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Sammanfattning    
 
I barnmorskans profession ingår det att möta ungdomar genom samtal och rådgivning 
för att främja deras sexuella hälsa. Barnmorskan kan arbeta hälsofrämjande genom att 
identifiera hälsorisker samt informera om sex- och samlevnad och STI (Sexually 
Transmitted Infections). Klamydia är den mest förekommande bland alla STI och antal 
smittade av klamydia ses högst bland ungdomar. Kondom är det enda preventivmedlet 
som skyddar mot STI. Forskning visar på att kondomanvändningen minskar och att 
ungdomar fokuserar mer på oönskad graviditet än risken att bli smittad av någon form 
av STI. Syftet med den här studien är att beskriva ungdomars tankar om kondom och 
kondomanvändning. En kvalitativ ansats valdes för att kunna belysa de tankar och 
erfarenheter ungdomarna har. Undersökningen genomfördes på två gymnasieskolor i 
västra Sverige där 68 ungdomar deltog. Materialet samlades in med hjälp av 
semistrukturerade enkäter som sedan analyserades genom kvalitativ innehållsanalys. 
Fyra framträdande kategorier skapades i resultatet: att känna trygghet, att känna tillit i 
en relation, minskat ansvarstagande samt hinder för kondomanvändning. I diskussionen 
förs ett resonemang om att ungdomar anser att kondom minskar den positiva 
upplevelsen av sex samtidigt som den ger trygghet när den används. Kondom används 
mest vid tillfälliga sexuella relationer medan vid en längre sexuell relation används 
kondom i mindre utsträckning. Ungdomarna uppger att de upplever hinder med 
kondomanvändning och har ibland svårt att ta initiativ till kondom. Bättre sex- och 
samlevnadsundervisning kan leda till att kondomanvändningen ökar och sexuell hälsa 
främjas.  
 
 
 
 
Nyckelord: kondom, kondomanvändning, ungdomar, sexuell hälsa, undervisning. 
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INLEDNING 
 
 
 

”Varför ska man använda kondom? Man kan känna sig schysst och 
stolt för att man är en omtänksam person som tar ansvar för sin egen 
och partnerns hälsa. Man slipper oroa sig för att ha smittat någon 
man haft sex med, med könssjukdomar. Man kan ha sex utan att 
behöva oroa sig för att bli smittad av könssjukdomar. Man kan ha sex 
utan att behöva oroa sig för oönskade graviditeter.” 
 
 

Texten kommer från UMO:s (2013) hemsida som beskriver för ungdomar varför 
kondom bör användas. De tar upp vilka fördelar det finns med kondom och vad 
ungdomar inte behöver tänka på om de använder den. Det finns mycket reklam för 
kondom och idag arbetar många organisationer preventivt. Trots det, ses det höga siffor 
för abort samt antal klamydiafall bland tonåringar i Sverige. Kondomanvändningen 
bland ungdomar minskar och det leder till många oönskade graviditeter och 
smittspridning av STI. I detta arbete studeras därför ungdomars tankar om kondom. Det 
är intressant att se vad ungdomar vet om ämnet och vilken information de har behov av 
för att vara mer motiverade till att använda kondom. Då studien handlar om ungdomar 
och deras tankar har språket i arbetet anpassats efter hur ungdomarna talar om sig 
själva. Därför används benämningarna ”tjejer” och ”killar” när unga kvinnor respektive 
män åsyftas. 
 
 
BAKGRUND 
 
Sexualitet 
 
Världshälsoorganisationen (World Health Organization (WHO) 2006, ss. 5-6) beskriver 
sexualiteten som ett samspel mellan fysiska, emotionella och sociala aspekter. Det 
omfattar allt från könsidentitet, sexuell läggning, njutning, erotik, intimitet samt 
reproduktion. Sexualiteten skall vara positivt berikande för individen genom hela livet. 
Den kan upplevas och uttryckas genom bland annat tankar, önskningar, roller och 
relationer. Alla kan dock inte uppleva eller uttrycka sin sexualitet i den omfattningen. 
Det beror på att sexualiteten påverkas av olika faktorer såsom biologiska, psykologiska, 
sociala, politiska, kulturella och religiösa. 
 
Sexuell hälsa 
 
Genom sin sexualitet kan individen uppleva välbefinnande både fysiskt, mentalt och 
känslomässigt och därmed erfara sexuell hälsa. En god sexuell hälsa är ett respektfullt 
och positivt förhållningssätt till sin sexualitet samt sexuella relationer utan tvång, 
diskriminering eller våld. Dessa rättigheter måste uppfyllas och skyddas för att uppnå 
sexuell hälsa (WHO 2006, ss. 5-6). 
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Ungdomars sexualitet 
 
Adolecent sexualitet är ett stort område och kan bland annat beskrivas som romantik, 
relationer, onani, kyssar, petting, oralsex och samlag (Häggström-Nordin 2005, s. 13). 
Sexualiteten är en betydelsefull del av livet och i Sverige är inställningen positiv och 
tillåtande till sexualupplysning samt ungdomars sexualitet. Det är viktigt att stärka 
ungdomarna i sin självkänsla och bekräfta deras nyfikenhet och lust i deras sexualitet då 
de är precis i början av sina sexuella liv. Ungdomar måste bli respekterade som 
individer och inte mötas på ett moraliserande sätt. Det är viktigt för att de skall våga 
ställa frågor och utvecklas eftersom det främjar för en god sexuell hälsa (Wendt 2011, s. 
341). 
 
Sexuell utveckling 
 
För att kunna möta ungdomar och arbeta hälsofrämjande är det bra att känna till de olika 
utvecklingsstadierna. Ungdomar utvecklas olika och det finns ingen tidsram inom när 
ett visst stadie skall vara uppnått. Det är inte alltid som den fysiska delen utvecklas i 
samma takt som den psykiska. I tonåren (10-24 år) formas den unika sexualiteten som 
är av stor betydelse för övergången från att vara barn till vuxen. Yttre faktorer, som 
samhällets förväntningar eller andra sociala förhållanden, kan leda till positiv eller 
negativ påverkan på individens sexuella hälsa. Beroende på när i livet och i vilket 
utvecklingsstadium individen befinner sig i gör denne olika val i de situationer som 
uppstår (Sharpe 2003, s. 210). 
 
Sharpe (2003, ss. 211-212) beskriver föradolescensen som ett stadie innan tonårstiden 
tar vid, ofta innan tio års ålder. Barnet samlar här intryck från vänner, familj och skola 
om vad sexualitet är och formar sedan sin egen uppfattning i takt med en ökad 
medvetenhet. Barnets identitet skapas med känslan av tillhörighet i sin etnicitet, religion 
samt i gruppaktiviteter och även könsidentiteten blir starkare. Flickor och pojkar 
grupperar sig gärna och intresse för det motsatta könet tar ofta uttryck i en retsam 
attityd. De är prepubertala och det är ovanligt att de uttrycker sin sexualitet. Under 
föradolecensen minskar föräldrarnas inflytande medan vännernas inflytande ökar och 
det ofta leder till konflikter i hemmet. 
 
Den tidiga adolescensen utgörs av en fysisk mognad och varar mellan tio och tretton års 
ålder. Hormonpåslag och könsmognad stimulerar till en nyfikenhet men samtidigt en 
oro för den egna och andras kroppar. Under det stadium börjar pojkar ofta onanera 
medan flickor upptäcker sin sexualitet i en relation. Det konkreta tänkandet har inte 
alltid kommit lika långt i utvecklingen och därför kan ungdomar hamna i situationer 
som de egentligen inte vill vara i. De kan ha ett sexuellt risktagande på grund av 
avsaknad av konsekvenstänkande (Sharpe 2003, s. 212). 
 
Sharpe (2003, s. 212) beskriver vidare att adolescensen äger rum mellan fjorton och upp 
till sjutton års ålder och innebär många fysiska förändringar. Under den perioden får 
tjejer menstruation och killar sin första utlösning. En del ungdomar anser sig inte vara 
sexuellt aktiva då de ännu inte haft samlag men ändå är med i andra sexuella aktiviteter. 
Ofta kan ungdomar göra något sexuellt som de inte var beredda på att göra och även 
provar på vuxenvärlden med alkohol och droger. Grupptryck har en central påverkan i 
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den här perioden och många upplever att relationer går för fort fram. Ungdomar kan 
vara mer eller mindre sexuellt aktiva och föräldrar underskattar ofta sin tonåring. Då det 
är typiskt för tonåringar i adolescensen att felbedöma konsekvenserna av sitt sexuella 
beteende kan en bristande kommunikation mellan föräldrar och tonåringar leda till ett 
mer riskfyllt beteende.  
 
Den sena adolescensen tar vid vid sjutton års ålder. Yttre faktorer, som sociala och 
kulturella förhållanden, påverkar åldern när den sena adolescensen slutar. Behovet av 
intimitet är centralt under det stadiet men kan även vara svårt att tillfredsställa om inte 
ungdomens identitet har formats klart. Sharpe (2003, s. 213) anser att ungdomarna nu är 
unga vuxna då de börjar ha ett mer moget och ansvarsfullt förhållningssätt till 
relationer, studier och jobb. Däremot visar forskning av bland annat Häggström-Nordin 
(2005, s. 51) att ungdomar har ett riskbeteende i relationer, även om de har kunskap om 
säker sex.  
 
 
Attityd till sex 
 
Medelåldern för sexuell debut i Sverige är omkring 16 år. Oftast sker debuten med en 
person av motsatt kön och genom smeksex eller vaginalt samlag (Heikki Tikkanen, 
Abelsson & Forsberg 2011, s. 12). Det finns en skillnad på sexualdebut och på första 
samlaget då ungdomar kan ha haft sexuellt umgänge men ännu inte haft samlag 
(Häggström-Nordin 2005, s. 13). De flesta ungdomar anser att de kände sig mogna nog 
vid det första tillfället (Häggström-Nordin, Hanson & Tydén 2002, s. 291) och ser 
positivt på sina sexuella erfarenheter och sexuella relationer. Dock visar det sig att 
ungdomar med låg självkänsla känner sig mindre tillfredställda med sina sexuella 
erfarenheter (Heikki Tikkanen, Abelsson & Forsberg 2011, s. 50).  

