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Sammanfattning 
Bakgrund: Tidigare forskning visar på att ungdomar idag tar större sexuella risker än 
tidigare generationer. Sexuellt risktagande hos ungdomar kan ge risk för sexuellt 
överförbara infektioner och oönskade graviditeter. Därmed blir det preventiva arbetet 
alltmer viktigt. 
Syfte: Syftet med studien var att belysa ungdomars uppfattningar om vad som är ett 
sexuellt frisk- respektive riskbeteende.  
Metod: Studien är kvalitativ och har genomförts med hjälp av fokusgruppsintervjuer. 
Sammanlagt fyra fokusgruppsintervjuer genomfördes med 21 ungdomar där ungdomar i 
åldrarna 20- 24 år deltog. Fokusgruppsintervjuer med homogena grupper bestående av 
två grupper med killar och två grupper med tjejer har använts. Datamaterialet har 
analyserats med en kvalitativ innehållsanalys.  
Resultat: Ungdomarna uppfattade sexuellt friskt beteende som då sex och kärlek hörde 
samman. Då man använde sig av preventivmedel vid sexuellt umgänge, hade kunskaper 
om sexuellt överförbara infektioner samt visste vart man sökte information och vände 
sig med frågor. Ungdomarna uppfattade vidare sexuellt riskbeteende som då 
berusningsmedel användes på så sätt att man inte använde preventivmedel vid sexuellt 
umgänge. Då sex användes på ett sätt som skadade individen samt då samhället och 
sociala medier påverkade dem genom att ge en bild av hur de ska vara och bete sig i sin 
sexualitet. 
Slutsats: Det kan konstateras utifrån studiens resultat att det finns både frisk- och 
riskfaktorer att utgå ifrån i preventionsarbetet mot sexuellt riskbeteende hos ungdomar. 
Det är viktigt att barnmorskan strävar efter att uppnå förståelse av de behov som 
ungdomarna kan ha för att kunna stödja dem på bästa möjliga sätt.  
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Abstract 
Background: Earlier research shows that adolescents today take more sexual risks than 
previous generations. Sexual risk taking among adolescents can involve a risk of sexual 
transmitted infections and unwanted pregnancies. Therefore, preventive work is 
becoming increasingly important. 
Objective: The aim of this study was to highlight adolescents’ perceptions of what is 
healthy respective risky sexual behavior. 
Method: The study is qualitative and has been implemented with the help of focus 
group interviews. A total of four focus group interviews were conducted with 21 
adolescents in the age range 20- 24 years. Focus group interviews with homogenous 
groups consisting of two groups with guys and two groups with girls have been used. 
The transcripts have been analyzed with qualitative content analysis. 
Results: The adolescents perceived healthy sexual behavior as when sex and love were 
connected. When one used contraceptives during sexual intercourse, when one had 
knowledge of sexual transmitted infections, knew where to search information and 
where to turn to with questions. The adolescents further perceived sexual risk behavior 
as when intoxicating substances were used in such way that one did not use 
contraception during sexual intercourse. When sex was used in a manner which injured 
the individual, when society and social media influenced them by giving a picture of 
how they should be and behave in their sexuality.  
Conclusion: It can be concluded from the study results that there are both healthy and 
risky factors to consider in preventive work against sexual risk behavior with 
adolescents. It is important that the midwife seeks to achieve an understanding of what 
needs that adolescents may have, to support them in the best possible way.  
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1 Inledning 
Statens folkhälsoinstitut (2010) redogör att faktorer som inverkar på ungdomars 

sexuella beteenden är attityder, värderingar och kunskap. Forsberg (2006) beskrev i 

enlighet med Larsson och Tydén (2006) samt Socialstyrelsen (2009) att sexuella 

kontakter och sambandet med kärlek har fått mindre betydelse vilket har medfört att 

ungdomar idag tar större sexuella risker än tidigare generationer. Det förklaras vidare att 

oskyddat sex och fler sexuella partners var några exempel på sexuella risktaganden. 

Sexuellt risktagande kan ge risk för sexuellt överförbara infektioner och oönskade 

graviditeter. Därmed blir det preventiva arbetet alltmer viktigt (ibid.). I barnmorskans 

ansvarsområde ingår enligt Socialstyrelsen (2006) bland annat att förhindra sexuellt 

riskbeteende hos ungdomar. Författarna uppmärksammade under studiens gång att den 

huvudsakliga forskningen inom ämnesområdet främst fokuserade på sexuellt 

riskbeteende såsom ungdomars attityder till kondom och kondomanvändning samt deras 

sexuella vanor. Vidare hade majoriteten av forskningen använt sig av den kvantitativa 

metoden och det var framförallt ungdomar på gymnasie- och universitetsnivå som 

ingick. Mot bakgrund av ovanstående anses det viktigt att använda sig av en kvalitativ 

forskningsmetod för att få fram mer djupgående information om det valda ämnet (ibid.). 

Häggström-Nordin, Magnusson och Berg (2009) redogör att det är av stor vikt att utgå 

ifrån ungdomarnas perspektiv för att få ökad förståelse och på så sätt kunna bemöta dem 

bättre och ge rätt stöd så att de kan minska sitt sexuella risktagande.        

 

2 Bakgrund 

2.1 Sexualhistoria 

Socialstyrelsen (2009) förklarar att en förändring har skett i Sverige från en konservativ 

till en mer liberal och öppen inställning till sexuellt umgänge. Forsberg (2006) redogör 

att Sverige under 1900-talet genomgick stora förändringar som även bidrog till att 

attityder och beteendemönstren beträffande sexuellt umgänge ändrades. Vidare 

förklaras att det inte bara var förändringar kring attityder och beteenden som kunde 

påvisas utan även en viss ökning av könssjukdomar bland ungdomar (ibid.). Larsson 

och Tydén (2006) förklarar att ungdomars förändrade beteenden ledde till en mer 

accepterad syn på sexuellt umgänge utanför en fast relation. I och med detta blev det 
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enligt Socialstyrelsen (2009) mer tillåtande hos ungdomar att ha tillfälliga sexuella 

relationer, att ha sex första kvällen, ha flera sexpartners samt att ha oskyddat samlag. 

 

2.2 Sexuellt frisk beteende 

Lendahl och Edvardsson (2009) redogör för i sin studie att ungdomars upplevelse av 

hälsa och välbefinnande speglades av möjligheten till en trygg och säker sexualitet. 

Vidare förklarades att en trygg och hälsosam sexualitet är fri från negativa 

konsekvenser, fördomar, diskriminering samt tvång och våld. Studien redogör också för 

att genom att ha stärkt individens egen identitet och självkänsla ökade dennes förmåga 

att hantera relationer till andra individer. På detta sätt förklarades att hälsorisker 

förknippade med sexuellt beteende kunde förebyggas (ibid.).  

 

World Health Organization [WHO] definierar sexualitet på följande sätt:  

“Sexualiteten är en integrerad del av varje människas personlighet, och det gäller så 

väl man som kvinna som barn. Den är ett grundbehov och en aspekt av att vara 

mänsklig, som inte kan skiljas från andra livsaspekter. Sexualiteten är inte synonym 

med samlag, den handlar inte om huruvida vi kan ha orgasmer eller inte, och är inte 

heller summan av våra erotiska liv. Dessa kan men behöver inte vara en del av vår 

sexualitet. Sexualitet är mycket mer: den finns i energin som driver oss att söka kärlek, 

kontakt, värme och närhet; den uttrycks i vårt sätt att känna och väcka känslor samt att 

röra vid varandra. Sexualiteten påverkar tankar, känslor, handlingar och gensvar och 

därigenom vår psykiska och fysiska hälsa” (WHO, 2006). 

 

Enligt WHO (2006) har sexualiteten alltså både en biologisk funktion och en social 

funktion för individen. WHO (2006) förtydligar även att sexualiteten inte är begränsad 

till ett beteende som endast har med fortplantning att göra utan den är även intimt 

förknippad med nära relationer, kärlek, lust och fysiskt kontaktbehov. I och med detta 

påverkar sexualiteten och de sexuella beteenden många områden i individens liv (ibid.). 

