta då skolan ger en neutral och verklighetsförankrad bild till skillnad mot 

information på Internet eller pornografiskt material (Rembeck & Gunnarsson, 2011). 

 

Internet är en växande källa till lättillgänglig information där användaren oftast kan vara 

anonym. Det viktiga är att ungdomar lär sig att hantera informationsflödet och sortera 

bort oseriös eller skadlig information. Barnmorskor på ungdomsmottagningen kan ge 

tips på bra internetsidor med seriös och hjälpfull information från säkra källor. Det kan 

också tänkas vara viktigt att tala med ungdomar i tidig ålder hur de skall förhålla sig till 

information från Internet, då allt yngre har tillgång till datorer och Internet.  

 

Majoriteten av informanterna ansåg det viktigt att diskutera sex och samlevnad på skola 

eller ungdomsmottagning och mer än tre fjärdedelar tyckte det var roligt att prata om 

ämnet. Skolan och ungdomsmottagningen skulle kunna dra nytta av ungdomars intresse 

och vilja att diskutera detta ämne. En mer interaktiv studiemiljö för sex- och 

samlevnadsundervisningen kan behövas. Eriksson & Lindströms (2008) idéer kan 

inkorporeras genom att utbildning inom sex och samlevnad hålls som en dialog där 

ungdomar får ta egna beslut med stöd av barnmorskor och lärare. Stimulerande och 

hämmande hälsofaktorer belyses och möjliggör för ungdomarna att applicera kunskapen 

på sin livsstil. Den traditionella utbildningsmodellen med envägskommunikation och 

pekpinnar tas bort (Eriksson & Lindström, 2008). 

 

Av informanterna instämde 85 procent helt eller delvis i påståendet om att det är viktigt 

att under uppväxten ha någon vuxen att diskutera frågor kring sex och samlevnad med. 

Denna vuxen skulle kunna vara en förälder, men även lärare, barnmorska eller kurator. 

Tidigare studier bekräftar att det är viktigt att ha någon vuxen att diskutera med då de 

ungdomar som diskuterar sexualitet med en förälder har ett mindre riskfyllt sexuellt 

beteende (Sharpe, 2003). 

Det har i studier visat sig att sex- och samlevnadsundervisningen upplevdes som en 

neutral informationskanal. Ungdomar ansåg att media i stor utsträckning påverkar deras 

attityder och inställning till sex och samlevnad. Även Internet har stort inflytande på 

ungdomar, då större delen av eleverna i aktuell studie litade på information från 

Internet. Media och Internet kan ses som stressorer som människor ständigt utsätts för i 

sin vardag. För att kunna hantera dessa stressorer behövs GMR. Sex- och 

samlevnadsundervisningen skulle kunna vara ett medel för att öka ungas GMR när det 

gäller sex och relationer. 
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7.2.5 Finns det ett samband mellan sex- och samlevnadsundervisning och 

ungdomars förståelse och hantering av omvärlden?   

På påståenden i enkäten som var inspirerade av Antonovskys (2005) teori om KASAM 

sågs stor variation bland svaren. På påståendet bra sex- och samlevnadsundervisning 

skulle hjälpa mig att ta förnuftigare val instämde helt eller delvis 66 procent av 

informanterna och endast 8 procent tog helt avstånd. Ett antagande kan då göras att bra 

sex och samlevnadsundervisning bidrar till bättre förståelse av omvärlden samt i högre 

grad hjälper ungdomar agera efter medvetna val. 

 

I en italiensk studie (Tafuri et al., 2010) framgick att 25 procent av ungdomarna inte 

kunde se någon poäng i att använda kondom då kvinnan använde p-piller som 

prevention mot graviditet. Satt i relation till resultatet i aktuell studie är detta föga 

förvånande då ungdomars kunskaper om STI ej är tillräckliga. Finns det inte tillräckligt 

med kunskap om STI, kan det antas att ungdomar inte är motiverade till 

kondomanvändning. I en tidigare nämnd svensk studie (Larsson et al., 2006) framkom 

att ökad kunskap minskar rädslan för kondomanvändning och leder till ett mindre 

riskfyllt sexuellt beteende samt högre grad av medvetna val. I aktuell studie instämde 65 

procent av informanterna helt eller delvis med påståendet att sex- och 

samlevnadsundervisningen de fått i skolan och på ungdomsmottagningen gett dem en 

bra grund att fatta beslut om sexualitet och relationer. Då informanterna önskade mer 

undervisning om sex och samlevnad och var positivt inställda till diskussion kring 

ämnet kan ett ökat fokus på sex och samlevnadsundervisning i skola eller på 

ungdomsmottagning hjälpa ungdomar till att lättare fatta beslut angående sexualitet och 

relationer. 