 
Kärleksideologin som präglat det svenska samhället sedan länge finns närvarande i 
ungdomarnas tankar kring sex och kärlek, att kärleken ligger till grund för sexualiteten 
(Heikki Tikkanen, Abelsson & Forsberg 2011, s.24). Det kan verka motsägelsefullt för 
vuxna eftersom ungdomar ofta har förhållandevis korta relationer samtidigt som de 
använder kärleksideologin kreativt. Inom sin kärleksrelation kan de utforska sin 
sexualitet utan att motsäga den normativa ideologin (Forsberg 2006, s. 32). Med tanke 
på det synsättet av mer kortvariga relationer uppger Häggström-Nordin (2005, s. 50) att 
det har blivit mer vanligt/tillåtande med tillfälliga sexualpartners och ”kompissex”. 
Tjejer uppger dock att de råkar ut för ett dåligt rykte om de har haft många partners 
(Heikki Tikkanen, Abelsson & Forsberg 2011, s. 16). 
 
 
Sexuellt risktagande 
 
Forskning visar att ungdomar idag är medvetna om säkert sex för att skydda sig mot 
oönskad graviditet och STI, men det är inte självklart att även om kunskapen finns att 
den används i praktiken (Häggström-Nordin 2005, s. 51). Ungdomar som går ett 
praktiskt program har ett större sexuellt risktagande (Häggström-Nordin, Hanson & 
Tydén 2002, s. 294) och tjejerna debuterar ofta sexuellt tidigare än tjejer som går ett 
program med teoretisk inriktning (Häggström-Nordins 2005, s. 14). Ungdomar som 
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varit sexuellt aktiva sedan tidig ålder samt de med låg självkänsla tenderar att bruka 
alkohol i större utsträckning i samband med sex. De har ett större sexuellt riskbeteende 
och använder preventivmedel i mindre utsträckning (Heikki Tikkanen, Abelsson & 
Forsberg 2011, ss. 13-15).  
 
Oönskad graviditet 
 
Socialstyrelsen samlar inte in abortstatistik i nuläget men rapporten från 2012 
(Socialstyrelsen 2012, s. 6) visar att tonårsaborterna minskat något i antal. Av 1000 tjejer i 
åldrarna 15-19 år genomgår dock ca 20 av dem abort. En studie (Ekstrand, Larsson, von 
Essen och Tydén 2005, ss. 984-985) visar att tjejer i 17-årsåldern har mycket negativ 
attityd till graviditet men mer positiv inställning till abort. De visar även bristande 
kunskap om abort och preventivmedel.  
 
STI 
 
STI betyder Sexually Transmitted Infections och är en beteckning för infektioner som 
huvudsakligen överförs sexuellt. HIV, klamydia, gonorré, syfilis, kondylom, herpes och 
hepatit omfattas av beteckningen STI (Smittskyddsinstitutet 2010).  Enligt 
Smittskyddsinstitutets rapport (2013a, s. 6) visar det sig att ungdomar och unga vuxna 
mellan 15-24 inte är rädda att drabbas av STI och nästan hälften inte ser någon risk att 
smittas av klamydia. Rapporten visar även att 90 % av ungdomarna bedömer att det är 
väldigt liten risk eller ingen risk alls att drabbas av HIV.  
 
Klamydiainfektion, som är mest förekommande bland alla STI, visar på ett sjunkande 
antal fall med 7 % det senaste året. Det är dock fortfarande 16 589 fall som 
rapporterades in det första halvåret av 2013, varav majoriteten av de smittade var i 
åldrarna 15-24 år. Smittskyddsinstitutet uppmanar till aktivt preventivt arbete för en 
fortsatt minskning av smittspridning (Smittskyddsinstitutet 2013b). 
 
HIV och andra sexuellt överförbara sjukdomar kan leda till allvarliga konsekvenser för 
den enskilde individen och även för samhället. Dessa konsekvenser kan förebyggas 
genom information och testning för STI. För att kunna genomföra ett bra förebyggande 
arbete bör hälso- och sjukvård, skolan samt ideella organisationer samarbeta. 
Tillsammans kan de öka kunskap om STI och informera om konsekvenserna av att ha 
oskyddad sex. Organisationerna bör ge förutsättningar att främja den sexuella hälsan 
genom att arbeta för en ökad kondomanvändning (Smitskyddsinstitutet 2010). En stor 
studie (Herlitz & Forsberg 2010, s. 36), som sträcker sig över 18 år, visar att 
kondomanvändningen bland ungdomar var bättre under de åren då det fanns mycket 
engagemang från samhället kring det förebyggande arbetet mot HIV.  
 
Barnmorskans roll 
 
Inom barnmorskans kompetensområde finns tre huvudområden; sexuell och reproduktiv 
hälsa, forskning, utvecklig och utbildning samt ledning och organisation. Hon kan möta 
ungdomar för rådgivning och förskrivning av preventivmedel. Barnmorskan kan även 
informera om STI och provtagning, olika gynekologiska tillstånd, abort samt sex- och 
samlevnad. Med sin kompetens skall barnmorskan därmed ha förmåga att inom dessa 
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områden förmedla kunskap, identifiera hälsorisker, motivera och arbeta hälsofrämjande 
på både individ- och gruppnivå (Socialstyrelsen 2006, ss. 12-16).  
 
Ungdomsmottagningen är en central plats för barnmorskans hälsofrämjande arbete med 
ungdomars sexuella hälsa. Genom att se till individens behov och ge adekvat 
information kan det stärka individens egen identitet och självkänsla. Barnmorskan kan 
även här förmedla vidare kontakt med läkare, kurator eller psykolog om behov skulle 
finnas (Statens folkhälsoinstitut 2011, s. 74). Det kan även finnas ett samarbete mellan 
skolan och ungdomsmottagningen där antingen barnmorskan informerar ungdomarna på 
skolan eller om ungdomarna kommer till mottagningen (Förening för svenska 
ungdomsmottagningar (FSUM) 2002, s. 7). 
 
Sex- och samlevnadsundervisning 
 
Sex- och samlevnadsundervisningen är en form av folkhälsoarbete som skall bedrivas 
utifrån statens folkhälsomål inom sexualitet och reproduktiv hälsa samt målet för skydd 
mot smittspridning (Statens folkhälsoinstitut 2011, s. 18). Fokus i undervisningen har 
varierat över tid samtidigt som samhällets syn på sexualiteten förändrats. Utbildningen 
behandlade från början enbart sexualitetens biologiska begrepp för att sedan även 
inkludera samlevnadsfrågor. Det gav möjlighet för ungdomar att reflektera över 
biologiska, etiska och sociala frågor kring samlevnad (Nationalencyklopedin 2012).  
 
Sexualundervisningen i Sverige har utvecklats sedan 1955 då det blev ett obligatoriskt 
ämne i skolan (Riksförbundet för sexuell upplyssning (RFSU) 2009). Bäckman 
beskriver (2010, ss. 424-425) att undervisningen till en början var endast vetenskapligt 
förankrad i biologin med viss moralpredikan om avhållsamhet. Det antogs att genom en 
senare sexualdebut hade ungdomarna mognat och därmed fått en möjlighet till att nå en 
god sexuell hälsa. Sex utan känslomässiga band kunde aldrig bli tillfredställande då 
sexualiteten knöts an till kärlek. Utan medicinsk förankring särskiljdes även den starka 
manliga sexualdriften från den föreställda kvinnliga sexualiteten, vilken ansågs näst 
intill obefintlig. 
 
Den första ungdomsmottagningen öppnades i barnmorskors regi på 1970-talet och 
preventivmedelsrådgivning blev en stor del av verksamheten (RFSU 2009). Bäckman 
(2010, s. 425-426) beskriver att behovet som fanns hos ungdomar om att samtala mer 
om livsstilsfrågor uppmärksammades först då. Krav ställdes nu på en mer tolerant och 
liberal syn på sexualiteten samt en förnyelse av sexualundervisningen. Begreppet 
samlevnad tillkom även i sexualundervisningen år 1974. År 1977 trädde den nya 
undervisningen i kraft och för första gången fokuserades det mer på värderingsfrågor, 
relationer och att det skulle finnas tolerans för homosexuella individer. Pedagogiken 
fördes i en mer samtalande form och ungdomarna skulle nås genom en ökad öppenhet 
och dialog om lust och jämlikhet. Bäckman berättar vidare att ett bakslag kom på 1980-
talet när HIV och AIDS blossade upp och undervisningen genast gick tillbaka och blev 
mer förmanande och problemfokuserad. På ungdomsmottagningarna var nu fokus inte 
bara på oönskad graviditet utan även på sexuellt överförbara infektioner (STI). Det i sin 
tur ledde till att även killar kunde ta större plats på ungdomsmottagningen.  
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Historiskt har det format sex- och samlevnadsundervisningen till vad den är idag. 
Undervisningen idag är ämnesöverskridande och skall ingå i alla skolans ämnen. 
Genom att sex- och samlevnads-undervisning bedrivs i skolorna kan ungdomars 
sexuella hälsa främjas (Skolverket 2000, s. 52 och 98). Trots det, ingår det inte på 
lärarprogrammet någon kurs i hur sex- och samlevnadsundervisningen kan bedrivas 
(Bäckman 2010, s. 427).  I läroplanen saknas tydliga riktlinjer för utbildningens mål, 
innehållet och omfattningen är vaga. Det medför att undervisningen idag kan se mycket 
olika ut från skola till skola och även skilja i kvalitet (Skolverket 2000, s. 52). Det har 
vuxit fram lokala kurser i många gymnasieskolor kring sex- och samlevnad, i syfte att 
förbättra undervisningen i ämnet. För att ungdomar lättare skall kunna forma sin 
identitet och ”hitta sig själva”, ligger fokus på värderingsfrågor som låter de reflektera 
över egna känslor, livsval och sexualitet. (Bäckman 2010, s. 428).   
 
