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Syftet med denna studie var att med enkäter undersöka om alkoholintag, obehag vid 
kondomanvändning, bristande kommunikation och kunskap om kondomer och 
kondomanvändning är faktorer som spelar in vid kondomanvändning bland studenter 
vid ett universitet i Sverige. Kondom är idag det enda preventivmedel som skyddar 
mot könssjukdomar. Fram till dess att andra sätt att minska förekomsten av 
könssjukdomar finns tillgängliga är det viktigt att öka kondomanvändningen. Alkohol 
visade sig i denna studie inte ha någon koppling till grad av kondomanvändning, inte 
heller upplevda obehag vid kondomanvändning visade sig ha något samband med 
detta. Kunskap och grad av kondomanvändning visade sig i denna studie inte ha 
någon koppling till varandra. Undersökningen visade däremot på ett samband mellan 
kommunikation och i vilken utsträckning studenterna använder kondom. 
Enkätundersökningen visade att större delen av studenterna inte använder kondom vid 
sexuella kontakter, men en slutsats vi kan dra efter vår undersökning är att 
singelkillen på campus är den som är bäst på att använda kondom.   
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Inledning 
 

Enligt Smittskyddsinstitutet (SMI) är klamydia nuförtiden den i särklass vanligast 

rapporterade sexuellt överförbara sjukdomen i Sverige. Sedan 2003 har antalet rapporterade 

fall per år ökat från knappt 27000 till idag drygt 33000, denna ökning gör att det är ett aktuellt 

ämne som är viktigt att ta upp till diskussion, inte minst bland studenter och är anledningen 

till att det just är klamydia som beskrivs i denna studie. Målgruppen är studenter då 

studentlivet är en period i livet då många nya kontakter knyts, med många fester och 

människor som bor tätt inpå varandra.  

 

Kondom är idag det enda preventivmedel som skyddar mot könssjukdomar. Fram till dess att 

andra sätt att minska förekomsten av könssjukdomar finns tillgängliga är det viktigt att öka 

kondomanvändningen (Thorburn Bird, Harvey, Beckman & Johnson, 2001). Eftersom en 

kondom inte innehåller några hormoner förekommer inga fysiska biverkningar, såvida man 

inte är allergisk mot latex eller glidmedel. Det är det mest lättillgängliga preventivmedlet i 

vårt samhälle. Det finns receptfritt på apotek, bensinmackar, skolor, mataffärer och via 

postorder på internet och i de flesta län finns de även att få gratis på universitets och 

högskolors studenthälsomottagningar samt på ungdoms- och barnmorskemottagningar.  

 

Kirkkola, Mattila och Virjo (2005) har undersökt vilka problem som finns kopplade till 

kondomanvändning och kom fram till att problemen var följande: kondomen gick sönder, 

kändes inte bra, gav minskad känslighet, erektionen påverkades negativt och allergiska 

reaktioner uppkom. Dessa problem har med kunskap om kondomer och obehag av 

kondomanvändning att göra och är faktorer vi vill undersöka i vår studie. Forsberg (2000) har 

i en kunskapsöversikt om ungdomar och sexualitet tagit upp hur svårt det kan vara i ett 

förhållande att ta upp en diskussion kring kondom och även hur alkohol påverkar vårt 

handlande i många avseenden negativt. Dessa ämnen handlar om kommunikation mellan 

sexpartners och alkoholkonsumtion och även dessa faktorer är något som kommer att 

behandlas i denna uppsats. 

 

Studien genomförs med studenter vid ett universitet och undersökningen har för avsikt att 

undersöka upplevelser kopplade till kondomanvändning från höstterminen 2005.  Med enkäter 

som datainsamlingsmetod undersöker uppsatsen hur de faktorer vi valt att belysa spelar in när 
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det gäller kondomanvändning som STD-prevention. STD är förkortningen av den engelska 

benämningen sexually transmitted diseases, som på svenska betyder sexuellt överförbara 

sjukdomar.  

 

Förhoppningsvis kommer resultatet av denna studie kunna användas för att arbeta 

förebyggande mot smittspridning. Att ha oskyddat sex kan för vissa vara ett destruktivt 

beteende som grundar sig i att man inte känner sig värd att skyddas. Forsberg (2000) betonar 

vikten av att uppmärksamma ungdomar som uppvisar ett riskbeteende då symptom som 

könssjukdomar kan vara en mindre del av ett större problem, därför är ämnet för denna 

uppsats intressant ur behandlingspedagogisk synpunkt. 

 

Bakgrund/teorianknytning 
I följande avsnitt kommer en bakgrundsbild ges med fakta från tidigare forskning..  

  

Klamydia och smittspårning 

Kondom ger ett säkert skydd mot klamydia och andra sexuellt överförbara sjukdomar, om 

kondomen är hel och används under hela samlaget. Många som smittas med klamydia märker 

inte att de har sjukdomen, eftersom smittan ofta inte ger några symtom alls och kan ligga 

latent, såsom många andra könssjukdomar. Kvinnor som bär på smittan under lång tid kan få 

bestående skador med risk för sterilitet och män kan få inflammation i bitestiklarna. 

Infektionen behandlas lätt med antibiotika och risken för följdsjukdomar är liten om 

behandling sker snabbt efter smittillfället. Samlagsförbud råder tills antibiotikakuren är 

genomförd (Smittskyddsinstitutet, 2006).   

 

Det finns ett 50-tal sjukdomar som är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen och 

klamydia är en av dessa. Detta innebär att om en person misstänker att han eller hon blivit 

smittad av en anmälningspliktig sjukdom är denne skyldig att söka läkare för undersökning. 

Om läkaren efter undersökning konstaterar att personen blivit smittad är denne skyldig enligt 

lag att rapportera detta till smittskyddsläkaren i det aktuella landstinget, samt till SMI. 

Anmälan ska innehålla uppgifter om bland annat misstänkt smittkälla, smittvägar och 

smittland. Både behandlande läkare och den laboratorieläkare som diagnostiserar smittämnet 

gör anmälan. Anmälningarna sammanställs och analyseras genom trendanalyser som görs 

med utgångspunkt i förändringar i sjukdomsförekomst mellan olika landsting, åldersgrupper 
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och kön. SMI får på detta sätt en bild av det epidemiologiska läget i landet. Den sammanlagda 

ökningen av anmälda klamydiafall i Sverige mellan år 2003 och 2005 var 6260 fall, fler 

kvinnor än män smittades (Smittskyddsinstitutet, 2006). 

Kondom som skydd 

Kondom är idag det enda preventivmedel som skyddar både mot könssjukdomar och 

ofrivilliga graviditeter. Hälsoriskerna vid kondomanvändning är ytterst små och detta är en 

stor fördel jämfört med andra preparat som exempelvis genom hormontillskott ger ett flertal 

biverkningar. Om man är överkänslig mot gummiprodukter och/eller glidmedel kan detta 

dock leda till besvär vid användning av kondom. Crosby, Yarber, Sanders och Graham (2005) 

beskriver emellertid hur detta problem kan kringgås genom latexfria kondomer och/eller 

glidmedel. Instruktioner om hur man hanterar en kondom, hur den sätts på och tas av finns i 

varje ytterförpackning till kondomer. Svårigheterna vid kondomanvändning är huvudsakligen 

praktiska och psykologiska. När man vill skydda sig mot graviditet tillåts ett visst ”slarv”, till 

skillnad mot vid smittskydd som kräver ytterst noggrannhet. Smittan finns inte bara i mannens 

utlösning, utan även i båda parters genitala delar, medan man kan bli gravid endast av 

mannens spermier. Enligt praktikers erfarenhet är det psykologiskt lättare att diskutera 

kondom som skydd mot graviditet än som smittskydd (Sandström, 1994).  

 

Tidigare forskning  

Experimenterande riskbeteende 

Att experimentera och ta risker är enligt Forsberg (2000) naturliga delar i en normal 

personlighetsutveckling. Detta har för de flesta en utvecklingsbefrämjande funktion med 

positiva effekter. Med risktagande och experimenterande följer såväl lång- som kortsiktiga 

negativa följder och trots de utvecklingsbefrämjande funktionerna finns det enskilda individer 

som utsätter sig för risker som de, på grund av brist på förmåga och/eller mognad, inte vet hur 

de ska hantera. Sexuellt risktagande ingår enligt forskningsrapporter ofta som en del av ett 

större mönster, så kallade ”clusters”. Det sexuella risktagandet är således inte det enda 

riskfyllda beteendet som dessa ungdomar ägnar sig åt. Sex under berusning, att inte använda 

preventivmedel och att ha samlag ”första kvällen” är exempel på sexuellt riskbeteende som 

kan ingå i ett ”cluster”. Forsberg (2000) refererar till Edgardh som menar att oönskad 

graviditet, abort och STD inte är slumpmässig, utan att detta är vanligare bland flickor som 

sexdebuterar tidigt, som kommer från instabila hemförhållanden och som har dålig eller ingen 
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förankring i skolan. Med detta som bakgrund konstaterar Forsberg (2000) att det är av yttersta 

vikt att dessa ungdomar uppmärksammas av personal i till exempel skola och på 

ungdomsmottagningar etc. De symtom som visas kan vara en liten del av ett större problem 

och därför är det viktigt att dessa ungdomar följs upp.  

