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SAMMANFATTNING 
 
I århundraden har användandet av kondom varit ett sätt att skydda sig från oönskade 
graviditeter, och på senare år, även könssjukdomar. Trots att kondom är det bästa skyddet vid 
en tillfällig sexuell kontakt, används den i för liten utsträckning. För att kunna motivera till ett 
ökat kondomanvändande måste faktorer och upplevelser som påverkar kondomanvändandet 
identifieras. 
 
Syftet med föreliggande studie var att belysa studenters erfarenheter av kondomanvändning 
vid en tillfällig sexuell kontakt. Fyra kvinnliga och fyra manliga studenter på ett svenskt 
universitet har deltagit och berättat om sina erfarenheter och tankar. Vad är det som gör att de 
använder eller inte använder kondom vid en tillfällig sexuell kontakt, och vilka upplevelser 
kan kopplas till lidande och välbefinnande? Intervjuerna har analyserats med en kvalitativ 
innehållsanalys. 
 
Viktiga fynd i resultatet är att kondomanvändning inte bara upplevs som negativt. Både att 
använda och inte använda kondom upplevs komplext genom att både välbefinnande och 
lidande kan erfaras. Dessa upplevelser kan vara t.ex. ökad fysisk njutning då man inte 
använder kondom eller att slippa ångest och oro för könssjukdomar och graviditeter då man 
använder. En annan viktig aspekt är att valet om att använda inte bara hänger på individens 
upplevelser eller värderingar utan även, och nästan mer, på praktiska faktorer som 
tillgänglighet och högt pris.  
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INLEDNING 
 
Författarna planerar att utbilda sig till barnmorskor. En stor del i barnmorskeyrket 
innebär att arbeta med prevention mot bland annat könssjukdomar och oönskade 
graviditeter. För att kunna motivera till användandet av kondom, som är det enda 
preventivmedlet som skyddar både mot graviditet och mot könssjukdomar och som 
därför skulle vara det bästa skyddet vid en tillfällig sexuell relation, är det viktigt att ha 
kunskap om hur användandet upplevs och hur det kan påverka den enskilda individen 
både positivt och negativt. 
 
BAKGRUND 
 
Enligt Socialstyrelsen (SOSFS 1993:17) skall sjuksköterskan arbeta bland annat med att 
”förebygga sjukdom och ohälsa”. För att göra detta måste riskfaktorer identifieras (Ibid). 
Sjuksköterskan skall ha goda kunskaper om vad som minskar lidande och ökar 
välbefinnande. Det innebär att hon måste ha kunskap om vad som påverkar människor, 
hur de tänker och hur de lever. Detta innefattar även den sexuella hälsan (Dahlberg, 
Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). 
 
Alla människor har ett grundläggande behov av kärlek och närhet. Det kan handla om 
närhet i den bemärkelsen att man vet att man har någon som bryr sig om en. Det kan 
också handla om fysisk närhet, som i en sexuell situation. Det är inte bara känslorna som 
styr vårt välbefinnande, det handlar även om fysiologiska faktorer. Kroppslig närhet och 
beröring mellan människor skapar trygghet, lugn och avslappning. Exempelvis frisätts 
stora mängder av kroppens eget ”må-bra-hormon”, oxytocin, vid ett samlag.  I studier har 
det visat sig att beröring, där oxytocin frisätts, har väldigt stor påverkan på tex tillväxt 
hos barn och människans välbefinnande. Det har även visat sig att oxytocinet sänker 
blodtrycket och nivån av stresshormoner (Uvnäs Moberg, 2001).   
 
Kondomhistorik 
I många århundraden har människan skyddat sig med kondomer i olika former. I början 
var det främst för att kunna kontrollera antalet barn, men med tiden har kondomen även 
blivit ett skydd mot könssjukdomar (Lennerhed, 2002). 
 
I Egypten gjordes på 1300-talet f.Kr kondomer av tarmar och hudar från djur. I Europa 
användes också bl.a. tarmar för att skydda sig från oönskade graviditeter. Längre fram, på 
1800-talet, började gummikondomer att tillverkas och i början av 1900-talet blev 
kondomen mer använd. Detta gjorde dock att kondomupplysning blev förbjuden 1910 i 
och med preventivlagen, Lex Hinke, eftersom det ansågs öka prostitutionen och tycktes 
vara ett hot mot samhället. Användandet av dem var däremot inte förbjudet. År 1938 
upphävs denna lag och på 1970-talet blev det lagligt att sälja och informera om kondomer 
utan speciella tillstånd (RFSU, 2006). 
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Riskbeteende och bakomliggande faktorer 
Att inte använda kondom vid en tillfällig sexuell relation är ett riskbeteende. 
Riskbeteende kan vara att undvika eller bagatellisera risker i vissa situationer vilket i 
efterhand kan leda till ohälsa och lidande. Det är bland annat motsatsen till detta, ett 
hälsobefrämjande beteende, som vårdpersonal har som uppgift att motivera till (Jahren 
Kristoffersen, 1998).   
 
Kunskapen om könssjukdomar och dess smittvägar är stor i Sverige. Trots det ökar 
antalet tillfälliga partners samt oskyddat sex bland befolkningen, framförallt bland unga 
kvinnor. Detta kan delvis förklaras genom att de yngre kvinnorna de senaste åren har 
blivit mer sexuellt aktiva (Herlitz, 2004; Forsberg, 2000). 
 
Det finns många faktorer som påverkar ett sexuellt riskbeteende men ett särskilt stort 
samband finns till alkohol och droger. Till exempel visar det sig att ungdomar tillåter sig 
vara mindre ansvarsfulla då de dricker alkohol (Ohlsson, 1995; Santelli, Robin, Brener & 
Lowry, 2001). Ett exempel på en period i livet då alkoholintaget tenderar att vara stort är 
under studietiden. Stor alkoholkonsumtion kan öka riskbeteenden som tex fler 
sexualpartners eller sex ”första kvällen”. Detta har enligt Herlitz (2004) blivit vanligare i 
alla åldersgrupper men främst bland unga kvinnor. En annan faktor till riskbeteende är en 
tidig sexualdebut och därmed en risk för omoget tänkande och handlande (Häggström-
Nordin, Hanson & Tydén, 2002). Andra faktorer som påverkar valet av att använda eller 
inte använda kondom kan vara upplevelsen av och attityden till kondomanvändning (Darj 
& Bondestam, 2003).  
 
I studierna av Hynie, Lydon & Taradash (1997), Ohlsson (1995), Santelli et al. (2001) 
samt Woodsong & Koo (1999) framkommer även att sociala normer spelar in. Synen på 
vissa sociala normer skiljer sig dock mellan de nordiska och andra västerländska länder 
som t.ex. USA. Detta kan bero på att de nordiska samhällena anses mer jämställda, även 
sexuellt (Lundberg, 2002). Ett exempel på dessa sociala normer kan vara att kvinnor som 
tar initiativ till kondomanvändning ses som ”lösaktiga”.  
 
Det är svårt att avgöra vad det verkligen är som gör att människor har ett riskbeteende 
eftersom det är så många faktorer som spelar in, t.ex. biologiska och sociala. Framförallt 
är det individens personlighet som har stor betydelse (Santelli et al., 2001). 
 
I en studie gjord i USA, om kvinnors och mäns syn på preventivmedelsanvändning, delas 
faktorer till att inte använda kondom in i känslomässiga, situationsbundna, 
relationsbundna och funktionsmässiga. Detta kan till exempel vara minskad känsla vid 
kondomanvändning eller att man inte har kondomen tillgänglig (Woodsong & Koo, 
1999). 
 