 

2.3 Sexuellt riskbeteende 

Forsberg (2006) och Statens folkhälsoinstitut (2010) definierar sexuellt riskbeteende 

som risker relaterade till sexualitet och nämner risken att bli smittad av en sexuellt 
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överförbar infektion, risken att bli eller göra någon gravid utan att vilja det samt ett 

allmänt risktagande bland annat i form av att vara berusad i samband med sex. Det 

förklaras vidare att riskfaktorer såsom att ha multipla sexualpartners, tidig samlagsdebut 

och alkoholkonsumtion före eller i samband med sexuell aktivitet kan relateras till ett 

ökat risktagande (ibid.).  

 

Tikkanen, Abelsson och Forsberg (2011) redogör i UngKAB09, som är den hittills mest 

omfattande nationella studien om ungas kunskaper, attityder och beteenden rörande 

sexualitet, att sexuellt riskbeteende var nära förknippat med andra typer av riskbeteende 

och social utsatthet. I studien förklaras vidare att de personer som utsatt sig för sexuella 

risker ofta haft erfarenhet av tidig sexdebut och av att ha haft många olika sexuella 

partners (ibid.). Tikkanen et al. (2011) resultat visade vidare att dessa ungdomar haft en 

större erfarenhet gällande bruk av berusningsmedel än andra, erfarenhet av att ge eller få 

ersättning för sexuella tjänster samt att de oftare har varit utsatta för sexuella handlingar 

mot sin vilja. De slutsatser som Tikkanen et al. (2011) presenterade var bland andra att 

det var viktigt att på ett strukturellt plan arbeta för att så få ungdomar som möjligt ska 

leva i situationer av social utsatthet eftersom detta också är starkt förknippat med ett 

riskbeteende i sexuellt umgänge.  

 

I Stenhammar, Ehrsson, Åkerud, Larsson och Tydéns (2015) studie var syftet att 

undersöka kvinnliga universitetsstudenters sexualvanor under en 25-års period. Denna 

studie påvisade att sedan studiens början år 1989 hade antalet sexuella partners ökat 

bland de kvinnliga universitetsstuderande. Resultatet visade vidare att det hade blivit 

mer ovanligt att skydda sig med kondom vid första samlaget med en ny partner. År 

2009 hade så många som en tredjedel informerat att de vid något tillfälle hade haft en 

könssjukdom (ibid.). Stenhammar et al. (2015) kom till slutsatsen att ett större sexuellt 

risktagande bland kvinnor ökat och motiverande samhällsåtgärder riktade till dessa 

kvinnor behövdes för att minska deras risktagande. 

 

Patel, Yoskowitz och Kaufman (2007) delade i sin studie in ungdomar i hög- respektive 

lågrisktagande grupper. De ungdomar som tillhörde den högrisktagande gruppen var de 

som såg den tillfälliga njutningen i den sexuella situationen. För dessa ungdomar var det 

känslan som styrde om de skulle ha oskyddat sexuellt umgänge eller inte. Däremot såg 
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lågrisktagande ungdomar istället de risker som den tillfälliga sexuella situationen kunde 

bidra med och tog därmed hänsyn till detta i sitt beslut om användning av 

preventivmedel. Studiens resultat visade vidare på ytterligare en aspekt som kunde ha 

inverkan på användning av preventivmedel vilket var i vilken miljö som ungdomarna 

befann sig i när de skulle ha sexuellt umgänge (ibid.). 

 

Enligt Meston och Buss (2007) återspeglas vår personlighet i vårt beteende och även 

vårt sexuella beteende. Dels gällande anledningar till att ha sex men även hur man 

utövar sex och vilka metoder man använder för att få sex. Denna studie visade även på 

att om sex innebar mycket positivt i form av njutning och välmående fanns även 

negativa sidor. Dessa negativa sidor förklaras vara aspekter som exempelvis kunde vara 

psykisk påfrestning till följd av grupptryck som kunde få en individ att involvera sig i 

sexuella aktiviteter som denne inte helt var bekväm med. Vidare förklaras att de 

allmänna föreställningarna om hur individers sexliv bör se ut, kan påfalla normativt, 

tvingande och begränsande (ibid.).  

 

2.4 Ungdom 

Mørch (2010) menar att ungdomsforskningen brukar skilja mellan begreppet ungdom 

som livsfas och som social grupp. Den första definitionen, livsfas, lägger vikt vid 

identitetsutveckling, livsfasen mellan barn- och vuxenstadiet. Den följande definitionen, 

social grupp, ser ungdom som en social grupp i samhället. Gruppen kan begränsas 

utifrån ålder eller gemensamma sociala och kulturella villkor (ibid.).  

 

Enligt Ungdomsstyrelsen (2010) definieras man som ung mellan 13 och 25 år. Det 

förklaras vidare att verksamheter ämnade för denna målgrupp kan sträcka sig till äldre 

än 25 och kallar dessa för unga vuxna (ibid.). Statistiska Centralbyrån (2013) benämner 

unga vuxna som unga i åldrarna 25-29 år. Enligt 1177 (2015) uppges att 

ungdomsmottagningar kan ungdomar vända sig till i åldrarna 12- 25 år. Vidare förklarar 

1177 (2015) att det kan variera med åldersgränser från mottagning till mottagning. 

Enligt Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (2016), räknas alla invånare 

i Sverige i åldrarna 13- 25 år som ungdomar.  
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Lalander och Johansson (2007) förklarar att ungdomar idag befinner sig i ett 

spänningsfält mellan antingen en sträng moral kring sexualitet eller en sexuell frihet. 

Dessa ungdomar står mellan könsförtryck och en jämlik sexualitet samt mellan att ha 

fritt utrymme till att forma nya typer av sexualitetsmönster eller att falla in i gamla 

sociala former. Som om detta inte vore nog förklaras vidare att ungdomstiden är en 

period av konkreta problem, frågor och känslomässiga upplevelser som kretsar kring 

kroppen och sexualiteten. Alltså står dagens ungdomar i en korsning av olika krav, 

förväntningar, begär och moraliska restriktioner (ibid.).  

 

2.5 Begreppsförklaring 

“Killar och tjejer” – Med “killar och tjejer” avses i denna studie unga män och kvinnor 

i åldrarna 20- 24 år. Författarna har även valt att använda begreppet “killar och tjejer” 

med anledningen av att intervjupersonerna själva använde dessa begrepp. 

 

2.6 Uppfattning 

McDonald (2012) förklarar att uppfattning kan handla om hur en person ser och 

bedömer sin omvärld. Vidare redogör McDonald (2012) att uppfattning kan förklaras 

som en process vilken behandlar interaktionen mellan vad som föreligger i nutid och 

vad som anses vara generell verklighet. En subjektiv verklighet formas av personen med 

utgångspunkt från självupplevda erfarenheter (ibid.).   

 

2.7 Beteende 

Beteende definieras enligt Egidius (2008) som ett observerbart sätt att uppföra sig eller 

handla i en situation. Vidare förklaras att beteendet inte enbart handlar om att en individ 

anpassar sig till omvärlden utan också om ett samspel mellan individ och omvärlden 

(ibid.).  

 

2.8 Teoretisk referensram 

KAB (kunskap, attityder, beteenden) och HBM (Health Belief Model) är modeller som 

enligt Naidoo och Wills (2000) främst fokuserar på att förstå samt förklara hur individer 

gör val kring sin hälsa. KAB används enligt Naidoo och Wills (2000) för att skapa 

förståelse för hur beteenden kan påverkas. Kunskapsförmedling är enligt denna modell 
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viktig men oftast inte en tillräcklig förutsättning för att ändra ett beteende. Det är inte 

heller nödvändigt med information för att ändra ett beteende. Det som har stor betydelse 

för beteendet är attityder och för att utöva inflytande på attityder krävs oftast samspel 

med individen (ibid.). Oftast grundläggs ett beteende tidigt och det som kan inverka på 

beteendet i en viss situation förknippat med sex är bland andra ens tidigare invanda 

mönster, grupptryck, kärlek samt droger (Meston & Buss, 2007; Tikkanen et al., 2011).  