 

Andersson-Ellström, Dillner, Hagmar och Milsom (1997), liksom Forsberg (2000) har 

beskrivit att utvecklingsmässiga behov av att pröva och ta risker, förenat med en 

osårbarhetskänsla, är något som motverkar ett säkert sexbeteende. Enligt Myers (2002) menar 

Perloff att en orealistisk optimism ökar sårbarheten eftersom nödvändiga försiktighetsåtgärder 

inte vidtas då man tror sig vara immun mot olycka. Andersson-Ellström et al. (1997) har 

kommit fram till att de som sexdebuterat tidigt (före 15-års ålder) är mer sexuellt aktiva och 

oftare har oskyddade samlag än de som sexdebuterar senare. Enligt författarna, som forskat 

kring hur kunskap påverkar kondomanvändning, leder goda kunskaper om kondom inte 

automatiskt till ett säkert sexbeteende. Trots att preventivmedel och omfattande information 

om STD och STD-prevention finns tillgängligt finns en relativt dålig följsamhet gällande 

givna råd och upplysning. Trots lämpliga kunskaper om STD och STD-prevention anser 

många att det inte finns något behov av att skydda sig mot infektioner vid samlag. Iredahl 

(2005) skriver i sin uppsats att det inte räcker med kunskapsöverföring för att få till 

beteendeförändringar. Ens egna och samhällets attityder till själva beteendet påverkar och 

olika emotionella faktorer påverkar oss. För att kunna handla rationellt är kunskap dock en 

viktig förutsättning.  

 

Att inte använda kondom eller att använda det oregelbundet, samt att ha sex ”första kvällen” 

är starkt kopplat till könssjukdomar. Personer som lever sexuellt riskfyllt träffar ofta andra 

som lever på samma eller liknande sätt. Risken för att smittas av en könssjukdom p.g.a. 

partnerns oansvariga sexuella beteende är stor i förhållanden där båda lever eller har levt 

sexuellt riskfyllt, tillsammans eller före förhållandet (Jonsson, Karlsson, Rylander, 

Gustavsson & Wadell, 1997).   

Kommunikation och kondomanvändning 

Att diskutera kring sex och kondomer kan vara känsligt. Turk och Hocking (2005) undersökte 

hur det skulle uppfattas om ens partner föreslog kondom. Skulle insisterande på kondom av en 

partner uppfattas som stötande, upprörande eller skulle det uppskattas? Anledningen till att 

många väljer att inte skydda sig vid samlag trots goda kunskaper om riskerna är enligt 
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författarna att de är rädda för hur partnern skulle reagera om diskussion kring ämnet togs upp. 

Att föreslå kondomanvändning kan, enligt Thorburn Bird et al. (2001), uppfattas som att 

tilliten i förhållandet brister eftersom det kan ge intrycket av att den ena eller båda i 

förhållandet har sex med andra än sin partner, eller att de haft ett sexuellt förflutet som 

innebär en risk för bådas hälsa. Författarna betonar en viktig upptäckt: att personer i ett 

förhållande är mindre benägna att använda kondom än de som endast har tillfälliga relationer, 

även om de inte vet om partnern har en könssjukdom eller inte. Även Turk och Hocking 

(2005) menar att många tror att partnern skulle tolka en diskussion kring användande av 

kondom som en negativ signal till denne. Rädslan för att såra sin partner hindrar att ämnet tas 

upp. Författarnas slutsats är dock att insisterande av kondom sänder ett positivt budskap till 

partnern och ger en känsla av respekt, trygghet, lugn och tillit. Studien visar att säkerheten 

och tryggheten till sig själv, till partnern och förhållandet i övrigt blev starkare då partnern 

insisterade på att använda kondom.  

 

Att verbalt tala om att använda kondom kan vara svårt i vissa förhållanden, författarna menar 

att det i vissa förhållanden lämpar sig bättre att på ett icke-verbalt sätt föreslå kondom. Detta 

kan göras genom att köpa hem kondomer eller genom att sätta på kondomen utan att prata om 

det med sin partner. Att verbalt föreslå kondom är att ge en direkt önskan om att kondom bör 

användas, genom att begära kondom vid sex, att sexvägra om partnern inte går med på det 

eller att innan sex prata om riskerna för könssjukdomar eller ofrivillig graviditet (Thorburn 

Bird et al., 2001).  

Upplevda svårigheter i samband med kondomanvändning 

Vilka slags problem som associeras till ordet obehag i samband med kondomanvändning har 

undersökts av Crosby et al. (2005) och studien visar att den största obehagsfaktorn för män är 

att kondomen är för liten och tajt. Den näst största obehagsfaktorn är att känseln minskas vid 

kondomanvändning. Andra problem, som dock inte är lika vanliga, är erektionsproblem, 

latexallergi, att kondomen är för stor och att kondomen orsakar torrhet. För kvinnorna är den 

vanligaste känslan associerad till obehag vid kondomanvändning torrhet och den näst 

vanligaste upplevelsen som leder till obehag är att mannen klagar över att kondomen är för 

tajt. Obehag i samband med kondomanvändning är relativt vanligt förekommande, men de 

presenterade obehagen beror enligt författarna till stor del på okunskap. Kirkkola et al. (2005) 

styrker med sin studie att problem vid kondomanvändning är vanligt. 87 % i deras studie 

svarade att de någon gång använt kondom vid samlag och av dessa uppgav 37 % av männen 
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och 34 % av kvinnorna att de upplevt någon form av problem vid sex med kondom. 

Problemen som angavs i Kirkkolas et al. (2005) studie var att kondomen gick sönder, den 

kändes inte bra, den hade negativ inverkan på erektionen samt allergi. Kondom användes i 

första hand som preventivmedel mot ofrivillig graviditet och i andra hand som 

preventivmedel mot könssjukdomar. Crosby et al. (2005) beskriver hur adekvat information 

om ämnet och de upplevda problemen skulle göra att obehagen till stor del skulle försvinna. 

Enligt författarna använder man kanske för små eller för stora kondomer för man inte vet att 

det finns kondomer i olika storlekar. Vaginal irritation kan minskas genom att kondomen 

används tillsammans med glidmedel och allergi mot latex undviks genom att använda 

latexfria kondomer. Att känsligheten minskas kan inte kommas ifrån helt och hållet, men det 

finns kondomer som är tunnare än andra som gör att känslan inte i lika stor utsträckning går 

förlorad. Darj och Bondestam (2003) tar i sin studie upp vilka för- och nackdelar som upplevs 

bland ungdomar angående kondomanvändning. Fördelarna som framkom i studien var att 

kondom skyddar mot infektioner och ofrivillig graviditet, man slipper ångest och oro efteråt, 

det är respektingivande att propsa på kondom samt att det blir bra glid och mindre torrt. Att 

det inte blir lika skönt med kondom, att det är jobbigt och krångligt, pinsamt att köpa och föra 

på tal, obekvämt, dyrt och påverkar erektionen negativt är nackdelarna som uppgavs i 

samband med kondomanvändning. 

Alkoholens inverkan 

Jonsson et al. (1997) menar att, förutom det välkända faktum att ett mångfald av sexpartners 

ökar risken för STD, det finns ett samband mellan kvinnor som röker och dricker fler än tre 

flaskor vin i månaden och att ha haft en könssjukdom. Könssjukdomar kan endast fås om 

kondom inte används, detta samband föreligger följaktligen också med att ha oskyddat sex. 

Alkoholen påverkar förmågan att använda kondom eftersom den kan begränsa eller försvåra 

ett korrekt användande av kondom. Enligt Bullock (2005) ansåg 75 % av studenterna i studien 

att alkoholkonsumtion var ett normalt beteende för universtitetsstudenter, samtidigt som 

studenternas alkoholbruk klassades som det största potentiella problemet på 

universitetsområdet.  

