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Syftet med studien är att lyfta fram professionellas erfarenheter och upplevelser i arbetet 

med ungdomar som har eller har haft ett riskfyllt sexuellt beteende, samt belysa 

fenomenet sex som självskadebteende. Studiens metodologiska utgångspunkt var en 

hermeneutisk kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer. Vi har analyserat vårt 

resultat med hjälp av motivationsteori från Jenner (2004). Vårt huvudsakliga resultat är 

att de professionella vi intervjuat tror att ungdomar som har ett riskfyllt sexuellt 

beteende så väl som sex som självskadebeteende, använder det som affektreglering och 

ett sätt att minska sin ångest. För att försöka minska den här typen av problematik så är 

relationen mellan professionell och ungdom oerhört viktig, genom tillitsfulla relationer 

bygger de professionella upp ungdomars självkänsla och självförtroende.  

En av våra slutsatser är att studien förhoppningsvis kommer att tillföra ytterligare 

kunskap om sex som självskadebeteende och hur man bygger förtroende med 

ungdomarna - till professionella inom socialt arbete. Samt en ökad förståelse om hur 

man närmar sig och pratar öppet om den här problematiken med den här gruppen av 

människor. 
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Tack 
Vi vill ta tillfälle i akt och tacka alla våra intervjupersoner som tagit sig tid att träffa oss 

och därmed gjort den här studien möjlig, samt ett speciellt tack till en av 

intervjupersonerna som överhuvudtaget möjliggjorde våra intervjuer genom att 

förmedla nödvändig kontakt.  

 

Vi vill också passa på tacka vår handledare Marita Pekkanen för allt stöd och all 

vägledning vi fått under arbetets gång. Även till Mats Anderberg som gav oss tips om 

vilken teori vi kunde använda, utan den hade vi stått handfallna. 

 

Avslutningsvis vill vi tacka varandra för ett kanonbra genomfört uppsatsskrivande, för 

stöd i med och motgångar och i mentala sammanbrott.  

 

Chanel & Louise 
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1 Inledning 
 

– Jag är väldigt förtjust i att man liksom tvingas fråga om alla saker. [...] Jag 

kommer ihåg en kille, en ung kille som jag frågade och sen när man kom till det här 

med övergrepp och misshandel och så tittade han – ja, jag har faktiskt varit sexuellt 

utsatt, men jag har inte sagt det någon gång innan och det är liksom ingen som har 

frågat heller. Och jag hade nog heller inte frågat det, om det inte har varit så att 

det hade ingått i en intervju. (Alm, 2015. s. 161) 

Ovanstående citat är sagt av en behandlare under en intervju om fördelar med att 

professionella använder sig av ett standardiserat frågeformulär, där behandlaren tvingas 

ställa frågor till en klient den annars kanske inte hade tänkt på. Frågor som exempelvis 

rör känsliga områden eller frågor som den professionella kan uppleva som irrelevanta 

för den specifika klienten. Sådana frågor kan handla om sexuella övergrepp som i 

efterhand kan visa sig vara mer relevanta än den professionella initialt har trott (Alm, 

2015). 

Att man frågar någon om man misstänker att de blivit sexuellt exploaterade, utan vikt på 

hur man frågar, är något som är centralt i en vägledningsrapport av Grände et. al. 

(2009). Vägledningsrapporten riktar sig till de som arbetar med barn och unga. Den 

beskriver vad sexuell exploatering innebär, hur man kan upptäcka den och hur man 

hjälper de som blivit utsatta. Rapporten nämner att man möjligtvis måste fråga samma 

person flera gånger innan man når fram till denne om att man finns där och bryr sig. För 

även om den som blivit utsatt för sexuell exploatering inte pratar om det så betyder det 

inte att den inte vill eller har behov av att prata och dela med sig om det som hänt. 

   Därför är det viktigt att man uppmärksammar, lyssnar och försöker fånga upp de unga 

så fort som möjligt. Ibland har man rätt, ibland inte, då kan man behöva påminna sig 

själv om att man inte tar upp ämnet i syfte att göra någon illa utan för att man bryr sig 

och är bekymrad. Ytterligare så skriver Grände et. al. (2009) att sexuell exploatering är 

ett växande problem och i takt med att tekniken och sociala medier växer så växer även 

detta problemområde. 

I den här studien kommer ett sexuellt riskfyllt beteende innebära både fysiska och 

psykiska övergrepp, samt övergrepp i form av bilder tagna i utsatta situationer som 

sedan sprids vidare utan tillåtelse. Som en del av ett riskfyllt sexuellt beteende kommer 

även självskadebeteende genom sex att tas upp. 

Intresset för den här studien väcktes under vår B-uppsats där vi skrev om ‘Sexuell 

exploatering av unga online och psykisk ohälsa’. Det var också då vi kom i kontakt med 

problematiken ’självskadebeteende genom sex’. Vi fick uppfattningen om att den här 

problematiken är stor och relativt vanligt förekommande men att det finns mer av det än 

man kan se då den ännu inte verkar vara särskilt uppmärksammad. Vi ville därför 

undersöka kunskapsbasen hos professionella som möjligtvis skulle kunna komma i 

kontakt med de här ungdomarna för att lyfta fram deras erfarenheter av arbetet samt ta 

reda på hur de arbetar med problematiken. 

I en undersökning utförd av Ungdomsbarometern på uppdrag av försäkringsbolaget If 

(2012) så framkom det att nästan två elever per gymnasieklass någon gång har använt 

sex i syfte för att självskada. Detta, enligt If (2012), innebär att sex som 

självskadebeteende numera är ett faktum och inget man längre kan blunda för. De 

menar också att detta är ett samhällsproblem som vi – föräldrar, skola och sjukvård – 

måste ta ansvar för att förhindra. 
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Att unga skaffar sig sexuella erfarenheter kan i många sammanhang ses som både 

positivt och negativt. Positivt för de unga är att de lär känna sig själva och sin kropp. 

Men negativt är att de kan utsätta sig själva för fara genom att äventyra sin hälsa genom 

till exempel en smittsam könssjukdom (Hammarlund, 2009), eller genom att straffa sig 

själva genom att flytta fokus från det som gör ont inombords till något som gör ont i 

kroppen (Tjejjouren, 2017). Det är genom fara för de ungas egen hälsa som ett riskfyllt 

sexuellt beteende bör ses som ett problem, och därför även något som borde eftersträvas 

att förhindra.  

 

Problematiken med ett riskfyllt sexuellt beteende är svår att fastställa och i en rapport 

från Folkhälsomyndigheten (2017) så framgår det att ca. 40% av de ungdomar som 

svarat på enkäten någon gång utsatts för en sexuell handling mot sin vilja. Det framkom 

också att en del även sålt sex mot ersättning, men inte i lika hög omfattning som 

sexuella handlingar mot sin vilja.  

   Överlag upplevde de flesta deltagarna en god sexuell hälsa och att man fått bra eller 

delvis bra information om sex och samlevnad via Internet och skola. Det område som de 

dock ansåg att de fått för lite kunskap inom var jämställdhet, genus och relationer. Detta 

skapade något ojämlika förhållanden mellan tjejer och killar och det kan, enligt 

Folkhälsomyndigheten (2017), försvåra arbetet med en god tillgänglighet för 

hälsofrämjande insatser. Ojämställdheten försvårar även förebyggande arbete mot sex 

mot någons vilja och en god reproduktiv hälsa.  

 

Ur ett socialpedagogiskt perspektiv anser vi att detta ämne är relevant då det i grund och 

botten handlar om att arbeta med ungdomar och psykisk ohälsa. Ett riskfyllt sexuellt 

beteende kan leda till svåra konsekvenser som påverkar den unga allvarligt även i vuxen 

ålder, så som sexuella övergrepp, depression och självskadebeteende genom sex. Därför 

är det viktig att man som professionell uppmärksammar problemen redan i tidig ålder, 

för att på så sätt förhindra att dessa konsekvenser uppstår senare i livet (Jonsson & 

Svedin, 2012; Jonsson & Lundström Mattsson, 2012). 

Som professionell inom socialpedagogik bör det även läggas vikt vid relationsskapande 

och motivation till förändring, anser vi, för att på ett gynnsamt sätt hjälpa den unga  till 

en god psykisk hälsa.  Folkhälsomyndighetens rapport (2018) om “motiverande samtal 

med unga om sexuell hälsa” visar på att motiverande samtal har visat en liten men 

betydande framgång gällande ungas sexuella hälsa. Rapporten belyser vikten av att den 

professionella respekterar de ungas autonomi samtidigt som de vägleder den unga till ett 

hälsosamt sexualliv genom att inkludera den ungas egna synpunkter. 

 

1.1  Begreppsdefinitioner 

Sexuellt risktagande – Avser sådant som medför risker för sexuellt överförbara 

infektioner och oönskad graviditet där med oskyddat sex, sex mot ersättning och sex 

som självskadebeteende. 

 

Sex som självskadebeteende – Avser unga som har ett mönster av att söka sig till 

sexuella situationer i syfte att psykiskt eller fysiskt skada sig själv.  

 

Sexuell exploatering – Omfattar sexuella övergrepp, sexuellt utnyttjande och 

barnpornografi.  

 

Ungdomar/Unga – Avser personer mellan 12-20 år. 
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Professionella – Personer som är verksamma inom socialpedagogik med fokus på att 

hjälpa ungdomar med problematiska beteenden. 

 

2 Bakgrund 
En rapport från Folkhälsomyndigheten förklarar att definitionen av ett riskfyllt sexuellt 

beteende inte är fastställd utan kan vara handlingar som ökar risken för sexuellt 

överförbara infektioner, oönskad graviditet, oskyddat sex, många sex partners, tidig 

sexdebut, sex mot ersättning, sexuellt övergrepp samt preventivmedel annat än kondom 

(Folkhälsomyndigheten, 2018). Rapporten riktar sig däremot mot HIVprevention, därför 

anser vi inte att frågan om vilket preventivmedel man använder är ett riskfyllt beteende, 

då vi inte har fokus på HIV prevention. Vi i vår studie definierade därför ett riskfyllt 

sexuellt beteende som risken för sexuellt överförbara infektioner, oönskad 

graviditet  och därmed oskyddat sex, sex mot ersättning, många sexpartners och att 

skicka utmanande bilder på sociala medier samt sex som självskadebeteende.  

   Sex som självskadebeteende innebär att ha ett mönster av att söka sig till sexuella 

situationer i syfte att psykiskt eller fysiskt skada sig själv (Landberg, 2012). 

  

Sexuell exploatering rör sig om fysiska och psykiska övergrepp på både män och 

kvinnor i alla åldrar (Grände, et al., 2009). Enligt brottsbalken kap. 6. Om sexualbrott så 

innebär detta allt ifrån sexuellt ofredande, olaga hot eller tvång, sexuell posering, ta 

kontakt med barn i sexuellt syfte och sexuellt våld (SFS 1962:700). Lagen är reviderad 

2018 och revideringen bygger på frivillighet, och kallas samtyckeslagen.  Den innebär 

att gränsen för en straffbar gärning börjar vid om deltagandet är frivilligt eller inte, 

vilket betyder att även om gärningsmannen inte använt sig av våld så kan den straffas 

(SFS 1962:700). 

 

Livingstone & Görzig (2014) skriver om hur svårt det kan vara att hålla god takt med 

teknikens utveckling och att skydda ungdomar från att råka illa ut online försvåras 

därför avsevärt. De har i sin studie undersökt vilka ungdomar som löper en större risk 

av att exploateras online och samband med sexuellt riskfyllda beteenden.  

   Resultatet visar att de som söker uppmärksamhet och som lider av psykisk ohälsa i 

större utsträckning blir offer för sexuell exploatering online. Dock visade det sig att de 

som inte led av psykisk ohälsa utan i högre grad sökte uppmärksamhet online klarade 

sig bättre från att exploateras sexuellt än de med högre psykiska svårigheter. Med det 

menar de att en viss grad av uppmärksamhetssökning online även kunde ge en sorts 

motståndskraft för att exploateras sexuellt, för att de kunde hantera eventuella 

meddelanden och dylikt som skickades till dem, jämfört med de med psykisk ohälsa 

som tog illa vid sig lättare då de helt kunde sakna värdefulla skyddsfaktorer 

(Livingstone & Görzig, 2014). 