 

HBM utgår enligt Naidoo och Wills (2000) ifrån att individers beteende påverkas av att 

individen gör en bedömning kring beteendets genomförbarhet och dess för- och 

nackdelar. För att ändra ett beteende krävs enligt HBM att individen har intresse att 

ändras, uppfattar sig otrygg av beteendet, uppfattar att en ändring kommer att vara 

fördelaktig och saknar negativa konsekvenser samt anse sig ha förmåga att genomföra 

ändringen. Individen måste uppleva förändringen som betydelsefull för att ändra ett 

beteende eller ta ett hälsorelaterat beslut. Det finns en orealistisk optimism att det inte 

händer en själv som exempelvis kan vara fallet vid könssjukdomar. Det som kan 

inverka på om individen använder sig av kondom vid sexuellt umgänge är 

riskbedömningen som sedan avgör beteendet. Ett riskfyllt beteende är typiskt för 

ungdomar som lever i stunden och då har svårt att bedöma de långsiktiga effekterna. Då 

skrämselpropaganda inte har konsekvenser på lång sikt kan det endast vara nyttigt på 

kort sikt. För att ha effekt måste skrämseln vara ansedd som farlig och troligt kommer 

att påverka individen som väljer att inte rätta sig efter rådet (ibid.).  

 

Ideström (2009) beskrev i likhet med Tikkanen et al. (2011) att arbeta för att främja 

ungdomars sexuella risktagande kan vara ett viktigt arbetsområde sett ur ett längre 

perspektiv. Vidare förklaras att det är viktigt att i generellt hälsofrämjande- och 

primärpreventivt arbete bland annat bygga upp ungdomars egen styrka att styra och 

utveckla sitt sexuella liv på ett sätt de själva väljer samt mår bra av. Det preventiva 

arbetet bör vidare utvecklas för att kunna möta ungdomarnas frågor och behov på ett 

sätt som gör det möjligt för dem, förutom att reflektera över sin situation, även välja 

handlingsstrategier som minskar risken för att de ska drabbas av sitt sexuella 

riskbeteende (ibid.).   
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3 Problemformulering 
I kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska (Socialstyrelsen, 2006) framgår det 

att en barnmorska bland annat ska inneha förmågan att genom information, rådgivning 

och samtal tillämpa kunskaper om preventivmedel och dess användning, STI-

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

livscykelperspektiv. Tidigare forskning visar på ett större sexuellt risktagande bland 

ungdomar (Socialstyrelsen, 2009; Statens folkhälsoinstitut, 2010; Tikkanen et al., 

2011). Faktorer som bland andra inverkar på att ungdomar tar större sexuella risker är 

attityder, värderingar och kunskap samt användning av berusningsmedel och social 

utsatthet (ibid.). Ungdomarna som tar sexuella risker utsätter sig för smittsamma 

könssjukdomar och oönskade graviditeter (Folkhälsomyndigheten, 2015; Statens 

folkhälsoinstitut, 2010; Socialstyrelsen, 2012). Dessa könssjukdomar riskeras att smitta 

vidare till flera sexpartners. Flera av dessa könssjukdomar är anmälningspliktiga enligt 

smittskyddslagen (2004:168) och kan även leda till infertilitet och kroniska besvär. 

Vidare kan oönskade graviditeter leda till abort. Även vårdkostnaderna ökar på grund av 

ett större behov av prevention, behandling och smittspårning. Av samma anledning ökar 

också arbetsbelastningen på bland annat barnmorskor (ibid.). För att förebygga dessa 

ungdomars sexuella risktagande behövs kunskap och förståelse hos barnmorskor om de 

faktorer som bidrar till det sexuella riskbeteendet (Ideström, 2009; Wendt, 2009). 

 

4 Syfte 
Syftet med studien var att belysa ungdomars uppfattningar om vad som är ett sexuellt 

frisk- respektive riskbeteende. 

 

5 Metod 

5.1 Metodval 
 
Studien har genomförts med en intervjumetod för att samla in kvalitativa data. Kvale 

och Brinkmann (2014) redogör att vid den kvalitativa forskningen ligger vikten vid hur 

intervjupersonen uppfattar och tolkar sin verklighet. Intervjuerna har utförts i form av 

fokusgrupper. Fokusgrupper brukar enligt Wibeck (2010) gå ut på att människor träffas 
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i grupp för att bland annat diskutera olika aspekter av ett tema eller ämne. 

Fokusgruppsintervjuer kan även vara användbara när olikheter ska förstås eller när 

handlande och motivation ska studeras. Fokusgruppsintervjuer är vidare också en 

lämplig metod för att studera innehållet i det intervjupersonerna diskuterar eller hur de 

samspelar med varandra (ibid.). Fokus i denna studie ligger dock på innehållet i vad 

som diskuteras och inte på intervjupersonernas samspel.  

 

Wibeck (2010) redogör vidare att fokusgruppsintervjuer kan vara strukturerade eller 

ostrukturerade. Fokusgruppsintervjun är mer strukturerad desto mer intervjuaren styr 

samspelet i gruppen. Det kan exempelvis vara att intervjuaren utövar kontroll över vilka 

ämnen som diskuteras genom att styra frågorna och dels genom att styra 

gruppdynamiken så att alla deltar lika mycket i diskussionen (ibid.). Semistrukturerade 

fokusgruppsintervjuer ansågs vara lämplig i denna studie eftersom intervjupersonerna 

fick möjlighet att utveckla sina svar då frågorna inte innehöll någon form av 

svarsalternativ. Wibeck (2010) förklarar även att det fanns utrymme för intervjuaren att 

avvika ordningsföljden av frågorna för att ställa följdfrågor.  

 

5.2 Datainsamling och urval 

För att rekrytera deltagare till studien kontaktades rektorer i olika folkhögskolor i 

sydöstra delen av Sverige via mail och telefon. Författarna presenterade studiens syfte 

samt en förfrågan om deltagande. Rektorerna tillfrågade sedan lärarna som i sin tur 

tillfrågade eleverna. Eleverna fick möjlighet att ta del av studiens syfte och 

tillvägagångssätt genom ett informationsbrev. Lärarna kontaktade sedan författarna om 

intresse av de deltagande studenterna och tid bestämdes för intervjutillfälle. Författarna 

genomförde intervjuerna på två olika folkhögskolor. Inklusionskriterier var att 

ungdomarna skulle vara killar och tjejer i åldrarna 20- 24 år som gick på folkhögskola 

samt att de skulle kunna prata och förstå svenska. Två pilotintervjuer genomfördes på 

ungdomar i författarnas kontaktnät för att se till att intervjufrågorna var relevanta och 

minska risken för missförstånd. Författarna fick efter pilotintervjuerna ändra 

formuleringen av någon fråga för att öka dess förstålighet. Pilotintervju rekommenderas 

av Bryman (2011) för att testa guidefrågornas relevans och funktion kontra syftet.  

Intervjufrågorna har utarbetats utefter olika teman då syftet med teman var att göra 

intervjuerna lätta att förstå både för författarna och för intervjupersonerna (se Bilaga 1). 
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En annan anledning för valet av intervjuguide var också att underlätta analysen där 

svaren skulle sättas i relation till frågeställningen. Intervjufrågorna var 

semistrukturerade. Wibeck (2010) förklarar att strukturerade intervjufrågor i 

fokusgruppsintervjuer är lämplig när exempelvis känsliga ämnen diskuteras. 

Intervjupersonerna har fått svara på samma frågor, detta för att undvika att det blev 

skillnader i svaren på grund av intervjusituationerna. 

 

Sammanlagt fyra fokusgruppsintervjuer genomfördes med 21 ungdomar. Fokusgruppen 

bestod av två grupper med killar och två grupper med tjejer, däremot var inte fokus att 

göra någon jämförelse mellan dessa grupper. Wibeck (2010) redogör att ett lämpligt 

antal deltagare i en fokusgrupp är mellan fyra och sex personer. I den första 

fokusgruppen deltog sex ungdomar och i resterande grupper deltog fem ungdomar.  