 

7.2.6 Kan sex- och samlevnadsundervisning ur ett salutogent perspektiv öka 

ungdomars känsla av sammanhang, leda till empowerment och därmed ökad 

sexuell och reproduktiv hälsa?  

Antonovsky (2005) menar att människan under livets utsätts för påfrestningar i form av 

stressorer som kan leda till ett spänningstillstånd. Om individen inte klarar av att hantera 

detta spänningstillstånd kan det leda till ohälsa. Antonovsky beskriver kunskap som en 

GMR, för att hantera stressorer. Under tonårstiden utsätts individen för extra mycket 

påfrestning från omvärlden då hen står med en fot i barnvärlden och en fot på väg in i 

vuxenvälden. För att kunna behålla känslan av sammanhang krävs att tonåringen lär sig 

hantera tillvaron utifrån sin situation samt får uppskattning från människor i sin 

omgivning. 

 

Det salutogena perspektivet av hälsofrämjande arbete beskrivs av Eriksson och 

Lindström (2008) med hjälp av Antonovskys KASAM-teori i fyra steg som tillsammans 

skall hjälpa individen uppnå hälsa och välbefinnande. Stegen består av att bota och 

behandla ohälsa, bevara hälsa och förhindra ohälsa, upplysa och utbilda människor i 

hälsa och förbättra upplevelsen av hälsa och livskvalitet.  De tre sista stegen skulle alla 

kunna appliceras på sex- och samlevnadsundervisningen i skola och på 

ungdomsmottagning för att effektivt bidra till en ökad sexuell och reproduktiv hälsa 

bland ungdomar i Sverige.  

 

Genom sex- och samlevnadsundervisning ur ett salutogent perspektiv tillåts 

ungdomarna komma till tals, blir bekräftade och får utrymme för frågor. Deras kunskap 

om prevention, STI och sex och samlevnad ökas genom regelbunden och obligatorisk 

undervisning, bevaras och stimuleras genom diskussioner kring sex och samlevnad. Det 

kan antas att om de tre första stegen uppfyllts är möjligheten att nå det sista och fjärde 
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steget som innebär upplevd hälsa och livskvalitet inom räckhåll och därmed enklare att 

uppnå  

 

Istället för att fråga varför det finns en hög sexuell ohälsa bland ungdomar, fokuserar 

salutogenes och empowerment på det friska och hälsosamma och ställer istället frågan; 

hur främjas sexuell hälsa? Empowerment som begrepp definieras; att genom terapi och 

undervisning stärka en individs möjlighet att bli mer självständig 

(Nationalencyklopedin, 2012b). Översätts terapin till sex- och samlevnadsundervisning 

och att bli mer självständig till att själv kunna ta medvetna och förnuftiga val, kan även 

slutsatsen dras att bra sex- och samlevnadsundervisning kan leda till ökad 

empowerment. Implementerat hos ungdomar kan det antas att empowerment är något 

att sträva efter för att ungdomen skall ta ansvar över sin sexuella och reproduktiva hälsa. 

En GMR faktor som kunskap tillsammans med en hög KASAM kan tänkas stimulera 

till god empowerment, det vill säga hög egenkontroll, ansvar och självbestämmande 

vilket borde leda till ökad sexuell och reproduktiv hälsa. 

 

En sammanfattande modell av diskussionen om hur undervisning skulle kunna 

förbättras för att ge ungdomar kunskapen de behöver för att göra medvetna val och 

samband mellan bra undervisning, GMR, KASAM och därigenom empowerment som 

kan leda till sexuell och reproduktiv hälsa bland ungdomar se figur 2.  
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Figur 2. Samband mellan sex- och samlevnadsundervisning ur ett salutogent perspektiv och ungdomars 

sexuella riskbeteende  

 

 

Kliniska implikationer 

- Redan i tidiga årskurser börja diskutera värderingar och normer samt ge ungdomarna 

resurser att hantera informationsflödet från Internet och media.  

- Utforma sex- och samlevnadsundervisningen efter elevernas önskemål för att ge dem 

den kunskap de behöver.  

- Skola och ungdomsmottagning kan med fördel samarbeta, då det efterfrågas kunniga 

och intresserade föreläsare som anser att ämnet är viktigt.  

- En större vidd på undervisningen inom sex och samlevnad. 
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- En läroplan med struktur kring vem som undervisar, när undervisningen ska ske och i hur stor 

omfattning, skulle tydliggöra och stärka ämnet. Där skulle förslagsvis sex och samlevnad 

införas som ett separat ämne med intresserade och utbildade lärare, alternativt barnmorskor 

som undervisar. 
- Förändra undervisningen till att ha ett mer salutogent perspektiv där det fokuseras på 

att främja sexuell och reproduktiv hälsa hos ungdomar och ha en undervisning där de 

känner sig delaktiga och kan använda kunskaperna de får till att ta välgrundade beslut 

inom sex och relationer.  