Preventivrådgivning 
 
I Sverige förskrivs den övervägande delen av alla preventivmedel av barnmorskor och 
de står för minst två tredjedelar av den totala preventivrådgivningen i landet. 
Preventivrådgivningen handlar om skydd mot oönskade graviditeter samt om skydd mot 
könssjukdomar. Det är för att bevara hälsa och möjligheten till graviditet när en individ 
eller ett par önskar det (Kaplan 2009, ss. 499-502).  
 
Det finns olika preventivmedel som används idag; hormonell antikonception, 
barriärmetoder och intrauterina preventivmedel. I hormonella antikonceptionsmetoder 
ingår bland annat p-piller, vaginala inlägg, plåster, implantat, hormonspiral och 
injektioner. Koppar- samt hormonspiral ingår i de intrauterina preventivmetoder som 
finns idag. Postkoital antikonception (PCA), eller akut p-piller, är ett annat 
preventivmedel och används idag efter oskyddat samlag och när risk för graviditet finns. 
Användningen av akut p-piller har ökat och är numera mer lättillgängligt. Det finns 
även olika typer av barriärmetoder och det är kondom, kemiska medel samt pessar. En 
tredjedel av alla preventivmedelsanvändare i Sverige använder någon form av 
barriärmetod, främst kondom (Kaplan 2009, ss. 497-503). 
 
Pearl Index är ett begrepp som används för att räkna ut tillförlitligheten av 
preventivmedel. Det anger antal oplanerade graviditeter som inträffar per 100 kvinnor 
under ett år, trots användning av preventivmedel. Sterilisering, högdosgestagen för 
injektion och subkutana implantat har Pearl Index 0,1-1,0, vilket är de lägsta värdena. 
Kondom och pessar har 2-20 i Pearl Index beroende på hur noggrant anvisningen för 
preventivmedlet följs (Kaplan 2009, s. 502). Ekstrand et al. (2005, s. 983) studie visar 
att tjejer, speciellt vid tillfälliga relationer, har ett risktagande beteende och inte följer 
preventivmedelsanvisningar. Sannolikheten att ordinationen följs kan dock öka om 
rådgivaren och ungdomen är överens om valet av preventivmedel (Ramström & 
Langmo 2008 s. 99).  
 
Utgångspunkten vid preventivrådgivningen är tillit mellan ungdomen som söker hjälp 
och barnmorskan. Det är även viktigt med utrymme för dennes egna behov vid valet av 
preventivmedel. Oftast är det endast tjejen som söker sig till barnmorskan för råd och 
partnern uteblir.  Det är dock viktigt att även killar bjuds in till preventivrådgivningen 
för att denna skall bli så bra som möjligt (Kaplan 2009, ss. 499-502). Enligt Larsson, 
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Tydén, Hanson & Häggström-Nordin (2007, s. 121) visar det sig att killar inte känner 
lika stort ansvar för preventivmedelsanvändning och därför har större benägenhet att ta 
risker. En annan studie gjord av Ekstrand, Tydén, Darj, & Larsson, (2007, s. 114) 
styrker det och beskriver att killar inte känner ett lika stort ansvar som tjejer eftersom 
det är hon som blir gravid. 
 
Kondom 
 
Kondom är det enda preventivmedlet för män och det enda som skyddar mot sexuellt 
överförbara infektioner (Kaplan 2009, ss. 503-504). Kondomer har en lång historia och 
redan på 1300-talet användes djurhud och djurtarmar som fodral för penis, några hundra 
år senare var penisskydden gjorda av linne (RFSU 2012). De första gummikondomerna 
tillverkades i Japan på 1800-talet men det är inte förrän på 1930-talet som 
massproduktionen av latexkondomerna startades. Idag tillverkas kondomer av 
latexgummi eller i plast, för personer med gummiallergi (Kaplan 2009, ss.498-504). 
 
Säkerheten vid kondomanvändning beror på användarens noggrannhet då korrekt 
användning leder till minskad graviditetsfrekvens och mindre risk för STI. Kondom har 
således positiva skyddande hälsoeffekter. Den är dessutom lätt att använda och är 
lättillgänglig (Kaplan 2009, ss. 503-504). Dock visar en undersökning gjord av 
Smittskyddsinstitutet (2013a, s.7) att kondomanvändning minskar och fyra av tio 
ungdomar uppger att de sällan eller aldrig använder kondom.  
 
 
PROBLEMFORMULERING 
 
Kondom är det enda preventivmedlet som skyddar både mot graviditet och sexuellt 
överförbara infektioner. Kondomanvändningen minskar bland ungdomar och risken att 
drabbas av sexuell ohälsa ökar. Ungdomar ser inte någon större risk att bli smittad av 
någon form av STI, än mindre HIV. Fokus är mer på att undvika en oönskad graviditet. 
För att utveckla det preventiva arbetet inom sexuell hälsa och kondomanvändning är det 
viktigt att undersöka ungdomarnas kunskap. Därför har ungdomars tankar kring 
kondomanvändning valts att studeras för att se vilket behov av information de har 
angående säkert sex och kondom. Frågeställningar som ställs är hur ungdomar ser på 
kondomanvändning, varför de väljer att använda eller inte använda kondom och vilka 
hinder ungdomarna tycker att det finns för att använda kondom. 
 
SYFTE 
 
Att beskriva ungdomars tankar om kondom och kondomanvändning.  
 
METOD 
 
Ansats 
 
Studien har en kvalitativ ansats och den valdes för att kunna studera deltagarnas 
erfarenheter och upplevelser. Materialet samlades in med hjälp av semistrukturerade 
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frågeformulär i form av enkät och analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. 
Enligt Lundman och Hällgren Granheim (2008, s. 161) minimerar enkäter risken att 
forskaren påverkar händelseförloppet eftersom samma frågor ställs till alla deltagare på 
samma sätt. En annan fördel med enkätundersökning är att det är lättare för 
informanterna att svara på känsliga frågor (Ejlertsson 2005, s.12).  
 
Enkät  
 
En semistrukturerad webbaserad enkät utformades samt en QR-kod för smartphone 
gjordes. Enkäten innehöll 22 frågor (se bilaga 1), varav 13 öppna frågor som skulle 
analyseras i resultatet och resten för att samla in demografisk fakta om deltagarna. 
Samtliga frågor gjordes obligatoriska i datorprogrammet för att inga frågor skulle kunna 
förbises vilket minimerar risken för bortfall.  Fördelen med en datorenkät är bland annat 
att resultatet överförs direkt till dataregistret och ingen inmatning av data krävs och 
därmed finns ingen risk för data som faller bort (Ejlertsson 2005, s. 10). Valet av frågor 
diskuterades noggrant för att svara mot studiens syfte. Enkätens språk och struktur 
anpassades till målgruppen där ett lätt språk användes och frågorna följde i logisk 
ordning. 
 
En pilotstudie utfördes för att testa enkätens giltighet och tillförlitlighet. Syftet med en 
pilotstudie är att se om den svarande tolkar frågorna i enkäten på samma sätt som 
frågekonstruktören (Ejlertsson 2005, s. 35). En grupp på elva personer tillfrågades varav 
sju personer i åldern 18-24 år svarade på enkäten. Deltagarna gav även respons på 
enkätens innehåll, relevans samt utformning. Efter pilotstudien arbetades enkäten om, 
stavfel rättades samt att vissa frågor togs bort och andra lades till.  
 
Förförståelse 
 
Människor från samma kultur kan tolka samma sak olika beroende på deras 
förförståelse. Inom forskning finns det risker med förförståelse då materialet som 
samlas in kan tolkas olika och kärnan i fyndet faller bort (Koskinen & Lindström 2012, 
s. 761). Förförståelsen ifrågasattes innan studien påbörjades för att kunna skilja på egna 
erfarenheter och vad som framkommer i det material studien behandlar.  
 
Datainsamling 
 
Inklusionskriterierna i studien var att deltagarna skulle gå tredje året på gymnasiet för 
att inkludera fler ungdomar som är sexuellt aktiva. Initialt kontaktades rektorer vid två 
gymnasieskolor, på olika orter i västra Sverige, som hade både teoretiska och praktiska 
program. Skolorna kontaktades igen via telefon samt e-post efter några veckor på grund 
av utebliven respons. Förfrågan om deltagande skickades även till fler skolor. Samtliga 
rektorer fick ett informationsblad (se bilaga 2). Sammanlagt kontaktades 14 skolor på 
olika orter varav tre tackade ja, fyra avstod från deltagandet och resterande hörde inte av 
sig. Samtliga skolor fick minst två påminnelser, främst via e-post men även via 
telefonkontakt. En av skolorna som tackade ja från början hade inte möjlighet att 
genomföra studien inom den tidsramen som studien pågick.  
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Slutligen deltog två gymnasieskolor, på olika stora orter i västra Sverige. 
Undersökningen genomfördes under november 2013 och skolorna besöktes under olika 
dagar. 77 ungdomar fick förfrågan om att fylla i enkäten varav 68 valde att delta. 
Enkäten fylldes i av ungdomarna under lektionstid efter att de hade fått skriftlig (se 
bilaga 3) och muntlig information om studiens syfte. Enkäterna fylldes i individuellt på 
dator eller på smartphone. Det tog 5-35 minuter för ungdomarna att fylla i enkäten.  
 