Det finns även faktorer som ökar kondomanvändningen. En faktor är personlig och aktiv 
preventivmedelsrådgivning. Detta gäller dock inte homosexuella män (Holmes, Levine & 
Weaver, 2004). Något annat som ökar användandet är då föräldrar pratar med sina barn 
om sex och preventivmedel (Häggström-Nordin et al., 2002). 
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I Sverige råder en öppen och tillåtande attityd till sexualitet. Detta kan delvis bero på att 
sexualundervisningen i skolan blev obligatorisk redan 1955 (Lennerhed, 2002). 
Trots det finns få vetenskapliga studier gjorda i ämnet. I Forsberg, (2000) säger Lewin, 
professor i sociologi och sexualforskning ”Vi tror vi är världsbäst på sexundersökningar 
i Sverige, men i själva verket finns i det stora hela bara en massa småstudier”. Även 
Woodsong och Koo (1999) menar att trots problemen med ökad spridning av 
könssjukdomar och oönskade graviditeter bedrivs för lite forskning om t.ex. vad som 
påverkar att man använder eller inte använder skydd mot oönskade graviditeter och 
könssjukdomar.  
 
Upplevelser av kondomanvändning 
En studie som gjorts i Uppsala visar att ungdomar mellan 14 och 25 år påverkas såväl 
psykiskt och fysiskt, både vid användande och vid ickeanvändande av kondom. Negativa 
aspekter som tas upp vid användande är bland annat att flertalet män i studien upplever 
minskad fysisk känsla och njutning. Andra saker är att kondomen luktar illa, att det är 
pinsamt att ta upp frågan om kondomanvändning och att de inte känner sig lika nära sin 
partner. Positiva aspekter vid användande visade sig vara att de känner sig ”trygga” och 
att de visar att de är ansvarsfulla. Då de inte använder kondom visar det sig bland annat 
att de tillfrågade känner ångest efteråt, de är oroliga för graviditet och könssjukdomar. 
Det positiva är dock att det är skönare och att de slipper avbryta akten för att ta fram och 
sätta på kondomen (Darj & Bondestam, 2003).  
 
Smittspridning och oönskade graviditeter 
Svenska Smittskyddsinstitutet (2005) menar att användande av en hel kondom på rätt sätt 
hindrar smittspridning. Detta bekräftas även av en studie gjord av World Health 
Organisation, 2004. Studiens syfte var att undersöka kondomens effektivitet mot 
könssjukdomar (Holmes et al., 2004). Både Smittskyddsinstitutet och WHO menar att 
kondom inte är 100% säkert, men att det är det överlägsna alternativet för att skydda sig 
mot könssjukdom. 
 
I Sverige har antalet fall av könssjukdomar, t.ex. gonorré och syfilis, ökat de senaste fem 
åren till följd av bristande kondomanvändning. Mest markant har klamydia ökat, från 
19 284 fall år 2000 till 33 105 fall år 2005, och det är i åldrarna 19-29 år som sjukdomen 
förekommer mest. Klamydia har blivit den vanligaste anmälningspliktiga sjukdomen 
enligt smittskyddslagen och kan leda till lidande både för individen och samhället. Detta 
pga. att sjukdomen ofta inte ger några symtom, vilket kan leda till att patienten inte testar 
sig och det i sin tur leder till större smittspridning och risk för sterilitet (Svenska 
Smittskyddsinstitutet, 2006). 
 
Kondom skyddar även mot oönskade graviditeter. Det bristande kondomanvändandet har 
resulterat i många oönskade graviditeter och årligen utförs mellan 30-38 000 aborter i 
Sverige. Den nuvarande abortlagen kom till 1975 och innebär att alla kvinnor i Sverige 
har rätt att göra fri abort fram till den 18: e graviditetsveckan. År 2004 utfördes 34 454 
aborter i Sverige (Socialstyrelsen, 2005).  
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Kondomanvändning ur ett vårdvetenskapligt perspektiv 
Det finns olika slags lidande, livslidande, sjukdomslidande och vårdlidande. Livslidande 
finns i alla människors liv men är olika framträdande i olika faser och situationer 
(Dahlberg, 2003). Sjukdomslidande är däremot lidande som uppkommer ur sjukdomen 
och dess symtom. Sjukdomslidande kan ta sig uttryck både fysiskt och psykiskt 
(Wiklund, 2003). Vårdlidande kan uppkomma ur den befintliga, eller den obefintliga, 
vården. Det kan även orsakas av dåliga vårdrelationer, som uppstår på grund av t.ex. brist 
på kunskap eller dåligt bemötande från vårdpersonalen (Dahlberg et al., 2003). 
 
Samtliga former av lidande kan kopplas samman med kondomanvändning. Vid icke-
användande av kondom kan allt från psykiskt lidande som ångest och oro till fysiskt 
lidande pga. eventuella sjukdomseffekter uppstå. Vid användande av kondom kan lidande 
uppstå ur pinsamma situationer och obehag (Darj & Bondestam, 2003). 
 
”Lika viktigt som att bekämpa olika former av lidande är det att arbeta för 
välbefinnandet och dess villkor” (Dahlberg et al., 2003). Lidande kan infinna sig både vid 
användande och ickeanvändande av kondom. Likaväl kan välbefinnande upplevas vid 
dessa situationer i form av känsla av säkerhet och trygghet vid användande, eller större 
fysisk njutning vid ickeanvändande (Darj & Bondestam, 2003). Lidande och 
välbefinnande behöver inte vara motsatser till varandra utan kan upplevas samtidigt 
eftersom de båda är en del av varje människas liv (Dahlberg et al., 2003). Välbefinnande 
är ett fenomenologiskt begrepp där personens egna upplevelser är det väsentliga och inte 
kan ifrågasättas av någon annan än individen själv (Wiklund, 2003). Detta fenomen 
framkommer tex. i Darj & Bondestams studie (2003), där vissa informanter upplevde 
välbefinnande i situationer där andra upplevde lidande.  
 
PROBLEMFORMULERING 
 
I dagens samhälle där könssjukdomar och aborter ökar, är det ett faktum att 
preventivmedel borde användas.  Framförallt vid en tillfällig sexuell kontakt, där 
individerna kan ha dålig kunskap om varandra. Kondom är det enda preventivmedel som 
skyddar mot både oönskade graviditeter och könssjukdomar och ökningen av dessa 
bevisar att kondom används i för liten utsträckning (Herlitz, 2004).  
 
Vårdpersonal arbetar utifrån vårdvetenskapens mål att främja hälsa och lindra lidande 
(SOSFS 1993:17). I detta fall innebär det att arbeta för ett ökat kondomanvändande, för 
att minska den enskilda individens lidande i form av tex. oro för könssjukdomar eller 
oönskade graviditeter samt sjukdomslidande om man smittats. Lyckas man med det 
förebyggande arbetet kan även den snabba smittspridningen hindras vilket innebär ett 
mindre lidande för individen och samhället i stort. Samhället kan i takt med ökat 
kondomanvändande lägga pengar på andra saker än att diagnostisera och bota 
könssjukdomar och utföra aborter.  
 
För att kunna bedriva detta hälsobefrämjande arbete, bör kunskap om hur 
kondomanvändning upplevs av de enskilda individerna finnas. Eftersom t.ex. klamydia, 
som är den snabbast ökande könssjukdomen i Sverige enligt Smittskyddsinstitutet (2005), 
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främst förekommer i den åldersgrupp där de flesta studenter befinner sig (19-29 år) är det 
intressant att undersöka denna målgrupp. Det är också i denna ålder många lever som 
singlar och möjligheten att en tillfällig sexuell kontakt sker är stor. 
 