 

Både när det gäller samlagsdebut och användande av preventivmedel diskuteras det vilken 

roll alkoholen spelar. Tydén (1999) menar att alkohol har en negativ påverkan på förmågan att 

fatta kloka beslut och som exempel på detta kan nämnas att ca 30 % av universitetsstudenter i 

Uppsala någon gång ångrat samlag de haft under alkoholpåverkan. Dessa siffror har inte 
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förändrats mellan år 1989 och 1999. Det finns dock inga enkla samband mellan orsak och 

verkan, både riskbeteendet och alkoholvanorna kan ha sitt ursprung i samma 

bakgrundsfaktorer. Vilken koppling som finns mellan alkohol och risktagande i sexuella 

sammanhang är svår att utläsa. Forsberg (2000) refererar till en norsk litteraturstudie som 

kommit fram till motstridiga resultat. Flera forskningsrapporter menar att många under 

berusning har sex oftare och på ett mer riskabelt sätt, medan andra rapporter menar att 

berusning inte ser ut att ha någon påverkan på sexuellt risktagande. Trots detta skriver 

författaren att hennes rapports slutsats är att det finns en koppling mellan berusning och 

sexuellt riskbeteende. Myers (2002) beskriver att om det riskfyllda beteendet är kopplat till en 

njutbar aktivitet förnekas beteendet istället för att förändras.  

Projekt sex  

Projekt 6 (P6) är ett projekt som finns vid vissa universitet och högskolor i landet. Projektet 

syftar att öka kunskapen om och minska spridningen av könssjukdomar. P6 arbetssätt går ut 

på att det är studenter som informerar andra studenter. De 16 studenter som är involverade i 

P6 fick en grundutbildning, och utbildas kontinuerligt, i frågor som rör sexualitet och 

könssjukdomar.  P6 är utvecklat genom ett samarbete mellan Folkhälsoinstitutet, Landstinget 

och studenthälsan vid Växjö universitet. Nämnda instanser valde att starta upp projektet 

eftersom de tyckte sig se en negativ trend bland studenter beträffande kondomanvändning och 

smittspridning. Detta projekt väckte intresset för ämnet av studien. 

 

Syfte 
Nedan följer en presentation av studiens syfte, frågeställningar och hypoteser. 

 

Intresset i denna uppsats gäller kondomanvändning som STD-prevention bland studenter. 

Studien inriktar sig på studenternas upplevelser och erfarenheter från höstterminen (HT) 

2005. Syftet med denna studie är att undersöka om alkoholintag, obehag vid 

kondomanvändning, bristande kommunikation kring kondomanvändning och risker med 

oskyddat sex och kunskap om kondomer och kondomanvändning är faktorer som spelar in vid 

kondomanvändning bland studenter vid ett universitet i Sverige.  
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Frågeställningar 

Frågeställningarna som fokuseras i uppsatsen är: 

 

• Hur mycket och hur ofta dricker studenterna alkohol och finns det något samband 

mellan detta och kondomanvändning? 

• Upplever studenterna obehag i samband med kondomanvändning och i så fall vilka. 

Finns det något samband mellan dessa och kondomanvändning? 

• Kommunicerar studenterna kring kondomanvändning och risker och finns det något 

samband mellan detta och kondomanvändning? 

• Vilka kunskaper har studenter om kondomer och finns det något samband mellan 

denna kunskap och kondomanvändning?  

 

Hypoteser 

Vi har ställt upp följande hypoteser och vill i denna uppsats se om de får stöd eller inte.  

 

• Alkohol minskar benägenheten att använda kondom vid sexuella kontakter. 

• Upplevt obehag minskar benägenheten att använda kondom vid sexuella kontakter.  

• Kommunikation mellan sexpartners om kondomanvändning och risker med oskyddat 

sex påverkar benägenheten att använda kondom. 

• Kunskap om kondomer och kondomanvändning påverkar benägenheten att använda 

kondom vid sexuella kontakter.  

 

Metodologiska utgångspunkter 
Nedan kommer en redogörelse för metodval, beskrivning av deltagarna, samt presentation av 

tillvägagångssättet för uppsatsen.  

Val av metod 

Inom den kvantitativa metoden är den kunskapsteoretiska inriktningen positivistisk och den 

här uppsatsen kommer att inspireras av denna. Vid forskning har positivismen sin teoretiska 

utgångspunkt i vetenskapliga metoder och Patel och Davidson (2003) menar att positivismen 

står för det objektiva och mätbara. Då en undersökning bedrivs kvantitativt finns möjlighet att 
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nå ut till fler deltagare och detta fann vi önskvärt eftersom resultatet, med ett representativt 

urval, förhoppningsvis är generaliserbart. Att arbeta kvantitativt innebär att samla in empirisk 

och kvantifierbar data som sammanfattas i statistisk form. Utifrån den bearbetade datan 

analyseras resultatet och allt sker med utgångspunkt i testbara hypoteser. En vanlig 

datainsamlingsteknik inom denna metod är enkätundersökning och denna finner vi vara bäst 

lämpad för denna studie. Undersökningsområdet för denna uppsats kan uppfattas som 

känsligt, därför tror vi att svaren i en enkät blir mer sanningsenliga eftersom respondenterna 

blir mer anonyma än de hade blivit i en intervju där någon ställer frågorna ansikte mot 

ansikte.  

Generaliserbarhet / reliabilitet / validitet 

Generaliserbarhet är viktigt då man bedriver forskning och Bryman (2002) beskriver att man 

som forskare har ett intresse av att veta i vilken utsträckning resultatet av en studie går att 

generalisera till andra än just deltagarna i studien. För att detta ska kunna ske måste urvalet 

vara så representativt som möjligt. Man kan enligt författaren endast generalisera resultatet 

från en studie till den population utifrån vilken man hämtat sitt sampel. Resultatet från denna 

studie kan således endast generaliseras till det universitet som undersökts.  

 

Reliabilitet, replikation och validitet är tre av de viktigaste kriterierna för bedömning av 

samhällsvetenskapliga undersökningar. Något som är aktuellt särskilt då man gör kvantitativa 

studier är reliabiliteten. Forskaren har troligen ett intresse av att veta om resultatet är pålitligt 

eller inte. Reliabilitet innebär följdriktigheten, överensstämmelsen och pålitligheten av en 

studie man utfört. För att testa om undersökningens resultat är pålitligt eller inte ska 

undersökningen kunna replikeras, d.v.s. reproduceras eller upprepas, och resultaten från dessa 

undersökningar ska inte förändras nämnvärt (Bryman, 2002). För att denna studie ska kunna 

replikers och klassas som reliabel beskrivs processen noggrant under uppsatsens gång. För att 

reducera risken att slumpen skulle ligga bakom resultatet i uppsatsen gjorde vi vårt bästa för 

att utforma en tydlig enkät med klara formuleringar. Begreppet validitet står för giltighet och 

rör frågan om det man avsett att mäta verkligen blivit mätt. En bedömning görs om de 

slutsatser som utvecklats ur en undersökning hänger ihop eller ej (Bryman, 2002). Man kan 

använda sig av olika sätt för att ta reda på validiteten av en studie. För att kontrollera 

innehållsvaliditeten beskriver Patel och Davidsson (2003) hur en logisk analys kan utföras av 

någon utomstående som är insatt i ämnet. För att kontrollera innehållsvaliditeten i denna 
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uppsats fanns handledare till hjälp. Bryman (2002) skriver att validitet förutsätter reliabilitet, 

en mätning som inte är reliabel kan inte heller vara valid. 

 

Deltagare 

Förberedelser / urval   

Projekt 6 har gett oss en naturlig kontakt med personalen på studenthälsan, dit vi vände oss 

för råd och tips om tidigare forskningsresultat kring ämnet. Deras råd slussade oss vidare till 

en folkhälsopedagog inom Landstinget och till en smittskyddssköterska på SMI som hjälpte 

till med statistik och artiklar i ämnet.  

 

Deltagarna i studien är studenter, både män och kvinnor, vid ett universitet. För att få en bra 

spridning och god representativitet vände vi oss till universitetets samtliga institutioner för att 

söka deltagare till studien. Dessa hittades via universitetets studentportal genom att söka på 

institutioner och kurser och sedan kontaktades de lärare som höll i någon slags aktivitet 

(föreläsning, seminarium eller gruppdiskussion) under de dagar enkäten skulle lämnas ut och 

samlas in. Lärarnas intresse för studien visade sig vara mindre än förväntat men vi nådde trots 

det i slutändan ut till fyra av universitetets sex institutioner. Sammanlagt antal deltagare i 

enkätundersökningen var 119 stycken, 97 kvinnor (81,5 %) och 22 män (18,5 %).   