   Grände et. al. (2009) påpekar att det kan vara svårt att få en inblick i ungas sexuella 

hälsa då de unga många gånger inte ser själva att de blivit utsatta för ett sexuellt 

övergrepp om det inte skett fysiskt, vilket försvårar att nå ut till de som blivit sexuellt 

exploaterade online. 

 

I Grände et. al. (2009) så ligger fokus på att få professionella att våga fråga unga öppet 

om de har varit med om något traumatiskt. Även om det är svåra ämnen att prata om, så 

måste professionella våga ta upp det med ungdomarna. En yrkesverksam psykolog 

förklarar att hur man frågar inte har någon betydelse egentligen, och med de ungdomar 

han talat med så säger alla konsekvent “Men fråga mig bara!” (Grände et. al, 2009. s. 

41).  
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   Ungdomar vill bli sedda, de vill dela med sig, men det är inte alltid de vågar. Därav är 

det extra viktigt att de som professionellt arbetar med barn och unga tar ansvar i att 

fråga även de svåra frågorna (Grände et. al. 2009). 

  

Vidare skriver de legitimerade läkarna Anna Berglund och Gun Heimer (2016) att flera 

studier visar att det finns starka kopplingar, dock okända orsakssamband, mellan 

våldsutsatthet och psykisk ohälsa. Våldsutsatthet är en bidragande faktor till psykisk 

ohälsa och psykosomatiska symtom och därigenom sexuella risktaganden, vilket också 

ger en ökad risk för psykisk ohälsa, hävdar författarna. Hälso- och sjukvården är en del 

av de professionella som kan upptäcka och först behandla när unga söker vård. 

Författarna rekommenderar en uppdaterad anamnes innehållande en fråga om 

våldsutsatthet för att ta reda på om den som sökt hjälp har blivit utsatt för våld. 

 

3 Tidigare forskning 

3.1 Affektreglering och sexuellt riskfyllda beteenden 

En studie av Jonsson och Svedin (2012) visar att många av de unga som blivit sexuellt 

exploaterade i större utsträckning lider av psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa kan bero på 

låg självkänsla, låg känsla av sammanhang eller svåra händelser tidigare i livet. 

   Svåra händelser tidigare i livet kunde innebära sexuella övergrepp, enligt Jonsson & 

Svedin (2012). För psykisk överlevnad använde sig ungdomarna i studien av sex som 

metod för att dämpa sina känslor och stå ut med sig själva. Det kan leda till 

problematiska sexuella beteenden vilket gör att risken för fler sexuella övergrepp ökar. 

Symtom på psykisk ohälsa kan vara anti-sociala tendenser, depression, ångest, 

dissociation, posttraumatisk stress och sexuella bekymmer. 

 

Bristande närvaro av pålitliga vuxna eller ett gott socialt nätverk kan påverka den 

psykiska hälsan genom depression eller ångest. Utan goda och stabila 

familjeförhållanden och skyddande sociala nätverk så löper unga större risk att söka 

positiv bekräftelse på annat vis, exempelvis genom sociala medier. Det blir då en 

riskfaktor för att utnyttjas sexuellt och för vissa betyder avsaknaden av positiv 

bekräftelse, och därigenom låg självkänsla och självdestruktivitet, ett ökat sexuellt 

risktagande för att uppnå önskad positiv bekräftelse (Jonsson & Svedin, 2012). 

   Jonsson och Svedins (2012) studie visar också att ungdomarna ständigt bar en oro 

med sig om att privata bilder och filmer de delat på sociala medier skulle spridas vidare 

till obehöriga. Men behovet av att få positiv bekräftelse och bli sedda är stort och många 

ungdomar gör det trots en känsla av skam, ångest eller oro efteråt. Känslan av skam och 

oro för också en känsla av självförakt med sig. 

 

Risken med att unga söker bekräftelse hos okända människor är att de riskerar att bli 

utnyttjade, och då förstärks självföraktet hos ungdomen. När förövaren tilltalar 

ungdomen med skällsord, behandlar dem som en vara eller inte tilltalar dem 

överhuvudtaget så förstärks självföraktet och sökandet efter den positiva bekräftelsen 

ytterligare (Jonsson & Svedin, 2012). Ytterligare en studie bekräftar detta genom att 

även i den så beskriver ungdomarna att de tog sexuella risker för att söka positiv 

bekräftelse för att de skulle må bättre för stunden men efteråt tog ångesten vid igen. Det 

är bland annat genom detta risktagande som de riskerar att utveckla självskadebeteende 

genom sex (Jonsson och Lundström Mattsson, 2012). 

 

Även internationella studier stödjer svensk forskning i att unga som exploateras sexuellt 

ofta har svårt med affektreglering och att de inte känner sig viktiga. De bekräftar också 
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att unga saknar goda sociala förhållanden och faller därför offer för gärningsmän som i 

början verkar bra, men som sedan visar sig vara raka motsatsen. Men då har 

ungdomarna redan blivit emotionellt involverade och att lämna ett destruktivt 

förhållande blir oerhört svårt (Rothman et.al. 2015). Caron, et. al. (2017) hävdar i sin 

studie att det finns starka orsakssamband mellan olika former av anknytning, 

exempelvis romantisk anknytning och brist på anknytning till vårdnadshavare under 

uppväxten, och självskada i tonåren. Och att självskadan då blir en utveckling av 

svårigheten till affektreglering. 

 

3.2 Sex som självskadebeteende 

Problematiska sexuella beteenden som kan uppstå vid sexuell exploatering online är att 

unga senare använder sex som självskadebeteende (Landberg, et al., 2015). Detta 

självskadebeteende kan bero på posttraumatisk stress till följderna av de tidigare 

upplevda sexuella övergreppen. Ångest och depression är en stor bidragande faktor, 

desto grövre övergrepp ungdomarna har blivit utsatta för desto mer symtom på psykisk 

ohälsa hade de (Landberg, et al., 2015). Ångest, depression, ätstörningar, trauman och 

posttraumatisk stress är alla riskfaktorer för självskadebeteende genom sex. De 

riskfaktorerna gör att det finns en möjlighet att sex som självskadebeteende är en 

oidentifierad riskgrupp i andra studier som handlar om självdestruktivitet. Det nämns 

också av Jonsson & Lundström Mattsson (2012) att det finns ett samband mellan 

sexuellt risktagande och trauman. 

   Ytterligare en studie styrker detta, att sex som självskadebeteende grundar sig i 

tidigare sexuella övergrepp eller andra svåra händelser i ungdomars liv. Att självskada 

blir därmed ett sätt att överleva psykiskt och för stunden minska ångest och självförakt. 

Det uppger ungdomar i en studie av Jonsson och Svedin (2012).  

  

Unga skadar sig genom sex för att lindra ångestfyllda tankar genom att söka bekräftelse. 

Självdestruktivitet genom sex stämmer överens med självdestruktivitet överlag när det 

kommer till behovet att klara av att reglera sina känslor (Jonsson & Lundström 

Mattsson, 2012). Ytterligare forskning säger även att den här typen av 

självskadebeteende är svår att sluta med på grund av affektreglering, förmågan att 

hantera och reglera sina känslor, som i perioder blir ungdomarnas enda sätt att 

kontrollera alla känslor (Fredlund, et al., 2017). 

  

Det är svårt att motivera ungdomar till att delta i studier, enligt Jonsson och Svedin 

(2012), angående att öka kunskapen om sexuella risktaganden och sex som 

självskadebeteende. Detta för att många av dem lever undanskymda och därmed svåra 

att komma i kontakt med. 

   Kontakt behövs inte bara för ökad kunskap utan också för att kunna hjälpa 

ungdomarna. Studien visade även att unga som använder sex som självskadebeteende 

hade svårare att prata om det jämfört med de som blivit sexuellt exploaterade utan att 

använda sex som ett självskadebeteende. 

   Detta är något som även nämns i Fredlund et al. (2017) där de upplyser om att deras 

studie inte är generaliserbar för ungdomar som använder sex som självskadebeteende, 

då det finns en möjlighet att de ungdomar som valt att inte svara kan vara den mest 

utsatta gruppen (Fredlund et al. 2017). 

 

I Fredlund et. al. (2017), som är en svensk studie skriven på engelska, så benämns sex 

som självskadebeteende som “sex as self-injury” (SASI). Men i internationella studier 

verkar inte detta vara ett begrepp man använder. Däremot finns det studier som skriver 

om “risky sexual behaviour” och där beskrivs sex som självskadebeteende som “non-
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suicidal self-injury” (NSSI) (Plener et. al., 2012; Mangilo, 2010). Dock ska det tilläggas 

att ingen av de nämnda studierna (Plener et. al., 2012; Mangilo, 2010) har fokuserat på 

sex som självskadebeteende, utan de handlar mer om riskfyllda sexuella beteenden och 

självskadebeteende genom förstörelse av egen kroppsvävnad och kopplingar mellan 

trauman i barndom eller tidiga tonår.  

   Studierna visar att affektreglering var en stark koppling till NSSI och att det börjar 

yttrar sig i de tidiga tonåren. Plener et al. (2012) visar också att affektreglering påverkar 

ungdomars hjärnutveckling, och att även detta kan vara en orsak till att man skadar sig 

själv med sex och tar sexuella risker.   

   Mangilo (2010) visar på ett liknande resultat där de kommit fram till att sexuella 

övergrepp mot barn bör ses som en signifikant riskfaktor för NSSI. De poängterar också 

en betydande koppling mellan att de som blivit utsatta för övergrepp som barn också 

lider av andra psykologiska besvär och beteendeproblem.  

 

3.3 Professionell hjälp 

Ovannämnda studier visar överlag att ämnet sexuell exploatering är viktigt för den 

professionella att ha kunskap om. Det behövs mer kunskap och fördjupning i hur man 

närmar sig och bemöter någon som blivit sexuellt exploaterad. Förekommande i 

samtalen med ungdomarna i Jonsson och Svedins (2012) studie är att de beskrev sig 

själva med stort självförakt och använde ord som: ful, äcklig, värdelös, inte som alla 

andra och borde inte få leva.  

  

De flesta ungdomar i Jonsson och Svedins (2012) studie hade haft kontakt med 

socialtjänsten men ungdomarna kände sig inte hjälpta av dem utan snarare överkörda 

och missuppfattade. Ungdomarna upplevde att de tog upp någon annans tid och var i 

vägen om de försökte berätta om sin livssituation. För dem som berättade var 

uppfattningen att den professionella inte visste hur denne skulle hantera informationen, 

att de saknade kunskap och att ungdomen ändå inte fick någon hjälp. 

   Yrkesverksamma barnpsykiatrikern och professorn Carl Göran Svedin nämner i en 

intervju i Jonsson och Lundström Mattssons (2012) studie att det är viktigt för den 

professionella att lyssna och ta tid med den utsatta. Man ska inte bara remittera 

personen vidare till andra professionella eller andra instanser. Det är omdömesgillt av 

den professionella att konsultera andra professionella inom området om hur man kan 

hjälpa och lyssna och hantera den utsattes situation på bästa sätt istället för att bara 

remittera vidare. Det skapar större chans till förtroende mellan professionell och utsatt. 

  

Jonsson och Svedins (2012) studie kan tolkas som att om man bara kommer i kontakt 

med de här ungdomarna och ger dem stöd och arbetar med deras psykiska ohälsa och 

stärker deras självkänsla samt behov av bekräftelse, så kommer deras sexuella utsatthet 

att minska. Den kommer att minska därför att behovet av att exponera sig sexuellt i 

sökandet på positiv bekräftelse inte längre är lika stort när de får det stöd de behöver. 

 

3.4 Behandling 

Kunskapsläget idag kring sex som självskadebeteende är tunt, och därmed är även 

behandlingsmetoder för fenomenet inte särskilt utforskat (Fredlund, 2019). 