 

8. KONKLUSION 

- Ungdomar på gymnasiet hade bristande kunskaper inom sex och samlevnad, trots att 

de själva skattar sin kunskap som hög. De största kunskapsluckorna fanns inom ämnen 

som rör STI och preventivmedel.  

- Kunskapen ungdomarna hade om STI skattade de som låg, trots att många uppgav STI 

som ett av de ämnen de fått mest undervisning om.  

- Övervägande majoritet hade ej fått sex- och samlevnadsundervisning på gymnasiet 

trots att det finns i läroplanen för gymnasieskolan. Ungdomarna var mycket missnöjda 

med detta. 

- Ungdomarna önskade mer undervisning inom sex och samlevnad och de tyckte det var 

ett roligt och intressant ämne. Höga förväntningar på undervisningen fanns.  

- Majoriteten ansåg att ungdomar idag har en skev uppfattning om sex och relationer. 

Detta samtidigt som sexualitet i media var ett ämne som få hade fått undervisning om 

och tidigare studier har visat att ungdomar anser att media har en stor påverkan på 

deras attityder och beteende.  

- Ett salutogent perspektiv i undervisningen skulle kunna ge ungdomar fler GMR, bättre 

KASAM och genom detta uppnå empowerment. Då kan ungdomarna känna att de har 

kontroll, fattar medvetna beslut och att de har en chans att påverka sitt liv och framtida 

hälsa. Detta kan leda till bättre sexuell och reproduktiv hälsa.  

-   

9. FRAMTIDA FORSKNING 
 

En interventionsstudie byggd på aktuell studie där resultatet används för att förbättra 

sex- och samlevnadsundervisningen och därefter jämföra kunskaper, ungdomarnas 

KASAM vad gäller sexualitet och relationer samt hur nöjda de är med undervisningen, 

med ungdomar som endast fått konventionell sex- och samlevnadsundervisning.  
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Bilaga 1: Enkät 

 

ENKÄT TILL UNGDOMAR OM SEX & SAMLEVNAD   

 Jag tackar ja till att medverka i studien och är   Jag avböjer till att medverka i studien 

      införstådd med att jag deltar anonymt 

Mitt födelseår: 19.......   

Jag är:     Man      Kvinna 

 

 

Information till Dig som väljer att delta, 

Enkäten tar cirka 20 minuter att besvara. Den består av två delar där den första delen undersöker 

ungdomars kunskap kring sex och samlevnad, och den andra delen undersöker inställning till sex- och 

samlevnadsundervisning.  

 

Läs gärna nedanstående förtydligande av svarsalternativ 

 

DEL 1: 

Ringa in ditt svar utifrån vad du vet eller tror är riktigt alternativ. Tänk på att enkäten är helt anonym och att dina svar inte 

kan spåras tillbaka till dig. 

SANT: Du vet att påståendet är korrekt 

FALSKT: Du vet att påståendet inte är korrekt 

VET EJ: Du vet inte om påståendet är korrekt eller inte 

 

DEL 2: 

Ringa in ditt svar efter hur mycket du instämmer med påståendet.  

INSTÄMMER HELT:  Du håller till 100% med om påståendet 

INSTÄMMER DELVIS:  Du håller till största delen med om påståendet men du motsätter dig                                        

 delar av det.  

TAR DELVIS AVSTÅND:  Du håller till största delen inte med om påståendet men det finns                                                 

 delar av det som du instämmer med 

TAR HELT AVSTÅND:  Du håller inte med om några delar av påståendet. 

 

Förklaring av begrepp: 

STI = Sexuellt överförbara infektioner (Sexually Transmitted Infections) till exempel klamydia, HIV/AIDS, 

kondylom, gonorre, herpes m.fl.  

Sex och samlevnad = ett ämne som handlar om relationer, sex, kropp, känslor, jämställdhet och normer 

Tusen tack för att Du hjälper oss med vår studie! 

Hälsningar Anna & Hanna 
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 ENKÄT 

 
DEL 1 

 

1 

Man går upp i vikt av p-piller 
        SANT                        FALSKT                           VET INTE 

   

2 Kondom skyddar mot alla 

typer av STI 
        SANT                        FALSKT                           VET INTE 

   

3 

Det finns perioder i kvinnans 

menstruationscykel då 

risken/chansen att bli gravid 

är mycket reducerad 

        SANT                        FALSKT                           VET INTE 

   

4 P-piller skyddar mot STI         SANT                        FALSKT                           VET INTE 

   

5 

Avbrutet samlag är ett säkert 

sätt att undvika graviditet 

         SANT                        FALSKT                           VET INTE 

   

6 

Dagen-efter-piller är samma 

sak som en tidig abort 

         SANT                        FALSKT                           VET INTE 

   