 

Tillvägagångssätt 

Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingsmetoden som valts för denna studie är enkäter. Efter sökning i 

universitetsbibliotekets kataloger och på internet satte vi oss in i ämnet genom att läsa 

avhandlingar, artiklar och uppsatser kring intresseområdet. I litteraturen fann vi 

återkommande faktorer som tycktes påverka kondomanvändningen. Vi valde att kategorisera 

faktorerna som obehag, kunskap, kommunikation och alkohol. Med dessa faktorer som grund 

formulerades frågeställningar och hypoteser om det vi ville undersöka. Frågor till enkäten (se 

bilaga nr. 2) utformades utifrån dessa och för att få en så bra helhetsbild som möjligt och för 

att i databearbetningen kunna göra index ställdes flera frågor för varje variabel.  
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Bryman (2002) ger många goda råd för hur man bäst utformar en enkät. Han beskriver bl.a. 

att det är lätt att deltagaren tröttnar och förlorar engagemang om enkäten innehåller för många 

frågor och/eller om enkätens layout är utformad på ett trist sätt. Enkäten till denna studie 

gjordes så kort som möjligt för att inte tappa deltagarnas intresse. Ändå fick vi med många 

indikatorer som täckte det område som skulle undersökas. Bryman (2002) beskriver hur man 

får tillgång till flera aspekter av undersökningsområdet genom att ställa många frågor än om 

man begränsar sig till endast ett fåtal indikatorer. Enkätens layout gjordes tydlig och ett jämnt 

antal svarsalternativ valdes på så många frågor det var möjligt, något som gjordes för att 

minimera risken för att deltagarna skulle välja det mittersta alternativet, något som skulle 

kunna ge ett missvisande resultat om det berodde på att deltagarna tappat intresset. Innan 

enkäten lämnades ut till deltagarna gjordes en pilotstudie där fem personer fick fylla i enkäten 

och ge sina synpunkter på dess upplägg, utifrån synpunkterna som framkom gjordes vissa 

ändringar i enkäten. 

Datainsamling 

För att minska bortfallet vid enkäter, både det externa och interna, tipsar Bryman (2002) om 

olika åtgärder som togs tillvara på i denna uppsats. För att minska det interna bortfallet 

utformades ett tydligt introduktionsbrev (se bilaga nr. 1) som förklarade syftet med 

undersökningen. Detta introduktionsbrev satt häftat som förstasida i enkäten. I och med detta 

och att vi informerade om vilka vi är och hur vi kan nås uppfylldes informationskravet som är 

ett av fyra etiska huvudkrav beskrivna av Vetenskapsrådet (1990), dessa ska alltid uppfyllas 

vid forskning. I introduktionsbrevet informerades deltagarna även om att deltagandet var 

frivilligt och att deltagandet helt och hållet bygger på deras samtycke till medverkan, 

samtyckeskravet var därmed uppfyllt. För att uppfylla konfidentialitetskravet upplystes 

deltagarna om att ingen kommer att veta vem som svarat på vilken enkät. Nyttjandekravet 

uppfylldes genom att deltagarna gjordes införstådda i vad uppsatsen kommer att användas till 

och att de har rätt att läsa det färdiga resultatet innan den publiceras. Informationen som gavs 

skriftligt i introduktionsbrevet levererades även muntligt av oss på plats.  

 

Bryman (2002) beskriver hur bortfallet ofta blir större då man skickar ut enkäter per post, 

därför valde vi att närvara personligen vid enkätutlämningen. Enkäterna delades ut på plats 

och studenterna fyllde i den medan vi väntade utanför salen. Detta gjordes för att deltagarna 

inte skulle känna sig stressade och iakttagna. Vi ville att deras känsla av anonymitet skulle 

vara så stor som möjligt för att de skulle känna sig trygga med att fylla i enkäten. Efter 
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insamling numrerades enkäterna för att det, vid inmatning i SPSS, skulle bli lättare att gå 

tillbaka och hitta rätt enkät om något blivit fel. 

 

Mangione (refererad i Bryman, 2002) har definierat svarsprocenten när det gäller mängden 

besvarade enkäter på följande sätt: 

 

  Över 85 %  utmärkt 

  70-85 % bra 

  60-70 % acceptabelt 

  50-60 % knappt godkänt 

  Under 50 % oacceptabelt  

 

Målet var att få ut 150 enkäter och detta uppnåddes praktiskt taget då vi fick ut 146 stycken 

och av dessa fick vi tillbaka 119 enkäter, alltså ligger svarsfrekvensen på 81,5 % och klassas 

enligt ovanstående definition som bra. 

Databearbetning 

För att öka chansen att få en reliabel och valid uppsats medverkade vi båda två vid 

enkätutformning och bearbetning av data. Detta gjordes för att minimera riskerna för att något 

skulle bli fel. De koder som användes för att koda enkäterna fördes in i en matris som 

användes vid inmatningen i statistikprogrammet SPSS. För att få en överblick på hur 

svarsfördelningen såg ut på de olika frågorna gjordes frekvenstabeller och stapeldiagram. 

 

För att testa om de variabler som undersökts i denna studie har inverkan på 

kondomanvändning gjordes index av frågorna som ställts om de olika variablerna. I index 

samlas samtliga frågor kring varje variabel och dessa kan sedan testas för att se om samband 

finns mellan variabeln och grad av kondomanvändning. Vissa tester gjorda med index på de 

olika frågorna visade ingen signifikans, något samband mellan den testade variabeln och grad 

av kondomanvändning kunde således inte utläsas. För att då testa varje fråga för sig och se om 

samband finns mellan dessa och grad av kondomanvändning gjordes chi2-tester. Index gjordes 

av frågorna för respektive variabel för att ordinalskalorna skulle bli kvotskalor som sedan 

skulle kunna användas för att göra regressions- och medelvärdesanalyser. De oberoende 

variabler som undersöks i denna uppsats är obehag, kommunikation, alkohol och kunskap 

kopplade till kondomanvändning. Alla variabler utom alkohol gjordes till index, detta för att 
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alkoholfrågorna var upplagda på ett sätt som inte lämpade sig för index. Kön, boende och 

civilstånd är de tre bakgrundsvariabler som de oberoende variablerna testades emot i 

medelvärdesanalyser. Regressionsanalyser gjordes på våra index gällande obehag, 

kommunikation och kunskap. 

 

Index för obehagsfrågorna, med ett sammanlagt svarsintervall på mellan 5 och 20, innefattar 

frågorna: 

• Jag och/eller min sexpartner har upplevt förlorad erektion vid kondomanvändning. 

• Jag och/eller min sexpartner har upplevt en minskad känslighet vid 

kondomanvändning. 

• Jag och/eller min sexpartner har upplevt allergi/irritation vid kondomanvändning. 

• Jag upplever kondom som ett störande moment under sexakten. 

• Jag och/eller min sexpartner har upplevt andra typer av obehag vid 

kondomanvändning. 

 

Index för kommunikationsfrågorna, med ett sammanlagt svarsintervall på mellan 4 och 16, 

innefattar frågorna: 

• Jag upplever det vara pinsamt att föra kondom på tal innan sex. 

• Innan jag ska ha sex diskuterar jag kondomanvändning med min sexpartner. 

• Innan sex pratar jag med min sexpartner om risken för ofrivillig graviditet.  

• Innan sex pratar jag med min sexpartner om risken för könssjukdomar. 

 

Index för kunskapsfrågorna, med ett sammanlagt svarsintervall på mellan 5 och 20, innefattar 

frågorna: 

• Jag och/eller min sexpartner har upplevt problem med att hitta rätt storlek på kondom. 

• Jag vet var man kan skaffa kondomer.  

• Jag anser mig ha goda kunskaper om kondomsortimentet (till exempel storlekar och 

sorter). 

• Jag vet hur man bäst förvarar kondomer. 

• Mina kunskaper om hur man praktiskt använder kondomer är goda. 
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Index för frågorna rörande sex med kondom, med ett sammanlagt svarsintervall på mellan 2 

och 8, innefattar frågorna: 

• Jag använder kondom vid vaginalt sex. 

• Jag använder kondom vid oralt sex. 

Ytterst få hade utövat analsex under den period som enkäten avsåg, därför togs denna fråga 

bort i beräkningarna som skulle göras. Resultatet hade annars blivit missvisande eftersom 

bortfallet på denna fråga blev stor.  

 

För att kunna titta på varje enskild fråga för sig dikotomiserades samtliga frågor som ingår i 

de oberoende variablerna genom en median split för att chi2-tester sedan skulle kunna göras.  

De fyra svarsalternativen på frågorna som skulle testas delades in i två, genom att göra en 

median split och fördelningen blev hög respektive låg över och under medianen. 

Dikotomiseringen gjordes för att inte få för låga förväntade värden. Efter dikotomiseringen 

blev datan mer hanterbar och chi2-tester gjordes för att se samband mellan olika frågor. För att 

i chi2-tester se om det finns några skillnader angående kondomanvändning beroende på 

civilstånd delades de olika civilstånden in i två grupper, en för de som lever i förhållande 

(som gift, sambo eller särbo) och en för de som är singel.  