Jonsson och Lundström Mattsson (2012) lyfter fram en behandlingsmetod som heter 

Dialektisk beteendeterapi (DBT) i sin studie. DBT är en kognitiv beteendeterapi som 

syftar till att minska självskadebeteende, främst hos de med diagnosen ’emotionellt 

instabil personlighetsstörning’, förut mer känt som borderline personlighetsstörning. 

DBT är en sorts hjälp för att stå ut med och reglera svåra känslor för att kunna minska 
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självdestruktiva beteenden (SBU, 2016). Jonsson och Lundström Mattsson har 

intervjuat Carl Göran Svedin, som de menar rekommenderar den här 

behandlingsformen för de som utövar självskadebeteende genom sex. De nämner också 

att  risken för att skada sig själv genom sex är större om man tidigare varit utsatt för 

sexuella övergrepp, och att det innebär att ungdomar använder sex som 

självskadebeteende för att det skadar kroppen på ett sätt som de känner igen. 

 

Enligt en rapport från ’Statens beredning för medicinsk och social utvärdering’ (SBU) 

så är DBT fortfarande en behandlingsmetod vars tillförlitlighet och evidens är 

otillräcklig. Detta för att gjorda studier omfattar för få personer och vissa studier tyder 

på att resultatet är bias. Det går därför inte att avgöra vilka effekter det här 

behandlingsprogrammet har (SBU, 2016). Dock bör det tilläggas att SBU rapporten 

främst riktar sig till att behandla ungdomar på institution och därför kan resultatet se 

annorlunda ut om man skiftar fokus till ungdomar som inte behandlas på institution. 

Men inga studier är gjorda i Sverige eller Norden och det är därför också okänt om 

resultaten är överförbara till svenska förhållanden (SBU, 2016). 

 

Lalor & McElvaney (2010) lyfter fram vikten av att ta hänsyn till vilka symptom och 

svårigheter ungdomen uppvisar efter sexuella övergrepp, för att på bästa sätt kunna 

hjälpa. Studien visar till exempel att gruppterapi har varit effektiv i de fall där barn 

utsatts för sexuell exploatering online. Behandlingen måste anpassas individuellt utefter 

de behov dem uppvisar då beteendeproblematik, sociala och psykiska besvär ser 

annorlunda ut hos olika personer.  

 

4 Teoretiska utgångspunkter 

4.1 Motivationsteori 

Motivationsarbete är en central del i pedagogiskt arbete och extra tyngd får det i 

behandlingssammanhang för den professionella. Man kan dela upp motivationsarbetet i 

olika teman som är relevanta för det praktiska arbetet. I den här texten läggs det fokus 

på klienten,  organisationen och den professionella. Jenner (2004) skriver att motivation 

och motivationsarbete handlar om bemötande. En professionell måste förstå vad som 

krävs i mötet mellan dem och deras klient, och även att motivation är relationsskapande 

och vad dålig självkänsla och rader av misslyckanden kan innebära för deras klient. 

Processer som framgång och misslyckande står i centrum och är därmed viktiga 

aspekter att ta hänsyn till i samspelet mellan professionell och klient.  

   Mötet har alltså ett pedagogiskt innehåll och det är här parterna samlas och skapar en 

dialog och utstakar en gemensam väg till målet för klienten. Mötet påverkas av 

parternas kultur och det ligger i grund för hur man uppfattas av den andre i olika 

sammanhang. Till detta hör även organisationens kultur, hur den professionella arbetar, 

vad organisationen har för traditioner, förutsättningar och begränsningar. Utöver detta 

styrs mötet även av samhälleliga värderingar, vilket innebär lagar, förordningar och 

styrdokument, samt attityder till olika omständigheter såsom anti-sociala tendenser, 

missbruk och skolproblem (Jenner, 2004). 

 

 Proximal utvecklingszon 

Lev Vygotskij menar att ett barn måste få hjälp och utmanas för att utvecklas, detta med 

hjälp av lärare och föräldrar, då vi människor lär oss bäst tillsammans (Johansson, 

2012). Likaså blir det i mötet mellan ungdom – professionell, den professionellas 

uppgift blir att hjälpa ungdomen utvecklas och komma framåt, det vill säga hitta 
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motivation tillsammans med ungdomen (Burman, 2014). Men om den professionella 

börjar prata om olika behandlingar med en ungdom som inte förstått sin problematik än 

så finns det en risk att motivationen inte kommer finnas där. Mötet kommer då bli näst 

intill meningslöst för både ungdomen och den professionella (Burman, 2014). Arbetet 

för den professionella blir då alltså att bedöma vart ungdomen befinner sig i sin 

utveckling och hur de tillsammans ska arbeta vidare utifrån ungdomens perspektiv.  

   Lev Vygotskijs proximala utvecklingszon menar att ett barn befinner sig i olika zoner 

under dess utveckling. Individen är då oförmögen att ta till sig vissa saker om de inte 

kommit tillräckligt långt i utvecklingszonen, eller om de befinner sig utanför 

utvecklingszonen (Johansson, 2012). Man skulle kunna jämföra den teorin med 

motivationen hos ungdomen som den professionella möter, den professionella måste 

göra en bedömning utifrån var ungdomen befinner sig i mötet. 

 

 Pygmalion i socialpedagogiskt förändringsarbete 

En klient som möter en professionell som tror på sin klient lyckas rimligtvis bättre i sin 

vardag än en klient som ses som ett hopplöst fall. Små förändringar kan vara mer 

avgörande än stora händelser hos en klient, därför är det av stor vikt att en professionell 

är uppmärksam och psykiskt närvarande i klientens behandling. För att uppnå detta 

måste den professionella själv vara motiverad och engagerad, på så sätt ökar också 

chansen att den professionella överför positiva förväntningar och energi till klienten 

jämfört med en professionell som är trött, överarbetad och oengagerad. Man skulle 

kunna påstå att en klients motivation är en avspegling av den professionellas 

motivation. Motivation ses alltså inte som något fristående hos klienten utan som en 

avspegling av organisationen och den professionellas intresse att hjälpa sin klient 

(Jenner, 2004). 

 

 Pygmalioneffekten och prozimalutvecklingszon 

Johansson (2012) skriver att det är lätt för en överarbetad och stressad professionell att 

förminska en person genom att ge höga beröm för en, för klienten, låg prestation. Detta 

kan motverka en god inlärning och att motivationsarbetet försvåras. För att förstå en 

klient krävs relationsskapande och för det krävs det att en professionell ser till individen 

och inte till problematiken. I arbetet med en ung klient som tidigare inte har goda, 

hållbara sociala relationer så måste man försöka förstå vad just den människan förstår 

innan man kan börja hjälpa dem. Däremot kan man alltid utgå ifrån att klienten kan, och 

på så sätt redan från start sätta positiva förväntningar på klienten, och uppnå 

pygmalioneffekten (Jenner, 2004). I stort är teorierna olika men kan definitivt gå hand i 

hand i många avseenden. Motivationen hos ungdomen kan ses som den proximala 

utvecklingszonen, då den ständigt måste utmanas, underhållas och utforskas (Burman, 

2014). 

 

 Organisation i fokus 

Johansson (2012) skriver att det är lätt för en överarbetad och stressad professionell att 

förminska en person genom att ge höga beröm för en, för klienten, låg prestation. Detta 

kan motverka en god inlärning och att motivationsarbetet försvåras. 

   För att förstå en klient krävs relationsskapande och för det krävs det att en 

professionell ser till individen och inte till problematiken. I arbetet med en ung klient 

som tidigare inte har goda, hållbara sociala relationer så måste man försöka förstå vad 

just den människan förstår innan man kan börja hjälpa dem. Däremot kan man alltid 

utgå ifrån att klienten kan, och på så sätt redan från start sätta positiva förväntningar på 

klienten, och uppnå pygmalioneffekten (Jenner, 2004). 
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Lev Vygotskij menar att ett barn måste få hjälp och utmanas för att utvecklas, detta med 

hjälp av lärare och föräldrar, då vi människor lär oss bäst tillsammans (Johansson, 

2012). Likaså blir det i mötet för (mellan?) ungdom – professionell, den professionellas 

uppgift blir att hjälpa ungdomen utvecklas och komma framåt, det vill säga hitta 

motivation tillsammans med ungdomen (Burman, 2014). Men om den professionella 

börjar prata om olika behandlingar med en ungdom som inte förstått sin problematik än 

så finns det en risk att motivationen inte kommer finnas där. Mötet kommer då bli näst 

intill meningslöst för både ungdomen och den professionella (Burman, 2014). Arbetet 

för den professionella blir då alltså att bedöma vart ungdomen befinner sig i sin 

utveckling och hur de tillsammans ska arbeta vidare utifrån ungdomens perspektiv.  

   Lev Vygotskijs proximala utvecklingszon menar att ett barn befinner sig i olika zoner 

under dess utveckling. Individen är då oförmögen att ta till sig vissa saker om de inte 

kommit tillräckligt långt i utvecklingszonen, eller om de befinner sig utanför 

utvecklingszonen (Johansson, 2012). Man skulle kunna jämföra den teorin med 

motivationen hos ungdomen som den professionella möter, den professionella måste 

göra en bedömning utifrån var ungdomen befinner sig i mötet. 

   I stort är teorierna olika men kan definitivt gå hand i hand i många avseenden. 

Motivationen hos ungdomen kan ses som den proximala utvecklingszonen, då den 

ständigt måste utmanas, underhållas och utforskas (Burman, 2014). 

 

 Klient i fokus 

När det kommer till motivation är den professionellas förväntningar på eleven i många 

fall avgörande. En tes är att klientens beteende avspeglas i den professionellas 

förväntningar, detta kallas för Pygmalioneffekten. Det är en slags förväntanseffekter, 

positiva och negativa förväntningar påverkar klientens beteende och prestationer. Dock 

ska det tas i beaktning att det även är avgörande hur klienten mottar förväntningarna. 

Om en klient får överväldigande positiv beröm för något denne uppfattar som simpelt 

kan klienten tolka det som att den professionella egentligen tycker att klienten har en låg 

förmåga och inte klarar av något mer avancerat. Viktigt blir alltså inte att beröm eller 

positiva förväntningar ges, utan hur dem ges och med vilken intention (Jenner, 2004). 

  

För att positiva förväntningar och beröm ska gå fram på rätt sätt hos klienten så krävs 

det en god relation mellan professionell och klient, att klienten betraktar sin hjälpare 

som värdefull. Detta kan sammanfattas med begreppet ’signifikanta andra’ (Jenner, 

2004). Det innebär att klienten uppfattar den professionella som betydelsefull, ett 

föredöme, och har därmed lättare för att ta till sig av de positiva förväntningarna och 

berömmet. Tillsammans har de en tillitsfull relation med ett balanserat samspel. 

Klienten blir alltså mer mottaglig för positiva förväntningar om den professionellas ses 

som ett föredöme (Jenner, 2004). 

 

5 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att belysa erfarenheter och upplevelser hos de professionella om 

hur de arbetar med och motiverar ungdomar som har eller har haft ett riskfyllt sexuellt 

beteende till förändring. Syftet kommer att undersökas genom följande frågeställningar: 

 

1. Hur beskriver och arbetar personal inom socialtjänst, skola och 

ungdomsmottagning ungdomar med ett riskfyllt sexuellt beteende? 

2. Vilka möjligheter och hinder upplever de i sitt arbete med att motivera dessa 

ungdomar? 
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6 Forskningsmetod 

6.1 Vetenskapstradition och forskningsansats 

Vår studie innefattar en hermeneutisk kunskapsteori med kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer som ansats. Hermeneutisk kunskapsteori kallas också för tolkningslära och 

innebär att forskaren tolkar en människas livsverklighet genom språk för att få en 

förståelse av helheten och skaffa sig genuin kunskap. Forskaren bör vara öppen, 

subjektiv och engagerad. En hermeneutiker vill både förstå och begripa mänskligt 

beteende, hur människor kommer till uttryck genom talande och skrivande språk, men 

också genom gester och handlingar. Det innebär att förståelse skapas genom 

erfarenheter och interaktion med varandra. Den hermeneutiska forskningen är därmed 

väldigt personlig, forskaren lyssnar och deltagaren talar (Bryman, 2018). Vi har 

eftersträvat att ge uttryck åt deltagarnas subjektiva syn och upplevelser utifrån ett 

socialpedagogiskt perspektiv när vi har tolkat och analyserat vår data. 