SYFTE 
 
Syftet var att belysa studenters erfarenheter av kondomanvändning vid en tillfällig 
sexuell kontakt. 
 
METOD 
 
För att kunna uppfylla studiens syfte använde sig författarna av en kvalitativ 
livsvärldsansats, med intervjuer som datainsamlingsmetod. Att använda intervjuer som 
datainsamlingsmetod gör att individernas personliga erfarenheter och upplevelser av ett 
fenomen, dvs. en företeelse i deras livsvärld, kan komma att förstås. En stor fördel med 
kvalitativa metoder är deras öppna och upptäckande förhållningssätt, något som är 
nödvändigt om forskaren verkligen vill förstå något nytt (Dahlberg 1997; Kvale, 1997;  
Polit, Beck & Hungler, 2001).  
 
Ett hinder för öppenhet i intervjusituationen är om författarna saknar insikt om sin 
förförståelse. Enligt Dahlberg (1997) kan förförståelse både vara positivt och negativt. 
Positivt eftersom en viss grad av förförståelse måste finnas då man söker ny kunskap och 
negativt om förförståelsen tar över, då det kan hindra den verkliga innebörden av det 
studerade fenomenet, att visa sig. 
 
 Kvale (1997) menar att intervjun är en form av samtal och ”genom samtal lär vi känna 
andra människor, vi får veta något om deras erfarenheter, känslor och förhoppningar 
och om den värld de lever i”. Även Polit et al. (2001) menar att ”Om forskare vill veta 
hur människor känner eller vad de tror på, är det bästa sättet att fråga dem”.  
 
Undersökningsgrupp 
Antalet informanter som intervjuas till en studie varierar med studiens syfte, tidsram och 
ekonomiska ram (Kvale, 1997). Deltagarna i denna studie bestod av åtta studenter, fyra 
män och fyra kvinnor, vilka studerar vid olika institutioner vid ett och samma medelstora 
svenska universitet. Detta valdes pga. tillgängligheten för att kunna träffas för intervju, då 
tidsramen var knapp för författarna. Kriterierna för att deltaga var att studenterna skulle 
vara mellan 19-29 år och någon gång haft en tillfällig sexuell kontakt. En variation i 
undersökningsgruppen vad gäller tex. ålder och kön eftersträvades för att få olika 
synvinklar på fenomenet. 
 
Tillvägagångssätt 
En förfrågan (bilaga 1) om intervjudeltagande samt information om studien skickades ut 
via mail till ca 120 studenter. Åtta studenter anmälde sig vara intresserade av att delta i 
studien och därefter bestämdes tid och plats för intervjuerna. Kvale (1997) beskriver 
vikten av att en intervju bör genomföras i lugn och ro, därför bokades ett mindre 
grupprum på universitetsbiblioteket som intervjuplats. Dock fanns, på grund av ämnets 
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känsliga karaktär, möjlighet för intervjudeltagarna att själva välja plats. Två deltagare 
önskade att intervjun skedde i deras hem, vilket genomfördes.  
 
En intervjuguide (bilaga 3) utformades med några öppna frågor vars avsikt var att täcka 
problemområdet. Några exempel på följdfrågor skrevs också ner som ett stöd för att få en 
djupare förståelse för studenternas erfarenheter. Den semistrukturerade intervjuguiden 
ger möjlighet att göra förändringar vad gäller frågorna och deras ordningsföljd för att få 
ut så mycket som möjligt ur informantens berättelse (Polit et al., 2001)  
 
Författarna gjorde en pilotintervju innan resten av intervjuerna genomfördes. Detta 
rekommenderas av bl.a. Polit et al. (2001). Meningen med detta var att se om författarnas 
frågor var tydligt ställda och gav svar på syftet samt att upptäcka eventuella oförutsedda 
problem. Vid utskrift av intervjun upptäcktes det att frågorna i intervjuguiden behövde 
förtydligas och när detta gjorts skedde en ny intervju som kunde användas i resultatet. 
 
Kvale (1997) beskriver vikten av att intervjudeltagaren får tillräcklig information om 
studien och dess syfte samt hur intervjun är tänkt att genomföras. Författarna informerade 
därför återigen deltagarna skriftligt vid intervjutillfället om vad de hade för avsikt med 
studien, vilket syfte den hade, hur intervjun skulle genomföras, att det var frivilligt att 
delta samt att materialet skulle behandlas konfidentiellt (bilaga 2). Deltagarna fick skriva 
under detta informationsbrev där de gav sitt samtycke till att medverka i studien. Både 
deltagaren och författarna fick ett exemplar av detta.  
 
Under intervjuerna var båda författarna närvarande så att författaren som inte intervjuade 
kunde sköta bandspelaren samt få en uppfattning om intervjun inför den kommande 
resultatanalysen. Författarna gjorde fyra intervjuer var, vilka tog cirka 20-30 minuter. 
Intervjuerna spelades in på band och skrevs sedan ut ordagrant, dvs. transkriberades.  
 
Analys 
Analysen genomfördes enligt Granheim & Lundmans (2004) kvalitativa innehållsanalys, 
dvs. att meningsbärande enheter, koder och teman formulerades. De bandinspelade 
intervjuerna transkriberades, direkt efter intervjun, innehållande allt som sagts samt 
skratt, pauser och dylikt. Dessa saker kan, enligt Dahlberg (1997), svara på frågorna på 
ett annat sätt än vad de talade svaren gör, eller så kan de talade svaren få en annan 
innebörd. De nedskrivna intervjuerna lästes igenom av båda författarna, flera gånger, för 
att de skulle få en uppfattning om innehållet samt likheter och olikheter i dem. Dahlberg 
(1997) menar att då författarna lätt kan berätta innehållet i intervjuerna, är det dags att gå 
vidare i analysprocessen.  
 
I relation till syftet markerades relevant text i intervjumaterialet. Ur den markerade texten 
togs kärnan ut, vilket bildade meningsbärande enheter. Efter att författarna hanterat 
materialet på detta sätt gjordes ytterligare en nerkortning så att det som sagts med olika 
ord men som haft samma innebörd, bildade koder (Se tabell). 
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Urklipp från intervju Meningsbärande enhet Kod 
…man vet att man slipper 
oroa sig för eventuella 
könssjukdomar och sen 
visst kan man ju aldrig vara 
säker, men…oönskade 
graviditeter och sådär 
försvinner ju också risken 
för i större utsträckning. 
Det är väl ett litet psykiskt 
lugn som infinner sig… 
 

Slipper oro för graviditet 
och könssjukdom. 

Positiv upplevelse av 
kondom. 

 
De koder som kunde kopplas samman bildade tre huvudteman som sedan utgjorde de 
olika delarna i resultatet. Upplevelser (positiva och negativa upplevelser av 
kondomanvändning), Påverkan (faktorer som påverkar valet om att använda kondom 
eller ej) samt Uppfattningar om förbättringar (i skolan och samhället). Dessa huvudteman 
bildade en ny, mer strukturerad helhet av intervjumaterialet (Granheim & Lundman, 
2004). Även Kvale (1997) tar upp detta sätt att analysera kvalitativa intervjuer, men 
kallar det meningskoncentrering. Denna analysmetod är bra för att kunna urskönja de 
övergripande temana från det ursprungliga materialet. Dahlberg (1997) menar att 
resultatet av en kvalitativ analys ska kunna presentera individernas upplevelser och 
livsvärld på ett hanterbart sätt. 
 