Författarna såg till att intervjuerna skedde i ett mindre grupprum för att undvika diverse 

störande moment. Författarna möblerade om lite i grupprummen så att alla satt runt ett 

stort bord. Intervjuerna varade i cirka en timme och spelades in med digitalt ljud. Detta 

för att författarna skulle kunna använda sin koncentration fullt ut på själva intervjuerna 

men även för att kunna lyssna på dem upprepade gånger i efterhand. Enligt Kvale och 

Brinkmann (2014) går det att hitta material som kan vara avgörande, till exempel 

tonfall, genom att lyssna på materialet flertalet gånger. Det förklaras vidare att 

störningsmoment i form av att behöva anteckna och på så sätt kanske bryta det naturliga 

samtalsflödet under intervjuerna undveks också genom att spela in (ibid.). Författarna 

genomförde fokusgruppsintervjuerna tillsammans och turades om att ha rollen som 

moderator och observatör. Wibeck (2010) förklarar att fokusgruppen leds av en 

moderator som sköter intervjun. Moderatorn följde en semistrukturerad intervjuguide 

för att bland annat få fram alla aspekter av ämnesområdet och såg till att alla 

intervjupersoner var lika delaktiga i diskussionen. Observatören förde bland annat 

anteckningar, observerade och var uppmärksam på huruvida intervjupersonerna 

besvarade frågorna. Om observatören upplevde att intervjupersonerna inte svarat 

tillräckligt tydligt kunde denne ställa följdfrågor som gav ett större djup i samtalet 

(ibid.).       
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5.3 Analys 

Den analysmetod som använts i denna studie är en kvalitativ innehållsanalys. Enligt 

Kvale och Brinkmann (2014) beskrivs kvalitativ innehållsanalys som ett sökande i 

datamaterialet efter bakomliggande teman. Analysens utgångspunkt var manifest med 

latent inslag eftersom det enligt Lundman och Hällgren-Graneheim (2008) sker en viss 

tolkning i allt som görs. Vidare beskrevs manifest utgångspunkt som en analys av det 

synliga tema eller uppenbara i textinnehållet medan latent inslag beskrevs som en 

tolkning av den underliggande meningen i texten (ibid.). Lundman och Hällgren-

Graneheim (2008) förklarar vidare att analysen består av flera steg vilka är framtagning 

av meningsenheter, kondensering, kodning och utformning av kategorier. Analysen görs 

först genom att de transkriberade intervjuerna lästes igenom upprepade gånger för att få 

en förståelse för innehållet. Därefter valdes ord, meningar eller stycken ut ur texten som 

var relevant för studiens syfte, så kallade meningsenheter. Dessa kortades ner genom 

kondensering utan att förlora dess innebörd och delades upp i olika koder. Koderna 

lästes sedan igenom för att hitta skillnader och likheter i materialet och passande koder 

parades därefter ihop och bildade olika underkategorier. Då en röd tråd syntes i 

underkategorierna kunde kategorier skapas (se Tabell 1). Diskussioner mellan 

författarna och även handledaren pågick under hela analysprocessen. 

 

Tabell 1. Exempel på innehållsanalys. 

Meningsenheter Kondensering Kod Underkategori Kategori 
“Om man är 
helt säker på att 
man inte vill bli 
gravid så får 
man se till att 
man skyddar 
sig då” (Tjej, 
fokusgrupp 3) 

Se till att 
skydda sig 
mot graviditet 

Skydda sig 
mot 
graviditet 

Preventivmedel Ansvarsfullt 
sexuellt 
beteende 
 

“Jag tänker på 
att när man 
dricker eller tar 
droger tappar 
man en del av 
sig själv och 
gör grejer man 
annars aldrig 
hade gjort” 
(Tjej, 

När man 
dricker eller 
tar droger gör 
man grejer 
man annars 
aldrig hade 
gjort 
 

Alkohol 
eller droger 
gör att man 
gör grejer 
man aldrig 
hade gjort  

Användning av 
berusningsmedel 

Ansvarslöst 
sexuellt 
beteende 
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fokusgrupp 2) 

 

6 Etiska övervägande  
Wibeck (2010) redogör att en fråga som bör ställas i varje forskningsprojekt är om den 

metod som används är etiskt korrekt. Det förklaras vidare att fokusgruppsdiskussioner 

är tilltalande i och med att intervjupersonerna får komma till tals på sina egna villkor 

och kan låta bli att delta i känsliga delar av diskussionen (ibid.). Det finns enligt 

Vetenskapsrådet (2014) fyra huvudkrav inom de forskningsetiska principerna som ska 

skydda individen och som bör följas. Dessa fyra principer är; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet 

innebär att intervjupersonerna informeras angående studiens syfte. Samtyckeskravet 

innebär att intervjupersonerna lämnar samtycke till att medverka i studien samt att deras 

medverkan sker utan tvång vilket innebär att de kan avsluta delaktigheten utan 

motivering. Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifter förvaras på ett sådant 

sätt att obehöriga inte kan komma åt dessa och slutligen nyttjandekravet som innebär att 

det insamlade materialet endast får användas för forskningsändamål (ibid.). 

 

Intervjupersonerna fick både skriftlig och muntlig information angående studien och 

deras medverkan. Intervjupersonerna fick information om att deras medverkan var 

frivillig samt att de när som helst kunde avsluta delaktigheten utan motivering. De fick 

även information om att materialet från intervjuerna skulle hållas konfidentiellt. Studien 

fick etiskt godkännande från Etikkommitté Sydost, dnr. EPK 348-2016. Datamaterialet 

förvarades inlåst och endast författarna och handledaren hade tillgång till det insamlade 

materialet.   
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7 Resultat 
Resultatet redovisas i form av två kategorier och sex underkategorier (se Tabell 2). 

Dessa kategorier speglar vad ungdomarna uppfattar som ett sexuellt friskt- respektive 

riskbeteende. 

 

Tabell 2.Sammanställning av kategorier och underkategorier. 

Kategorier Underkategorier 
 
Ansvarsfullt sexuellt beteende 

• Kärlek, sex och relationer  
• Preventivmedel 
• Kunskap och information 

 
Ansvarslöst sexuellt beteende 

• Användning av berusningsmedel 
• Sex som självskadehandling 
• Samhällets och sociala mediers 

påverkan 

 

7.1 Ansvarsfullt sexuellt beteende 

7.1.1 Kärlek, sex och relationer 

Ungdomarna redogjorde för att det var betydligt bättre om sex och kärlek hörde 

samman eftersom man fick ut mycket mer av att ha sex med någon man hade känslor 

för. Ungdomarna menade vidare att anledningarna till att det blev bättre sex om det 

fanns kärlek var att man kände varandra mer, att man brydde sig om varandra och att 

man kände större trygghet med varandra. Flertalet av ungdomarna uppgav att de 

föredrog att ha sex med någon de tyckte om. Ungdomarna förklarade även att om man 

hade sex med någon man var kär i exempelvis sin partner kunde det vara ett sätt att 

stärka relationen. Sex med ens sexpartner var även väldigt speciellt då man tyckte om 

personen eftersom det var den största sammankopplingen som två individer kunde göra 

med varandra. De blev då till ett med varandra, med sex visade de kärlek till den andre. 

Kärlek var en förutsättning för att relationen skulle funka och att sexlivet skulle funka. 

Kärlek förklarades vidare att man brydde sig mer om den personen mer än sig själv 

ibland. I relationer behövde man inte alltid ha sex utan känslor kunde visas på annat 

sätt. Ungdomarna ansåg vidare att kärlek i en relation skulle bygga på ömsesidighet, 

tillit och bekräftelse. Samtidigt menade ungdomarna att en kärleksrelation inte alltid var 

nödvändigt för att ha en sexuell relation. En uppfattning som alla ungdomar delade på 

var att det var viktigt med att ha uppnått mognad för att kunna ha sex. Ungdomarna 
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poängterade att man inte skulle vara för ung och att åldern 15- 18 år var en lämplig 

ålder för att börja skaffa sig sexuella erfarenheter.  

 

Kärlek är väl den extrema samhörigheten mellan två människor 

så att man känner att man kompletterar den [andra personen] 

(Kille, fokusgrupp 4). 

 

Det är väl onödigt att ha ett förhållande när man inte har kärlek, finns 

inte kärlek kanske relationen inte kommer att funka (Tjej, fokusgrupp 

2). 