 

6.2 Genomförande 

Vi valde kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod för att vi ville ha djup i svaren 

samt egna upplevelser och tankar från våra undersökningspersoner. Vi ville kunna ställa 

följdfrågor, läsa av gester, kroppsspråk och röstläget hos de intervjuade. Informationen 

vi fick genom det var indikationer på hur respondenterna upplevde att prata om ämnet 

och om de förstod våra frågor fullt ut. 

   Fördelen med kvalitativa intervjuer var också att det fanns utrymme för de intervjuade 

att svara på våra frågor med egna ord och utveckla sina svar, vilket i sin tur gav oss 

utrymme för att utveckla mer preciserade följdfrågor baserade på intervjupersonernas 

svar. Detta kallas även för semistrukturerade intervjuer (Patel & Davidsson, 2011).  

 

För att kunna genomföra den här typen av undersökning på ett adekvat sätt så krävs det 

att vi som forskare besitter ett bra språkbruk, kroppsspråk och annat som inte på något 

sätt hämmar den som blir intervjuad (Patel & Davidsson, 2011). En för empatisk 

ståndpunkt hos forskarna skulle kunna vara ett exempel på sådant som skulle kunna 

hämma den intervjuade då det finns en risk att vi som forskare identifierar oss för 

mycket med de intervjuade och därmed riskerar att tappa bort syftet med 

undersökningen (Bryman, 2018).  

  

Vi använde oss av en tematiserad intervjuguide (se bilaga A) därför att vi hade ett visst 

antal teman och förslag till frågor som grundades i våra frågeställningar som vi ville gå 

igenom med intervjupersonen. Intervjuguiden fungerade som ett verktyg för att inte 

förlora fokus på syftet med studien, och för att få svar på våra frågeställningar. Dock så 

behövde det inte ske i den ordningen som vi förutbestämt utan intervjupersonen kunde 

själv styra intervjun, däremot om bestämda teman inte berördes så styrde vi intervjun dit 

vid lämpliga tillfällen, när det ansågs vara så naturligt som möjligt (Bryman, 2018; 

Kvale & Brinkman, 2014). 

 

6.3 Urval 

Urvalet för studien är målinriktat och för det krävs det att utvalda respondenter på något 

vis arbetar med ungdomar som har problematiska beteenden för att vi skulle få svar på 

våra frågeställningar. Initialt tog vi kontakt med professionella inom skola och 

ungdomsmottagning samt socialtjänst via mail, men då vi inte fick någon respons ringde 

vi upp verksamheterna för uppföljning. Vid samtalskontakt nekades vi fortsatt 

samarbete med både skola och socialtjänst. Istället inledde vi direkt kontakt med en 
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bekant på socialtjänsten som sedan hänvisade oss vidare till berörd personal inom såväl 

socialtjänst som skola, detta är ett så kallat bekvämlighetsurval som blir målinriktat och 

styrt i den riktning vi vill beröra (Bryman, 2018). Den ungdomsmottagning vi kontaktat 

besvarade vårt uppföljningssamtal och då bokades en tid för intervju. 

Vi bokade samtliga intervjuer med goda mellanrum för att på så sätt kunna reflektera 

och förbereda inför varje möte. Tid bestämdes utefter berörd professionells 

tillgänglighet och intervjuerna genomfördes på respektive arbetsplats. 

  

Vi intervjuade två personer från socialtjänstens fältgrupp, som arbetar med utsatta 

ungdomar, tre personer inom skola varav en arbetade som verksamhetschef och de 

andra två som resurspedagoger, samt en person från en ungdomsmottagning. 

 

Anledningen till att vi valde tre olika verksamheter var för att på så sätt få en bredare 

insyn i problematiken med att arbeta med sexuellt utsatta ungdomar. Även valet att 

intervjua flera professionella på varje verksamhet var för en bredare bild då de har olika 

erfarenheter och tillvägagångssätt i sitt arbete. 

 

6.4 Datainsamling och bearbetning 

Datainsamling skedde genom inspelning av intervjuerna med hjälp av en diktafon. Vi 

frågade först om tillåtelse och efter godkännande startade vi intervjun. Vi förde till viss 

del skriftliga anteckningar under intervjun, som en hjälpreda inför analysarbetet. 

Anledningen till att vi spelade in intervjun var för att inte gå miste om viktig 

information som intervjupersonen gav, samt att vi inte ville distrahera intervjupersonen 

med att endast skriva anteckningar. Dessutom gav det oss möjlighet att ordagrant kunna 

citera intervjupersonerna utan att förvrida deras budskap. Det blev också lättare flyt i 

intervjun om det sker så naturligt som möjligt, vilket en inspelning underlättade 

(Bryman, 2018). Intervjuerna transkriberades ordagrant, verbala upprepningar och 

irrelevanta ofullständiga meningar bortsorterades,  för att vi skulle kunna tolka och 

analysera det som en skriven text. Detta gav också möjlighet att få en övergripande syn 

av intervjuerna och på så sätt underlättade det att hitta likheter och skillnader i arbetet 

med ungdomarna, som vi sedan kunde föra in under resultat (Bryman, 2018).  

 

6.5 Analys och tolkning 

Vi gjorde en innehållsanalys av vår insamlade data och sökte därigenom efter relevant 

information och förutbestämda teman från vår intervjuguide. Under transkriberingen 

upptäckte vi även fler relevanta och intressanta teman som vi valde att inkludera. De 

teman vi valde att fokusera på var följande: Riskfyllt sexuellt beteende, Sex som 

självskadebeteende, Sociala medier, Psykisk ohälsa,  Motivation, Resurser och 

Tjejer/Killar. 

 

Vi skapade koder i innehållsanalysen och kategoriserade dem för att öka förståelsen för 

den insamlade datan. Det förenklade bearbetningen då vi inte blev överväldigade av ren 

data (Bryman, 2018). Vi läste igenom materialet upprepade gånger, först utan att tolka 

eller notera, sedan skrevs sådant som slog oss som särskilt viktigt eller intressant ned, 

utifrån våra teman och frågeställningar. Vi granskade sedan materialet både noggrant 

och kritiskt (Bryman, 2018). Koderna bidrog till den tolkning vi sedan kunde göra. Efter 

vi fått en överblick av datan så tolkade vi den genom att utgå ifrån våra forskningsfrågor 

och de teoretiska begrepp som vi hämtat från motivationsteori, vilket vi också använde i 

analysen av vårt empiriska material. Vi sammanfattade och kritiskt granskade 
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intervjupersonernas respektive uttalanden och de meningar som vi sedan ansåg vara av 

större intresse, utifrån vårt syfte, fick sedan ingå i sammanställningen av vårt resultat. 

 

6.6 Kvalitetskriterier 

Kvalitetskriterier är delar man bör ta i beaktning för att en studie ska hålla en hög 

standard. Inom kvalitativ forskning så innebär dessa kriterier tillförlitlighet och äkthet. 

Tillförlitlighet utgör sig i fyra delkriterier; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en 

möjlighet att styrka och konfirmera, vilket motsvarar objektivitet. Trovärdighet innebär 

att vi som forskare har delgett vårt resultat till respondenterna för att bekräfta att vi 

uppfattat vad som sagts under intervjuerna på rätt sätt. Att vi inte har förvridit deras 

sociala verklighet och att vi utfört forskningen korrekt i enlighet med de regler som 

finns. Överförbarhet innebär att vi försett läsaren med fylliga beskrivningar av den 

miljö och kultur som studerats. För att det på så vis ska kunna gå att bedöma hur pass 

överförbar resultatet är på en annan miljö. Pålitlighet i kvalitativ forskning innebär att 

vi som forskare har redovisat alla steg i forskningsprocessen – forskningsfrågor, val av 

undersökningspersoner, analys och så vidare på ett tillgängligt vis. Möjlighet att styrka 

och konfirmera innebär att trots att det inte går att få en fullständig objektivitet i 

samhällelig forskning så har forskaren handlat i god tro (Bryman, 2018).  

  

Äkthet innebär att vi som forskare ger en så rättvis bild som möjligt av de 

undersökningspersoner som studerats. Äkthet väcker också frågor som om vi lyckats 

komma fram till ett resultat som ger en bättre förståelse av den sociala verklighet och 

miljö som undersökningspersonen lever i, och om undersökningen bidragit till en bättre 

förståelse av hur andra personer i miljön upplever saker och ting (Bryman, 2018). 

 

För att på bästa sätt leva upp till de här kvalitetskriterierna så har vi strävat efter en så 

tydlig kommunikation som möjligt med våra intervjupersoner. Vi har också funderat 

över vår egen förförståelse till ämnet innan intervjuerna för att inte låta detta påverka 

oss under intervjuerna eller i tolkningen av vår empiri. Med andra ord har vi har inte 

medvetet låtit personliga värderingar eller vår teoretiska inriktning påverka utförande 

och slutsatser i studien. Ytterligare har vi strävat efter att redogöra en så begriplig 

forskningsprocess som möjligt och explicit redogjort för vilka vi har intervjuat.  
 

6.7 Forskningsetiska överväganden 

Inomvetenskaplig forskningsetik tog vi hänsyn till på ett sådant sätt att vi kontrollerade 

att vårt valda ämne inte redan var utfört på ett likvärdigt sätt så att vi inte riskerade att 

omedvetet plagiera andra forskare. Vi tog hänsyn till individskyddskravet 

(Vetenskapsrådet, 2017) genom att informera intervjupersonerna redan vid första 

kontakt om deras rättigheter, samt när vi träffade dem för intervjun förtydligade vi deras 

rättigheter genom ett skriftligt missiv och vi intygade om deras rättigheter verbalt. 

 

Individskyddskravet (Vetenskapsrådet, 2017) innehåller fyra krav på oss som forskare 

till våra undersökningspersoner, kan också benämnas som löften till våra 

intervjupersoner. 

 

Det första är informationskravet vilket innebar att vi informerade om syftet för vår 

studie och villkoren för deltagandet i studien. Villkoren innebar att vi informerade om 

att deltagandet i studien var helt frivilligt och att de kunde avbryta sin medverkan när 

som helst (Vetenskapsrådet, 2017). Men efter avslutad intervju var materialet exklusivt 
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vårt, vilket de fick ge ett verbalt samtycke till efter intervjun. Detta för att vi inte skulle 

hindras från att kunna slutföra vår studie. 

 

Andra kravet är samtyckeskravet, vilket betyder att intervjupersonerna själva hade rätt 

att bestämma över sin medverkan i studien fram till avslutad intervju (Vetenskapsrådet, 

2017). Vi var tydliga med att förmedla detta till intervjupersonerna vid början av och 

när vi avslutat intervjun. 

 

Det tredje kravet är konfidentialitet och det innebär att informationen vi inhämtade ska 

bevaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan känna igen vem som har sagt vad i 

studien, samt att vi som forskare har tystnadsplikt (Vetenskapsrådet, 2017). Även att vi 

gentemot intervjupersonerna värnar om deras integritet på så sätt att deras åsikter 

speglas i studien och inte förvrängs. Detta tog vi hänsyn till genom att inte nämna några 

namn när inspelningen av intervjun startat, och vi förtydligade för intervjupersonerna att 

vi ville att all information skulle förbli anonym. 

 

Nyttjandekravet är det fjärde och sista och det innebär att all insamlad information efter 

att studien är avslutad kommer att kasseras så att det inte kan återanvändas 

(Vetenskapsrådet, 2017). Vi raderade allt insamlat material i samband med att den 

färdiga studien publicerades för att säkerställa intervjupersonernas anonymitet, och för 

att inte riskera spridning eller återanvändning av insamlad information.   