Av de 68 enkäter som hade besvarats togs det bort fyra formulär då svaren var 
irrelevanta. Ungdomarna i studien var mellan 17-20 år gamla. Bland dessa var det 29 
killar och 35 tjejer. 22 ungdomar gick ett praktiskt program och 23 gick ett teoretiskt 
program. Resten av ungdomarna (19 st) gick ett praktiskt program men kunde välja till 
ämnen i sin utbildning och därmed vara högskolebehöriga. 43 ungdomar hade haft 
sexuellt umgänge och 23 hade en fast relation, tre ungdomar hade haft någon form av 
STI. 
 
Dataanalys 
 
Sammanlagt var det 64 formulär som analyserades. Samtliga formulär kodades trots att 
undersökningen var helt anonym. Enligt Ejlertsson (2005, s. 106) skall det göras för att 
data i resultatet skall kunna spåras till ett specifikt formulär under analysprocessen. 
 
Lundman och Hällgren Granheims (2008, s. 159-164) kvalitativa innehållsanalys 
innebär granskning och tolkning av texter. Fokus är att beskriva variationer genom att 
identifiera skillnader och likheter i texterna. Lundman och Hällgren Granheims analys 
går till på följande sätt; texter lyfts fram ur det insamlade materialet och de delar av 
texten som handlar om ett specifikt område identifieras med låg grad av tolkning. Dessa 
områden kallas för domäner och bildar en grov struktur av materialet. Allt material som 
tolkas utgör analysenhet. Ur analysenheten identifieras de meningsbärande delarna av 
texten, det vill säga meningsenheterna. Dessa kan utgöras av ord, meningar eller 
stycken av text som hör ihop genom sitt innehåll. Enligt Lundman och Hällgren 
Granheim skall meningsenheterna abstraheras och kondenseras till koder. Koderna, som 
kortfattat beskriver meningsenheterna, bildar underkategorier och kategorier. Dessa kan 
skapa ett tema där det underliggande innehållet i flera kategorier avspeglas. 
 
Materialet i denna studie analyserades av två författare med hjälp av Lundman och 
Hällgren Granheims (2008) kvalitativa innehållsanalys. Alla frågor i enkäten som 
besvarades i berättelseform, det vill säga svar på öppna frågor, togs fram och lästes 
igenom flera gånger. Texten valdes att inte delas upp i domäner och all text utgjorde 
studiens analysenhet. De meningsbärande delarna av texten identifierades och 
meningsenheterna skrevs ner. Meningsenheterna diskuterades sinsemellan. Enheterna 
kondenserades, abstraherades och därmed bildades koder. Koderna skapade sedan 
preliminära underkategorier och kategorier. Efter vidare analys sågs ett djupare 
gemensamt innehåll i koderna som slutligen kunde sammanfattas i nio underkategorier 
och fyra kategorier. Exempel på hur analysprocessen gick till visas i tabellen (tabell 1) 
nedan.  
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Tabell 1. Exempel från analysprocessen                            
Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

”Jag tycker kondom är 
viktigt då man inte har 
något annat skydd eller 
om man inte vet om den 
andra har könssjukdomar. 
Vissa människor kör på 
one night stand och då 
tycker jag att det är extra 
viktigt eftersom personen 
är helt okänd!” 

Kondom är viktigt att 
använda om inte något 
annat preventivmedel 
används eller om vetskap 
om partnern har STI inte 
finns, speciellt vid one-
night-stand.  

Viktigt med 
kondom vid 
tillfällig 
sexuell 
relation. 

Att inleda en 
ny sexuell 
relation 

Att känna 
tillit i en 
relation 

”…jag äter p-piller och 
tar därför inte initiativ till 
kondom…” 

Jag äter p-piller och 
använder inte kondom. 

P-piller ersätter 
kondom. 

Att skydda sig Att känna 
trygghet 

 
Forskningsetiskt övervägande 
 
Studien har genomförts med hänsyn till Svensk Lag om etikprövning (2003:460) § 2 där 
vetenskapliga studier på högskoleutbildning är undantagna etikprövning. Det innebär att 
denna studie ej behövt granskas av etiknämnden. Både skriftlig och muntig information 
gavs till deltagarna. Enligt Helsingforsdeklarationen (World Medical Association 
(WMA) 2008) skall det göras för att deltagarna skall kunna göra ett informerat 
samtycke samt delta i studien av fri vilja. Deltagarna i studien var över 15 år, enligt 
Ejlertsson (2005, s. 30) betyder det att godkännande från föräldrar inte behöver 
inhämtas. Enligt Nyttjandekravet får inte det material som inhämtats till en studie 
användas i något annat syfte.  
 
RESULTAT 
 
Ungdomarnas tankar och upplevelser beskrivs i resultatet utifrån fyra olika kategorier 
och nio underkategorier (Tabell 2). 
 
Tabell 2. 

Underkategori Kategori 

Att ha kunskap  
 
Att känna trygghet  Att skydda sig 

Att vara ansvarsfull 

Att inleda en ny sexuell relation  
Att känna tillit i en relation 

Att vara i en fast relation 

Alkohol påverkar omdömet  
Minskat ansvarstagande 

Det är inte upp till mig 

Jag vågar inte  
Hinder för kondomanvändning Kondomen förstör sexet 
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Att känna trygghet 
 
Ungdomarna i studien reflekterar över sin sexualitet och beskriver vad sex är för dem. 
De beskriver att sex är inte bara ett samlag i sig utan det kan innebära intima stunder att 
dela med någon, något skönt och tillfredsställande. Säkert sex handlar inte bara om att 
skydda sig mot oönskad graviditet och STI utan även om att känna sig trygg med sin 
partner. 
 
Att ha kunskap 
 
I resultatet framkommer det tydligt att ungdomarna vill känna sig trygga och vara 
skyddade mot oönskad graviditet samt STI. Det gör de bland annat genom att tillämpa 
den kunskap som de har. Den kunskap som ungdomarna visar på angående säkert sex är 
främst att skydda sig mot graviditet men även mot STI.  Informationen om säkert sex 
samt kondomanvändning uppger ungdomarna att de främst fått i skolan och på 
ungdomsmottagningen. De tycker dock att det inte var tillräckligt med information och 
nämner att det känns som tabu att prata om sex i skolan vilket kan leda till att det blir 
pinsamt att prata om det.  
 

”Jag tycker att man ska prata mer om sex, kondomanvändning m.m i 
skolan för där når man ut till så många människor. Det är ett viktigt 
ämne och det skulle kanske bidra till att färre skulle tycka att det är 
pinsamt att prata om detta.” (K19). 

 
 
Det är vanligt att ungdomarna söker information om sex på internet samt pratar med 
sina vänner. De flesta känner en trygghet i att prata med sina vänner om saker som är 
relaterade till sex och det sker i ett öppet klimat där tankar och erfarenheter utväxlas.  
 
 
Att skydda sig 
 
Ungdomarna som har kunskap om kondom och kondomanvändning visar god 
benägenhet att använda kondom. Många tycker att det är bättre att alltid använda 
kondom som skydd för att vara säker. För en del ungdomar är kondom det enda 
preventivmedlet som de använder och trivs bra med det.  
 

”Skyddar mot oönskad graviditet och könssjukdomar. Eftersom jag 
inte går på p-piller så blir kondom det naturliga valen även i en 
längre relation.” (K10) 

 
 
Några beskriver att kondomen är det enda preventivmedel som skyddar mot 
könssjukdomar. De skriver att de vet hur en kondom används och att den måste 
användas på rätt sätt för att inte gå sönder. Dessa ungdomar visar på en god kunskap 
vilket leder till att de skyddar sig och därmed känner sig trygga. 
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”Man använder kondom för att inte föra över några sexuellt 
överförbara sjukdomar till den andra personen som till exempel 
klamydia. Mannen använder också kondomer för att inte göra kvinna 
gravid. Det är viktigt att man har rätt storlek på kondomen för annars 
kan den spricka. Det är också viktigt att man inte använder för gamla 
kondomer eftersom att de också kan spricka.” (K32) 

 
Det framkommer att ungdomarna ibland väljer att använda kondom i kombination med 
andra preventivmedel för att kunna ha ett tryggt sexliv. Situationer som tas upp är 
exempelvis att kondom används vid missat p-piller, för att minimera graviditetsrisken, 
eller i kombination med andra preventivmedel för att även skydda sig mot STI. 
 

”Kondom ska man alltid använda om man inte vet att den andra 
partnern har några sjukdomar först och främst sedan är det också bra 
att ha kondom även fast man äter till exempel p-piller så man 
verkligen vet att man inte blir gravid om man inte vill det. Så tummen 
upp för kondomer.” (K32) 

 
Ungdomarna är rädda för att bli gravida eller att göra någon gravid vilket ses tydligt i 
resultatet. Många av dem använder olika sorters preventivmedel för att undvika oönskad 
graviditet och därmed känna sig trygga. Några killar beskriver att kondom inte är ett 
alternativ för dem men om tjejen inte använder andra preventivmedel vill de inte ha 
samlag överhuvudtaget eftersom tjejen kan bli gravid. En del ungdomar, som inte 
använder några preventivmedel och inte har en kondom tillgänglig, använder sig utav 
avbrutet samlag för att minska graviditetsrisken. Om tjejen använder sig utav 
preventivmedel känner partnern trygghet i det och anser inte att kondom behöver 
användas eftersom de undviker graviditetsrisken.  
 

”om tjejen går på p-piller så varför använda kondom?” (M23) 
 
Några tjejer visar sig vara rädda för att bli gravida men framförallt för att genomgå 
abort. De känner trygghet i att använda p-piller och därmed vara säkra från graviditet. 
De menar på att p-piller är ett mycket bra alternativ och om de använder dessa finns det 
ingen anledning till att använda sig av kondom. 
 