7 

Depression kan vara en 

biverkning av hormonella 

preventivmedel, till exempel 

p-piller, p-stav, p-ring 

         SANT                        FALSKT                           VET INTE 

   

8 
Att ha genomfört en abort 

kan minska möjligheten för 

kvinnan att bli gravid i 

framtiden 

         SANT                        FALSKT                           VET INTE 

   

9 
Kvinnan har enligt lag 

ensamrätt att besluta om hon 

vill genomgå abort eller 

behålla barnet vid en 

graviditet 

         SANT                        FALSKT                           VET INTE 

   

10 Man kan ha en STI utan att 

märka av symtom 
         SANT                        FALSKT                           VET INTE 
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 ENKÄT 

11 
Som kille kan man bli infertil 

(inte kunna få barn) av 

klamydia 

         SANT                        FALSKT                           VET INTE 

   

12 
Om jag känner personen jag 

har sex med är risken mindre 

att smittas av STI 

         SANT                        FALSKT                           VET INTE 

   

13 
Kondylomvirus kan senare 

leda till utveckling av 

livmoderhalscancer 

         SANT                        FALSKT                           VET INTE 

   

14 Vissa typer av STI kan smitta 

genom oralsex 
         SANT                        FALSKT                           VET INTE 

   

15 Spermier kan leva i kvinnan 

upp till fem dagar 
         SANT                        FALSKT                           VET INTE 

   

16 

Det är olagligt att ha samlag 

med en person yngre än 15 år 

         SANT                        FALSKT                           VET INTE 

   

17 Det gör ont att testa sig för 

klamydia 
         SANT                        FALSKT                           VET INTE 

   

   

 
DEL 2 

 

18 
Sex och 

samlevnadsundervisningen 

jag fått i skola och på 

ungdomsmottagning har gett 

mig en bra grund för att fatta 

beslut om sexualitet och 

relationer.  

INSTÄMMER      INSTÄMMER     TAR DELVIS       TAR HELT              

HELT                  DELVIS               AVSTÅND          AVSTÅND 

   

19 

Jag är nöjd med den sex och 

samlevnadsundervisning jag 

har fått på högstadiet 

INSTÄMMER      INSTÄMMER     TAR DELVIS       TAR HELT              

HELT                  DELVIS               AVSTÅND          AVSTÅND 

   

20 

Jag är nöjd med den sex och 

samlevnadsundervisning jag 

har fått på gymnasiet 

INSTÄMMER      INSTÄMMER     TAR DELVIS       TAR HELT              

HELT                  DELVIS               AVSTÅND          AVSTÅND 
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21 
Jag tycker mig ha tillräckliga 

kunskaper om 

preventivmedel 

INSTÄMMER      INSTÄMMER     TAR DELVIS       TAR HELT              

HELT                  DELVIS               AVSTÅND          AVSTÅND 

   

22 

Jag tycker mig ha tillräckliga 

kunskaper om STI 

INSTÄMMER      INSTÄMMER     TAR DELVIS       TAR HELT              

HELT                  DELVIS               AVSTÅND          AVSTÅND 

   

23 
Jag tycker mig ha tillräckliga 

kunskaper om sex och 

samlevnad 

INSTÄMMER      INSTÄMMER     TAR DELVIS       TAR HELT              

HELT                  DELVIS               AVSTÅND          AVSTÅND 

   

24 
Jag litar på information jag 

hittar på Internet om sex och 

samlevnad 

INSTÄMMER      INSTÄMMER     TAR DELVIS       TAR HELT              

HELT                  DELVIS               AVSTÅND          AVSTÅND 

   

25 

Jag vet var jag kan hitta ett 

bra forum för 

diskussion/någon att prata 

med kring sex och samlevnad  

INSTÄMMER      INSTÄMMER     TAR DELVIS       TAR HELT              

HELT                  DELVIS               AVSTÅND          AVSTÅND 

   

26 

Jag tror fler killar skulle gå 

till ungdomsmottagningen om 

det fanns både manlig och 

kvinnlig personal 

INSTÄMMER      INSTÄMMER     TAR DELVIS       TAR HELT              

HELT                  DELVIS               AVSTÅND          AVSTÅND 

   

27 
Det är viktigt att känna 

förtroende för personen som 

håller i sex och 

samlevnadsundervisning i 

skolan 

INSTÄMMER      INSTÄMMER     TAR DELVIS       TAR HELT              

HELT                  DELVIS               AVSTÅND          AVSTÅND 

   

28 
Jag diskuterar hellre sex- och 

samlevnads frågor i små 

grupper än i stora 

INSTÄMMER      INSTÄMMER     TAR DELVIS       TAR HELT              

HELT                  DELVIS               AVSTÅND          AVSTÅND 

   