 

… Jag menar är man 13 år och inte alls vet vad det [sex] handlar om 

och sen blir gravid…  jag känner liksom att det måste finnas en gräns 

även om det är svårt att sätta. När man är 15, 16, 17 år tänker jag att 

man fått en chans att utvecklas psykiskt också, då är det inte bara 

kroppen som utvecklats (Tjej, fokusgrupp 2). 

 

7.1.2 Preventivmedel 

Ungdomarna ansåg att det var fördelaktigt då man använde sig av preventivmedel vid 

sexuellt umgänge. Ungdomarna uppgav vidare att det var bådas ansvar att använda sig 

av preventivmedel vid sexuellt umgänge. De främsta orsakerna till att använda 

preventivmedel var för att förhindra att bli smittad av sexuellt överförbara infektioner 

samt förhindra graviditet. Att samtala med sin sexpartner om preventivmedel 

uppfattades av ungdomarna som viktigt om man ville förhindra graviditet och även 

sexuellt överförbara infektioner. Ungdomarna menade även att det var viktigt att 

använda preventivmedel trots att de var i ett långvarigt stabilt förhållande för att 

förhindra en graviditet. Ungdomarna ansåg det väsentligt att använda preventivmedel 

med en ny partner.  

 

Jag tycker att det är bådas ansvar att ta med kondom om man inte vill 

ha några sjukdomar [könssjukdomar] (Tjej, fokusgrupp 3). 
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Jag vill prata med min flickvän innan. Vad händer om du blir gravid? 

Då har vi kommit överens om hur vi gör om det händer, då gör vi så 

här, men så vidtar vi de åtgärder som krävs för att förhindra 

graviditet givetvis (Kille, fokusgrupp 1). 

 

Träffar jag en ny kille bör jag använda kondom i början för jag 

tänker: jag tänker inte lita på honom, jag vet inte om folk ljuger om 

sånt (Tjej, fokusgrupp 2). 

 

7.1.3 Kunskap och information  

Ungdomarna ansåg att det var bra att ha kunskap inom sex och samlevnad och veta vad 

riskerna var. Flertalet av ungdomarna tyckte dock att de hade lite kunskaper om sexuellt 

överförbara infektioner. Ungdomarna uppgav att de hade fått lite information från 

skolan och tyckte inte det var tillräckligt. Många av ungdomarna berättade att de endast 

hade haft undervisning i sex och samlevnad under några veckor i en årskurs under 

högstadieåren och inte mer. Ungdomarna tyckte att undervisning i sex och samlevnad 

behövde återkomma mer regelbundet genom högstadie- och gymnasieåren. 

Ungdomarna tyckte vidare att det var viktigt att prata i skolan om sex och samlevnad 

eftersom de ansåg att ju tidigare man lärde sig om det i skolan desto bättre 

förutsättningar hade man att ha rätt kunskaper om sex och samlevnad i framtiden. 

Ungdomarna menade även på att sex och samlevnad i skolan var nödvändigt då man 

inte alltid kunde prata med familj och vänner om det. Det förekom att någon av 

ungdomarna tyckte att sex och samlevnad i skolan var viktigt eftersom någon förr eller 

senare kommer att drabbas av könssjukdom. Många av ungdomarna tyckte att det skulle 

vara bra att undervisningen i sex och samlevnad var indelad i tjej- respektive killgrupper 

så att de inte påverkades av varandra men samtidigt var det viktigt att diskussion skedde 

i den stora gruppen gemensamt.   

 

Det fick vi göra i min klass, killar fick vara för sig själva och tjejer 

fick vara för sig själva och jag kan säga såhär: om det inte hade varit 

för den lektionen så hade jag inte varit så öppen som jag är nu (Tjej, 

fokusgrupp 2). 
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De flesta lärarna är inte mer kompetenta än vad vi är i detta område, 

de har ofta samma eller mindre kunskap (Kille, fokusgrupp 4). 

 

Jag kan inte mycket om sexuellt överförbara infektioner… man vet vad 

vissa är men inte alla och hur de bryter ner kroppen, jag skulle vilja 

ha mer kunskap (Kille, fokusgrupp 1). 

 

För en del av ungdomarna så var det viktigt att själva söka information inom ämnet och 

veta var man vände sig med frågor. De flesta ungdomarna uppgav att de ibland vände 

sig till sina föräldrar med frågor om relationer. Dit ungdomarna vände sig för att skaffa 

information och rådgivning kunde vara på internetsidor som 1177.se och rfsu.se, 

ungdomsmottagningen, ungdomshälsan samt SESAM-mottagningen, läkarmottagning, 

vårdcentral. 

 

Jag går till SESAM-mottagningen, jag tycker det är bra där för där är 

riktiga barnmorskor. När det gäller preventivmedel så går man till 

ungdomsmottagningen (Tjej, fokusgrupp 2). 

 

Jag tycker att man kan diskutera mycket frågor kring sex och 

samlevnad på ungdomsmottagningen (Tjej, fokusgrupp 3). 

 

7.2 Ansvarslöst sexuellt beteende 

7.2.1 Användning av berusningsmedel 

Ungdomarna ansåg att alkohol och droger kunde påverka konsekvenstänkandet på så 

sätt att man inte använde preventivmedel vid sexuellt umgänge. Flertalet ungdomar 

förklarade att då berusningsmedel användes kunde man gå hem med okända eller vakna 

i en situation som man inte ville vara i. Ungdomarna menade även att användning av 

berusningsmedel kunde leda till att man gjorde bort sig. Ungdomarna förklarade vidare 

att då berusningsmedel användes kunde man göra någonting man inte var bekväm med 

vid sexuellt umgänge.   
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Jag tänker på att när man dricker eller tar droger tappar man en del 

av sig själv och gör grejer man annars aldrig hade gjort (Tjej, 

fokusgrupp 2). 

 

Konsekvenstänkandet skadas till 100%, man har inte koll på 

preventivmedel och man har inte koll på vem man går hem med (Kille, 

fokusgrupp 1). 

 

Det kan vara om du till exempel är för full för att tänka på 

preventivmedel och bara kör på, konsekvenstänkandet försvinner 

totalt (Kille, fokusgrupp 4). 

 

7.2.2 Sex som självskadehandling 

Ungdomarna menade på att ett ohälsosamt synsätt fanns på sexuellt umgänge. 

Ungdomarna förklarade att sex kunde användas på ett sätt som skadade individen. Det 

förklarades även att ha sex på fel sätt kunde vara väldigt riskfyllt. Att ha sex bara för att 

ha sex med flera olika partner utan att skydda sig var ett exempel. Att vissa använde sex 

på ett sätt för att visa makt var ett annat förslag. Att använda sig av sex för att fylla ett 

hål i sitt liv var även ett självskadebeteende. 

 

Man har vissa störningar så har man sex med vissa andra människor 

man inte vill ha sex med, det är jättedåligt för självkänslan, då blir det 

mer som något slags skadebeteende (Tjej, fokusgrupp 3). 

 

Det finns folk som använder sex som ett missbruk, någon form av 

bekräftelsebehov (Tjej, fokusgrupp 2). 

 

… hon knöt hela sin koppling till att människor tycker om mig när de 

har sex med mig… och man märkte att sexet för henne var att det inte 

spelade någon roll, det var bara att ligga med nån hela tiden (Kille, 

fokusgrupp 1).  
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7.2.3 Samhällets och sociala mediers påverkan  

Ungdomarna uppgav att samhället och sociala medier kunde påverka ens sexualliv. 

Samtidigt menade ungdomarna att de trodde det beror på hur bekväm man var i sig själv 

och menade exempelvis att om man inte var det så kunde man ta influenser från sociala 

medier. Ungdomarna syftade på att man då ville vara som dem [sociala medier] och 

göra som dem [sociala medier]. Ungdomarna poängterade dock att när man var bekväm 

i sig själv lät man sig inte påverkas. Ungdomarna förklarade att ju yngre man var desto 

lättare var det att påverkas. Då samhället och sociala medier påverkade ungdomarna 

genom att ge en bild av hur de skulle vara och bete sig i sin sexualitet ledde detta till att 

en del av ungdomarna tog större sexuella risker för att leva upp till förväntningarna. 