”…att vara skyddad från att behöva genomgå en abort. Ifall man äter 
sina p-piller rätt tycker jag inte man bör använda kondom. P-pillrena 
finns ju av en anledning att skydda.” (K4) 
 

 
Att vara ansvarsfull 
 
Några ungdomar kommer fram till att kommunikation är centralt i frågan om sex och 
kondomanvändning. De beskriver att det är viktigt att våga prata med sin partner både 
vid fasta som tillfälliga relationer och ha en öppen dialog samt att partnern inte kan läsa 
den andres tankar. Genom bra kommunikation skapar ungdomarna ett tryggt klimat 
mellan sig. De vågar därmed prata med varandra samt ta ansvar för sin sexuella hälsa. 
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”Prata om det innan man börjar så man vet vad som gäller, det beror 
väl på personerna, men jag skulle inte ha sex utan kondom.” (M8) 
 

För att ungdomarna skall känna sig trygga beskriver de att det är viktigt att båda tar sitt 
ansvar. De flesta ungdomar tycker att det är ett delat ansvar att ta initiativ till 
kondomanvändning eftersom det är två personer som är delaktiga. De beskriver att även 
om det kan finnas en känsla av att det är främst är upp till killen, för det är han som 
skall använda kondomen, är det ändå bådas ansvar att se till att kondomen kommer på. 
De skriver att om den ena partnern inte tar upp frågan om kondom är det upp till en 
själv att lyfta frågan för att kunna känna trygghet. 
 

”Jag tycker absolut att båda ska kunna ta initiativet. Jag vet att 
många tjejer kan tycka att det är killens ensak då det är han som ska 
ta på sig kondomen. Men samtidigt kan han kanske glömma bort den 
under stundens gång och då kan man slingra in med ett ''dags för 
kondom kanske'' ''vart är kondomen'' – vad som helst egentligen. Det 
är inte alls pinsamt om man vill vara säker.” (K14) 

 
 
Att känna tillit i en relation 
 
Det centrala som framkommer i valet om kondom skall användas eller inte beror på 
tilliten till partnern. Ungdomarna uppger att ju mindre tillit de känner för sin partner i 
desto större utsträckning används kondom.  
 
Att inleda en ny sexuell relation 
 
Vid en tillfällig sexuell relation, så kallat one-night-stand, tycker ungdomarna att 
kondom skall användas för att inte bli smittad av någon form av STI. De skriver att det 
är speciellt viktigt att använda kondom när det är en helt okänd person och de inte vet 
något om dennes tidigare sexpartners eller kondomanvändning. 
 

”Jag tycker kondom är viktigt då man inte har något annat skydd eller 
om man inte vet om den andra har könssjukdomar. Vissa människor 
kör på one night stand och då tycker jag att det är extra viktigt 
eftersom personen är helt okänd!” (K33) 

 
Det framkommer att vid nya relationer föredrar många ungdomar att använda kondom 
för att vetskapen om personen skulle ha någon könssjukdom finns inte. De berättar även 
om att ställa frågan om STI skulle förstöra stämningen och då är det bättre att använda 
kondom. 
 

”Det känns naturligt att använda det om man ska ha sex med någon 
för kanske första gången. Man vet ju aldrig om den personen har ngn 
sjukdom och om man frågar så känns det som att man förstör 
stämningen.” (K23) 

 



 14 

Att vara i en fast relation 
 
Det framkommer att ungdomarna oftast väljer att inte använda kondom vid fasta 
relationer där de har tillit till varandra eftersom de anser att det inte behövs. Det visar 
sig att de litar på sina partners och många har haft sex med endast en partner. 
Ungdomarna beskriver att de inte behöver skydda sig mot könssjukdomar eftersom 
ingen i förhållandet har haft en sexuell relation med någon annan tidigare. De beskriver 
dock att de använder andra preventivmedel för att skydda sig mot graviditet. 
 

”När jag blev tillsammans med min första pojkvän så hade ingen av 
oss haft sex tidigare, så vi började med kondom (för att skydda sig mot 
graviditet) men sedan började jag med p-piller… och då började vi ha 
sex utan kondom. Han är den enda sexpartner jag haft… Eftersom jag 
har hört att man inte kan få könssjukdomar om man inte haft sex med 
någon som har det, så om två oskulder har sex med varandra så finns 
det ingen risk i princip.” (K18) 

 
Ungdomarna beskriver att om de känner den personen som de skall ha sex med och har 
förtroende för den kan de tänka sig att inte använda kondom om annat preventivmedel 
används. Det framkommer även att vissa ungdomar tycker att båda parter i relationen 
skall testa sig innan de inleder en sexuell relation. Endast efter det att testerna visat sig 
vara negativa kan ungdomarna tänka sig att inte använda kondom. 

 
”Säkert sex för mig är när man som tjej går på något slags 
preventivmedel och båda är testade och vet att man inte har någon 
sjukdom. För då kan man skippa kondomen och köra mer ''fritt'' 
(Detta innebär dock också att man kanske håller sig till en partner 
under en längre tid, annars får man se till att alla man ligger med är 
testade…” (K14) 

 
 

Minskat ansvarstagande 
 
Resultatet visar på att en del ungdomar känner minskad ansvarstagande vilket leder till 
minskad kondomanvändning. Det ökar risken för sexuell ohälsa eftersom risktagandet 
ses i större utsträckning. 
 
Alkohol påverkar omdömet 
 
Alkohol påverkar ungdomarnas omdöme och många beskriver att de ofta glömmer bort 
kondomen när de är berusade. Det beror på att de inte tycker att kondom är viktig just 
där och då eller att de har svårt att få tag på en kondom i den situationen. Det leder 
därför ofta till att ungdomarna struntar i kondomen när de är påverkade av alkohol.  
 

”Det kan vara så att om man skulle bli berusad vid nåt tillfälle kan bli 
lätt hänt att sexet blir oskyddat”(M15) 
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Ungdomarna som brukar använda kondom och tycker att det är ett bra preventivmedel 
beskriver att de inte vet om den skulle användas vid berusat tillstånd. De beskriver även 
att det tar längre tid samt att det ofta är svårare att ta på en kondom i dessa situationer.  
 

”Om jag skulle ha sex så skulle jag alltid använda mig av kondom… 
Dock vet jag inte hur jag skulle tänka om jag var påverkad av alkohol 
och "jättesugen", ifall kondom då skulle vara ett måste eftersom att 
det tar en liten tid att fixa i ordning.” (K28) 

 
Det är inte upp till mig  
 
Det ses att vissa ungdomar inte tar initiativ till kondomanvändning eftersom det inte 
spelar någon roll för dem om kondomen används. Även om de själva vill ha säkert sex 
upplever en del att det inte är deras eget ansvar utan partnerns. Tjejer beskriver att det är 
killens ansvar att ha kondom med sig eftersom det är han som skall ha den. Medan killar 
berättar att det är upp till tjejen om kondom skall användas då de själva inte känner att 
det behövs eller av någon anledning inte vill använda kondom. 
 

”partnern [-s ansvar], jag bryr mig inte så det är upp till bruden” 
(M17) 

 
 
Hinder för kondomanvändning 
 
Resultatet visar att ungdomarna upplever att det finns hinder för kondomanvändning, 
dessa gör att kondom används i mindre utsträckning.  
 
Jag vågar inte 
 
En av anledningarna till att ungdomarna tycker att det kan vara svårt att ta initiativ till 
att använda kondom är att de upplever att det är pinsamt att ta fram en. Vissa beskriver 
att det är pinsamt att ta fram en kondom när de skall ha samlag med en ny partner för 
första gången men att det oftast blir lättare längre fram i förhållandet. Ungdomarna 
uppger att även om de vill använda kondom, kan det vara svårt att ta upp ämnet för 
partnern för att denne inte skall tro att personen har planerat inför samlag. 
 

”både tjejen o jag, för har jag kondom så kanske hon tänker att ja 
redan visste att vi skulle ligga liksom, bästa är om hon har en” (M20) 

 
Det kan vara svårt för några av ungdomarna att ta upp och prata om kondomanvändning 
med sin partner. De tror att partnern skulle nämna något om denne misstänkte en 
sjukdom hos sig själv, skulle testa sig och därmed ta ansvar för det. De vill inte anklaga 
sin partner för att eventuellt ha någon form av STI och be dem att testa sig. 
Ungdomarna väljer därför att tro på sina partners och inte använda kondom. 
 

”…Men oftast är det inte så att man vågar prata med sin partner för 
att kolla om båda är ''clean'' eller inte. Därför blir det oftast så att 
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man hoppas och antar att den andra faktiskt inte har något smittbart.” 
(K14) 

 
Kondomen förstör sexet  
 
Känslan vid kondomanvändning upplever ungdomarna som mindre skön och tycker att 
det inte är lika njutbart som det är när de inte använder kondom. Några berättar att de 
har sex för att det är skönt och eftersom den sköna känslan förstörs när en kondom 
används tycker de att det är onödigt att använda den. Samma tankar framkommer bland 
ungdomarna som inte är sexuellt aktiva och ej debuterat än. De talar om att det är 
många vänner som tycker att ett samlag är mycket bättre utan kondom och att det är 
skönare och känslan blir starkare. 
 

”Det sägs att det är skönare utan kondom och att man slipper det lite 
små jobbiga momentet när man ska ta på den.” (K18) 

 
Det beskrivs även att det ibland kan vara svårt att sätta på kondomen och några 
ungdomar uppger att det ofta krånglar. Det framkommer även att de upplever att det kan 
vara svårt att ens tänka på att ta upp en kondom när de är upptagna med något annat. De 
berättar även att det kan ta lång tid att hitta en kondom och sedan sätta på den och att de 
upplever det som komplicerat och leder till att stämningen förstörs. 
 

” … det negativa med det är att det kan "förstöra" sexet om man ska 
avbryta mitt i för att sätta på en kondom + att känslan kanske inte blir 
densamma” (K15) 
 
”känns lamt och avtändande att börja plocka fram gummi mitt i allt” 
(M25) 

 
Några ungdomar uppger att det är dyrt med kondomer och att de borde vara billigare 
eller gratis. Andra nackdelar med kondom som beskrivs av ungdomarna är att den är 
opraktisk, illaluktande, onödig och dessutom kan spricka, läcka och glida av. Det gör att 
de har svårare att använda kondom och vissa väljer att inte använda kondom alls, just på 
grund av dessa orsaker. 
 