 

7 Resultat 
De resultat som vi har kommit fram till genom våra kvalitativa intervjuer kommer 

nedan att presenteras i teman. De teman som resultatet innefattar är följande: Riskfyllt 

sexuellt beteende hos unga, Att skada sig med sex, Kopplingen mellan ett riskfyllt 

sexuellt beteende och psykisk ohälsa och Professionell hjälp. Då vårt resultat innehåller 

så mycket mer än nämnda teman så har vi även valt att lägga till följande underrubriker 

- Sociala mediers roll, Mer kunskap och mer resurser, Att motivera unga till förändring 

och Etablering av förtroende och relation. Detta för att förtydliga ytterligare hur vi har 

svarat på våra frågeställningar 

 

7.1 Riskfyllt sexuellt beteende hos unga 

Samtliga intervjupersoner uppgav att de någon gång kommit i kontakt med unga som 

har, eller har haft, ett riskfyllt sexuellt beteende. För många var det svårt att definiera 

innebörden av det, men entydigt i alla intervjuerna var att det rörde sig om att 

ungdomen hade dåligt självförtroende. En intervjuperson menade att ett riskfyllt 

sexuellt beteende består av flera olika delar, såsom dålig självkänsla, självförakt, svårt 

att säga nej och dylikt. Utöver det så uttryckte en intervjuperson att ett riskfyllt sexuellt 

beteende även innefattar att man fysiskt äventyrar sin hälsa och däribland ett frekvent 

byte av sexpartners. 

 

“Riskfyllt som jag tycker är när man inte har fasta relationer och inte skyddar 

sig, inte skyddar sig med kondom, inte skyddar sig med annat preventivmedel 

heller. Det kan vara väldigt olika. Unga tjejer som kanske har debuterat tidigt 

och har flera kontakter kan också vara riskfyllt. [...] Men om det är unga tjejer 

som har flera partners, eller om de har äldre sexuella förbindelser. Om man 

märker att de inte tar ansvar, ofta hänger det ihop med kanske inte så goda 

sociala relationer hemma.” (IP 6) 
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Samma intervjuperson tar även upp, vid frågan om att definiera ett riskfyllt sexuellt 

beteende, sambandet mellan det och sex som självskadebeteende. Intervjupersonen 

menade att om en ungdom äventyrar sin sexuella hälsa så kunde det ses som ett 

självskadebeteende i sig, då både den psykiska och fysiska hälsan påverkas. 

 

I en annan intervju diskuterades det en del om konkreta exempel på unga som har eller 

har haft ett riskfyllt sexuellt beteende och hur det kan komma till uttryck. 

 

“Jag vet en tjej som verkar vara ganska gränslös, som vi har träffat på i vår 

verksamhet. Hon kan liksom skrika ut, hon är inte så gammal utan går i årskurs 

7-9, hon kan skrika ut ”kom och knulla mig” och lite sådant. Det kan ju sända 

ganska dåliga signaler tänker jag, till killar, nästan som att hon uppmuntrar till 

det. Fast jag tror inte hon gör det, men hon förstår inte vad hon kan råka ut 

för.” (IP 2) 

 

7.2 Sociala mediers roll 

I takt med teknikens framfart så talade även många av våra intervjupersoner om sociala 

mediers inverkan på unga. De talade mycket om att unga använder appar för att ta 

kontakt med andra och att ungdomar genom dessa appar även exponerade sig sexuellt. 

Dock framgick det även att själva exponeringen inte alltid skedde av egen fri vilja och 

det blev ganska problematiskt, inte bara för att de utsatta ungdomarna mådde dåligt över 

det som hänt utan för att de också blev utpressade. 

 

”Jag tänker ju mycket på all media som finns. Och jag vet att ungdomar 

porrsurfar ganska mycket, även på skolor faktiskt så kollar de mycket porrfilmer 

på sina mobiltelefoner. Jag upplever också att det har blivit väldigt mycket att 

man kommenterar och tafsar, det känns som att det är mer sånt nu än förr. [...] 

Sen vet jag med på skolor på gymnasium där det här med mobiltelefoner, att 

man filmar när man har sex med tjejer på toaletter och snapchatar ut dom. Det 

finns snapchat grupper och instagramkonton där killar lägger ut tjejer som man 

har sex med, som har kommit och varit jätteledsna för de måste betala pengar 

och föräldrar får anmäla, det är jättekrångligt!” (IP 2) 

 

Samma intervjuperson uppgav även att en stor risk med det som pågår på sociala medier 

är att föräldrar, som är uppväxta under en annan tid och kanske inte är lika insatta i 

utvecklingen, inte alls har en aning om vad deras barn gör på Internet.  

Några intervjupersoner uppgav även att de tror att sociala medier är en orsak till varför 

sexuellt riskfyllt beteende och psykisk ohälsa har ökat bland ungdomar. De menar att 

behovet av bekräftelse ser annorlunda ut idag och sociala medier ökar tillgängligheten 

för att snabbt mätta behovet av bekräftelse genom att skicka eller ladda upp bilder och 

därigenom få kommentarer på sitt utseende, istället för att exempelvis få bekräftelse på 

något man kan och är duktig på 

 

”Det är sociala medier som har förvärrat hela situationen känner jag. Det kan 

vara fel, kanske har de blivit mycket bättre, men jag tror det har förvärrats. 

Internet och snapchat och tillgängligheten för alla, kunna skicka bilder och sånt 

[...] Jag tycker det har förvärrat situationen. Det blir värre och värre.” (IP 5)  
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7.3 Att skada sig med sex 

Problematiken sex som självskadebeteende, hade inte alla intervjupersoner kommit i 

kontakt med. Men av de som hade kommit i kontakt med fenomenet så var 

orsaksförklaringen till det ungefär densamma i samtliga intervjuer.  

 

”Hon använder det som bekräftelse, hon vill bli älskad, hon ville så innerligt bli 

älskad. Det vet jag att hon ville.” (IP 2) 

 

Orsaksförklaringen var alltså en önskan av att bli bekräftad och uppskattad, vilket i de 

flesta fall endast ledde till mer ångest hos ungdomen. Problematiken beskrivs som en 

ond cirkel som var väldigt svår för ungdomen att ta sig ur. Detta är något som den 

tidigare forskningen bekräftar då förmågan att hantera och reglera sina känslor blir för 

svår.  

 

”Hon använder sexet som ett självskadebeteende sen efter det så använder hon 

annat för att dämpa ångesten på grund utav det självskadebeteendet. [...] De 

brukar känna sig äcklade av sig själva, och vill få en sorts bekräftelse genom att 

ha sex eller gå med på det även om de ibland kanske inte vill. Bara för att 

liksom känna sig bekräftade och sedda på det sättet och kanske mindre äckliga i 

stunden. Men sen blir de äcklade av handlingen efteråt ändå och får ångest. 

Som en ond cirkel.” (IP 1) 

 

7.4 Kopplingen mellan ett riskfyllt sexuellt beteende och psykisk 

ohälsa  

Psykisk ohälsa är ett brett område, och bara en av intervjupersonerna svarade specifikt 

på vad det kan tänkas innebära. 

 

“Det kan ju vara en produkt utav den psykiska ohälsan absolut. Jag ser att den 

ökar, psykiska hälsan. Den är utbredd bland ungdomar, absolut.” (IP 3) 

 

Utöver ovanstående intervjuperson så upplevde de andra att frågan var svår att svara på, 

men samtliga höll med om att sociala relationer påverkade då alla vill känna sig 

behövda och bli omtyckta, och inte minst finna någon att tycka om.  

Beträffande psykisk ohälsa så fanns det en konsensus om att det var vanligt 

förekommande i samband med ett riskfyllt sexuellt beteende bland unga. 

Intervjupersonerna verkade också vara eniga om att anledningen till den ökade psykiska 

ohälsan var för att sökandet efter bekräftelse ledde till ännu sämre självförtroende och 

ett ännu högre självförakt då ångesten och skammen över vad man utsatt sig själv för 

blev för påtaglig. Konsekvenserna blir då bland annat att sökandet efter positiv 

bekräftelse fortsätter i en ond cirkel då de unga endast mår bra i stunden. Ytterligare 

nämnde några av intervjupersonerna att de ser samband med psykisk ohälsa och andra 

typer av självskadebeteende för att dämpa ångest, vilket i sin tur kunde leda till att de 

använde sex som självskadebeteende. 

 

7.5 Professionell hjälp 

 Mer kunskap och mer resurser  

Intervjupersonerna kände sig många gånger otillräckliga och inte tillräckligt insatt i det 

för att på bästa möjliga sätt kunna hjälpa, de ansåg att det krävdes mer personal från alla 

håll. Många ansåg att problematiken var så pass komplicerad att de unga hade behov av 
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mer personal än vad som fanns att tillgå i nuläget - detta för att fånga upp ungdomar 

med denna problematiken tidigare. 

 

”Mycket outforskat och inkompetens från alla sidor. Det är något vi vuxna 

måste jobba med. Det går att göra det mycket bättre än vad det är idag.” (IP 4) 

 

“Personligen tycker jag inte att vi har de resurser som krävs, jag tycker vi är för 

få som jobbar med dom här individerna, dom behöver mer hjälp. Vi räcker inte 

till för att vi är för få personal.” (IP 1) 

 

En intervjuperson menade däremot att hjälpen finns att få, men att ungdomar idag inte 

vågar söka hjälp. Intervjupersonen menade att vuxna generellt måste bli mycket bättre 

på att vara mer öppna och prata om sex och dylikt, även tänkbara konsekvenser utav 

dessa beteenden. Detta för att problematiken skulle bli mer synlig så att ungdomar inte 

känner sig ensam. Arbetet med den här typen av problematik börjar redan hemifrån, 

menar flera intervjupersoner - vilket visar på vikten utav att föräldrar måste kunna prata 

med sina barn och vice versa.  

 

”Men jag tror att vi alla vuxna måste börja prata mer om sex, droger, våld och 

mobbning. Man måste börja prata mer om såna här saker, för det är precis som 

att det pratas för lite om det.” (IP2) 

 

 Att motivera unga till förändring 

Många av intervjupersonerna påstod att de inte använde motivation som specifik metod 

i arbetet med ett riskfyllt sexuellt beteende. Några av intervjupersonerna använde sig 

utav MI-samtal (motiverande samtal) som samtalsmetod, vilket de tycker är en 

välfungerande metod. Dem som sa att de inte använde sig utav motivation som metod i 

arbetet  nämnde däremot att de flesta samtal de har med en ungdom är motiverande på 

något sätt, men inte specifikt MI då MI-samtal krävde mer avsatt tid med ungdomen för 

bästa resultat. En av intervjupersonerna nämnde att denne försökte tänka mer 

lösningsfokuserat i samtal med ungdomarna, försöka få ungdomen att se det som 

fungerade bra och lyfta dem egenskaperna och sedan bygga vidare på det för fortsatt 

utveckling hos ungdomen. 

 

Att motivera en ungdom att förändra ett visst beteende kan vara en utmaning då det inte 

allt för sällan händer att ungdomar påstår sig vara omotiverade. Men enligt de flesta 

av  intervjupersonerna så visade det sig att alla går att motivera så länge relationen 

mellan pedagog och ungdom fungerar. 

 

”I rätt relation är det [motiverande samtal] väldigt användbart! Det är ju lätt 

att säga “jag är omotiverad” eller ”du behöver bli mer motiverad”, Men det 

fungerar inte riktigt så. Det måste klicka mellan pedagogen och ungdomen. För 

[...] har de en skolbakgrund sen innan som inte fungerat så måste man börja se 

det som en nystart och bygga på det positiva. Hitta någonting där, för då hittar 

man motivation!” (IP 3) 

 

 Etablering av förtroende och relation 

Problematiken är svår att se och intervjupersonerna förklarade att många gånger var 

syftet med mötet eller samtalet med ungdomen inte att tala om deras riskfyllda sexuella 

beteende, utan det kom på tal spontant. Under intervjuerna var alla deltagare eniga om 

att förtroendet var det allra viktigaste i arbetet med den här problematiken. I de allra 
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flesta fall handlade det inte om vilka resurser man kunde erbjuda ungdomen, utan 

avgörande för hur samtalet skulle gå var hur relationen mellan pedagog och ungdom såg 

ut. Några av intervjupersonerna förklarade att oftast kommer man i kontakt med 

problematiken genom vardagliga möten eller möten som handlar om något helt annat. 