Kompiskretsen ansågs även kunna ha en påverkan på ens sexualliv. Många av 

ungdomarna ansåg också att en av orsakerna till varför sexdebuten skedde i yngre ålder 

berodde på inverkan av sociala medier. 

 

Ja, när man var yngre påverkades man av kompisarna, inte nu, nu har 

man nog bildat en egen uppfattning om vad som är vad och vad man 

tycker om. Jag känner bara vad har de med det att göra, det är ingen 

som ska kunna påverka det [sexualliv] (Tjej, fokusgrupp 2). 

 

Ju yngre ålder man är så är det lättare att påverkas… man kan ta 

influenser från tv (Kille, fokusgrupp 1).  

 

Om man känner att man måste göra det [på grund av influenser från 

sociala medier] eller känner sig tvungen då är det ett riskbeteende 

(Kille, fokusgrupp 4). 

 

8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

Studien genomfördes med en kvalitativ metod i form av fokusgrupper. Fördelen med att 

använda en kvalitativ metod är att intervjuaren får möjlighet att förstå ämnen utifrån  

intervjupersonernas livsvärld och på samma gång kunna samspela mer öppet med 

intervjupersonerna (Kvale & Brinkmann, 2014; Polit & Beck, 2008). En metod som 
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hade kunnat användas istället för en kvalitativ metod var en kvantitativ metod. Vid 

kvantitativ metod ligger dock fokus på att tolka mätbara resultat (ibid.). Författarna 

hade inte fått ta del av ungdomarnas tankar och funderingar på samma sätt eftersom den 

kvantitativa metoden mäter resultat i siffror. Ett större antal intervjupersoner hade dock 

kunnat inkluderats med den kvantitativa metoden och resultatet hade lättare kunnat 

generaliseras (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2014).  

 

Den kvantitativa metoden hade vidare varit en lämplig metod då ett ämne som sex kan 

upplevas generande och obehaglig att diskutera i intervju med främmande personer 

(Kvale & Brinkmann, 2014; Wibeck, 2010). Författarna har dock med hänsyn till att 

studiens ämne kunde upplevas känsligt valt fokusgrupp som intervjumetod då 

gruppinteraktionen kunde göra det lättare att prata om ämnet. Wibeck (2010) uppger 

även att gruppdiskussion kunde göra känsliga ämnen lättare att prata om. Om författarna 

istället hade valt enskilda intervjuer skulle berättelserna förmodligen blivit mer djupare 

och personliga men eftersom intresset för studien ligger på gruppnivå och inte på de 

enskilda berättelserna valdes fokusgrupper som metod. Sammanlagt fyra 

fokusgruppsintervjuer genomfördes med 21 ungdomar. Författarna ansåg att det var 

fördelaktigt att många ungdomar ingick i studien eftersom det gav en större variation av 

erfarenheter och åsikter i studiens resultat. Wibeck (2010) förklarar dock att ett större 

antal intervjuer kunde resultera i att det blev för mycket data att arbeta med och då 

kunde viktiga detaljer förloras.  

 

Wibeck (2010) redogör vidare att en nackdel med att utföra fokusgruppsintervjuer var 

att det kunde bli rörigt både under intervjun och vid transkriberingen av den orsaken att 

flera personer pratade samtidigt. Vidare kunde en nackdel vara att intervjupersonerna 

påverkade varandra genom att intervjupersonen svarade annorlunda än vad denne hade 

svarat om denne hade intervjuats enskilt. En annan nackdel med fokusgruppsintervjuer 

kunde vara att någon eller några av intervjupersonerna inte fick tillfälle att komma till 

tals då det fanns en intervjuperson som pratade för mycket och tog plats. En ytterligare 

nackdel kunde vara att intervjupersonerna kände sig obekväma med en del av 

intervjufrågorna och i så fall valde att inte svara på frågan (ibid.). Författarna upplevde 

det ibland svårt att urskilja vem som sa vad vid transkriberingen då intervjupersonerna 

pratade i munnen på varandra. Detta gjorde att författarna fick lyssna på samtalet 
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flertalet gånger. Alla intervjupersoner var mycket engagerade under intervjuerna. 

Författaren som agerade moderator under intervjun såg även till att alla intervjupersoner 

var lika delaktiga i diskussionen och observatören ställde ibland följdfrågor som gav ett 

större djup i samtalet. Författarna kunde ha låtit intervjupersonerna läsa igenom 

intervjufrågorna innan intervjun. Däremot kanske detta hade lett till att 

intervjupersonerna gav författarna de svaren som de trodde önskades. Semistrukturerade 

fokusgruppsintervjuer ansågs vara lämplig i denna studie eftersom det gav intervjuaren 

stort utrymme att ställa frågor samt att det var denne som styrde samtalet i gruppen. En 

nackdel med en strukturerad grupp var dock enligt Wibeck (2010) att intervjuaren 

omedvetet kunde påverka samtalet för att få fram de svaren denne önskade.  

 

Studien inriktades på ungdomar i åldrarna 20- 24 år som gick på folkhögskola. Det 

ansågs fördelaktigt av författarna att genomföra en studie med dessa ungdomar eftersom 

ett ökat sexuellt risktagande fanns i denna åldersgrupp (Statens folkhälsoinstitut, 2010; 

Tikkanen et al., 2011). Författarna tror inte att det hade varit en större skillnad i 

resultatet om fler ungdomar ingick i studien då samma uppfattningar förmedlades i 

grupperna. Det är möjligt att resultatet blivit annorlunda om en större eller mindre stad 

valts då det kan finnas en viss skillnad i attityder, värderingar och kunskap (ibid.). 

Ungdomarna delades in i kill- respektive tjejgrupper. Kvale och Brinkmann (2014) 

förklarar att homogena grupper generellt har bättre förutsättningar för 

gruppdiskussioner. Författarna observerade stämningen i gruppen under 

intervjutillfällena för att se så att ungdomarna kände sig bekväma och att ingen kände 

sig kränkt av frågornas natur. Författarna rådde ungdomarna att kontakta en barnmorska 

om ett behov uppkom att diskutera frågor relaterade till ämnesområdet. Det har varit en 

mycket god stämning i gruppen och alla ungdomar var mycket engagerade och deltog 

efter sin förmåga i diskussionerna. Författarna tror att det huvudsakligen berodde på att 

många av ungdomarna redan kände varandra. Wibeck (2010) redogör att använda sig av 

en grupp som redan fanns till var mycket effektivt då intervjupersonerna redan var vana 

vid att prata med varandra. Författarna anser dock samtidigt att det kunde ha försvårat 

studien eftersom ungdomarna redan då hade roller inom gruppen som författarna inte 

kände till. Det fanns då en risk att författarna exempelvis gick miste om information 

som ungdomarna tyckte inte var nödvändig att ta upp eftersom den redan ansågs som 

självklar inom gruppen. Wibeck (2010) förklarar vidare att faktorer som kunde leda till 
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begränsat resultat av intervjun var intervjupersonernas sammansättning och 

bekvämlighet med varandra, gruppens interna dynamik, intervjuarnas förmågor att leda 

intervjun och intervjuguidens utformning. 

 

Författarna ansåg att det var fördelaktigt att vara i en miljö som ungdomarna kände väl 

till för att bland annat skapa en trygg känsla. Kvale och Brinkmann (2014) poängterar 

även vikten av att välja en ostörd och neutral plats som var lätt tillgänglig och där 

intervjupersonerna kunde känna sig hemma. Således hölls intervjuerna på ungdomarnas 

skolor. Intervjuerna spelades in med digitalt ljud och samtliga tog lite mer än avsatt tid 

på en timme. Den kortaste intervjutiden var en timme och den längsta intervjutiden var 

en timme och trettio minuter. Enligt Wibeck (2010) var dock 60-90 minuter en lämplig 

tid för genomförandet av gruppintervjuer. Författarnas mål var att den egna 

delaktigheten skulle vara densamma i alla intervjuer och försökte hitta en balans i detta 

eftersom med en allt för stor delaktighet fanns en risk att förförståelse och förutfattade 

meningar skulle påverka svaren. Polit och Beck (2008) betonar också att det var viktigt 

att intervjuaren kritiskt reflekterar över sig själv och sina personliga värderingar och 

erfarenheter. Detta på grund av att det kunde påverka datainsamlingen och tolkningen 

av materialet (ibid.).  