 
DISKUSSION 
 
Metoddiskussion 
 
Valet av studiens deltagare har betydelse för resultatets giltighet (Lundman och 
Hällgren Granheim 2008 s. 169). En bred urvalsgruppgrupp av ungdomar ville studeras 
och därför valdes en enkätstudie. Intervjumetod valdes bort då den ofta omfattar endast 
ett fåtal personer. Undersökningen genomfördes på flera skolor och inkluderade 
deltagare både från teoretiska och praktiska program, det för att få ett brett urval. 
Tidigare forskning visar på att ungdomars kunskap samt beteende varierar beroende på 
vilken skola eller vilket program de går. Både tjejer och killar deltog i studien. Det enda 
inklusionskriteriet i studien var att ungdomarna skulle gå sista året på gymnasiet i syfte 
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att fånga upp fler sexuellt aktiva ungdomar. Studien hade inga andra begränsningar i 
urvalet vilket gjorde att deltagarna bland annat hade olika bakgrund och varierande 
erfarenheter. 
 
Studien undersökte ungdomars tankar om kondom och kondomanvändning och 
enkätundersökningen innefattade därför även frågor om sex. En av fördelarna med att 
göra en enkätbaserad studie är att det kan vara lättare för deltagare att besvara känsliga 
frågor, som till exempel handlar om sexualitet (Ejlertsson 2005 s. 12). Därför 
genomfördes en enkätundersökning. Valet att enkäten skulle vara databaserad gjordes 
eftersom ungdomar idag är vana vid att arbeta med dator och använder dem på 
lektionstid. Det skulle underlätta för ungdomarna att besvara frågorna samt för att 
tolkningen av texten skulle bli optimal då det kan vara svårt att tyda olika handstilar. 
Pappersenkät valdes därför bort. I det fall när datorn hade glömts av deltagaren hade de 
möjlighet att använda smartphone med hjälp av QR-koden. Alla frågor gjordes 
obligatoriska i programmet vilket resulterade i att deltagarna inte kunde hoppa över 
någon fråga och därmed minska risken för bortfall bland enskilda frågor.   
 
En semistrukturerad enkät valdes för att underlätta för ungdomarna att fylla i enkäten 
eftersom det kan vara arbetsamt att endast svara på öppna frågor. Det fanns frågor i 
studien som inte besvarade syftet. Dessa frågor ställdes för att ge ungdomarna möjlighet 
till att reflektera över sin syn på säkert sex för att sedan gå vidare med frågor som 
handlade om deras tankar om kondom. Valet av enkätens uppbyggnad gjordes med stöd 
av Ejlertsson (2005, ss. 11-12) som säger att frågorna måste komma i logisk ordning för 
respondenten. Känsliga frågor skall ställas mer mot slutet av enkäten för att deltagarna 
inte skall känna sig provocerade, vilket i sin tur leder till bortfall. Eftersom enkäten 
utgjordes av många känsliga frågor gick det inte att ha just dessa frågor endast i slutet. 
Dock var frågorna utförligt besvarade och utav det dras slutsatsen att upplägget av 
enkäten samt formuleringen av frågorna var bra. Responsen från deltagarna var positiv 
och ungdomarna tyckte att det var roligt att någon var intresserad av deras tankar.  
 
Det finns vissa svagheter med att använda sig av enkät eftersom det inte går att ställa 
följdfrågor och därmed finns ingen möjlighet till fördjupning. En annan nackdel med en 
enkätundersökning är att den ofta ger ett visst eller till och med ett betydande bortfall. 
Även bortfall på enstaka frågor kan förekomma och det beror i så fall på dåligt 
konstruerade frågor (Ejlertsson 2005, s. 12). För att undvika ett sådant bortfall 
genomfördes därför en pilotstudie innan själva undersökningen påbörjades för att 
formulera frågorna på ett bra sätt. Dessa frågor skulle vara anpassade till målgruppen 
och lätta att förstå. 
 
En svårighet var att flera skolor inte ville delta i studien eller inte gav någon respons på 
förfrågan. En förklaring till det var att skolorna inte ville förlora lektionstid. En annan 
möjlig förklaring kan vara att sex- och samlevnadsundervisningen inte prioriteras på 
skolan eftersom det ser olika ut runt om i landet. Det gjorde att det inte fanns någon 
ansvarig för det ämnet som kunde ha tagit tag i förfrågan om deltagande. En annan 
faktor kan ha varit att studien inte lyckats förmedlas på ett attraktivt sätt för ett ökat 
engagemang. 
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Det var 77 personer som fick förfrågan om att fylla i enkäten och det var 68 som 
svarade på den. Bortfallet kan bero både på att ungdomarna valde att avstå från 
deltagandet men även att internetkopplingen försvann när enkäten skickades. Det är 
dock svårt att veta eftersom bortfallet inte sågs direkt utan efter att undersökningen var 
genomförd. Av de 68 enkäter som besvarades togs det bort fyra enkäter på grund av 
irrelevanta svar. Bortfallet anses vara rimligt och minskar inte tillförlitligheten av 
resultatet. 
 
Studiens resultat har analyserats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys för att få fram 
ungdomars tankar om kondom samt kondomanvändning och därmed besvara syftet med 
arbetet. En noggrann beskrivning av analysprocessen har skrivits ner och enligt 
Lundman och Hällgren Granheim (2008, s. 170) stärker det resultatets tillförlitlighet. 
Alla deltagare i denna studie fick besvara samma frågor. Enligt Ejlertsson (2005, s. 12) 
eliminerar en enkätundersökning risken för att forskaren skall påverka deltagaren. Att 
alla deltagare svarar på samma frågor gör att tolkningen av resultatet blir relativt 
lättolkad.  
 
Enligt Lundman och Hällgren Granheim (2008, s. 169) kan trovärdigheten påverkas 
beroende på hur forskarnas förförståelse och erfarenhet sätter prägel i analysen av 
resultatet. Förförståelsen ifrågasattes i denna studie för att kunna reflektera över 
erfarenheter och därmed försöka undvika att föra över egna värderingar till studiens 
resultat. Det är två personer som resultatet analyserades av och det gjorde att 
tillförlitligheten ökade eftersom det fanns möjlighet att reflektera över och diskutera 
olika tolkningsmöjligheter. Variationer lyftes och beskrevs i resultatet, vilket enligt 
Lundman och Hällgren Granheim (2008, ss. 169-170) ökar studiens giltighet eftersom 
meningen med kvalitativ innehållsanalys är att beskriva likheter och skillnader. 
Trovärdigheten av en studie beror också på hur användbart eller överförbart resultatet är 
och därför beskrevs det i studien hur resultatet kan implementeras i praktiken.  
 
 
Resultatdiskussion 
 
Ungdomarna i studien beskriver sex som något njutbart och tillfredställande. Det frågas 
inte efter ungdomarnas sexuella läggning i enkäten men resultatet skildrar enbart 
heterosexuella relationer. Ungdomar som väljer att använda kondom visar på en god 
grund i kunskap om säkert sex och kondomanvändning. Forskning av Larsson, 
Eurenius, Westerling och Tydén (2006, s. 128) visar att kunskapen kring säkert sex 
bland svenska ungdomar är bra, de flesta vet att kondom ger skydd samt vet hur en 
kondom används. Resultatet visar att ungdomarna som väljer att använda kondom vet 
att kondom skyddar både mot graviditet och mot STI. De använder antingen enbart 
kondom som preventivmedel eller som ett kompletterande skydd vid exempelvis missat 
p-piller eller vid en ny sexuell relation. Dessa ungdomar säger att de inte skulle ha sex 
utan kondom. De känner trygghet i att vara skyddade mot oönskad graviditet och STI. 
Dock kan det ses i resultaten att även om ungdomar har i åtanke att använda kondom, 
minskar risktänkandet i olika situationer och kondom används inte. Det styrker även 
Christianson, Johansson, Emmelin och Westman (2003, s. 47) i sin forskning. 
Ungdomar i den studien beskriver att de ofta har intentionen att använda kondom men 
att det inte sker på grund av hämmande omständigheter. 
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Resultatet i studien visar att ungdomar fått information om sex och samlevnad i skolan. 
De tycker dock att den informationen inte är tillräcklig och är missnöjda med den 
undervisning de får. Ungdomarna skulle vilja kunna prata mer om sex vid undervisning 
i skolan. Tidigare forskning av Ekstrand et al. (2007, s. 115) visar att ungdomar tycker 
att informationen i skolan kan skilja sig mycket åt och ofta inte är tillräcklig, vilket kan 
bero på varierande engagemang på olika skolor. Vid en del skolor är det obligatoriskt att 
göra besök på exempelvis ungdomsmottagning och att de har temadagar om sexualitet. 
På andra skolor uppger ungdomarna att det är mycket bristfällig undervisning eller 
ingen undervisning inom sex- och samlevnad alls. Ungdomarna uttrycker i resultatet att 
det skulle vara mindre pinsamt att diskutera sex om det skulle undervisas mer i skolan 
om det. Skolan skulle kunna förbättra sex- och samlevnadsundervisningen för att 
förmedla att det är bra att prata om sex och våga beröra detta ämne.  
 
Resultatet visar att många ungdomar upplever skolans undervisning som bristfällig och 
vänder sig därför mer till sina vänner och internet för information. Enligt Ekstrand et al. 
(2005, ss. 984-985) kan det leda till en snedvriden bild av sexuella relationer, 
preventivmedel och reproduktion. De menar på att otillräckliga basala kunskaper och 
endast kunskap genom vänner samt internet kan leda till en obalans och sexuell ohälsa 
hos ungdomar. Ungdomar som inte har haft sin sexualdebut beskriver i resultatet att de 
har hört att det är jobbigt med kondom. Dessa ungdomar har inte bildat sin egen 
uppfattning om kondomanvändning utan blivit påverkade av sina vänner och internet. 
Det gör att de formar en negativ bild om kondom redan innan sin sexualdebut och 
därför kan dessa ungdomar löpa större risk att få en snedvriden bild av 
kondomanvändning. Forskning av Ekstrand et al. (2007, ss. 115-116) visar på att 
undervisningen om sex- och samlevnad som finns i skolan skall ge en neutral 
information. Det är viktigt och behövs för att kunna väga upp den information som 
kommer från media.  
 