Forskningsetiska aspekter  
I enlighet med Helsingforsdeklarationen (2004) har författarna arbetat för att respektera 
deltagarnas autonomi och integritet. För att en kvalitativ intervjustudie skall vara etiskt 
riktig måste information om studien ges till intervjudeltagaren som sedan skall ge sitt 
godkännande till medverkan. Detta kallas att få informerat samtycke (Kvale, 1997). Detta 
har skett då deltagarna har fått muntlig och skriftlig information om studien och dess 
syfte, att den var frivillig, att bandspelare skulle användas för att dokumentera samtalet 
samt att de kunde avbryta medverkan i studien när som helst, utan förklaring och utan att 
påverkas från författarnas sida. Deltagarna har även blivit informerade om att 
all information har behandlats konfidentiellt, vilket innebär att den har avidentifierats i 
presentationen av studien så att ingen identitet kunde röjas (Kvale, 1997). Ingen annan än 
författarna och deras handledare har haft tillgång till intervjumaterialet. Författarna har 
inhämtat deltagarnas informerade samtycke skriftligen innan varje intervju   
(The world medical association, 2004). 
 
Behovet av forskning inom området tycks vara stort och det ställdes i relation till om det 
övervägde intervjudeltagarnas eventuella lidande i samband med att delta i studien. 
Eftersom sexualitet och kondomanvändning är ett ämne som kan vara känsligt att prata 
om, ställdes mest öppna frågor. Detta för att deltagarna i viss mån skulle få möjlighet att 
själva välja vad, och hur mycket, de ville berätta om sina erfarenheter och upplevelser. 
Författarna har arbetat samvetsgrant och respektfullt med materialet och inte medvetet 
förvrängt resultatet. 
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RESULTAT 
 
Analysarbetet resulterade i tre övergripande teman; Upplevelser - vilket innefattar 
deltagarnas positiva och negativa upplevelser av att använda och inte använda kondom. 
Det andra temat är Påverkan – faktorer som påverkar att man använder eller inte 
använder kondom. Här ingår även riskbeteende och naivt tänkande. Det sista temat 
handlar om Uppfattningar om förbättring – vad deltagarna tror att skolan, samhället och 
media har för påverkan och ansvar för bl.a. ökad kondomanvändning. 
 
Upplevelser 
Samtliga intervjudeltagare har erfarenheter både av att använda och inte använda kondom 
vid en tillfällig sexuell kontakt, från vilka de har både positiva och negativa upplevelser. 
Alla intervjudeltagare uppger att merparten av denna typ av tillfälliga sexuella kontakter 
sker efter att de druckit alkohol. Många av deltagarna upplever att de känner en förändrad 
fysisk känsla när de använder kondom, vissa upplever det mer positivt och andra mer 
negativt. Flera av deltagarna tycker dock inte att det är någon märkbar skillnad. 
 
Positiva upplevelser 
Samtliga intervjudeltagare upplevde det positivt att använda kondom eftersom de då 
slapp den ångest och oro för graviditet och könssjukdomar som det medförde att inte 
använda kondom. En deltagare ansåg att samlagssituationen blir mer avslappnad om hon 
använder kondom, eftersom hon då slipper oron. 
 

”Det lilla roliga som var där, är liksom inte värt de dagarna med ångest att gå 
och vänta på mensen eller gå liksom, ja måste jag be om ett klamydiatest eller.”   

 
En annan positiv aspekt som ett par av de manliga deltagarna framhöll var att de blev mer 
uthålliga i och med att de blir mindre känsliga och alltså kunde hålla ut längre. Detta 
upplevdes som positivt då de kunde ha problem med för tidig utlösning. Flera 
intervjudeltagare nämnde den positiva aspekten att slippa kladdet, dvs. mannens 
utlösning, efteråt. 

 
”... och det är ju skönt både för killen och tjejen att slippa kladd.”   
 

En av de kvinnliga intervjudeltagarna upplevde ibland att samlaget var skönare med 
kondom.  

 
”Om killen har lite mindre snopp eller om man är jävligt kåt och blöt…. Då känns 
det mer, är skönare när man har kondom…”   
 

Hon tyckte även att det kunde vara upphetsande om mannen tog initiativ till 
kondomanvändande, då hon upplever att mannen bryr sig. Hon ansåg även att det kunde 
vara upphetsande att sätta på en kondom. Detta tar även en av de manliga deltagarna upp 
som något som gjorde honom upphetsad, eftersom han då visste att han skulle ha sex. 
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Negativa upplevelser 
En negativ aspekt med att använda kondom var att en obekväm situation uppstod. En 
sådan situation kunde uppstå vid olika tillfällen och beskrevs på olika sätt av deltagarna. 
Några exempel var att det kunde vara obekvämt att ta upp diskussionen om att använda 
kondom och att ett avbrott i akten kunde leda till en stel stämning eller osäkerhet inför 
när kondomen skulle sättas på. En av deltagarna sa sig vara påverkad av film och 
litteratur och har pga. dessa en uppfattning om att sex ska vara lätt och spontant. 

 
”… man har ju den här bilden framför sig som kanske inte stämmer då, med 
kondomgrejen, att det blir lite kliniskt på nåt vis.”   

 
Flertalet av deltagarna tog upp en pinsamhetsaspekt. De tyckte att det kan vara pinsamt 
att köpa kondomer även om de inte tycker att det är pinsamt att ta upp kondomfrågan vid 
samlaget. 
 

” Det var väl värre när man var yngre men det kan fortfarande kännas lite 
besvärat om man står på Ica och ens polares morsa kommer in, eller farmor eller 
nåt.”   

 
Både män och kvinnor i studien beskrev att den fysiska upplevelsen förändras vid 
användande av kondom. Några upplevde en obehaglig fysisk känsla som tex. ökad 
friktion, medan några upplevde en minskad fysisk känsla. Någon upplevde också obehag 
av kondomdoften.  
 
Tre av de kvinnliga intervjudeltagarna tyckte att det kändes osäkert att enbart använda 
kondom. Två av dem hade erfarenhet av att kondomen spruckit vid flera tillfällen vilket 
hade ökat deras oro. En av dem tål heller inte vissa kondomer, vilket upplevs negativt. 
Den tredje kvinnan upplevde en osäkerhet i handhavandet av kondomen. 

 
”…att det kan bli fel kondom, och sen det här att det är måste användas på rätt 
sätt liksom, att man kan ju liksom inte, det har ju hänt nån gång när man var 
yngre att… man sitter ju inte och kollar i bruksanvisningen dö-noga och så halkar 
den av eller nåt konstigt…”   

 
Påverkan 
Det framkommer att samtliga intervjudeltagare påverkas av olika faktorer i valet av att 
använda eller inte använda kondom vid en tillfällig sexuell kontakt. 
 