29 
Det är pinsamt att prata om 

sex och samlevnad med lärare 

på skolan 

INSTÄMMER      INSTÄMMER     TAR DELVIS       TAR HELT              

HELT                  DELVIS               AVSTÅND          AVSTÅND 
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30 
En bra sex och 

samlevnadsundervisning 

skulle hjälpa mig att lättare 

reda ut en del av mina tankar 

och känslor 

INSTÄMMER      INSTÄMMER     TAR DELVIS       TAR HELT              

HELT                  DELVIS               AVSTÅND          AVSTÅND 

   

31 
Jag är orolig för att bli 

smittad av en STI om/när jag 

har sex 

INSTÄMMER      INSTÄMMER     TAR DELVIS       TAR HELT              

HELT                  DELVIS               AVSTÅND          AVSTÅND 

   

32 
Många ungdomar har idag en 

skev uppfattning om sex och 

relationer 

INSTÄMMER      INSTÄMMER     TAR DELVIS       TAR HELT              

HELT                  DELVIS               AVSTÅND          AVSTÅND 

   

33 
Att se på pornografi kan vara 

en bra källa till ökad 

sexualkunskap 

INSTÄMMER      INSTÄMMER     TAR DELVIS       TAR HELT              

HELT                  DELVIS               AVSTÅND          AVSTÅND 

   

34 
En bra sex och 

samlevnadsundervisning i 

skolan skulle hjälpa mig 

förstå andra människor 

bättre  

INSTÄMMER      INSTÄMMER     TAR DELVIS       TAR HELT              

HELT                  DELVIS               AVSTÅND          AVSTÅND 

   

35 

Sex och samlevnad är ett lika 

viktigt ämne som svenska, 

engelska eller historia  

INSTÄMMER      INSTÄMMER     TAR DELVIS       TAR HELT              

HELT                  DELVIS               AVSTÅND          AVSTÅND 

   

36 
Bra sex och 

samlevnadsundervisning i 

skolan hade hjälpt mig att 

förstå min omvärld bättre 

INSTÄMMER      INSTÄMMER     TAR DELVIS       TAR HELT              

HELT                  DELVIS               AVSTÅND          AVSTÅND 

   

37   

   

38 
Det är roligt och intressant att 

prata om relationer och 

sexualitet 

INSTÄMMER      INSTÄMMER     TAR DELVIS       TAR HELT              

HELT                  DELVIS               AVSTÅND          AVSTÅND 

   

39 
Det är viktigt att under 

uppväxten ha en vuxen att 

diskutera frågor kring sex 

och samlevnad med 

INSTÄMMER      INSTÄMMER     TAR DELVIS       TAR HELT              

HELT                  DELVIS               AVSTÅND          AVSTÅND 
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40 
En bra sex och 

samlevnadsundervisning 

skulle hjälpa mig att ta 

förnuftigare val. 

INSTÄMMER      INSTÄMMER     TAR DELVIS       TAR HELT              

HELT                  DELVIS               AVSTÅND          AVSTÅND 

   

41 
En bra sex och 

samlevnadsundervisning 

skulle kunna hjälpa mig att 

lättare förstå min egen 

sexualitet 

INSTÄMMER      INSTÄMMER     TAR DELVIS       TAR HELT              

HELT                  DELVIS               AVSTÅND          AVSTÅND 

   

42 

Jag hade önskat mer sex- och 

samlevnadsundervisning på 

högstadiet 

INSTÄMMER      INSTÄMMER     TAR DELVIS       TAR HELT              

HELT                  DELVIS               AVSTÅND          AVSTÅND 

   

43 

Jag hade önskat mer sex- och 

samlevnadsundervisning på 

gymnasiet 

INSTÄMMER      INSTÄMMER     TAR DELVIS       TAR HELT              

HELT                  DELVIS               AVSTÅND          AVSTÅND 

   

44 

Jag tycker det är viktigt att 

diskutera frågor kring sex 

och samlevnad i skolan eller 

på ungdomsmottagning 

INSTÄMMER      INSTÄMMER     TAR DELVIS       TAR HELT              

HELT                  DELVIS               AVSTÅND          AVSTÅND 

   