Det framkommer att ungdomar är rädda för graviditet och det ses tydligt i resultatet att 
många därför väljer att använda bland annat p-piller. De anser sig vara skyddade och 
kondomanvändning förekommer därför i mindre utsträckning. Risktänkandet kring STI 
ses inte hos dessa ungdomar utan fokus är mer på att undvika graviditet. Det 
framkommer även i tidigare forskning av Ekstrand et. al (2007, ss. 113-114) där det ses 
att kondomanvändningen ofta minskar när ett annat preventivmedel används. 
Forskningen visar att killar ofta litar på att tjejen använder preventivmedel och därmed 
förebygger oönskad graviditet. Resultatet visar på att risktänkandet kring STI minskar 
vid p-pilleranvändning. Därför bör det ges tydlig information att kondom är det enda 
preventivmedlet som skyddar mot STI. Informationen om att kondom bör användas som 
kompletterande skydd kan fördelaktigt ges vid förskrivning av p-piller eller andra 
preventivmedel.  
 
Vikten av kommunikation i relationer speglas i ungdomarnas tankar. De berättar att det 
är viktigt för att kunna samspela med sin partner och våga ta upp frågan om 
kondomanvändning. I resultatet tycker många av ungdomarna att det är bådas ansvar att 
ta initiativ till kondom men sedan skiljer det sig åt vad som sker i den aktuella 
situationen. Några av ungdomarna tycker att det är jobbigt att ta upp frågan om kondom 
och känner sig osäkra på hur partnern kommer reagera. Andra ser det som en 
självklarhet att ta upp frågan om kondom. En del ungdomar känner ansvaret att föreslå 



 20 

kondom men att det skulle kännas skönt om partnern tog initiativet istället. Det ses att 
tjejer gärna vill lägga över ansvaret på killar medan killar vill att tjejen skall ta ansvar 
och initiativ. Ekstrands et. al (2007, ss. 115-116) forskning styrker det och visar på att 
många ungdomar ofta tycker att det är bådas ansvar att använda kondom men vid vidare 
diskussion kommer det fram att ungdomar ändå vill lägga ansvaret på varandra. Tjejer 
tycker att det är killen som skall ha kondomen eftersom det är han som skall ta på den 
medan killar menar på att det är tjejen som skall ta ansvar eftersom det är hon som blir 
gravid. En onödig osäkerhet uppstår från det som från början var det självklara delade 
ansvaret. Med undervisning i form av gruppdiskussion skulle det hindret av 
kondomanvändning kunna avhjälpas enligt forskning av Larsson et al. (2006, s. 129). 
Eftersom studiens resultat visar att ungdomarna själva ser att kommunikation är 
väsentligt i en relation kan behovet av att träna på att våga samtala med varandra är av 
betydelse.  
 
I resultatet framgår det att valet om kondom används beror på hur väl paret känner 
varandra samt hur mycket tillit de känner till varandra. Det ses att ungdomar väljer att 
använda kondom vid tillfälliga sexuella relationer i större utsträckning än vid fasta 
relationer eftersom de inte litar på personen. En finsk studie (Nikula, Koponen, Haavio-
Mannila & Hemminki 2007, s. 301) stödjer det och säger att kondomanvändning 
förekommer mest vid tillfälliga sexuella relationer. Det beror på att ungdomar inte alltid 
litar på den nya partnern och ser stor risk att smittas av STI.  
 
Ungdomarna beskriver att om de har ett fast förhållande och förtroende för sin partner 
kan de tänka sig att inte använda kondom. Det ses att många väljer bort kondom vid 
längre förhållanden. Studien av Nikula et al. (2007, s. 301) visar att ju längre relationen 
mellan partnerna varar desto mindre risk ser ungdomarna att smittas av någon form av 
STI. Därför ses mindre kondomanvändning bland ungdomar som har fasta förhållanden. 
Samma resultat framkommer av Christianson et al. (2003, s. 47) som visar att 
risktänkandet minskar bland ungdomar i ett fast förhållande och de ofta väljer att ha 
oskyddat sex. Kärlek skapar ofta tillit till partnern vilket i sin tur leder till att kondomen 
inte används (Christianson, Lalos, Westman & Johansson 2007, s. 57).  
 
Ungdomarna i studien som befinner sig i längre relationer berättar att de tycker att de är 
skyddade med andra preventivmedel. De vet eller tror sig veta att partnern inte har 
någon STI och därför väljer att inte använda kondom. Det framkommer även i en studie 
gjord av Christianson et.al. (2003, s. 48). Deras forskning visar på att många ungdomar 
tror att de inte har någon sexuellt överförbar sjukdom och tror sig veta att partnern inte 
heller har det. Ungdomarna väljer därför att ha sex utan kondom eftersom de ”vet” att 
ingen av dem är smittad. Samma studie visar dock på att trots att ungdomarna trodde att 
båda var fria från sjukdom får många par STI i alla fall. Utifrån det skulle skolan och 
hälso- och sjukvården kunna arbeta preventivt och uppmuntra ungdomar till att testa sig 
för könssjukdomar och därmed förhindra smittspridning.  
 
Studien visar att alkohol påverkar ungdomarnas omdöme och sexuella beteende, de 
tenderar att ta mer sexuella risker. Ungdomarna beskriver att kondom inte används när 
de är berusade eftersom de inte tänker på den just i dessa situationer. De tycker även att 
det kan vara lite svårare att ta på den när de är berusade. Även ungdomar som brukar 
använda kondom beskriver sex i berusat tillstånd blir ofta oskyddat. Tidigare forskning 
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visar på att brukande av alkohol minskar ungdomarnas risktänkande (Nikula et al. 2007, 
s. 304).  En annan studie stödjer det (Larsson et al. 2007 s.121) och visar att det ofta 
finns samband mellan alkohol och oskyddad sex. Forskarna menar på att den största 
orsaken till att ungdomar inte använder kondom beror just på alkohol.  
 
Ett av de hinder som finns för kondomanvändning är att ungdomarna inte vågar ta 
initiativ till kondom. Det kan vara pinsamt att ta upp frågan om kondom eftersom de 
inte vill bli missförstådda. De vill inte att partnern skall tro att de hade planerat att ha 
sex. Tidigare forskning av Ekstrand et al., (2005, ss. 983-985) stödjer det och också 
visar att det problemet förekommer, speciellt vid tillfälliga sexuella relationer. Oro kan 
uppstå vid dessa situationer eftersom tankarna finns att partnern kanske inte skulle vilja 
använda kondom och att det skulle bli pinsamt. I dessa situationer kan det vara svårt stå 
fast vid sitt ställningstagande och det kan därför ofta ske att kondom inte används. 
Ungdomarna visar ett behov av att våga samtala med sin partner. Undervisning i form 
av gruppdiskussion skulle även här kunna underlätta för ungdomarna att ta initiativ till 
att kondom används.  
 
Många ungdomar beskriver i resultatet att kondom minskar den positiva upplevelsen 
som sex ger. De berättar att känslan inte är lika skön som den är när kondom inte 
används. Ungdomar uppger att det är jobbigt att avbryta förspelet och det är även 
krångligt, pinsamt och opraktiskt att använda kondom. Alla dessa aspekter gör att det är 
mer svårmotiverat att använda kondom och många ungdomar väljer därför att avstå från 
kondomanvändning. Det tas även upp i tidigare svensk forskning (Larsson et al. 2006, s. 
128) där 88 % av ungdomarna tycker att det inte är skönt att använda kondom och mer 
än hälften anger att det är jobbigt att avbryta förspelet för att sätta på en kondom. 
Studien tar upp att dessa attityder är svåra att ändra på även om de har kunskap om den 
skyddande effekten som kondom ger. 
 
En del ungdomar har en negativ inställning till kondom och uppger att den är krånglig 
att använda eftersom det kan spricka, läcka och glida av. Det kan bero på att de har 
bristande kunskap om hur kondom skall användas samt anpassning av storleken behövs 
för att den skall fungera under hela samlaget. Även här behöver ungdomar undervisning 
i kondom och hur den skall användas. Studier gjorda av Larsson et al. (2006, s. 129) 
visar att ungdomar som får sexualundervisning och rådgivning får bättre inställning till 
kondom och har lättare att hantera hinder vid kondomanvändning än de som inte får det. 
 