Tillgänglighet 
För alla, utom en deltagare, har tillgängligheten på kondomer stor betydelse. Flera av 
deltagarna tog upp att eftersom de inte går ut på krogen i syfte att hitta en sexpartner, så 
har de heller inte kondom tillgängligt. Därför tar de upp vikten av att kondomer bör 
finnas tillgängligt på fler ställen, t.ex. i kondomautomater på toaletter eller där man 
hämtar jackan på krogen. Där skulle det vara diskret att ta några i förbifarten när man går 
hem. Vikten av att ha kondomen nära till hands spelar också roll. 
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”Eftersom de flesta tillfälliga sexuella relationerna sker på fyllan….både för mig 
och andra, borde man satsa på att ha kondomer till handa på exempelvis krogen 
eller så…”   

 
”… det skulle finnas specialsydda kalsonger, med en ficka för kondomen, finns ju 
inte.// …då blir det inte det här konstiga att oj, jag måste gå bort till min jacka 
och hämta, just att man har den nära…”   

 
På grund av att en av deltagarna har kondomer hemma men ändå inte använder dem, 
anser hon personligen att tillgängligheten inte har någon betydelse. 
 
Partnern 
De flesta deltagarna hade en uppfattning om att deras tillfälliga partner var negativt 
inställd till kondomanvändning. De trodde att detta berodde på att partnern inte tycker att 
det är lika skönt med kondom, som utan. Detta är inget som deltagarna har frågat om, 
utan bara antar. Flera av deltagarna väntar på att partnern skall ta upp frågan om kondom, 
och ser det som något positivt om de skulle föreslå att använda. Kommer ämnet däremot 
inte på tal förutsätter de att partnern inte vill, och struntar själva i att fråga. Är det någon, 
vars partner uttryckt en ovilja att använda kondom, står han/hon heller inte på sig. Detta 
pga. en rädsla att mista chansen till sex. 
 

”…jag tycker ofta att det är han som varit såhär tveksam eller att man oftast 
stöter på killar som inte vill använda kondom. Och...då ifrågasätter man inte 
det...”   

Pris 
En faktor som påverkar deltagarnas val är priset på kondomer, att det är för dyrt. Att inte 
ha en fast relation påverkar ett par av de manliga deltagarna att inte införskaffa 
kondomer.  

 
”… jäkligt dyrt för att bara ha hemma liksom…”   

 
Att drabbas 
Flera deltagare framhöll att om de skulle bli gravida eller drabbas av en könssjukdom, 
tror de att detta personligen skulle leda till ett förbättrat kondomanvändande. 
 
Riskbeteende 
Samtliga intervjudeltagare anger att alkohol ger dem ett ökat riskbeteende, bl.a. att ha fler 
tillfälliga sexuella kontakter och att inte skydda sig med kondom. Detta beroende på ett 
förändrat tankesätt eller att de inte tänker alls i onyktert tillstånd. Många skjuter på 
problemet till morgondagen och tänker ”det händer inte mig”. Andra riskfaktorer är om 
deltagarna varit med partnern tidigare och därmed ser denna som pålitlig, att de äter p-
piller vilket eliminerar ett orosmoment eller att det är en helt ny partner och de då inte vill 
vara besvärliga. En annan riskfaktor är om deltagaren har en dålig självkänsla. Detta kan 
göra att det känns ok att utsätta sig för risker.  
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Flera av deltagarna menade också att de gör någon form av riskkalkyler när de träffar en 
ny sexualpartner. Dessa riskkalkyler ”vägleder” dem i deras val om att använda eller inte 
använda kondom vid en tillfällig sexuell kontakt. Det kan röra sig om utseende, uppfattad 
sexuell erfarenhet, rykten, fritidsintressen och statistik. En deltagare nämner att han 
skulle tänka mer på könssjukdomar, i synnerhet hiv, om han träffade en afrikansk tjej än 
om han träffade en svensk. Samtidigt som deltagarna gör en riskkalkyl är de medvetna 
om att dessa inte går att lita på. Meningarna om hur riskkalkylerna ”bör göras” går isär. 
En deltagare menade att om tjejen var väldigt vacker så var det högst osannolikt att hon 
skulle ha en könssjukdom, medan en annan deltagare ansåg att om han träffade en tjej 
som såg väldigt bra ut så förutsatte han att hon hade haft många sexuella partners, och 
därmed fanns större risk för sjukdom. 

 
”…jag tror att i mitt fall har det påverkat mycket att jag vet ofta, eller har vetat 
vem killen är, vad han har för kompisar, till exempel vad han gör på fritiden och 
vad han har för familj…”   

 
Uppfattningar om förbättringar 
Samtliga intervjudeltagare hade tankar och åsikter om hur kondomanvändandet skulle 
kunna öka genom förändringar och förbättringar i samhället.  
 
Kunskap 
Flera av intervjudeltagarna ansåg att bättre information redan tidigt i skolan, eventuellt i 
slutet av mellanstadiet, är av stor vikt. Detta skulle kunna öka ungdomars medvetenhet 
och kunskap om sex och relationer samt sjukdomar och risktagande. Detta skulle i sin tur 
kunna öka kondomanvändningen. I samband med informationen tror även flera deltagare 
att en diskussion i ämnet är viktigt för att till exempel få bort den fula stämpeln på 
kondomanvändning och föreställningen om hur sex ”ska” vara. Att bara använda 
skrämseltaktik tycker deltagarna inte är någon bra metod att lösa problemet på. Däremot 
anser de att det parallellt med information och diskussion, skulle visas hur illa det faktiskt 
kan gå. Några deltagare tyckte att mer tyngd skulle läggas på kunskap för de unga 
killarna, dels för att grundlägga en positiv syn på kondomanvändning och dels för att få 
killarna att ta ett större ansvar i preventivmedelsfrågan.  

 
”…unga killar väldigt tidigt borde få mer information för att, och att man pushar 
för ansvarsbiten där….Skratt. Nä men, enkla saker som att faktiskt prova ut en 
kondom som dom tycker funkar.”  

 
Några av deltagarna ansåg att hiv-diskussionen helt glömts bort och att för lite 
information om detta ges nu för tiden. En av deltagarna uttrycker en oro för att 
spridningen av hiv kommer att öka mer än idag pga. den bristfälliga informationen om 
sjukdomen och slarv med kondomanvändningen. 
 
Vårdpersonalens roll 
Ett par av de kvinnliga deltagarna ansåg att barnmorskor de träffat varit för mycket 
inriktade på p-piller, och inte informerat tillräckligt mycket om kondom. En av deltagarna 
påpekade att hon tyckte det var för lätt för unga tjejer att få p-piller utskrivna. Deltagarna 
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tror att om barnmorskorna hade motiverat till bättre kondomanvändande kanske det hade 
kunnat lägga grunden för en vana som skulle vara svår att bryta samt en positiv syn på 
kondom.  
 
Ytterligare en sak som framkommit är att en av deltagarna tyckte att bemötandet från 
vårdpersonalen, där hon varit och testat sig för könssjukdom, varit dåligt och gjort att hon 
känt sig skamsen över att behöva komma dit. Detta tror hon är en stor orsak till att många 
avstår från att testa sig. 
 
Medias roll 
Ett par av deltagarna upplevde att media spelar en stor roll i frågan och inte tar sitt ansvar 
då de får sex att framstå som bara något spontant och helt problemfritt, t.ex. då kondomer 
sällan syns i film och tv eller beskrivs i böcker. En deltagare tog även upp att sex på film 
påverkar det personliga agerandet vid samlag. Till exempel uttryckte han att filmerna har 
ändrat hans syn på kondom och att få utlösning i den.  
 

”Och…eh…Det är på något sätt som att det hör till att man ska komma på någon 
annan…på nåt annat ställe…(skrattar)…än just i en kondom. Det är faktiskt så.”  

 
Ökad tillgänglighet  
Nästan samtliga deltagare påpekade vikten av att ha kondomer lättillgängligt i samhället 
till exempel i kondomautomater på offentliga toaletter. Detta är någonting som 
studenterna tror skulle påverka både dem själva och deras agerande lika mycket som det 
skulle påverka användandet i stort. 
 