      

Vissa uppgifter kommer i resultatdelen visas i stapeldiagram. Med dessa kan man analysera 

endast en variabel i taget och dessa anses enligt Bryman (2002) vara de vanligaste sätten att 

göra univariata analyser. Även klusterdiagram kommer visas. Dessa två typer av diagram har i 

denna studie ställts upp för att förtydliga vissa uppgifter och ge läsaren en tydlig och lättolkad 

bild av den data vi fått in.  

 

Alla tester är gjorda på en 5 % - signifikansnivå som innebär att man med 95 % säkerhet kan 

dra slutsatsen att ett samband finns i populationen, det vill säga att det med 95 % säkerhet inte 

är slumpen som avgjort att man fått det resultat man fått.  
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Resultat 

I följande avsnitt kommer resultatet från enkätundersökningen presenteras. Resultatet för 

varje faktor kommer att presenteras var för sig och varje stycke med de olika faktorerna 

kommer att inledas med en tabell som redovisar svarsfördelningen på de olika frågorna. 

Därefter kommer de gjorda testerna att beskrivas och olika typer av diagram kommer att 

visas för att redovisa närmare hur deltagarna svarat. Varje stycke kommer att avslutas med 

en kort sammanfattning. 
 

Antal män i undersökningen var 22 och antalet kvinnor var 97, sammanlagt deltog 119 

studenter i studien. 65 % av deltagarna bor i det vi definierade som annat boende, d.v.s. inte i 

någon form av studentboende och 35 % bor i studentboende, antingen på campus eller 

utanför. 66,4 % av de svarande lever i förhållande, antingen som gift, sambo eller särbo. 32,8 

% lever som singel. 

 

Nedanstående tabell (tabell nr. 2) visar svarsintervallens lägsta och högsta värde, medianen, 

standardavvikelsen och antal deltagare. Tabellen visar att medianen för obehagsindex (9,25) 

visar att studenterna svarat mer åt att obehag upplevs i låg grad än i hög grad. Spridningen av 

svaren var koncentrerad till 2,29 över och under medianen. Medianen för 

kommunikationsindex (8,16) visar på att deltagarna i låg grad kommunicerar kring kondom 

och risker. Även på denna fråga var spridningen av svaren koncentrerad, 2,03 över och under 

medianen. Kunskapsindex median (16,27) visar att studenternas kunskaper om kondom är 

mer åt goda än dåliga. Spridningen av svaren är även här koncentrerad, 2,31 över och under 

medianen. 

 
Tabell nr. 2. Tabellen visar svarsintervallens minimum och maximum, medianen, 

 standardavvikelsen och antal svarande. 

____________________________________________________________ 
 
  min/max     m   sd   n 
____________________________________________________________  
 
Index obehag    5/20   9,25  2,29 100 
Index kommunikation   4/16    8,16  2,03 104 
Index kunskap   5/20 16,27  2,31 100 
____________________________________________________________ 
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                    Figur nr. 1. Figuren visar i vilken utsträckning deltagarna 

                        använder kondom vid sex. 

 

Figur nr. 1 visar att 75,5 % av deltagarna använder kondom i låg grad och att 24,5 % använder 

kondom i hög grad vid sex. För att testa denna beroende variabel mot bakgrundsvariablerna 

gjordes medelvärdesanalyser.  

 

• En av medelvärdesanalyserna gjordes för att se om det finns ett samband mellan kön 

och kondomanvändning. Analysen visar inte på några stora skillnader mellan kvinnors 

och mäns benägenhet att använda kondom. Män tenderar dock enligt denna analys att 

använda kondom i något högre utsträckning än kvinnor. Medelvärdet för män ligger 

på 3,3 medan medelvärdet för kvinnor ligger på 2,9. Det innebär att männen svarat 

mer mot svarsalternativet ’alltid’ än kvinnor gjort. Antalet män var dock endast 22 av 

119 deltagare, vilket ger en snefördelning. Reslutatet kan därför inte generaliseras. 

• Vidare gjordes en medelvärdesanalys för att testa sambandet mellan boende och 

kondomanvändning. Analysen visar ett signifikant samband mellan 

kondomanvändning och boende, f = 3,43 och p = 0,037. Testet visar på signifikans 

mellan bakgrundsvariablerna ’annat boende’ och ’studentboende på campus’. Det 

högsta medelvärdet har studenter boende på campus och detta ligger på 3,4. Det 

innebär att de har svarat mer mot svarsalternativet ’alltid’ än de i annat boende som 
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har ett medelvärde på 2,7. De boende på campus använder således kondom i högre 

utsträckning än de som bor i annat boende.  

• För att se om samband mellan civilstånd och kondomanvändning finns gjordes 

ytterligare en medelvärdesanalys. Denna analys visar att det finns en signifikans, p = 

0,031, mellan civilståndet singel och sambo, de som är singel har det högsta 

medelvärdet och detta ligger på 3,6 medan de är sambo har ett medelvärde på 2,7. Det 

innebär att singlarna oftare har svarat mer mot svarsalternativet att de ’alltid’ använder 

kondom än de som är sambo.  

 

På samtliga av ovanstående redovisade frågor motsvarade 1 ’aldrig’ och 4 ’alltid’.  

 

En stor majoritet av studenterna använder alltså kondom i låg grad men män tenderar att göra 

detta lite oftare än kvinnor. Studenter på campus använder kondomer i större utsträckning än 

de i annat boende och singlarna i högre utsträckning än de som är sambo. 

Alkohol 
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    Figur nr. 2. Figuren visar hur ofta                                       Figur nr. 3. Figuren visar hur många glas alkohol 

    deltagarna i studien dricker alkohol.                                   deltagarna dricker per tillfälle. 

                            

 

Ovan visas stapeldiagram på hur ofta (se figur nr. 2) och hur mycket (se figur nr.3) 

studenterna dricker alkohol. Ett glas är en liten starköl, ett glas vitt eller rött vin eller 4 cl 

sprit. För att testa samband mellan studenternas alkoholbruk och i vilken utsträckning de 

använder kondom gjordes två chi2-tester med de dikotomiserade frågorna rörande alkohol. 
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Det ena testet, som gjordes på hur mycket studenterna dricker alkohol och i vilken 

utsträckning de använder kondom, visar ingen signifikans. Chi2-testet som gjordes för att 

undersöka sambandet mellan hur ofta deltagarna dricker alkohol och grad av 

kondomanvändning visade inte heller någon signifikans. Det finns alltså inget samband 

mellan den mängd alkohol studenterna dricker och deras benägenhet att använda kondom 

eller hur ofta studenterna dricker och deras benägenhet att använda kondom.  

Obehag 

För att få reda på vilka obehag som upplevs kopplade till kondomanvändning ställdes fem 

frågor om upplevd förlorad erektion, minskad känslighet, allergi/irritation, om kondom 

upplevs som störande och om andra typer av obehag upplevts vid kondomanvändning. 

Svarsfrekvensen för de olika frågorna visas i tabell nr. 3.  

 
Tabell nr. 3. Redovisning av svarsfördelningen på de enskilda frågorna 

 rörande obehag 

_____________________________________________________ 
 
Obehag  Låg grad Hög grad Bortfall 
_____________________________________________________   
 
Förlorad erektion 58,0 %  29,4 % 12,6 % 
Minskad känslighet 44,5 %  42,0 % 13,5 % 
Allergi/irritation 65,5 %  19,3 % 15,1 % 
Störande moment 76,5 %  10,9 % 12,6 % 
Andra obehag 44,5 %  42,0 % 13,4 % 
_____________________________________________________ 
 
 
En regressionsanalys gjordes med index på frågorna rörande obehag för att se om det finns ett 

samband mellan detta och i vilken utsträckning studenterna använder kondom. Detta test visar 

inte på något samband mellan variabeln obehag och grad av kondomanvändning. Vi gjorde 

därför chi2-tester för att titta på de enstaka frågorna för sig.  
 

• Enkätsvaren visade att en stor majoritet inte upplever kondom som ett störande 

moment vid sex. 96 % av dem som uppgett att de i hög grad använder kondom 

upplever kondom i låg grad vara ett störande moment vid sexakten. 66 % av dem som 

uppgett att de i låg grad använder kondom upplever kondom i låg grad som ett 

störande moment. Detta samband är signifikant, f = 9,399 och p = 0,002.  
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• Vidare gjordes ett chi2-test för att ta reda om det finns något samband mellan minskad 

känslighet och i vilken grad studenterna använder kondom vid sex. Testet visar ingen 

statistisk signifikans, därför kan inget samband utläsas mellan dessa variabler och av 

den anledningen visas nedanstående diagram som visar svarsfrekvensen på denna 

fråga, se figur nr. 4. 
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         Figur nr. 4. Figuren visar i vilken utsträckning deltagarna  

         upplevt minskad känslighet vid kondomanvändning. 