45 
Jag vet vart jag kan vända 

mig för att få hjälp med 

sexualrelaterade problem 

INSTÄMMER      INSTÄMMER     TAR DELVIS       TAR HELT              

HELT                  DELVIS               AVSTÅND          AVSTÅND 
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46 Jag har fått undervisning om/ 

diskuterat och reflekterat 

kring följande ämnen på 

lektion i skolan eller på 

ungdomsmottagning  

ABORT                                        MOBBNING 

ANALSEX                                    OMSKÄRELSE 

ANATOMI                                    ONANI 

ASEXUALITET                             ORALSEX 

ATT BLI UNG FÖRÄLDER           ORGASM 

ATT VARA EN HEN                      PORNOGRAFI 

BISEXUALITET                            PREVENTIVMEDEL 

EREKTIONSPROBLEM               PUBERTETEN 

FERTILITET                                 RELATIONER 

G-PUNKT                                    SEXHJÄLPMEDEL 

GRUPPSEX/TREKANT                SEXTEKNIK 

HOMOSEXUALITET                    SEXUALDEBUT 

HYGIEN                                       SEXUALITET I MEDIA 

KLIMAKTERIET                           SEXUALITET & RELIGION 

KROPPSIDEAL                           SEXUELL JÄMSTÄLLDHET 

KRÄNKNING                               SEXUELLA TRAKASSERIER 

KÖNSSJUKDOMAR                    SEXUELLT VÅLD 

KÖNSSTYMPNING                      TIDIG UTLÖSNING 

MENSTRUATIONSCYKELN        TONÅRSGRAVIDITET 

                                                    TRANSSEXUALITET              

ANNAT: 

_________________________________     

   

47 Jag skulle ha velat fått mer 

undervisning/kunskap om... 

ABORT                                        MOBBNING 

ANALSEX                                    OMSKÄRELSE 

ANATOMI                                    ONANI 

ASEXUALITET                             ORALSEX 

ATT BLI UNG FÖRÄLDER           ORGASM 

ATT VARA EN HEN                      PORNOGRAFI 

BISEXUALITET                            PREVENTIVMEDEL 

EREKTIONSPROBLEM               PUBERTETEN 

FERTILITET                                 RELATIONER 

G-PUNKT                                    SEXHJÄLPMEDEL 

GRUPPSEX/TREKANT                SEXTEKNIK 

HOMOSEXUALITET                    SEXUALDEBUT 

HYGIEN                                       SEXUALITET I MEDIA 

KLIMAKTERIET                           SEXUALITET & RELIGION 

KROPPSIDEAL                           SEXUELL JÄMSTÄLLDHET 

KRÄNKNING                               SEXUELLA TRAKASSERIER 

KÖNSSJUKDOMAR                    SEXUELLT VÅLD 

KÖNSSTYMPNING                      TIDIG UTLÖSNING 

MENSTRUATIONSCYKELN        TONÅRSGRAVIDITET 

                                                    TRANSSEXUALITET              

ANNAT: 

_________________________________     

   

48 

Jag uppskattar det totala 

antalet timmar 

sexualundervisning under 

min skoltid på högstadiet till 

   0 tim      1-3 tim          4-7 tim         7-10 tim           över 10 
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 ENKÄT 

   

49 

Jag uppskattar det totala 

antalet timmar 

sexualundervisning under 

min skoltid på gymnasiet till 

   0 tim      1-3 tim          4-7 tim         7-10 tim           över 10 

   

50 Beskriv hur du skulle önska 

att sex och 

samlevnadsundervisningen 

skulle se ut.  

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

________ 
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Bilaga 2: Brev till Informanter 

 

 

 
 
 
 
24-25 september 2012 
Brev till Informanter 
Högskolan i Borås 
Allégatan 1  
50190 Borås 
 

Hej, 

Vi är två barnmorskestudenter som läser sista terminen på barnmorskeprogrammet i Borås som skall göra en studie om 
ungdomar och sexualitet. Studien är en enkätstudie med syftet att undersöka unga kvinnor och mäns kunskap om 
preventivmedel och sexuellt överförbara infektioner samt inställning till sexualundervisning.  

Studien är helt frivillig att delta i och du svarar på frågorna helt anonymt.   
Vi har ingen möjlighet att spåra svaren tillbaka till dig efter du lämnat in den då enkäten läggs i ett kuvert tillsammans 
med övriga enkäter efter du fyllt i den. Även skolan kommer vara helt anonym. 
Om du inte vill delta, ber vi dig kryssa i rutan ”Önskar ej deltaga i studien” på första sidan samt fylla i födelseår och kön, 
för att vi ska få en tydlig bild av hur många som inte deltar. Du får gärna läsa igenom enkäten innan du bestämmer dig 
för om du vill delta eller ej. 
 

Tackar du ja till att delta ber vi dig svara på nedanstående frågor så spontant och ärligt som möjligt. Att fylla i enkäten tar 
ca 20 minuter beroende på hur detaljerat du svarar. Vi hoppas att du vill hjälpa oss med detta då din medverkan betyder 
mycket för studiens genomförande.  

Har du frågor om studien är du välkommen att höra av dig.  