Några ungdomar påstår i resultatet att det är dyrt att köpa kondomer och de borde vara 
antingen gratis eller i alla fall billigare. Skolan samt ungdomsmottagning skulle kunna 
fortsätta utvecklingen av det preventiva arbetet och främja för sexuell hälsa genom att 
underlätta tillgängligheten av kondom för ungdomarna. Exempelvis att det delas ut 
gratis kondomer i samband med undervisning av skolan eller ungdomsmottagningen 
och att skolsköterskan tillhandahåller kondomer. Enligt forskning av Larsson et al. 
(2006, s. 129) kan det ske en ökad användning av kondom om dessa delas ut gratis och 
därmed blir mer lättillgängliga. 
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SLUTSATS 
 
Syftet med studien är att beskriva ungdomars tankar om kondom och kondomanvändning. 
Den informationen är viktig i den fortsatta utvecklingen av det preventiva arbetet inom 
sexuell och reproduktiv hälsa och bör därför belysas. Resultatet av studien presenteras med 
rubrikerna Att känna trygghet, Att känna tillit i en relation, Minskat ansvarstagande och 
Hinder för kondomanvändning. Inom dessa beskrivs ungdomarnas tankar om hur de 
uppnår en känsla av trygghet när de tillämpar den kunskap de har om kondom och 
kondomanvändning. De berättar hur de skyddar sig mot graviditet och STI samt väljer 
att ta ansvar för sin sexuella hälsa genom att använda kondom. Ungdomarna beskriver 
även betydelsen av att känna tillit till partnern vid olika sexuella relationer. Tilliten i 
relationen är central i valet om kondom används eller inte. Ett minskat ansvarstagande 
beskriver ungdomarna finns vid brukande av alkohol då kondom används i mindre 
utsträckning. En del av ungdomarna anser inte att det är upp till dem själva att ta 
initiativ till att kondom används. Hur kan då ett preventivt arbete utformas som riktas 
till ungdomar som lägger ansvar på någon annan istället för att ta ansvar själva? 
Förslagsvis kan undervisning i form av gruppdiskussion användas för att stärka 
ungdomarna i sitt ansvarstagande och engagera dem i sin sexuella hälsa. 
 
Övriga hinder för kondomanvändning, som tydligt beskrivs av ungdomarna, är att en 
del av dem inte vågar ta initiativ till att kondom används, även om de helst skulle vilja 
skydda sig. Andra tycker att kondom förstör den positiva upplevelsen av sex och väljer 
därför att inte använda den. För att öka kondomanvändningen och främja den sexuella 
hälsan bland ungdomar bör sex- och samlevnadsundervisningen förbättras på skolorna. 
Undervisningen skall därmed utgå ifrån ungdomarnas aktuella behov. Barnmorskan på 
ungdomsmottagningen bör ge tydlig information till ungdomar om kondom, även vid 
förskrivning av andra preventivmedel. Tillgängligheten av kondomer bör vara god 
eftersom det bidrar till en ökad kondomanvändning. För att minska smittspridningen av 
STI samt främja den sexuella hälsan bland ungdomar bör ungdomsmottagningen och 
även skolan uppmuntra ungdomarna till att testa sig. 
 
 
Kliniska implikationer 
 
 Ungdomar skall ha möjlighet att få lika tillgång till undervisning i sex- och 

samlevnad i skolan. En tydlig läroplan bör utarbetas för skolan med tydliga 
riktlinjer om vad som skall ingå i undervisningen för att den inte skall skilja från 
skola till skola.  

 Undervisningen skall kunna anpassas utefter det behov som ungdomarna har då 
det finns tydliga skillnader i sexuellt risktagande hos ungdomar som går ett 
praktiskt program respektive ett teoretiskt program. 

 Öka samarbetet mellan skolan och ungdomsmottagningen för att ungdomarna 
skall få samma information. 

 Läraren eller barnmorskan som skall undervisa i sex- och samlevnad bör vara 
kompetent och trygg inom området.  

 Ungdomsmottagningen och skolan bör uppmuntra ungdomar att testa sig för 
STI, även vid fasta relationer.  
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 Barnmorskan bör även informera om kondomens skyddande effekt mot STI vid 
förskrivning av andra preventivmedel. 

 Tillgängligheten av kondom bör underlättas. Det kan göras genom utdelning av 
kondomer.  
 

Förslag till vidare forskning 
 
Studien beskriver ungdomars tankar om kondom samt kondomanvändning och det ses 
att ungdomar kan uppleva hinder med kondom. Tidigare forskning har kommit fram till 
att bättre sex- och samlevnadsundervisning leder till en ökning av kondomanvändning. 
Dock beskriver ungdomarna i resultatet ett missnöje med sexualundervisningen. Det 
vore intressant att veta vilken slags sex- och samlevnads-undervisning ungdomarna 
föredrar och vad de saknar i undervisningen. På det sättet kan informationen anpassas 
utifrån ungdomarnas behov. Det skulle vara av intresse att se hur sexualundervisningen 
bör bedrivas i skolorna för att öka kondomanvändningen och främja sexuell hälsa. 
Eftersom sex- och samlevnadsundervisning kan utövas både av lärare samt barnmorskor 
hade det varit givande att se om ungdomar upplever någon skillnad mellan dessa. 
Samtidigt kan det studeras hur ungdomar tar till sig den informationen de får, om det 
ses någon skillnad beroende på vem som informerar.  
 
Hur kan kondomanvändningen öka förutom förbättrad sex- och samlevnads-
undervisning? Eftersom god tillgänglighet ökar kondomanvändningen; skulle 
förskrivning av kondom som preventivmedel öka användningen av kondom? Hade 
killar därmed kunnat bli mer engagerade i beslutet av preventivmedel? Skulle STI-
screening vid hälsokontroller i skolan kunna främja den sexuella hälsan hos ungdomar? 
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Bilaga 1 

Undersökning om dina tankar kring kondom och kondomanvändning. 
 
Vilket program går du? * 
 
  
 
 
Kön * 

tjej 

kille 

 
 
Ålder * 

17 år 

18 år 

19 år 

20 år 

 
Berätta vad sex är för dig * 
 
  
 
 
 
 
 
Vem/vilka känner du att du kan prata med om sex? * 
Vad pratar ni om? 
 
 
 
 
 
 
 
Har du någon gång haft sexuellt umgänge? * 
 

Ja 

Nej 

 

 



 28 

Har du någon fast relation? * 
 

Ja 

Nej 

 
 
Vad anser du är säkert sex? * 
 
 
 
 
 
 
 
Har du någon gång haft en sexuellt överförbar infektion? * 
 

Ja 

Nej 

 
 
Vad vet du om kondom och kondomanvändning? * 
 
 
 
 
 
 
Var har du fått information om kondom? *flera alternativ kan väljas 
 

Av föräldrar 

I skolan 

Av kompisar 

På ungdomsmottagningen 

På internet 

Övrigt: 

 
Vad har du för tankar och känslor förknippade med kondom? * 
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Berätta hur du ser på sex med kondom * 
 
 
 
 
 
 
Använder du kondom? * 
 

Alltid 

Aldrig 

Ibland 

Har ej haft sex 

 
Varför väljer du att använda eller inte använda kondom? * 
 
 
 
 
 
 
  
Varför tycker du att det är viktigt/ej viktigt att använda kondom och i vilka 
situationer? * 
 
  
 
 
 
 
 
 
Vem bör ta initiativ till att kondom används (ingen, du, partnern eller båda)? 
Varför tycker du det? * 
 
 
 
 
 
 
 
Om du har sex, brukar någon ta initiativ till kondom, i så fall vem? * 
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Upplever du att det är svårt/lätt att själv ta initiativ till kondom, i vilken situation 
och varför? * 
 
 
 
 
 
 
 
Är det något som du vill tillägga?  
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Bilaga 2 

 
2013-09-17 
 
 
Hej! 
 
 
Vi är två sjuksköterskor som studerar på barnmorskeprogrammet vid Högskolan i 
Borås. I vår utbildning skall vi skriva en magisteruppsats, vilket innebär att vi ska 
fördjupa oss i ett ämne, med inriktning mot vårt kommande yrke som barnmorska. 
 
Många undomar har idag en riskfylld sexuell livsstil och statistik för sexuellt 
överförbara sjukdomar är hög bland ungdomar. Därför är det betydelsefullt att studera 
hur ungdomar ser på säkert sex och preventivmedel. Vår studie handlar om ungdomars 
tankar om kondom och kondomanvändning. 
 
Vi skulle vilja utföra en enkätstudie på er gymnasieskola och vill rikta oss till en klass 
som går sista året inom ett teoretiskt program samt en klass inom ett praktiskt program. 
Enkäten fylls i individuellt via dator med internetuppkoppling, klassen fyller i den 
samtidigt, fördelaktigt i datorsal. Vi planerar att besöka båda klasserna under samma 
dag. Detta tillfälle kommer uppta totalt 30-45 minuter av klassens tid var av enkäten tar 
ca 15 minuter att fylla i.  
 
Allt datamaterial som samlas in behandlas konfidentiellt och ingen obehörig får ta del 
av materialet. Studien är frivillig för ungdomarna att delta i.  
 
Vi kontaktar er för besked om när det kan passa er att vi kommer.  
Om ni har frågor eller funderingar innan dess kontakta oss gärna: 
 
 
Paula Almanakis leg. sjuksköterska och barnmorskestudent 
xxxxxx@student.hb.se 
Tfn; xxx-xxx xx xx 
 
Daria Sibgatullina leg. sjuksköterska och barnmorskestudent 
xxxxxx@student.hb.se 
Tfn; xxx-xxx xx xx 
 
Marianne Johansson handledare för studien, universitetslektor, PhD och leg. 
barnmorska. Institutionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås 
Tfn;  xxx-xx xx xx / xxx-xxx xx xx 
xxxxxxxxx@hb.se 
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Bilaga 3 

 
 
Hej! 
 
 
 
Vi är två sjuksköterskor som studerar på barnmorskeprogrammet vid Högskolan i 
Borås. I vår utbildning skall vi skriva en magisteruppsats, vilket innebär att vi ska 
fördjupa oss i ett ämne, med inriktning mot vårt kommande yrke som barnmorska. 
Syftet med år studie är att beskriva ungdomars upplevelse av sexuell hälsa utifrån 
kondomanvändning.  
 
Vi utför en enkätstudie och riktar oss till ungdomar som går sista året på gymnasiet. 
Enkäten fylls i individuellt via dator. Studien är frivillig att delta i. Allt material som 
samlas in behandlas anonymt och kan inte härledas tillbaka till deltagarna. 
Studieresultatet kommer sedan att publiceras i form av magisteruppsats.  
 
 
 
Tack för ert deltagande!  
 
 
Med vänlig hälsning, 
 
Paula Almanakis & Daria Sibgatullina 
 
 

 

 
 
xxxxxxxxxxxx 
 
xxxxxxxxxxxxx.se 
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