 

• Vidare gjordes ett chi2-test för att testa om upplevt problem med förlorad erektion har 

något samband med kondomanvändning. Inte heller i detta test kan ett signifikant 

samband utläsas.  

• Chi2-testet som gjordes på frågorna om upplevt allergi/irritation har något samband 

med grad av kondomanvändning visar ingen signifikans.  

• För att testa om andra typer av obehag upplevda vid kondomanvändning har något 

samband med graden av kondomanvändning gjordes ytterligare ett chi2-test, detta 

visar emellertid ingen signifikans.  

 

Majoriteten av deltagarna uppgav att de aldrig eller sällan upplever förlorad erektion som ett 

problem vid kondomanvändning. Det är praktiskt taget lika många som uppgett att de i hög 

grad upplevt minskad känslighet som de som upplevt det i låg grad. Allergi/irritation 

förefaller inte vara något stort problem för deltagarna i vår studie och gällande andra typer av 
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obehag uppgav ungefär lika många att de upplevt det i hög grad som i låg grad. En stor 

majoritet tycker inte att kondom är ett störande moment under sexakten. Den enda 

signifikanta skillnaden för obehagsfrågorna var ”störande moment”, för övrigt verkade inte 

obehag ha samband med kondomanvändning.   

Kommunikation 

För att få en bild av om deltagarna kommunicerar om kondomer och om riskerna med att inte 

använda kondom ställde vi fyra frågor angående om kondom upplevs vara pinsamt att föra på 

tal, om kondom diskuteras innan sex och om risk för ofrivillig graviditet och könssjukdomar 

diskuteras innan sex. Svarsfrekvensen för de olika frågorna redovisas i tabell nr. 4. 

 
Tabell nr. 4. Redovisning av hur svarsfördelningen ser ut på de olika frågorna i 

 index av kommunikationsfrågorna. 

________________________________________________________________ 
 
Kommunikation  Låg grad Hög grad Bortfall 
________________________________________________________________ 
  
Pinsamt föra kondom på tal innan sex 54,6 %  35,3 % 10,9 % 
Diskutera kondom innan sex 71,4 %  16,0 % 12,6 % 
Diskutera ofrivillig graviditet 54,6 %  35,3 % 10,1 % 
Diskutera könssjukdomar  58,0 %  31,9 % 10,1 % 
________________________________________________________________ 
 
 
En regressionsanalys gjordes med det index som gjorts av frågorna rörande kommunikation 

för att se om det finns något samband mellan kommunikation och grad av 

kondomanvändning. Testet visar på ett signifikant samband mellan kommunikation och 

kondomanvändning, f = 8,41 och p = 0,005. Det visade att de studenter som i hög grad 

kommunicerar kring kondom och risker innan sex också i hög grad använder kondom vid sex. 

 

För att testa frågorna var för sig gjordes chi2-tester.  

 

• Ett chi2-test testade om det finns något samband mellan att kommunicera om ofrivillig 

graviditet och grad av kondomanvändning. Testet visade ett signifikant samband, f = 

8,25 och p = 0,004. Det visar att de som i hög grad talar om risk för ofrivillig 

graviditet innan sex använder också kondom i hög grad.  
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• För att testa om det finns samband mellan att kommunicera om risk för könssjukdomar 

och grad av kondomanvändning gjordes ytterligare ett chi2-test. Även detta test visade 

ett signifikant samband, f = 4,03 och p = 0,045. Testet visar att de som i låg grad 

använder kondom även i låg grad talar om risk för könssjukdomar innan sex. Vid en 

jämförelse av dessa två kommunikationsfrågor framkom det att av dem som använder 

kondom i hög grad pratar 63 % i hög grad om risk för ofrivillig graviditet medan 51,9 

% i hög grad talar om risken för könssjukdomar innan sex.  

• Chi2-testet som gjordes för att se om samband finns mellan om man tycker det är 

pinsamt att föra kondom på tal och i vilken grad man använder kondom visade inte på 

någon signifikans.  

• Ett chi2-test gjordes för att testa om det finns något samband mellan om man 

diskuterar kondom innan sex och om man använder kondom. Testet visade sig inte 

vara giltigt då de förväntade värdena var för få. 

  

För att se om det finns något samband mellan civilstånd och om man tycker det är pinsamt att 

föra kondom på tal innan sex gjordes ett chi2-test. Testet visade ett signifikant samband 

mellan dessa variabler, f = 10,40 och p = 0,001. Det visade sig att majoriteten av de som lever 

i förhållande finner det i låg grad vara pinsamt att föra kondom på tal, 70 % av de svarande 

uppgav detta. 63 % av singlarna uppgav det vara i hög grad pinsamt att föra kondom på tal.  
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Figur nr. 6. Figuren visar i hur stor grad                               Figur nr. 7. Figuren visar i hur stor grad 

deltagarna uppgett att de diskuterar kondom                         deltagarna upplever kondom som pinsamt 

innan sex.                     att föra på tal innan sex. 
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Resultatet av enkätundersökningen visar att merparten uppgav att de i låg grad finner det vara 

pinsamt att föra kondom på tal innan sex (se figur nr. 7). Resultatet visar vidare att 

majoriteten av de svarande inte talar om kondom innan sex (se figur nr. 6), varken som STD-

prevention eller som skydd mot ofrivillig graviditet. Det diskuteras dock mer om kondom som 

skydd mot ofrivillig graviditet än som smittskydd. 

Kunskap 

Vi ställde fem olika frågor för att få en bild av studenternas kunskap om kondomsortiment, 

förvaring av kondomer, praktisk användning och införskaffning. Svarsfrekvensen för de olika 

frågorna redovisas i tabell nr. 5. 

 
Tabell nr. 5. Redovisning av hur svarsfördelningen ser ut på de olika frågorna i 

 index av kunskapsfrågorna. 

________________________________________________________________ 
 
Kunskap   Låg grad Hög grad Bortfall 
________________________________________________________________ 
  
Kunskap om införskaffning   1,7 %  95,8 %   2,5 % 
Problem att hitta rätt storlek 66,4 %  18,5 % 15,1 % 
Kunskap om kondomsortiment 37,8 %  60,5 %   1,7 % 
Kunskap om förvaring av kondom 41,2 %  56,3 %   2,5 % 
Praktiska kunskaper om kondom 51,3 %  47,1 %   1,7 % 
________________________________________________________________ 
 
Det index som gjorts av kunskapsfrågorna användes i en regressionsanalys för att testa om det 

finns något samband mellan deltagarnas kunskap om kondom och kondomanvändning och i 

vilken grad de använder kondom. Det finns enligt det test inget signifikant samband mellan 

deltagarnas kunskap om kondomer och i vilken grad de använder kondom. Chi2-tester gjordes 

därför för att testa varje fråga för sig.  

 

• I ett av chi2-testerna fann vi ett samband mellan problem att hitta rätt storlek och i 

vilken grad man använder kondom. 64 % av dem som i hög grad använder kondom 

anser sig i låg grad ha problem att hitta rätt storlek och 82,7 % av dem som i låg grad 

använder kondom upplever det inte heller vara ett problem att hitta rätt storlek. 

Resultatet är statistiskt säkerställt, f = 3,80 och p = 0,051. Detta innebär att de som i 

hög grad använder kondom inte upplever sig ha problem att hitta rätt storlek på 
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kondom. Vare sig deltagarna använder kondom i hög eller låg grad upplever de inte 

problem att hitta rätt storlek på kondom. 

• Även frågan om praktiska kunskaper testades med chi2-test för att se om ett samband 

finns mellan denna fråga och kondomanvändning. Då testet inte visade på någon 

signifikans visas nedanstående klusterdiagram (se figur nr. 8) för att redovisa 

svarsfrekvensen på denna fråga.  
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              Figur nr. 8. Figuren visar hur deltagarna 

                svarat på frågorna rörande kondomanvändning  

         och rörande deras praktiska kunskaper.  
        Det visar att det inte spelar någon  roll hur  

        mycket eller lite praktisk kunskap deltagarna har, 

        benägenheten att använda  kondom är trots allt låg.  
 

• Chi2-testet som gjordes för att se på samband mellan kunskap om förvaring och i 

vilken grad studenterna använder kondom visade ett statistiskt säkerställt samband, f = 

6,79 och p = 0,009. De studenter som i hög grad använder kondom har också i hög 

grad kunskaper om hur man bäst förvarar kondomer, det var 80,8 % av dem som i hög 

grad använder kondom som uppgav detta. 