 

Bryman (2011) redogör för att validitet och reliabilitet är viktiga kriterier när det gäller 

hur kvaliteten bedöms i forskning. Bryman (2011) och Kvale och Brinkmann (2014) 

hävdar att begreppen är applicerbara på kvalitativ metod. Författarna har med hjälp av 

metodlitteraturen valt att utgå från de traditionella begreppen validitet och reliabilitet 

vid analyseringen av forskningskvalitet. Validitet kallas också trovärdighet och innebär 

att metoder och forskningsdata är korrekta samt att man lyckats undersöka det man 

avsett att undersöka (Bryman, 2011). För att öka validiteten i studien har författarna 

varit noga med att redogöra för alla faser av forskningsprocessen så att läsaren kan 

uppfatta studien som trovärdig. Bryman (2011) redogör också för att validiteten ska 

kunna säkerställas krävs att forskaren är noggrann i sitt arbete när det gäller att redogöra 

för alla moment i forskningsprocessen. Reliabilitet eller tillförlitligheten som det också 

kallas, handlar enligt Bryman (2011) om att resultaten blir desamma ifall 

undersökningen genomförs på nytt. För att öka reliabiliteten har en noggrann 

transkribering genomförts av de inspelade intervjuerna. Något annat som också ökade 
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reliabiliteten var det faktum att en pilotintervju genomfördes då det var ett sätt att 

verifiera intervjutekniken eftersom det gav svar på att frågorna uppfattats som tänkt av 

intervjupersonerna. För att ytterligare öka reliabilitet gavs det utrymme i intervjuguiden 

att ställa följdfrågor för att intyga om att författarna och intervjupersonerna uppfattat 

frågorna på samma sätt. Bryman (2011) uppger att god validitet och reliabilitet är en 

anledning för att resultatet ska kunna generaliseras till att gälla även andra än 

intervjupersonerna. Enligt Wibeck (2010) är dock fokusgrupper inte generaliserbara 

utan gäller endast för de intervjupersonerna man gjort studien på. Bryman (2011) 

förklarar att överförbarhet handlar om hur pass användbart resultatet är i andra 

situationer eller grupper. Författarna anser att studien är överförbar eftersom författarna 

undersökt flera ungdomars tankar och åsikter och därmed fått flera olika svar på 

intervjufrågorna.  

 
Det insamlade materialet analyserades med Lundman och Hällgren-Graneheims (2008) 

kvalitativa innehållsanalys. Det ansågs fördelaktigt av författarna att använda en 

manifest innehållsanalys med latenta inslag för att kunna uppnå ett tillförlitligt resultat. 

Författarna har genomfört delar av analysarbetet individuellt för att sedan jämföra och 

diskutera tillsammans. Framtagning av meningsenheter var framförallt det som 

genomfördes individuellt. Det hade varit fördelaktigt om hela analysprocessen 

genomfördes av båda författarna tillsammans för att minska risken för missförstånd. 

Polit och Beck (2008) redogör dock bland annat att genom att analysarbetet utförts av 

fler än en person, individuellt och därefter jämfördes och diskuterades tillsammans 

bidrog det till att trovärdigheten för resultatet ökade. Författarna upplevde inga direkta 

svårigheter när framtagning av meningsenheter, kondensering, kodning och utformning 

av kategorier skulle sammanställas ur de transkriberade intervjuerna.  

 

8.2 Resultatdiskussion 

I föreliggande studie beskrev ungdomarna sexuellt friskt beteende som då sex och 

kärlek hörde samman. Samtidigt menade ungdomarna att en kärleksrelation inte alltid 

var nödvändigt för att ha en sexuell relation. Även Häggström-Nordin och Mattebo 

(2009) redogjorde att de flesta ungdomar tyckte att kärlek och sexualitet var 

sammankopplad. Det förklaras dock vidare att det finns en liberal inställning till 

sexualitet utan romantisk kärlek (ibid.). Den romantiska kärleken är enligt Lalander och 
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Johansson (2007) en kärleksideologi som bygger på en idé om att sexualiteten var 

förenad med kärlek. Vidare förklaras att ungdomar idag är fria i utvecklandet av sin 

sexualitet vilket innebär att de har möjlighet att frångå tidiga normer kring sex och 

kärlek (ibid.).  
 

Det framkom vidare i föreliggande studie att ungdomarna uppfattade sexuellt friskt 

beteende som då man använde sig av preventivmedel vid sexuellt umgänge.  

Ungdomarna ansåg vidare att diskutera med sin sexpartner om preventivmedel var 

viktigt. Detta sågs även i Roberts och Kennedys (2006) studie vars syfte var att 

undersöka kvinnliga universitetsstudenters kondomanvändning vid sexuellt umgänge. 

Denna studie påvisade att de kvinnliga universitetsstuderande hade en positiv attityd till 

kondomanvändning vid sexuellt umgänge och ansåg dessutom att kondomanvändning 

var ett viktigt ämne att diskutera. Vidare uppgav hälften av de kvinnliga 

universitetsstuderande att de hade nekat till sexuellt umgänge då deras partner hade 

vägrat att använda kondom (ibid.). Även Kang och Moneyham (2007) visade i sin 

studie att universitetsstudenterna var positiva mot kondomanvändning vid sexuellt 

umgänge. Vidare förklarades att en diskussion om preventivmedel kunde bidra till att 

partnerna påverkade varandra i beslut om att använda kondom och därmed hindra 

sexuellt överförbara infektioner och oönskade graviditeter (ibid.).  

 

Ungdomarna i föreliggande studie uppfattade vidare sexuellt friskt beteende som då 

man hade kunskaper om sexuellt överförbara infektioner och visste vad riskerna var 

samt vart man sökte information och vände sig med frågor. Många av ungdomarna 

uppgav dock att de hade lite kunskaper om sexuellt överförbara infektioner och tyckte 

att de hade fått lite information från skolan. Detta bekräftades även av Tikkanen et al. 

(2011) som i sin studie beskrev bland annat att ungdomar önskade mer kunskap om 

sexuellt överförbara infektioner, dess smittvägar och hur de kunde genomföra säkert 

sex. Folkhälsomyndigheten (2014) redogjorde även för att internet och 

ungdomsmottagningen under de senaste åren hade vuxit i betydelse som 

informationskällor. Detta stämde också väl överens med vad som framkommit i 

föreliggande studie där ungdomarna bland annat uppgav internetsidor såsom 1177.se, 

rfsu.se och ungdomsmottagningen på orten som informationskällor. Bäckman (2010) 

redogör att målet med sex- och samlevnadsundervisningen i skolan var att ungdomar 
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bland annat skulle lära sig utan att uppleva skamkänslor om ämnet, kunna bekräfta sina 

lustkänslor och samtidigt lära sig att ta ansvar för sin sexualitet. Vidare var målet med 

sex- och samlevnadsundervisningen i skolan att ungdomar skulle kunna växa som 

personer, kunna fundera över sig själva och lära sig leva med andra människor utan att 

ha fördomar om dem (ibid.). Forsberg (2007) ansåg också att skolan var den viktigaste 

platsen för att kunna genomföra preventivt arbete inom sex och samlevnad. Detta för att 

det var en plats som omfattade alla ungdomar under en lång fas i livet. Det förklarades 

vidare att det arbete som bedrevs i skolan sedan kunde stöttas genom vidare samarbete 

och engagemang från andra instanser som ungdomarna befann sig i. Dessa instanser 

kunde till exempel vara ungdomsmottagningar, fritidsgårdar och idrottsföreningar 

(ibid.). 