Det är först när ungdomen etablerat ett förtroende till den professionella som de öppnar 

sig och ber om råd och hjälp. Detta menar intervjupersonerna kan vara en anledning till 

varför problematiken kan upplevas vara relativt gömd idag.  

  

“Jag ser ju när jag sitter och pratar med tjejer så börjar man ofta diskutera det 

här att en del tycker det är jobbigt. Man kommer i kontakt med det när man 

sätter sig ner och pratar med tjejer.” (IP 2) 

  

“Ofta söker de av en annan anledning. Eller så söker de för att de vill testa sig, 

eller att de har symtom.” (IP 6) 

  

Det är alltså under de här samtalen som den professionella bygger en meningsfull 

relation med ungdomen, och kan på så sätt få ytterligare insikt i problematiken, när de 

djupare går in på de underliggande orsakerna till eventuella symtom den unge uppvisar. 

 

Bland de intervjupersoner som arbetar i skolan så belyste de även vikten av att vinna 

förtroende genom att bara finnas där, lyssna, visa att det är en trygg plats att gå till och 

att ungdomarna inte alltid behövde prata om djupa saker. Utan det kunde räcka att bara 

umgås tillsammans för att bygga relationer. 

  

“Sen är det att vinna deras förtroende genom att vara med dem ofta. [...] Jag 

försöker göra så att de inte ser mig som någon vuxen att gömma saker för, typ 

som att de går på ett förhör. Utan de öppnar sig jättemycket för mig. Jag är ju 

alltid med dem, från att de börjar till att de slutar för dagen är jag med dem. Vi 

hittar på massa saker som inte bara har med skolan att göra. Häromdagen stack 

vi till universitetet på studiebesök. Sedan orkade de inte gå mer, så då stack vi 

till cafeterian och fikade istället. [...] Det är såna saker som gör att man vinner 

deras förtroende och bygger relationer.” (IP 4) 

  

Under en annan intervju framkom det att en pedagog en dag hört ungdomarna sitta och 

prata med varandra om den här sortens problematik, denne tog då tillfälle i akt att gå 

fram och diskutera problemet med dem. Pedagogen beskriver det själv som att man 

‘lägger sig i’ ungdomars samtal men att ungdomarna i flera fall faktiskt uppskattade det, 

de öppnar sig och börjar sedan fråga om råd.  

  

“Då pratar de med varandra, och då lägger jag mig i lite, vill ge råd och så, sen 

frågar de mig om råd. Vi alla i personalen pratar med dem. På det sättet 

kommer man till insikt om vad som sker.” (IP 4) 

  

Under några intervjuer kom orosanmälan på tal och de förklarade vikten av att behålla 

förtroendet och inte gå bakom ungdomens rygg, utan man skulle vara öppen och ärlig 

om processen och vad som kommer hända fortsättningsvis. Genom att inte vara ärlig i 

samtalen att man kan komma att göra en orosanmälan så kunde förtroendet mellan 

professionell och ungdom skadas, och därav fanns det en risk att ungdomen skulle 

känna sig sviken av den professionella och tappa det uppbyggda förtroendet för denne. 

En intervjuperson fann det svårt att veta när en orosanmälan skulle göras, ungdomen 
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som intervjupersonen syftade på, var inte själv medveten om sitt problem och då kände 

intervjupersonen att en orosanmälan skulle skada det förtroendet som fanns sinsemellan.  

  

“Vi känner att vi vill ha kvar förtroendet för den unge, annars så blir det ju 

väldigt problematiskt om de inte litar på oss längre. Så det är en balansgång, 

[...] kommer de inte då [vid avtalad tid] så informerar jag dem att jag måste 

anmäla. Jag gör ju aldrig nått bakom en ungdoms rygg eller så, utan vi är 

väldigt tydliga.” (IP 6)  

 

“Det har vi inte gjort, för någonstans känner jag att när man pratar om just 

denna tjejen så hade hon flippat helt och hon hade inte uppskattat det 

överhuvudtaget. Vi har pratat med rektor och andra vuxna.” (IP 4) 

 

7.6  Teorianalys 

Motivation var ett stående tema under alla våra intervjuer och deltagarna var överens 

om att i arbetet med motivation och förändring så var det viktigt att relationen mellan 

den professionella och ungdomen var välfungerande. En av deltagarna menade även på 

att ungdomens motivation i de allra flesta fall handlade om relationen mellan pedagog 

och ungdom, och inte själva motivation till förändring. Om relationen mellan 

professionell och ungdom fungerade på ett bra sätt så blev arbetet med motivation till 

förändring mycket lättare, detta är även något som Jenner (2004) styrker - vikten av att 

den professionella är engagerad och motiverad till att arbeta på relationen, för att på så 

sätt kunna ge bästa möjliga hjälp. De professionella måste alltså lägga mer vikt med att 

få en välfungerande relation till ungdomen, innan problematiken kan bearbetas 

tillsammans med ungdomen.  

 

Vid frågan om motivation och vad som hade störst inverkan menade intervjupersonerna 

att det oftast handlade om förtroendet mellan den professionella och ungdomen. 

Motivationsteori innebär att den professionella förstår vad som sker i mötet däremellan 

(Jenner, 2004). Att ungdomen har ett genuint förtroende till den professionella 

förklarade deltagarna var en väldigt viktig del i relationen, däremot var det många 

gånger svårt för intervjupersonerna att förhålla sig till förtroendet mellan professionell 

och ungdom. Det visade sig speciellt i svåra fall där orosanmälan kom på tal, i de här 

fallen lyfte intervjupersonerna fram vikten av att vara öppen och ärlig.  

   Flera intervjupersoner nämnde att det som krävdes av den professionella i de här 

situationerna var att de var ärliga gentemot ungdomen, detta gjorde att förtroendet 

många gånger kvarstod sinsemellan professionell och ungdom. Jenner (2004) förklarar 

detta som ‘signifikanta andra’, om ungdomen i detta fall ser den professionella som sin 

‘signifikanta andra’ så blir det enklare i situationen att vara öppen och ärlig. Ungdomen 

blir mer mottaglig för vad som sker och litar på att den professionella gör det bästa 

möjliga för ungdomen och på så sätt känner ett genuint förtroende för den 

professionella.  

 

Förändringsarbetet kräver däremot mer än bara motivation, detta var något som en av 

deltagarna var noga med att poängtera, att ungdomen var tvungen att ha någon slags 

insikt i sin egna problematik, detta för att ungdomen ska vara mottaglig och motiverad 

till förändring. Johansson (2012) skriver om den proximala utvecklingszonen och för att 

en förändring ska vara möjlig måste ungdomen befinna sig tillräckligt långt i sin 

mognad och i utvecklingen för att vara mottaglig för förändring. I fråga om förtroendet 

mellan den professionella och ungdomen samt ungdomens egna insikt kan det bli 

problematiskt. En av våra intervjupersoner förklarar problematiken med att en ungdom 



  
 

19 

inte ansåg sig ha ett problem med ett riskfyllt sexuellt beteende och därav ansåg den 

professionella att inga åtgärder behövde göras, för att tilliten dem emellan inte skulle 

skadas. En förklaring till detta kan vara att ungdomen då inte befinner sig rätt i den 

proximala utvecklingszonen och då måste den professionella utmana och hjälpa 

ungdomen att utvecklas och förstå sin egna problematik innan åtgärder kan göras 

(Burman, 2014). 

 

En av deltagarna påpekar även svårigheterna med att arbeta med ungdomar med den här 

sortens problematik. Då det kan handla om allvarliga och jobbiga händelser man pratar 

om kan det påverka den professionellas egna motivation. Intervjupersonen beskriver det 

som att att när en ungdom går bakåt i utvecklingen är det något som man som 

professionell får jobba på, för att hålla sin egna motivation uppe, vilket även är något 

Jenner (2004) tar upp. Eleven påverkas alltså av den professionellas egna motivation, 

vilket kan bli väldigt problematiskt om den professionella känner sig hjälplös och 

omotiverad inför en klient. Detta kan bli problematiskt då risken för att få motsatt effekt 

på pygmalioneffekten kan bli stor, det vill säga att den professionellas brist på 

motivation och engagemang speglar sig i ungdomen istället (Jenner, 2004). 

 

Deltagarna i studien lyfte även fram synpunkter på personalbrist och svårigheterna det 

kunde leda till. Intervjupersonerna uttryckte en stark oro över att ungdomar med ett 

riskfyllt sexuellt beteende inte får den hjälp som de behöver, då intervjupersonerna 

ansåg att det krävs mer personal för att kunna fånga upp de här ungdomarna tidigare 

samt ge dem den hjälp som de verkligen behöver. Även detta är något som Jenner 

(2004) tar upp och menar på att det ska ligga i organisationens intresse att tillgodose de 

professionellas samt ungdomarnas behov av mer resurser i arbetet. 

 

Risken med att inte fånga upp de här ungdomarna tidigt var att problematiken kunde bli 

värre och även leda till ett självskadebeteende. Alla intervjupersoner lyfte fram vikten 

av att man måste vara öppen och prata om problematiken med ungdomarna, och även 

konsekvenserna problematiken kan leda till. Några av deltagarna pratade även om 

problematiken med bristen på resurser handlar om verksamheternas ekonomi, vilket inte 

bara innebär ett ansvar hos den professionella utan även arbetsgivare och politiker. 

Politiker och även staten har alltså också ansvar gentemot den professionella att ge de 

hjälpmedel och resurser som behövs i det professionella arbetet (Jenner, 2004). 

 

8 Avslutande Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

Vi i den här studien har valt att använda oss av kvalitativ forskningsansats vilket har 

lämpat sig väl för den genomförda undersökningen. Forskningstraditionen vi använde 

var hermeneutik vilket syftar till att försöka förstå och tolka mänskliga handlingar och 

beteenden. Genom semistrukturerade intervjuer kunde vi fånga upp intervjupersonernas 

tankar och synsätt kring ämnet ‘ett riskfyllt sexuellt beteende hos unga’ (Bryman, 

2018). Varför vi bedömde detta sätt som mest lämpligt var för att vi ville undersöka och 

fördjupa oss i de professionellas egna upplevelser av att möta personer som utövar detta 

beteende och deras egen kunskap och erfarenheter, samt hur de arbetar med att motivera 

dessa ungdomar till förändring.  

 

Något som har varit svårare i genomförandet av undersökningen är formulerandet av 

intervjufrågor som fångar in och uttrycker det vi ville få fram, samtidigt som de inte 

skulle vara ledande eller stängda. Då vi valde att inte genomföra en pilotstudie, med 
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anledning av svårigheten att få tag i intervjupersoner som hade tid att ställa upp, så gick 

vi igenom frågorna efter varje intervjutillfälle och ändrade dem allt eftersom. Vi insåg 

ganska snabbt att vissa frågor inte förmedlade det vi ville. Dock gjorde detta ingenting 

då det gav intervjupersonerna tid att prata och associera fritt kring frågorna och det gav 

oss en chans att förtydliga frågan efteråt, både under sittande intervju och inför nästa 

intervjutillfälle.  

   Vi anser också att vi har varit noggranna med att ställa så öppna frågor som möjligt 

och inte medvetet påverkat intervjupersonernas svar. 

 

Som en följd av våra ändringar i intervjuguiden ansåg vi att vissa svar 

intervjupersonerna gav oss inte längre kändes relevant. När vi sedan granskade vårt 

resultat insåg vi att citaten blivit något ojämnt fördelade mellan våra intervjupersoner. 

Anledningen till detta var bland annat för att några av våra intervjupersoner arbetade 

närmare ungdomarna än andra, men också för att vi efterhand ändrade vår 

frågeställning. Därav blev det naturligt att de intervjuer som i större utsträckning 

svarade på våra frågeställningar fick ta en större plats i resultatet.  

 

Materialet till intervjuguiden fick vi genom den förförståelse vi erhållit genom den 

tidigare utförda litteraturgenomgången. Vi hade också en egen uppfattning om vad vi 

ville ta upp redan innan intervjuerna ägde rum. Den förkunskap vi hade härstammade 

från andra arbeten vi utfört innan den här studien påbörjades, bland annat från vår B-

uppsats. Dock hade den uppsatsen klientfokus istället för fokus på de professionellas 

arbete och detta har vi kämpat hårt med, att utföra studien och formulera intervjufrågor 

som inte är klientfokuserade. I efterhand tycker vi att vi har lyckats bra med att ändra 

tankesätt och vi är nöjda med det resultat vi har fått fram.  