• Vi gjorde ett chi2-test för att se om samband mellan kunskap om kondomsortiment och 

i vilken grad studenterna använder kondom finns. Även detta test visade ett signifikant 
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samband, f = 4,82 och p = 0,028. De studenter som i hög utsträckning använder 

kondom har även i hög grad kunskaper om kondomsortimentet, 81,5 % av dem som i 

hög grad använder kondom uppgav detta. 

 

Så gott som alla i undersökningen anser sig ha goda kunskaper om var kondomer kan 

införskaffas och en stor majoritet har inte problem med att hitta rätt storlek på kondomer. 

Större delen av de svarande anser sig ha goda kunskaper om kondomsortimentet och nästan 

lika stor del vet hur man bäst förvarar kondomer. Antalet svarande på frågan om praktisk 

kunskap är i stort sett jämnt fördelat på hög och låg grad.  

 

Diskussion  

I följande och avslutande avsnitt kommer bakgrunden/teorianknytningen, resultatet och våra 

tankar att vävas ihop till en diskussion i vilken de olika faktorerna kommer diskuteras var för 

sig. Detta kommer att varvas med metoddiskussion. 

Resultat och förväntningar 

De chi2-tester gjorda på de två alkoholfrågorna och kondomanvändning visade inte på något 

samband. Alltså kan man med detta resultat inte säga att det finns någon koppling mellan 

alkoholbruk och hur mycket man använder kondom. Här hade vi emellertid väntat oss att se 

ett samband och är överraskade över att inget samband visades. Vår hypotes om att alkohol 

minskar benägenheten att använda kondom vid sexuella kontakter får således inte stöd.  

 

I regressionsanalysen med index gjort på obehagsfrågorna och graden av kondomanvändning 

framgick att det inte finns något samband mellan dessa variabler. Enligt denna analys finns 

alltså ingen koppling mellan upplevt obehag och grad av kondomanvändning. Vi hade dock 

förväntat oss att kunna se ett samband mellan upplevda obehag och i vilken grad man 

använder kondom. Vår hypotes om att upplevt obehag minskar benägenheten att använda 

kondom vid sexuella kontakter får av regressionsanalysen således inget stöd. Däremot visades 

ett samband mellan om kondom upplevs vara ett störande moment vid sexakten och i vilken 

grad kondom används.  

 

Regressionsanalysen gjort med index av kommunikationsfrågorna och graden av 

kondomanvändning visar på ett samband. De deltagare som uppgett att de i hög grad 



  
   

 26

kommunicerar om kondom och riskerna med oskyddat sex har högre benägenhet att använda 

kondom. Vår hypotes om att kommunikation om kondomanvändning och risker mellan 

sexpartners påverkar benägenheten att använda kondom får härmed stöd. 

 

Vi testade i en regressionsanalys om ett samband mellan kunskap om kondomer och grad av 

kondomanvändning finns. Detta visade ingen statistisk signifikans. Vår hypotes om att obehag 

påverkar benägenheten att använda kondom vid sexuella kontakter får alltså inte stöd. 

Däremot visade chi2-tester på samband mellan problem att hitta rätt storlek på kondom, 

mellan kunskap om hur man bäst förvarar kondomer, mellan kunskap om kondomsortimentet 

och i vilken grad man använder kondom.  

 

Vår undersökning visade att män i något högre utsträckning än kvinnor använder kondom vid 

sex. Singlar visade sig använda kondom oftare än de som lever i förhållande och de som bor 

på campus oftare än övriga. Av detta blev vi positivt överraskade eftersom det innebär att det 

är singelkillen på campus som är bäst på att använda kondom. Dock bör man ha med i 

beräkningen att på grund av det låga antalet deltagande män så kan man inte dra några 

slutsatser.  

 

68 % av dem som i låg grad använder kondom anser sig inte heller ha problem med förlorad 

erektion. Vi undrar om det beror på att de sällan eller aldrig använder kondom. På frågan om 

kondom används vid sex fanns i enkäten ett alternativ för dem som inte använt kondom under 

HT 2005. P.g.a. enkätens utformning var deltagarna ändå ”tvungna” att svara på de 

efterföljande frågorna även om de uppgett att de inte använt kondom under HT 2005. Man 

kunde exempelvis svara att man inte använt kondom under HT 2005, men eftersom det på de 

efterföljande frågorna inte fanns något lämpligt svarsalternativ för dessa kanske deltagarna 

svarade grundat på upplevelser längre tillbaka än den angivna tidsperioden. Eller så har de 

helt enkelt valt alternativet ’aldrig’ eftersom det borde ligga dem närmast. Det kan också vara 

så att de i frustration över att inget passande alternativ fanns bara kryssat för första bästa 

alternativ. Dessa funderingar gäller även frågan om kondom upplevs som ett störande 

moment, då majoriteten av dem som använder kondom i låg grad upplever kondom i låg grad 

vara störande vid sex. På en av kunskapsfrågorna, den gällande problem att hitta rätt storlek, 

uppgav 82,7 % av de som sagt sig i låg grad använda kondom att de inte hade problem att 

hitta rätt kondomstorlek. Om enkäten varit utformat på annat sätt så kanske utfallet hade blivit 

annorlunda. 
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Det procentuella bortfallet på frågorna rörande kommunikation och obehag var stort och detta 

beror på att de som inte haft sex under HT 2005 ombads att hoppa över dessa frågor och 

fortsätta vid frågorna gällande alkohol och frågorna gällande kunskap då dessa erfarenheter 

inte direkt är bundna till om man haft sex eller inte.  

 

Svarsfrekvensen i vår studie ligger på 81,5 % vilket är högt och därför tror vi att det finns 

goda chanser att studien är reliabel. Något som också borgar för god validitet och reliabilitet 

är att vi vid enkätutformningen och databearbetningen arbetade tillsammans, något vi gjorde 

för att minimera risken för att något skulle bli fel. Innan enkäten lämnades ut till deltagarna 

gjordes även en pilotstudie. Studenthälsan bidrog med en enkät de tidigare gjort, detta för att 

vi skulle få inspiration och vägledning och se vilka slags frågor som behöver ställas för att 

undersöka det vi avsett.  

Alkohol  

Våra tester visade inte på något samband mellan alkoholkonsumtion och graden av 

kondomanvändning. Vi har dock funnit litteratur som säger att samband mellan alkohol och 

förmåga att använda kondom finns. Darj och Bondestam (2003) uppger att man lättare 

struntar i kondom och tänker ”det händer inte mig” om man vid tillfället har druckit alkohol. 

Iredahl (2005) styrker detta genom att skriva att det finns ett samband mellan berusning och 

sexuellt risktagande. Hon menar att alkoholpåverkan gör att det blir lättare att glömma 

konsekvenserna av sitt handlande. Thorsen (refererad i Iredahl, 2005) visar i sin studie att den 

vanligaste anledningen till att tonårstjejer inte skyddar sig mot graviditet är onykterhet och 

tillfälligt sex. En studie gjord av Jonsson et al. (1997) visar att det finns ett samband mellan 

kvinnor som dricker fler än 3 flaskor vin i månaden och att ha haft en könssjukdom. Ett skäl 

till att alkoholen påverkar kan vara att den kan begränsa eller försvåra ett korrekt användande 

av kondom. Forsberg (2000) har i sin kunskapsöversikt om ungdomar och sexualitet granskat 

många studier i ämnet och flera av dessa studier och rapporter drar kopplingar mellan alkohol 

och sexuellt riskbeteende men vissa kommer med motstridiga resultat. Slutsatsen för 

Forsbergs rapport är likväl att det finns en koppling mellan berusning och sexuellt 

risktagande. Alkoholen har en klar inverkan på oss, vi släpper lättare våra hämningar när vi är 

berusade och detta ser vi som en risk.  
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Vi tyckte att det var intressant att göra undersökningen med studenter som målgrupp. 

Studentlivet, särskilt det på campus, utmärks av många nya kontakter, mycket fester och 

uteställen lokaliserade på campusområdet som har öppet ofta och säljer billig alkohol. Detta 

gör att både vardag och helg ofta innehåller fest, alkohol och nya kontakter som kan leda till 

sexuella erfarenheter.  

 

Trots vårt resultat tror vi att det finns en koppling mellan berusning och sexuellt risktagande. 