 

Vänliga hälsningar, 

Anna & Hanna, barnmorskestudenter på Borås Högskola 
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Bilaga 3: Brev till Rektorn 

 

 
 
6 september 2012 
Högskolan i Borås 
Allégatan 1  
50190 Borås 
 

Hej, 

Vi är två studenter vid Högskolan i Borås som läser tredje terminen på Barnmorskeprogrammet, 90 
högskolepoäng. För att vara behörig att söka barnmorskeutbildningen måste man vara legitimerad 
sjuksköterska med minst ett års arbetslivserfarenhet. Utbildningen leder fram till en Barnmorskelegitimation 
från Socialstyrelsen samt en magisterexamen.  
 
Under höstterminen 2012 kommer vi genomföra vårt examensarbete om 15 högskolepoäng. Detta arbete 
skall utföras som en empirisk undersökning och presenteras i rapportform. Vi har valt att undersöka området 
ungdomar och sexualitet. Studiens syfte är att undersöka ungdomars kunskaper om preventivmedel och 
sexuellt överförbara infektioner samt inställning till sexualundervisning. Vår undersökning kommer utföras 
som en enkätundersökning och vår urvalsgrupp är ungdomar som går tredje året på gymnasiet. Sex klasser 
från olika program har valts genom lottdragning. Klasserna som lottats ut är; estetiska programmet, 
samhälls-vetenskapliga programmet, handels- och administrationsprogrammet, bygg- och anläggnings-
programmet, industritekniska programmet samt vård- och omsorgsprogrammet.  
 
Vår fråga till Er är följaktligen om vi får tillåtelse att komma ut till sex av klasserna på Er skola och informera 
om studien samt låta eleverna svara på våra enkäter. Tiden vi behöver för ett genomförande beräknar vi 
vara ca 20 minuter i början eller slutet på en lektion för varje klass. Deltagande i undersökningen är frivilligt 
och eleven kan när som helst, utan särskild förklaring, avbryta. V.g. se bifogat dokument som eleverna får 
läsa innan de väljer att delta eller ej. Skolan kommer vara anonym i studien, den kommer endast refereras till 
som en skola i sydvästra Sverige. Vi kommer finnas på plats och själva informera eleverna om studien. 
 
Om Ni är positiv till ett genomförande av vår studie på Er skola skulle vi uppskatta om Ni vill skicka ett e-
postmeddelande med ett godkännande, där vi även kan ha en dialog om datum och tid för 
enkätundersökningen. Då en av oss bor i Oslo, samt att skolan ligger i Borås är vi lite begränsade gällande 
dagar vi kan komma till xxxxxxx. Förslagsvis kan vi genomföra pilotstudien redan på måndag den 10/9 då vi 
önskar dela ut enkäter till endast en klass, samt måndagen två veckor senare 24/9 då vi önskar träffa resten 
av klasserna. Fungerar inte detta ring oss gärna så hittar vi ett annat alternativ som fungerar bättre.  
 
 
Med förhoppning att Ni vill hjälpa oss med vår studie 

Vänliga hälsningar, 

Anna & Hanna, barnmorskestudenter på Borås Högskola 
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Bilaga 4: Skriftligt godkännande från verksamhetschef 

 

HANNA KRUS <s105745@student.hb.se> 

 

 
 

Enkät mm        21 september 2012 16:33 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   
Till: HANNA KRUS <s105745@student.hb.se> 
 
Hej, 
 
Härmed bekräftas att jag godkänner att enkäten genomförs på xxxxxxxxx 
 
Ni är välkomna hit på måndag den 24 september! 
 
Här kommer schemat på de klasser ni ska träffa. Salar får ni på måndag. 
 
Det fattas en yrkesklass, men både BF och OP är på praktik, men kanske kan vi fixa en 
klass till under tisdagen. 
 
Ni ska komma till xxxxxxxx gymnasiums expedition. 
Det är bra om ni kommer i god tid innan kl.10 så att vi hinner prata och jag hinner ge er 
salsschema mm. 
 
Jag har tel: xxxxxxxx , ring gärna om ni inte hittar. 
 
Välkomna! 
 
xxxxxxxxxxxx 
Verksamhetschef gymnasium-vuxenutbildning 
_____________________________________ 
xxxxxxx 
xxxxx 
xxxxxxxxxxxxx 
 
tel.xxxxxxxxxxx2 
mobil xxxxxxxxx 
e-post xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: HANNA KRUS [mailto:s105745@student.hb.se] 
Skickat: den 12 september 2012 12:31 
Till:xxxxxxxxxx 
Ämne: Re: Enkät mm 
[Citerad text är dold] 

mailto:s105745@student.hb.se
mailto:s105745@student.hb.se
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Bilaga 5: Rättningsmall 

 

Rättningsmall 

Rättningsmall för kunskapsdelen fråga 1-17 

Fråga Svar 

  
1. Man går upp i vikt av p-piller (Lindh et al., 2011) FALSKT 

2. Kondom skyddar mot alla typer av STI (Folkhälsoinstitut, 2001) FALSKT 

3. Det finns perioder i kvinnans menstruationscykel då risken/chansen att bli gravid är 

mycket reducerad (Odling & Milsom, 2012) 