 

Ungdomarna beskrev vidare i föreliggande studie ett sexuellt riskbeteende som då 

berusningsmedel användes på så sätt att man inte använde preventivmedel vid sexuellt 

umgänge. Detta intygas även av Socialstyrelsen (2009) som beskrev att en anledning till 

att ungdomar valde att inte använda preventivmedel vid sexuellt umgänge kunde vara 

att de hade konsumerat alkohol. Vidare förklarades att det hade skett en ökning av 

alkoholkonsumtion bland ungdomar de senaste tio åren samt att en ökning också hade 

skett av sexuellt överförbara infektioner (ibid.). Även Forsberg (2006) redogör att en 

anledning till att ungdomar hade oplanerat sexuellt umgänge var alkoholintag. Likaså 

menar Tikkanen et al. (2011) att det fanns en koppling mellan alkohol, droger och 

sexuella risktaganden. Vidare förklaras att oskyddat sex eller deltagande i sexuella 

aktiviteter som man efteråt ångrade var några exempel på sexuella risktaganden (ibid.).  

 

Sexuellt riskbeteende uppfattades vidare av ungdomarna i föreliggande studie som då 

sex användes på ett sätt som skadade individen. Att ha sex bara för att ha sex med flera 

olika partner utan att skydda sig var ett exempel. Socialstyrelsen (2009) och Häggström-

Nordin och Mattebo (2009) redogjorde också att det hade blivit mer tillåtande att ha fler 

sexuella kontakter och tillfälliga sexpartners vilket i sin tur medförde en ökad risk att 

drabbas av sexuellt överförbara infektioner. Espinosa-Hernández och Lefkowitz (2009) 

beskrev i likhet med Naidoo och Wills (2000) modeller (KAB och HBM) att vid 

sexuellt umgänge utan preventivmedel fokuserade ungdomarna främst på den sexuella 

njutningen istället för de negativa konsekvenserna. Likaså menade Patel et al. (2007) att 



 

 

 

24 
 

de ungdomar som såg den tillfälliga njutningen i den sexuella situationen tillhörde den 

högrisktagande gruppen. Vidare förklarades att dessa ungdomar kunde vara så 

uppslukade av det sexuella umgänget att de endast fokuserade på nuet och inte tänkte på 

vilka konsekvenser beteendet kunde medföra (ibid.). Även Naidoo och Wills (2000) 

menar att uppvisandet av beteendet av att vara fokuserad endast i stunden är typiskt för 

ungdomar som har svårt att se de långsiktiga effekterna. 

 

Sexuellt riskbeteende uppfattades även av ungdomarna i föreliggande studie som då 

samhället och sociala medier påverkade dem genom att ge en bild av hur de ska vara 

och bete sig i sin sexualitet. Ungdomarna menade vidare att detta kunde leda till att en 

del av dem tog större sexuella risker för att leva upp till förväntningarna. Liknande 

uppfattning fann även Mattebo och Häggström-Nordin (2009) där de uppenbarade att 

medias sexualiserade bild av samhället påverkade attityderna hos ungdomar i stor 

omfattning. Det förklarades vidare att media hade stort fokus på sex och att det kunde 

vara svårt att undvika att i någon grad påverkas av median (ibid.). Även Meston och 

Buss (2007) redogör för detta i sin studie och menade att de allmänna föreställningarna 

om hur individers sexliv bör se ut kunde bland annat påfalla tvingande. Vidare 

förklarades att detta kunde leda till att en individ involverade sig i sexuella aktiviteter 

som denne inte helt var bekväm med (ibid.). 

 
9 Slutsats 
Det kan konstateras utifrån studiens resultat att det finns både frisk- och riskfaktorer att 

utgå ifrån i preventionsarbetet mot sexuellt riskbeteende hos ungdomar. Resultatet från 

föreliggande studie visar att det finns faktorer som kan verka preventivt mot sexuellt 

riskbeteende hos ungdomar men också faktorer som kan utgöra en risk för att de ska 

drabbas av sitt sexuella riskbeteende. Resultatet från föreliggande studie anses vidare 

kunna användas som grund för att utveckla nya och/eller förbättra metoder för 

preventionsarbetet mot sexuellt riskbeteende hos ungdomar. Barnmorskan möter i sitt 

arbete ungdomar främst på ungdomsmottagningar men även inom skolan. Det som är av 

betydelse i barnmorskans arbete med ungdomar är att främja ungdomars sexuella hälsa, 

både den fysiska och den psykiska. I barnmorskans arbete ingår det att bland annat ge 

kunskap om hur ungdomar kan skydda sig mot sexuellt överförbara infektioner och 

oönskade graviditeter. Det är viktigt att barnmorskan strävar efter att uppnå förståelse 
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av de behov som ungdomarna kan ha för att kunna stödja dem på bästa möjliga sätt. Det 

är vidare viktigt att barnmorskan inger trygghet och kan samtala med ungdomarna om 

deras sexualitet utifrån deras egna perspektiv. Barnmorskan arbetar då på så sätt för att 

hälsorisker förknippade med sexuellt beteende förebyggs.   

 

10 Förslag till vidare forskning 
Många av ungdomarna tyckte inte att sex- och samlevnadsundervisningen i skolan var 

tillräcklig. Författarna anser att skolan har en central roll i ungdomarnas 

kunskapsutveckling inom sex och samlevnad och kan inte ersättas även om det finns 

flera informationsskällor ungdomarna kan använda sig av. Ungdomarnas åsikter är 

betydelsefulla för att kunna förändra och förbättra undervisningen i sex och samlevnad. 

Författarna anser därför att det vore intressant att genomföra en kvalitativ studie för att 

ta reda på ungdomars uppfattningar om sex- och samlevnadsundervisningen i skolan. 

Författarna anser också att det hade varit intressant att ta reda på om ungdomarna ansåg 

att undervisning i sex och samlevnad behövde återkomma mer regelbundet genom 

högstadie- och gymnasieåren. Författarna anser vidare att en studie bland lärare som 

undervisar i ämnet vore intressant för att ta reda på om dessa anser sig tillräckligt 

utbildade eller önskar få möjlighet till kompetensutveckling inom området. Författarna 

anser också att det vore intressant att ta reda på om samarbetet med externa 

verksamheter behöver utvecklas.  
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Bilaga 1 Intervjuguide  

Inledande frågor 

- Hur gammal är du? 
- Vilket program går du, yrkesförberedande/ studieförberedande program? Hur trivs du? 
- Är du i ett förhållande?  
- Vad anser ni är preventivmedel? 
- Vilka sexuellt överförbara infektioner (STI) känner ni till? 

Kärlek och sex 

- Vad är kärlek för er? 
- Vad är sex för er? 
- Anser ni att kärlek och sex hänger ihop? 
- Vad eller vem påverkar hur ni tänker kring sex och relationer?  
- Anser ni att man behöver känna en person för att ha sexuellt umgänge?  
- Har killar och tjejer lika stort sexuellt behov?  
- Vid vilken ålder anser ni är lämpligt att börja ha sex? 
- Anser ni att tidig sexuell debut hänger ihop med mängden sexuella partners? 

Sexuellt beteende 

- Hur definierar ni sexuellt frisk- respektive riskbeteende? 
- Är användning av exempelvis alkohol, tobak och droger en betydlig faktor för sexuellt 

riskbeteende? 
- Vem bär ansvaret för att preventivmedel används vid sexuellt umgänge? 
- Hur viktigt anser ni det är att prata om preventivmedel med sexpartnern? 
- Vad anser ni att den främsta anledningen kan vara till att använda respektive inte 

använda preventivmedel vid sexuellt umgänge?   
- Anser ni exempelvis att kondom alltid bör användas trots att man är i ett långvarigt 

stabilt förhållande?   
- Hur allvarligt skulle det vara för er att få STI? 
- Anser ni att kompiskretsens åsikter om sex har stor betydelse vid sexuellt umgänge? 
- Anser ni att de allmänna föreställningarna om hur individers sexliv bör se ut kan 

påfalla tvingande? 

Kunskap  

- Anser ni att ni har tillräckliga kunskaper om STI och preventivmedel? 
- Vart vänder ni er för att få information och rådgivning om STI och preventivmedel? 
- Anser ni att det är viktigt att diskutera frågor kring sex och samlevnad i skolan eller på 

ungdomsmottagning?     

 
 
 