Att vara intervjudeltagare 
Flera deltagare nämner att deras medverkan i studien har fått dem att reflektera över sitt 
personliga beteende. De tror även att de själva kommer att bli mer noga med att använda 
kondom i framtiden och att de kommer att diskutera problemet med sina vänner. 

 
” Jag kommer nog att vara bättre på att skydda mig i framtiden//efter det här 
samtalet har man ju fått sig en tankeställare… Och jag kommer definitivt att 
diskutera det här med mina kompisar… Hoppas att fler blir mer medvetna…och 
bättre på att skydda sig…smittspridningen måste ju minska!”  

 
DISKUSSION 
 
Studiens syfte var att belysa studenters erfarenheter av kondomanvändning vid en 
tillfällig sexuell kontakt. Ett av de viktigaste fynden som framkom i studien var att det 
hos deltagarna förekommer mycket antaganden om vad den tillfälliga partnern tycker om 
kondomanvändning, vilka inte behöver vara helt riktiga. Ett annat fynd som gjorts var att 
tillgängligheten av kondomer spelar väldigt stor roll för om de kommer att användas eller 
inte användas vid en tillfällig sexuell kontakt. Annat som framkommit i studien är de 
olika faktorerna som påverkar valet om att använda eller inte använda kondom, samt 
olika upplevelser, positiva och negativa, som tex. att slippa kladdet eller oro för graviditet 
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och könssjukdomar. Syftet har blivit väl besvarat, mycket beroende på att 
intervjudeltagarna varit väldigt öppna inför att tala om sina erfarenheter. 
 
Metoddiskussion 
Meningen med en kvalitativ forskningsintervju är enligt Kvale (1997) att ta reda på hur 
individen upplever sin livsvärld, vad som är den viktiga kärnan. Intervjun kan leda till 
olika saker, bl.a. att intervjudeltagaren förändrar sin syn på ämnet och att man kommer 
fram till de personliga upplevelserna och erfarenheterna. Dahlberg (1997) menar att det 
är svårt att mäta eller kontrollera människors känslor och tankar om lidande, 
välbefinnande, hälsa mm. Trots det måste det finnas ett sätt att belysa dessa områden och 
då är kvalitativ intervju ett bra redskap. Genom att kvalitativa intervjuer har genomförts 
har syftet med att belysa studenters erfarenheter kunnat uppnås. Genom detta metodval 
har en öppenhet för det som sagts funnits, och deltagarna har kunnat berätta ingående om 
sina erfarenheter, upplevelser och tankar. Författarna har även kunnat fördjupa sig och 
ställa följdfrågor där det behövts för att kunna fånga deltagarnas livsvärld, vilket 
förstärker reliabiliteten i studien. 
 
Urval 
Urvalet av deltagare kom att utgöras av åtta studenter, fyra kvinnor och fyra män. En 
förfrågan om att delta i studien skickades ut till omkring 120 studenter som studerar vid 
olika institutioner, för att urvalet skulle kunna bli så varierat som möjligt samt att ett 
deltagarantal om minst fem skulle kunna uppnås. 
 
I och med att deltagarna själva har fått anmäla sig till studien finns en risk att bara en viss 
sorts människor, som tex är väldigt öppna om sin sexualitet, representeras. Urvalet är 
dock varierat vad gäller personligheter, åldrar, kön samt sociala tillhörigheter vilket gör 
att det ändå skulle kunna gå att föra över studiens resultat på andra studenter, dvs. att det 
gäller för fler än de som studeras. En viss generalisering låter sig alltså göras. 
 
Den kvalitativa intervjun 
En intervjuguide utformades med frågor som skulle täcka ämnesområdet. Efter en utförd 
pilotintervju upptäcktes det att frågorna behövde förtydligas och en del av intervjuguiden 
omarbetades därefter. Före intervjuerna fick deltagarna läsa igenom intervjuguiden för att 
få en uppfattning om vilka ämnen som skulle beröras.  
 
Efter godkännande av intervjudeltagarna har bandspelare använts vid samtliga intervjuer. 
Detta för att intervjuaren skulle slippa anteckna och fullt ut kunna koncentrera sig på att 
lyssna öppet och ställa följdfrågor för att ingen information skulle gå förlorad. Kvale 
(1997) menar att en bandspelare och mikrofon av god kvalitet är av stor vikt, inte minst 
när man sedan ska transkribera materialet. Bandspelaren var dock inte av så god kvalitet 
som författarna hade önskat, då intervjudeltagaren och intervjuaren var tvungna att sitta 
väldigt nära varandra för att få en tillfredställande ljudupptagning. Detta kan ha upplevts 
som besvärande för båda parter. Dock upplevde inte författarna något obehag och det 
verkade heller inte som om det påverkade intervjupersonernas förmåga att berätta om 
sina erfarenheter.  
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Bakgrundsljud bör i största möjliga mån undvikas. För att få en så bra ljudupptagning 
som möjligt samt för att undvika störande moment, genomfördes intervjuerna på en 
neutral, avskild plats. Detta upplevdes positivt av författarna och sannolikt även för 
intervjudeltagarna. Två av intervjuerna genomfördes, efter deltagarnas önskemål, i deras 
hem. Vid dessa tillfällen strävade författarna efter att få en lika bra intervjusituation som 
vid de andra tillfällena genom att uppmana intervjudeltagaren att t.ex. stänga av telefonen 
om möjligt. Denna strävan uppnåddes. 
 
Under intervjuerna följdes dock inte alltid ordningen på frågorna och det vilade på 
författarnas omdöme att formulera frågorna och ställa dem så att deltagarna förstod dem 
och kunde ge relevanta svar. Kvale (1997) menar att ju mer spontan intervjun och 
frågorna är desto mer spontana och levande svar kommer från intervjudeltagaren. För att 
hålla fokus ställdes följdfrågor som ledde vidare i intervjun men som också förtydligade 
det som informanten sagt. 
 
Vid intervjuerna var båda författarna närvarande vilket kan vara både positivt och 
negativt. Det positiva är att den ena författaren kunde koncentrera sig på intervjun medan 
den andra skötte bandspelaren. Båda kunde också ta del av det som berättades. Det 
negativa kan vara att intervjudeltagaren känner sig i underläge, vilket kan bidra till att de 
inte vågar berätta lika öppet om sina erfarenheter, framförallt i ett så känsligt ämne som 
kondomanvändning. Detta uppfattade dock inte författarna som ett problem då 
intervjudeltagarna pratade väldigt frikostigt om sina erfarenheter. För att undvika att 
blanda in författarnas förförståelse mer än vad som var nödvändigt för att hitta ny 
kunskap, ställdes framförallt öppna frågor och ingen tolkning gjordes under intervjuerna.  
 
Analys 
Efter intervjuandet gjordes en ordagrann transkribering. Kvale (1997) menar att resultatet 
av utskriften av en intervju beror på vem som skriver ut den. Skillnader kan bero på hur 
noggrann utskrivaren är. Vissa skriver bara ut det de verkligen hör på bandet medan 
andra gör lite mer chansningar. Dessutom kan t.ex. pauser, skratt och slutet av en  mening 
uppfattas på olika sätt av olika utskrivare. För att undvika detta transkriberades materialet 
av båda författarna, båda lyssnade, den ena skrev och den andra skötte bandspelaren. 
Genom detta förfarande tror författarna även att en tidsbesparing gjordes. Att både vara 
med vid samtliga intervjuer och då de transkriberades upplevdes som positivt av 
författarna eftersom de redan då fick en uppfattning om materialet i stort. Detta stärker 
också studiens reliabilitet. 
 