 

De kvalitetskriterier som eftersträvats i den här studien är tillförlitlighet och äkthet. Vi 

anser att vi uppfyllt dessa kriterier genom att vi har angett en tydlig och fullständig 

förklaring av forskningsprocessens alla delar. Sedan har vi också tagit hänsyn till att få 

hög trovärdighet i vår studie genom att vi vid varje intervjutillfälle stämt av med 

intervjupersonerna att vi uppfattat dem korrekt och i resultatet har vi valt att ha med 

många citat för att tydliggöra deltagarnas beskrivningar och synsätt, utan påverkan av 

våra egna värderingar eller vår teoretiska utgångspunkt då vi eftersträvar att vara så 

objektiva som möjligt. 

 

8.2 Resultatdiskussion 

Att unga har ett riskfyllt sexuellt beteende, och därigenom skadar sig med sex, är ett 

ämne som blir allt mer uppmärksammat. Dock är kunskapen och forskningen kring det 

ännu mycket begränsad. Den här studien syftar till att ytterligare uppmärksamma 

fenomenet samt öka kunskapsbasen genom att explorativt undersöka hur professionella 

arbetar och bygger relationer med de ungdomar som har eller har haft det här beteendet.  

  

   Ett riskfyllt sexuellt beteende. Kunskapen hos de professionella angående ‘ett riskfyllt 

sexuellt beteende’ var begränsat. Överlag uppfattades intervjupersonerna vara överens 

om vad ett riskfyllt sexuellt beteende innebär och vilka konsekvenser det kan ge. Ett 

riskfyllt sexuellt beteende handlar inte bara om en sak utan hade många olika faktorer 

som var viktiga att ta hänsyn till, vilket även den tidigare forskningen visade (Jonsson 

och Lundström Mattsson, 2012). Det framkom däremot inte vilken slags behandling de 

professionella anser vara behjälplig vid den här problematiken, utan problematiken 

uppfattades vara för svår för våra intervjupersoner att själva kunna hjälpa. Många 
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gånger remitterades de vidare till någon slags samtalskontakt så som kurator, eller om 

problemet ansågs vara väldigt allvarligt så kontaktades socialtjänsten. 

   Vår uppfattning är att detta ämne är väldigt svårt att prata om både för de 

professionella och för verksamheterna de arbetar i. Ämnet upplevs ha en hög grad av 

stigmatisering och är tabubelagt. Något som även den tidigare forskningen stödjer är att 

problematiken finns men inte är särskilt uppmärksammat, och därmed är risken för 

mörkertal  hög (Fredlund, 2019). 

   Det var problematiskt redan från början av vår studie då många av våra tilltänkta 

verksamheter vi ville intervjua inte ens ville känna till problemet. Okunnigheten kring 

ämnet är en av anledningarna till varför vi ville lägga fokus på det här, och för att 

försöka minska stigmatiseringen och tabun. 

  

   Sociala mediers roll. Under intervjuerna kom sociala medier upp utan att vi initialt 

behövde fråga om det. Det visade sig vara ett större problemområde än vi först trott. Vi 

tolkade det som att moderna appar blev en sorts plattform för att utsätta och utsättas för 

någon form av sexuella övergrepp. Att via sociala medier söka sig till och utöva ett 

riskfyllt sexuellt beteende verkar bottna i samhällets normer och föreställningar kring 

hur tjejer respektive killar bör vara eller se ut, då det är via just sociala medier som detta 

förmedlas ut till ungdomar. Detta kan bli problematiskt då Grände et. al. (2009) menar 

på att sexuellt utnyttjande som sker online inte alla gånger ses som ett övergrepp av 

ungdomen själv, utan ungdomen ser det som sitt egna fel. 

   Konsekvenserna av detta blir då att ungdomen inte söker hjälp för det som har hänt 

och risken för ett fortsatt riskfyllt sexuellt beteende finns. Enligt en del av våra 

intervjupersoner så kan problematiken med sociala medier grunda sig i dåligt 

självförtroende och dålig självkänsla och att man då känner att man behöver söka 

bekräftelse hos andra. Den tidigare forskningen stödjer detta och menar på att 

ungdomen utsätter sig för en större risk att utnyttjas sexuellt man söker bekräftelse 

online (Jonsson & Svedin, 2012). Ungdomar kan lätt bli påverkade av yttre faktorer och 

ha svårt att sätta gränser för att värna om sin integritet i sexuella relationer. 

   I takt med att de moderna samhället växer, växer även problematiken med det. Det är 

inte längre lätt att avgöra vad som anses vara normalt i samhället, då det ständigt 

förändras och utvecklas. Sociala medier har fått en allt större plats i vår vardag och idag 

anses det var onormalt om man inte har tillgång till sociala medier näst intill hela tiden. 

Ungdomarna idag har vuxit upp med sociala medier och internet sen födseln i stort sätt. 

   Det problematiska i ett socialpedagogiskt arbete blir då att förhålla sig till vad anses 

vara normalt, för att inte riskera att ungdomen exkluderas. Hur ska man då som 

professionell förhålla sig till sociala mediers roll i ett riskfyllt sexuellt beteende? Är det 

kanske så att i dagsläget är normaliteten bland ungdomarna att exponera sig online 

genom utmanande bilder, då måste det socialpedagogiska arbetet rikta sig till samhället 

i första hand. En ensam professionell kan inte förändra synen på sociala mediers roll 

själv, utan det är viktigt att hela samhället engagerar sig för inte normaliteten ska bli att 

unga känner sig tvungna att se ut på ett visst sätt eller söka bekräftelse hos någon annan 

(Cederlund & Berglund, 2014).  

  

   Fenomenet sex som självskadebeteende är av stor betydelse i den här studien, dock är 

resultatunderlaget lite tunt tycker vi. Ämnet var något som vi uppfattade som svårt att 

prata om för deltagarna, och begreppet var relativt okänt för dem. Vid flera intervjuer 

fick vi förklara innebörden av problematiken för de professionella.  

   Vi fick inga direkta svar på hur vanligt det var, kanske kan det vara svar på vår fråga – 

det förekommer inte så frekvent. Samtidigt bekräftar Jonsson och Svedin (2012) att det 
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inte är ovanligt att professionella inte kommer i kontakt med problematiken, 

anledningen till detta är att ungdomar med den här problematiken lever undanskymt. 

   Av de intervjupersoner som hade kommit i kontakt med sex som självskadebeteende, 

så var de eniga om att det handlade om affektreglering och bekräftelse. Problematiken 

beskrevs som en ond cirkel som är svår för ungdomen att ta sig ur. De professionella får 

då arbeta med att hjälpa ungdomen att hantera känslorna och fokusera på lösningar och 

inte bara orsakerna till problemet. Tanken med ett socialpedagogiskt arbete är att arbeta 

för att ungdomen inte ska avvika från normen och därigenom bli exkluderad, därav blir 

det mycket fokus på motivation till förändring och uppmuntran (Cederlund & Berglund, 

2014). Detta är även något som den tidigare forskningen styrker då affektregleringen 

blir för svår för ungdomen att hantera själv (Fredlund, et al., 2017). Intervjupersonerna 

hade dock ingen kunskap om vilken slags behandling som skulle vara aktuellt vid sex 

som självskadebeteende. Den tidigare forskningen visar däremot på att DBT som 

behandlingsmetod vid självskadebeteende kan vara framgångsrikt (Jonsson & 

Lundström Mattsson, 2012).  

 

   Kopplingen mellan ett riskfyllt sexuellt beteende och psykisk ohälsa. Vi uppfattade det 

som att samtliga intervjupersoner var eniga om att ett riskfyllt sexuellt beteende 

uppkommer i samband med psykisk ohälsa och att affektreglering och självbestraffning 

låg högt upp på listan under förklaringar till varför ungdomar utövar beteendet. Det var 

däremot svårt för flera av intervjupersonerna att ge en anledning till varför det såg ut på 

det här viset. En av våra intervjupersoner pratade om att psykisk ohälsa kan vara en 

produkt utav ett riskfyllt sexuellt beteende, vilket vi fann väldigt intressant. Dock är det 

svårt att avgöra huruvida psykisk ohälsa kommer ifrån ett riskfyllt sexuellt beteende 

eller om ett riskfyllt sexuellt beteende kommer ifrån psykisk ohälsa. Ett riskfyllt sexuellt 

beteende i samband med psykisk ohälsa kan vara en bidragande faktor till exkludering, 

då man går emot samhällets normer. Likt föregående diskussion om vad som kommer 

ifrån vad är det svårt för att avgöra om man använder ett riskfyllt sexuellt beteende för 

att man är exkluderad, och på så sätt känner sig inkluderad vid bekräftelse, eller om man 

är exkluderad på grund av sitt riskfyllda sexuella beteende. Svårigheterna för en 

socialpedagog blir då att avgöra vad som påverkar vad, och hur man på bästa möjliga 

sätt hjälper en ungdom ur problemet (Cederlund & Berglund, 2014). 

   Alla deltagarna var överens om att de ena kommer med det andra, men varken tidigare 

forskning eller de andra intervjupersonerna i vår studie kan svara på vad som beror på 

vad. Det framkom däremot att bristen på goda sociala relationer kan vara en bidragande 

faktor till varför psykisk ohälsa kom i samband med ett riskfyllt sexuellt beteende, detta 

är även något den tidigare forskningen bekräftar (Jonsson & Svedin, 2012). 

 

   Mer kunskap och mer resurser. Intervjupersonerna ansåg att kunskapen om ett 

riskfyllt sexuellt beteende var dålig och det behövdes mer för att kunna ta sig an 

problematiken. Det var däremot en intervjuperson som ansåg att kunskapen och hjälpen 

som finns idag var tillräcklig, men däremot behövs det hjälp med att lyfta 

problematiken så ungdomarna vågade söka hjälp Tidigare forskning visar på att 

ungdomar känner sig förbisedda och ignorerade i mötet med professionella (Jonsson & 

Svedins 2012), detta var dock inget som framkom under intervjuerna, däremot lyfte en 

av intervjupersonerna fram vikten utav att verkligen lyssna på ungdomen och ta tillvara 

på det den säger. Inom socialpedagogik är detta några av de viktigaste stegen i en 

förändringsprocess, att den professionella visar ett genuint intresse till de ungdomen 

säger och att visa på ett engagemang att verkligen hjälpa ungdomen (Cederlund & 

Berglund, 2014).  
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   Att motivera unga till förändring. Initialt önskade vi stor fokus på motivation till 

förändring genom hela studien, därav valet av att använda oss av motivationsteori. Men 

under intervjufasen så erhöll vi inga konkreta svar på hur motivation till förändring 

används i de professionellas arbete, mer än att de ibland använde sig utav MI-samtal. 

Generellt hade alla intervjupersoner gått en utbildning inom MI-samtal, vilket dem 

också verkade utgå från när de pratade med ungdomarna. 

   MI-samtal kräver avsatt tid med ungdomen för att få bäst resultat (Miller & Rollnick, 

2013), vilket inte alltid var möjligt för intervjupersonerna. Istället fokuserade deltagarna 

på att varje samtal med en ungdom skulle innehålla någon form av motivation till 

förändring, utan fokus på just MI. De här samtalen kunde ske lite när som helst, ute på 

stan, på raster, på lunchen eller vid tillfällen en ungdom sökt hjälp av andra anledningar 

än hjälp med sitt riskfyllda sexuella beteende. Det är också via de här oplanerade 

samtalen som de professionella bygger relationer och förtroende med ungdomarna. 

   Cederlund och Berglund (2014) nämner att många ungdomar nämnt att vändpunkten i 

livet kom när de mötte rätt person, om de sen var en vän eller professionell spelade inte 

så stor roll utan själva relationen var det som betydde mest. Jenner (2004) styrker att 

man måste bygga upp en tillitsfull relation mellan professionell och klient för att 

framgångsrikt uppnå pygmalioneffekten. Pygmalioneffekten som förhållningssätt i 

praktiken bör förmedla ett gott bemötande mot alla klienter, oavsett bakgrund och 

problematik. Det kan också öka den inre tron på sig själva hos klienten om de känner att 

någon annan tror på dem, att någon annan ser till dem som människa och inte endast till 

deras problematik. 