SANT 

4. P-piller skyddar mot STI (Widmark, 2009) FALSKT 

5. Avbrutet samlag är ett säkert sätt att undvika graviditet (Odling & Milsom, 2012) FALSKT 

6. Dagen-efter-piller är samma sak som en tidig abort (Odling & Milsom, 2012) FALSKT 

7. Depression kan vara en biverkning av hormonella preventivmedel, till exempel p-piller, 

p-ring eller p-stav (Fass, 2012) 

SANT 

8. Att ha genomfört en abort kan minska möjligheten för kvinnan att bli gravid i framtiden 

(Danielsson, 2010) 

FALSKT 

9. Kvinnan har enligt lag ensamrätt att besluta om hon vill genomgå abort eller behålla 

barnet vid en graviditet (Danielsson, 2010) 

SANT 

10. Man kan ha en STI utan att märka av symtom (Folkhälsoinstitut, 2001) SANT 

11. Som kille kan man bli infertil (inte kunna få barn) av klamydia (Smittskyddsinstitutet, 

2011) 

SANT 

12. Om jag känner personen jag har sex med är risken mindre att smittas av en STI FALSKT 

13. Kondylomvirus kan senare leda till utvecklingen av livmoderhalscancer (Widmark, 

2009) 

SANT 

14. Vissa typer av STI kan smitta genom oralsex (Sjukvårdsupplysningen, 2012a) SANT 

15. Spermier kan leva i kvinnan i upp till fem dagar (Sjukvårdsupplysningen, 2012b) SANT 

16. Det är olagligt att ha sex med en person yngre än 15 år (SFS 1962:700) SANT 

17. Det gör ont att testa sig för klamydia (Widmark, 2009) FALSKT 
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Bilaga 6: Kodningsmall 
 

Kodningsmall 

 

Kön 

Data Kod 

Kvinna  1 

Man 2 

 
 

Fråga 1-17, svarsalternativ i nominalskala 

Data Kod 

Rätt svar 1 

Fel svar 2 

Vet ej 0 

 
 

Fråga 18 – 45, svarsalternativ av ”Likert-typ” 

Data Kod 

Instämmer helt 1 

Instämmer delvis 2 

Tar delvis avstånd 3 

Tar helt avstånd 4 

 

 

Fråga 46 – 47, multivalsfrågor med chans att välja flera svarsalternativ 

Data Kod 

Har fått /vill ej ha 

undervisning om 

1 

Har ej fått/vill ej ha 

undervisning om 

0 

 

 

Fråga 48 – 49, multivals fråga, där ett svarsalternativ väljs 

Data Kod 

0t 0m 0s 0 

1-3 timmar 1 

4-7 timmar 2 

7-10 timmar 3 

över 10 timmar 4 
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Bilaga 7: Sammanställning 

 

Sammanställning  

Sammanställning av fråga 50 från enkäten 

Undervisningsformer n (%) 
Allmän disussion om sex- och samlevnad 31, 7  

Små grupper 30, 2  

Se på filmer om sex- och samlevnad 14, 3  

Se på bilder som rör sex- och samlevnad 9, 5  

Känna på material/produkter, t ex kondomer 4, 8  

Stundvis delat killar/tjejer  4, 8  

Mindre tabu kring sex- och samlevnad 4, 8 

Läsa böcker om sex- och samlevnad 3, 2  

Temavecka med sex- och samlevnads tema 1, 6  

Muntlig undervisning 1, 6  

Diskutera pornografi 1, 6  

 

 

Föreläsare n (%) 
Kunniga föreläsare 11, 1  

Barnmorskor som föreläser 7, 9  

Personer med olika läggningar 3, 2  

Föreläsare som inte är obekväm i rollen 3, 2  

Personer som själva blivit föräldrar tidigt 1, 6  

Andra organisationer än RFSU  1, 6  

Yngre föreläsare 1, 6  

Färgstarka föreläsare 1, 6  

 

 

Upplägg undervisning n (%) 
Mer tid på gymnasiet för sex- och samlevnad 14, 3  

Blandade ämnen inom sex- och samlevnad 11, 1  

Mer seriös undervisning (prov, redovisningar, arbeten) 9, 5  

Frågestund (även anonyma frågor) 6, 3  

Mer tid på högstadiet för sex- och samlevnad 4, 8  

Inriktat mot samlevnad  4, 8  

Lära ungdomar att ta vara på sig själv, sin integritet 3, 2 

Utgå från elevernas nivå 3, 2  

Pedagogiska förklaringar 1, 6  

Besöka ungdomsmottagningen 1, 6  

 

 

 
 

 

  

 

        

    