Författarnas öppenhet i intervjusituationerna och en insikt om deras förförståelse har 
resulterat i en hög reliabilitet. Att förförståelsen inte varit för stor visar sig bl.a. i att 
författarna, efter analysarbetet, blivit överraskade över delar av resultatet. Även det 
faktum att båda författarna varit med vid samtliga intervjuer, vilka spelades in på band, 
och vid transkriberingarna ökar reliabiliteten eftersom då två personer kontrollerat 
noggrannheten i inspelning och utskrift. Reliabiliteten är också hög eftersom två personer 
analyserat materialet, vilket då väger tyngre än om en person hade gjort det. 
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Enligt Dahlberg (1997) är det svårt att validera en kvalitativ studie och det finns inga 
speciella regler att följa för att göra detta. Man får utgå ifrån metoden och därifrån se om 
dess resonemang rimligtvis har gjort det möjligt att belysa det som studien syftar till att 
belysa. En tydlighet i studiens delar är av vikt för att ge en möjlighet att kunna följa 
arbetet och därefter resultatet. 
 
För att belysa studenternas erfarenheter har många citat använts i resultatdelen. Detta för 
att kunna tydliggöra och exemplifiera studenternas berättelser vilket kan göra det möjligt 
för läsaren att själv följa med i analysen och göra en bedömning av tillförlitligheten. 
 
Etiska aspekter 
Eftersom intervjudeltagarna givit sitt skriftliga informerade samtycke och därmed var 
medvetna om att allt material skulle behandlas konfidentiellt och att de när som helst 
kunde avbryta studien, har de etiska riktlinjerna följts av författarna. Det som skulle 
kunna ha blivit ett problem är studiens känsliga karaktär, men eftersom deltagarna själva 
valt att delta uppfattade författarna inte detta som något dilemma. 
 
Resultatdiskussion 
Resultatet i denna studie bekräftar flera tidigare studiers resultat. Till exempel visar det 
sig att deltagarna i studien blir både fysiskt och psykiskt påverkade av att använda och 
inte använda kondom.  
 
Välbefinnande 
I likhet med studien av Darj & Bondestam (2003) framkommer positiva aspekter vid 
kondomanvändning i vår studie, vilka kan kopplas till vårdvetenskapens välbefinnande. 
En aspekt är att deltagarna slipper oro inför eventuella graviditeter och könssjukdomar. 
Andra aspekter är att kunna slappna av vid samlaget, att slippa kladdet efteråt och att som 
man kunna känna välbefinnande genom att få möjlighet att vara mer uthållig. Vidare 
kunde det upplevas upphetsande med kondom. Välbefinnande kan även upplevas vid 
ickeanvändande. Då handlar det bl.a. om att slippa den obekväma eller pinsamma 
situationen som kan uppkomma, eller att det kan vara skönare utan kondom för både män 
och kvinnor. Detta skulle dock inte vara något hinder för att använda, eftersom vissa av 
dem hade tyckt att det vore okej med kondom, om bara partnern hade frågat. Vårt resultat 
visar att vissa deltagare till och med tyckte att det var skönt att använda kondom. 
 
Författarna är överraskade över att det trots allt framkommit så många positiva aspekter 
med att använda kondom. Detta kan leda till funderingar om varför kondomen inte 
används i större utsträckning då det uppenbarligen finns flera fördelar och inte bara 
nackdelar. 
 
Lidande 
Deltagarna i vår studie upplever även ett obehag som kan kopplas till lidandebegreppet, 
vid användande och ickeanvändande av kondom. Vid användandet visade det sig genom 
att några av deltagarna inte tyckte att det var lika skönt, vilket då bekräftar Dahlbergs 
(2003) tankar om att lidande och välbefinnande kan upplevas samtidigt samt olika av 
olika individer. Ytterligare lidande vid användande kan uppkomma ur obehaglig 
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kondomdoft eller ett avbrott i samlaget. Vid ickeanvändande visar sig lidandet då 
deltagarna beskriver hur de mår efter ett oskyddat samlag. Lidandet innefattar både 
livslidande genom oro och ångest samt vårdlidande genom bristande information och 
dåligt bemötande till exempel på ungdomsmottagningar. Vårdlidandet är ett onödigt 
lidande som tex. uppstår om patientens lidande inte tas på allvar. Bemötandet från 
personalen måste vara gott för att inte öka på det lidande som redan finns (Dahlberg, 
2003). 
 
Påverkan 
Författarna förvånades över att det är de praktiska detaljerna som avgör i valet om att 
använda kondom eller inte, och inte upplevelserna av välbefinnande och lidande. 
Författarna förstår till viss del att tillgängligheten har stor betydelse. Har man ingen 
kondom med sig, eller att det inte finns där man befinner sig, kanske man inte springer 
till affären och köper. Men om man vet att man är sexuellt aktiv och vet att en tillfällig 
sexuell kontakt kan komma att ske, varför har man då ingen tillgänglig? En annan sak 
som författarna reagerar över är att tillgänglighetsaspekten kan dras så långt som till att 
vissa deltagare kan tycka att det blir ett problem att hämta kondomen i t.ex. jackfickan.  
 
Flera av deltagarna i studien har en uppfattning om att deras partner är negativt inställd 
till att använda kondom, utan att egentligen veta. De väntar ut varandra, och tar ingen upp 
frågan så tas kondomen inte fram. Detta trots att deltagarna egentligen inte tycker att det 
är jobbigt att ta upp frågan. 
 
Vår studie visade även på att en annan faktor som påverkar deltagarna mycket är deras 
riskbeteende som framförallt kommer pga. att de druckit alkohol. Att alkoholen har stor 
betydelse är för författarna dock ingen överraskning eftersom flera tidigare studier 
(Ohlsson, 1995; Santelli et al., 2001 & Herlitz, 2004) visat detta. En faktor till 
riskbeteende är, förutom alkohol, att många deltagare, både innan och efter en tillfällig 
sexuell kontakt, gör riskkalkyler. Det anmärkningsvärda här är att alla deltagare vet att 
kalkylerna inte går att lita på, men ändå ”följer” de dem. De tar tex. med en partner hem 
som är ”bildskön” eller har ”bra” fritidsintressen och därför inte skulle ha några 
könssjukdomar. En ny aspekt för författarna var att en dålig relation och respekt till sin 
egen kropp kan öka ett riskbeteende.  
 
Även om vårdpersonalens bemötande inte skulle öka deltagarnas kondomanvändande är 
det ändå en viktig aspekt att ta upp eftersom vårdpersonalens bemötande kan påverka 
smittspridningen. Beteendet hos vårdpersonalen på t.ex. ungdomsmottagningar måste 
således i vissa fall förändras. Om patienterna känner sig dåligt bemötta av personalen och 
upplever skam över att behöva testa sig, finns det risk att de väljer att inte komma 
tillbaka. Hade fler testat sig hade smittspridningen förmodligen minskat i och med att fler 
fall hade upptäckts. 
 