  

   Förtroende. Mellan professionell och ungdom var förtroende oerhört viktigt för alla 

intervjupersoner att poängtera, anledningen till detta var för att de ansåg att relationen 

var central för att arbetet skulle fungera. Ibland kunde dock förtroendet ge den 

professionella en viss osäkerhet i sitt arbete, upplevde vi under intervjuerna, speciellt i 

frågor om till exempel orosanmälningar. För att undvika att förtroendet skadas i en 

sådan situation var de professionella väldigt noga med att förklara för ungdomen hur 

processen kommer att se ut.  

   Ämnet orosanmälan togs i de allra flesta fall initialt upp av intervjupersonerna själva. 

Vi noterade dock att det inte gjordes särskilt många anmälningar. Problematiken med ett 

riskfyllt sexuellt beteende uppfattades vara allvarlig och konsekvenserna många av 

samtliga, men däremot uppfattade vi det inte som att man gjorde särskilt många 

orosanmälan när en ungdom uppvisar den här sortens problematik. En del 

intervjupersoner menade på att det gick att lösa sinsemellan, medan andra rent utav inte 

visste om man skulle orosanmäla eller inte. Vi upplevde det som att det kanske kunde 

handla om att man inte ville skada förtroendet mellan professionell och ungdom, men 

inga direkta svar gavs när det handlade om orosanmälan. Sett till den tidigare 

forskningen kan det vara intressant då den visar på vikten av att inte bara remittera 

vidare, utan att ta hjälp av andra professionella inom området. Våra intervjupersoner har 

då enligt den tidigare forskningen agerat helt rätt, då förtroendet mellan professionell 

och ungdom är det viktigaste till en början (Jonsson & Lundström Mattssons (2012). 

Även Cederlund och Berglund (2014) nämner att i rollen som socialpedagog är det 

oerhört viktigt att vara öppen och ärlig i mötet, gärna övertydlig. Detta för att ungdomen 

ska vara säker på att insatserna görs i omtanke och välment för ungdomens eget bästa. 

  

   Bifynd. Ur vår studie framkom det ett bifynd, skillnaden mellan tjejer och killar.  

   Vid frågan om deltagarna kunde berätta ett exempel på en ungdom med ett riskfyllt 

sexuellt beteende, så berättade alla intervjupersonerna om en tjej. Nästan alla 
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intervjupersoner pratade i stort sett bara om tjejer med ett riskfyllt sexuellt beteende och 

först när vi nyfiket frågade om killar kom det på tal.  

   Generellt ansåg intervjupersonerna att killar och tjejer hade samma slags beteende när 

det kom till ett riskfyllt sexuellt beteende, det som däremot var intressant var att många 

nämnde att tjejers riskfyllda sexuella beteende var mer tabubelagt än vad killars var.  

   En intressant förklaring till detta fick vi av en av intervjupersonerna, personen i fråga 

menar på att det är samhällets normer som gjort det på detta viset, att man som kille 

med detta beteendet ansågs vara manlig medan en tjej ansågs vara promiskuös. Detta 

var även något som intervjupersonen själv kunde relatera till, då dennes egna reaktion 

till beteendet kunde spegla sig efter samhällets normer.  

 

8.3 Fortsatt forskning.  

Under våra intervjuer kom både droger och alkohol upp i samband med ett riskfyllt 

sexuellt beteende. Detta är inget vi valde att lägga fokus på, däremot kan man inte 

bortse från att det kan ha en stor betydelse i fråga om ett riskfyllt sexuellt beteende. 

Detta hade varit intressant att studera då dessa berusningsmedel påverkar oss både 

psykiskt och fysiskt och vi tror att det absolut har en inverkan på ungdomars sexuella 

risktagande. Så en fortsatt studie på kopplingar mellan ett riskfyllt sexuellt beteende och 

berusningsmedel är något vi anser skulle tillföra i kunskapsbasen kring det här ämnet.  

   Ytterligare anser vi att forskning med fokus på killar, transpersoner, icke-binära och 

honomsexuella är av vikt då det vanligen pratas om tjejers sexuella risktaganden och 

tjejer som har ett destruktivt självskadebeteende. Killar, transpersoner, icke-binära och 

honomsexuella är därmed en grupp som osynliggörs inom området.  

   Vi önskar också mer forskning kring andra typer av självskadebeteende då det sker på 

så många fler sätt än specifikt när man skär sig. Vi bedömer att forskning inom detta 

område är nödvändigt då risken för att de här personerna hamnar i skymundan är så pass 

stor då beteendet inte ses som ett klassiskt självskadebeteende, och därmed är 

okunnigheten för liten för att hjälpa de som lever med det idag. 

 

9 Slutsatser och Implikationer 

9.1 Slutsatser 

Under studiens gång har våra frågeställningar varit centrala under hela processen. Våra 

frågeställningar har varit (1) Hur beskriver och arbetar personal inom socialtjänst, skola 

och ungdomsmottagning ungdomar med ett riskfyllt sexuellt beteende? och (2) Vilka 

möjligheter och hinder upplever de i sitt arbete med att motivera dessa ungdomar? 

  

Deltagarna i vår studie uppfattade ett riskfyllt sexuellt beteende som att ungdomen 

utsatte sig för risker gällande sex och anledningen till beteendet var bland annat en 

affektreglering för att minska ångest. Centralt i arbetet med de här ungdomarna var 

framförallt relationsskapande, förtroende och ungdomens personliga utveckling. 

Anledningen till detta menade deltagarna var för förtroendet mellan professionell och 

ungdom ansågs vara väldigt viktigt då arbetet grundade sig i vilken slags relation som 

fanns sinsemellan. För att uppnå ett genuint förtroende från ungdomen var det 

betydelsefullt att den professionella var tillgänglig och icke dömande oavsett vad det 

gällde. Därmed innebar det att den professionella skulle vara öppen och ärlig angående 

ungdomens situation.   

   Det som däremot kunde försvåra arbetet var om ungdomen själv inte ansåg att den 

hade ett problem, fokus för den professionella blev då att få den unga att inse sin 

problematik för att kunna arbeta vidare. 
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Sociala medier bedömdes förvärra ett riskfyllt sexuellt beteende av samtliga deltagare. 

Anledningen till detta var att sökandet efter bekräftelse blev enklare då ungdomens 

behov tillfredsställdes snabbare, vilket kunde orsaka att ungdomen riskerade att bli 

utnyttjad av andra eller att de utsatte sig själva för skada. 

   Vid frågan om professionellas arbete med sex som självskadebeteende var det flera av 

deltagarna som inte kommit i kontakt med fenomenet. Vårt resultat visar därmed vikten 

av att sex som självskadebeteende uppmärksammas. 

  

   Vår huvudsutsats av studien var att de professionella inte arbetade direkt med 

problematiken ’ett riskfyllt sexuellt beteende’, däremot arbetade de mycket runt 

omkring problemet. Arbetet kunde vara att förbättra ungdomars kunskap om sex och 

samliv, motverka psykisk ohälsa och skapa goda sociala relationer sinsemellan, men 

även med ungdomens egna sociala nätverk.  

   Ytterligare en väsentlig slutsats av vår studie är att det inte går att att avgöra hur ett 

riskfyllt sexuellt beteende förhåller sig till varken sex som självskadebeteende eller 

psykisk ohälsa. Sambandet finns men vad som orsakar vad och vilket som leder till det 

andra går inte att uttala sig om.  

 

9.2 Socialpedagogiska implikationer 

Vi anser att vår studie är av socialpedagogiskt intresse då det kan bidra till en större 

kunskapsbas om hur man som professionell närmar sig ungdomar med ett riskfyllt 

sexuellt beteende. Studien kan även tillföra ny kunskap hos professionella och ge 

utrymme för att utveckla deras egna arbetssätt.  

   Enligt tidigare forskning är ungas sexuella risktagande en svår och växande 

problematik och användningen av pygmalioneffekten passar därmed in för att det i 

praktiken kan användas som förhållningssätt i ett motivationsarbete. Positiva 

förväntningar leder till lyckade resultat, jämfört med negativa förväntningar som leder 

till låga eller inga resultat. Positivitet, hopp, stöd och kontinuitet är alla viktiga 

fundament i ett lyckat motivationsarbete (Jenner, 2004) 

 

Ökad kompetens ger också möjlighet att minska stigmatisering och genom  att 

uppmärksamma det här ämnet leder det också till att man synliggör problematiken 

ytterligare och därmed minskar tabun kring det.  
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide 

 

Hur beskriver personal inom socialtjänst, skola och ungdomsmottagning 

ungdomar med riskfyllt sexuellt beteende? 

- Hur stor är problematiken hos er? 

- På vilket sätt tar det uttryck? 

 

Hur resonerar de om sitt arbete med målgruppen? 

- Hur påverkar det er arbetsmässigt? (extra uppmärksamma, snabbare uppföljning 

osv) 

- Vad kan man som kurator/barnmorska/socialtjänst göra för att hjälpa?  

- På vilket sätt upptäcker ni oftast problematiken? 

- Har ni de resurser som krävs för att hjälpa? 

- Vilka resurser är det? 

- Vill ni ge exempel på ett fall som gått bra/dåligt? 

- Eventuella förbättringar? 

- vad definierar du/verksamheten som ett riskfyllt sexuellt beteende? 

- Vilka hinder respektive möjligheter ser ni med arbetet med dessa ungdomar? 

 

Vilka möjligheter respektive hinder upplever de i sitt motivationsarbete?  

- Hur använder ni er av motivation för förändring? 

- Hur användbart är motivation i ett förändringsarbete? 

 

Psykisk ohälsa & Sex som självskadebeteende  

- Är sex som självskadebeteende vanligt förekommande hos personer med ett 

riskfyllt sexuellt beteende? 

- Anser ni att sex som självskadebeteende har någon koppling med psykisk 

ohälsa? 

- Är motivationsarbetet för förändring annorlunda till de ungdomarna som har 

tidigare negativa erfarenheter? 

- Hur tänker ni kring ämnet psykisk ohälsa och ett riskfyllt sexuellt beteende? Ser 

ni några kopplingar mellan dessa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

II 

Bilaga B Missiv 

 

Missiv till deltagare i studien om ungas riskfyllda sexuella 

beteende 

  
Inom all samhällsvetenskaplig forskning finns det etiska riktlinjer. De vi använder oss av är de 

som presenterats av Vetenskapsrådet. För att göra allt vi kan för att ditt deltagande i vår studie 

ska vara etiskt riktigt vill vi visa dig dessa riktlinjer och hur vi ser på dem. 
  
Informationskravet – innebär att du som deltagare ska vara fullt införstådd med studiens syfte 

och tekniken för datainsamling. Det innebär också att du ska veta vilka vi är, vilken utbildning 

vi tillhör och var du kan nå oss. Dessutom innebär det att du ska veta att ditt deltagande är helt 

frivilligt och att du när som helst kan bestämma dig för att inte delta längre. 
  
Samtyckeskravet – innebär att allt ditt deltagande bygger på ditt samtycke. Är det något du inte 

gillar så diskuterar vi det och finner nya alternativ. Eller så kan du avsluta ditt deltagande i 

studien, fram till avslutad intervju. 
  
Konfidentialitetskravet – innebär att ingen, förutom vi, kommer att kunna förstå att det är just 

du som deltagit i studien och delgett oss dina erfarenheter. 
  
Nyttjandekravet – innebär att du ska vara helt införstådd i vad studien/ uppsatsen kommer att 

användas till. Dessutom har du rätt att läsa det färdiga resultatet innan det publiceras. Du 

kommer att få ett exemplar av uppsatsen om du vill. 
  
Vi hoppas att du med detta känner dig lugn och är motiverad att delta i vår studie. För oss är det 

särskilt viktigt att du vill dela med dig av dina erfarenheter till oss - då det är just dem vi 

intresserar oss för. 
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