Ökat användande  
Vår studie visade att deltagarna hade många idéer om hur man tillsammans skulle kunna 
öka användandet av kondomer. Bland annat tror de att en förbättrad sexualundervisning i 
skolan och en förbättrad preventivmedelsrådgivning på ungdomsmottagningen skulle 
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göra skillnad. Just personlig och aktiv preventivmedelsrådgivning ökar 
kondomanvändningen, visar Holmes et al. (2004). En uppfattning är att en annorlunda 
preventivmedelsrådgivning är nödvändig, där personalen på t.ex. 
ungdomsmottagningarna inte enbart fokuserar på p-piller utan även motiverar till och 
framhåller det positiva med kondomanvändning. I denna studie har det framkommit att 
media, litteratur och film, påverkar deltagarnas syn på kondomanvändning. Tillsammans 
med en förbättrad sexualundervisning med fler diskussioner samt förbättrad 
preventivmedelsrådgivning anser författarna att media bör ta ett större ansvar för att inte 
ge en skev bild av sexualitet och kondomanvändning. 
 
Bara genom att ta upp frågan om kondomanvändning har författarna märkt att flera av 
deltagarna blivit positivt påverkade. Frågan har både stimulerat till reflektioner om eget 
användande samt till diskussioner med omgivningen. Flera deltagare har uttryckligen sagt 
att deras deltagande i denna studie har fått dem motiverade att använda kondom i större 
utsträckning framöver. Detta är författarna så klart glada över. 
 
Framtida forskning 
I enlighet med bland annat Woodsong & Koo (1999), anser författarna att forskningen 
inom området måste öka för att könssjukdomar och oönskade graviditeter skall kunna 
minska. Forskning som skulle kunna vara intressant i framtiden är till exempel studier om 
hur man bäst motiverar till ökat kondomanvändande. Det skulle även vara intressant att 
se om ökad tillgänglighet verkligen skulle öka användandet, vilket denna studie indikerar. 
En studie liknande denna, skulle vara av intresse för att se om liknande resultat skulle 
framkomma. 
 
Det faktum att denna studie motiverat till reflektion över deltagarnas personliga 
handlande är en av flera positiva effekter av all forskning.  
 
Slutsats 
Trots att alla deltagare upplever både lidande och välbefinnande i alla situationer som har 
med kondomanvändningen att göra så verkar inte det vara avgörande i frågan om att 
använda eller inte använda kondom. Alla deltagare verkar tycka att fördelarna med att 
använda kondom överväger nackdelarna, trots det används kondomen i alldeles för liten 
utsträckning. Hur skall man kunna ändra detta beteende? Det verkar ändå som att 
tillgängligheten är av större betydelse än vad författarna hade trott. Alla deltagare tar upp 
att det har betydelse för dem personligen samt att användandet skulle öka i övrigt om 
tillgängligheten hade varit större.  
 
Ett projekt på det aktuella universitetet har dock startat med syfte att bland annat öka 
tillgängligheten av kondomer på universitetsområdet. Det skulle därför vara väldigt 
intressant att se om projektet ger resultat. 
 
För övrigt måste uppfattningen hos individerna om att den eventuella partnern inte vill 
använda kondom förändras. Studien visar trots allt att alla deltagare egentligen vill 
använda kondom, och att de negativa upplevelserna inte spelar så stor roll. Hade det bara 
funnits en bättre kommunikation än vad det verkar finnas idag, när det gäller individernas 
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uppfattning om kondomanvändning, hade man kanske i många fall använt kondom och 
sluppit alla negativa konsekvenser. Detta tror författarna kan bli bättre med en förbättrad 
och modernare sexualkunskap i grundskolan där eleverna inte bara får lära sig det rent 
fysiologiska utan även diskutera relationer och lära sig att kommunicera om sex och 
samlevnad.  
 
Vår studie skulle kunna fungera som en informationskälla för personer som arbetar med 
sex och samlevnad i olika åldersgrupper. Även de som arbetar förebyggande mot sexuell 
ohälsa, i synnerhet personal på landets ungdomsmottagningar, kan dra nytta av studien.  
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Bilaga 1 
 
Hej. 
 
Vi är två studenter som läser sista året på sjuksköterskeprogrammet och skriver nu vår c-
uppsats. Vi planerar att läsa vidare till barnmorskor och är därför intresserade av att belysa 
studenters erfarenheter och upplevelser av kondomanvändning. Vi kommer att göra en 
intervjustudie med cirka sex studenter och intervjuerna kommer att ta omkring en timma. 
Plats för intervju kommer att vara på ett neutralt ställe om inga andra önskemål finns. Kan du 
tänka dig att berätta om dina erfarenheter, är mellan 19-29 år och någon gång haft en tillfällig 
sexuell relation?  Hör av dig till oss! Som tack för hjälpen bjuder vi på en lunchkupong på 
skolan.   
 
Vi kommer att behandla allt material konfidentiellt och informanten kan avbryta sin 
medverkan när som helst.  
 
Mvh Ida Qvarsell och Elin Isaksson. 
 
Elin Isaksson  
Mail; XXX 
Telefon; XXX 
 
Ida Qvarsell 
Mail; XXX 
Telefon; XXX 
 
Handledare Lise-Lotte Ozolins, IVOSA 
Mail; XXX  
Tel: XXX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 2 
 
Hej! 
 
Vi heter Elin Isaksson och Ida Qvarsell och läser sista terminen på Sjuksköterskeprogrammet 
vid institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete, Växjö universitet. Vi skriver nu vår C-
uppsats och syftet med studien är att belysa studenters erfarenheter och upplevelser av att 
använda eller inte använda kondom vid en tillfällig sexuell relation. 
 
Till studien kommer vi att intervjua några studenter för att kunna belysa området. Ämnet 
intresserar oss då vi tänkt läsa vidare till barnmorskor så småningom. Bandspelare kommer att 
användas vid intervjutillfället för att ingen information ska gå förlorad och intervjun tar ca en 
timma. 
 
Deltagandet i studien är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan. 
 
Allt material som kommer fram under intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt. Detta 
innebär att ingen annan än vi och vår handledare kommer att kunna ta del av 
intervjumaterialet. Banden som kommer att användas under intervjun kommer efter studiens 
avslutande att raderas. I det färdiga arbetet kommer ingen identitet att kunna röjas och det är 
studenternas samlade erfarenheter som är av intresse.  
 
Har du några frågor kan du kontakta oss  
Elin XXX eller Ida XXX  
Du kan även ta kontakt med vår handledare Lise-Lotte Ozolins,  
Inst för vårdvetenskap och socialt arbete, Växjö universitet. Tel XXX eller e-mail XXX 
 
 
   
 
Genom denna underskrift godkänner jag mitt deltagande i ovanstående studie. 
 
 
Datum och ort: 
 
 
Namn: 
 
 
Namnförtydligande: 
 
 
Studenternas underskrift: 
 
 
 
 
 

 
 



Bilaga 3 
 
INTERVJUGUIDE 

 
1. Har du erfarenhet av att både använda och inte använda kondom vid en 

tillfällig sexuell relation? 
 

2. Kan du beskriva en sådan situation? 
 

3. Utifrån dina egna erfarenheter av detta, vad ser du för positiva aspekter med att 
använda kondom? 

 
4. Vad anser du är negativt med att använda kondom?  

 
5. Finns det några speciella situationer som ökar ditt risktagande?  

 
6. Vilka olika faktorer påverkar ditt val om att använda eller inte använda 

kondom?  
 

7. Utifrån det vi pratat om, vad har du för generella tankar om ditt 
kondomanvändande vid en tillfällig sexuell relation? 

 
8. Är det något annat du vill tillägga, eller fråga om?  

 
 
 
Uppföljningsfrågor, exempelvis;  
Varför? 
Hur menar du då? 
Hur känns/kändes det? 
 
 
 
 
 
 
 
 