Det är lätt att glömma konsekvenser när man är påverkad av alkohol. Eftersom alkohol 

påverkar vårt förnuftiga tänkande och handlande negativt hade vi förväntat oss att efter tester 

se ett samband mellan alkoholkonsumtion och kondomanvändning. När man druckit alkohol 

är risken större att man gör saker som man sedan ångrar eller inte skulle ha gjort om man var 

nykter. Enligt Bullock (2005) ansåg 75 % av studenterna i studien att alkoholkonsumtion var 

ett normalt beteende för en student vid ett universitet, samtidigt som studenternas alkoholbruk 

rangordnades till att vara det största problemet på universitetsområdet. Våra tester visar dock 

inte på någon signifikans och detta finner vi vara väldigt intressant och förvånansvärt. Genom 

vår utbildning har vi blivit varse om alkoholens effekter och det finns en uppsjö med litteratur 

kring alkoholens negativa följder på vår förmåga att fatta förnuftiga beslut, även de gällande 

kondomanvändning. Vi ställer oss frågande till varför detta enligt våra tester inte förefaller 

gälla studenterna i vår undersökning. Trots våra ansträngningar för att utforma en klar och 

tydlig enkät undrar vi om vårt resultat kunde ha blivit annorlunda om vi utformat enkäten på 

ett annat sätt. Skulle vi kanske ha ställt fler och/eller andra frågor för att få en bättre 

helhetsbild? Är det slumpen som gjort att vårt resultat blev som det blev? Skulle vi ha haft ett 

större urval? Då män tenderar dricka mer alkohol än kvinnor ställer vi oss frågan om resultatet 

kan beror på att det var så få män som deltog i vår undersökning? Är det så att urvalet var för 

litet eller utvalt på ett felaktigt sätt kan resultatet från denna uppsats endast generaliseras till 

den grupp som deltagit i undersökningen och kan i så fall inte anses gälla för samtliga 

studenter vid det undersökta universitetet.  

Obehag 

Majoriteten av deltagarna uppgav att de aldrig eller sällan upplever förlorad erektion som ett 

problem vid kondomanvändning. Det var praktiskt taget lika många som uppgett att de i hög 

grad upplevt minskad känslighet som de som upplevt det i låg grad. Allergi/irritation 

förefaller inte vara något stort problem för deltagarna i vår studie och gällande andra typer av 
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obehag uppgav ungefär lika många att de upplevt det i hög grad som i låg grad. En stor 

majoritet tyckte inte att kondom var ett störande moment under sexakten. 

 

Ett av de i litteraturen vanligast förekommande obehagen kopplat till kondomanvändning är 

minskad känslighet. Minskad känslighet är den näst vanligaste obehagsfaktorn enligt Crosby 

et al. (2005) och även Darj och Bondestam (2003) framhäver denna obehagsfaktor i sin 

studie. Ser man till stapeldiagrammet (se figur nr. 6 i resultatdelen) vi gjort kan man se att det 

i princip är jämnt fördelat mellan de som i hög respektive i låg grad upplevt minskad 

känslighet. Minskad känslighet är likväl det obehag som upplevts mest av studenterna i vår 

studie. En deltagare i studien skrev i kanten på enkäten och använde dessa väl kända ord för 

att uttrycka sig om minskad känslighet vid kondomanvändning: 

 

Det är ju som att äta kola med papper på. 

 

Ovannämnda problem med minskad känslighet vid kondomanvändning kopplas ofta samman 

med förlorad erektion och är bland många grunden till oviljan att använda kondom. Genom att 

testa frågan om upplevd förlorad erektion och i vilken grad deltagarna använder kondom fann 

vi att det inte finns något samband mellan förlorad erektion och kondomanvändning.  I 

stapeldiagram kan vi se att förlorad erektion är ett problem, men inte den största 

obehagsfaktorn då det gäller kondomanvändning. Litteratur styrker detta resultat, detta nämns 

som ett problem, som dock inte är det vanligaste enligt Kirkkola et al. (2005), Darj och 

Bondestam (2003) och Crosby et al. (2005). Dessa resultat finner vi anmärkningsvärda 

eftersom vi genom P6 blivit varse om att förlorad erektion och minskad känslig är i allmänhet 

de vanligaste skälen till att inte använda kondom.  

Kommunikation 

Resultatet av enkätundersökningen visar att merparten av deltagarna i studien uppgav att de i 

låg grad finner det vara pinsamt att föra kondom på tal innan sex. Resultatet visar vidare att 

merparten av deltagarna inte talar om kondom innan sex, varken som STD-prevention eller 

som skydd mot ofrivillig graviditet. 

 

Regressionsanalysen på variabeln kommunikation gav ett, i våra ögon sett, positivt resultat. 

Testet visar att de deltagare som uppgivit att de i hög grad kommunicerar kring kondom och 

riskerna med oskyddat sex har högre benägenhet att använda kondom. Detta anser vi visar på 
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att öppenhet kring ämnet är positivt och kanske kan leda till ökad kondomanvändning, genom 

att prata om saker avdramatiseras de och ämnet blir inte lika laddat.  

 

Testet på civilstånd och i vilken grad studenterna kommunicerar kring kondom och risker 

visade att de som lever i förhållande upplever det i låg grad vara pinsamt att föra kondom på 

tal, medan singlarna i hög grad upplever det vara pinsamt. En naturlig tanke angående detta 

resultat är att det kan vara så att de som lever i förhållande känner sig så pass trygga med 

varandra att de inte tycker det vara pinsamt att föra kondom på tal innan sex. Därför är det 

heller inte svårt att föreställa sig att singlar kanske har tillfälliga sexuella kontakter och tycker 

det vara pinsamt att ta upp en diskussion kring kondom med sådana.  

 

Om det nu inte är pinsamt att föra kondom på tal, varför pratar man då inte om det i högre 

utsträckning? Kan det bero på att man är rädd att såra sin partner genom att föra kondom på 

tal? Turk och Hocking (2005) visar dock i sin studie att genom att insistera på kondom visas 

respekt och tillit och ger en känsla av trygghet och lugn. Även Darj och Bondestam (2003) 

kom fram till detta i sin studie. Enligt dessa studier är rädslan för att såra sin partner genom att 

fråga om kondom obefogad. Personer i förhållande är, enligt Thorburn Bird et al. (2001), 

mindre benägna att använda kondom än de som endast har tillfälliga relationer, oavsett om de 

vet om partnern har en könssjukdom eller inte. Vi föreställer oss att många litar på att 

förhållandet är monogamt, att partnern inte har sexuella relationer utanför förhållandet och att 

man inte tänker på att en könssjukdom kan ligga latent sedan tidigare sexuell kontakt.  

 

Sandström (1994) menar att det är psykologiskt lättare att prata om kondom som skydd mot 

graviditet än som smittskydd. I vår jämförelse mellan om man pratar mer om risk för ofrivillig 

graviditet än om risken för könssjukdomar såg vi en skillnad, men ingen som vi uppfattar som 

stor. Vi tycker att det borde vara lika angeläget att skydda sig mot könssjukdomar som mot 

ofrivillig graviditet. Klamydiainfektion botas lätt med antibiotika, om den upptäcks tidigt. 

Kan vetskapen om detta vara en orsak till att man inte oroar sig för riskerna? Eller är det så att 

man tycker att tanken på en könssjukdom är så hemsk, så ”smutsig”och kopplad till otrohet 

och promiskuöst leverne, att man inte vill prata om eller tänka på det? Det som Myers (2002) 

beskriver som orealistisk optimism tror vi kan förklara en stor del av detta. Man blundar för 

att möjligheten att tråkiga saker kan drabba vem som helst, även en själv och detta kan göra 

att man är mindre försiktig än man borde. 
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Kunskap 

Så gott som alla ansåg sig ha goda kunskaper om var man kan skaffa kondomer och en stor 

majoritet hade inte problem med att hitta rätt storlek på kondomer. Större del av de svarande 

ansåg sig ha goda kunskaper om kondomsortimentet och nästan lika stor del visste hur man 

bäst förvarar kondomer. Antalet svarande på frågan om praktisk kunskap var i stort sett jämnt 

fördelat på hög och låg grad. Vårt resultat tyder på att deltagarnas kunskaper om våra frågor 

är goda.  

 

Andersson-Ellström et al. (1997) kom fram till att deltagarna i deras studie, trots lämpliga 

kunskaper om STD och STD-prevention, inte ansåg sig ha ett behov av att skydda sig med 

kondom vid sex. Perloff (refererad i Myers, 2002) menar att orealistisk optimism ökar 

sårbarheten eftersom nödvändiga försiktighetsåtgärder inte vidtas då man tror sig vara immun 

mot olycka. Vi menar att ett vanligt sätt att tänka, gällande väldigt mycket, exempelvis 

rökning, använda bilbälte och skydda sig vid sex, är att på något sätt förneka och tänka ”det 

händer inte mig”. Detta sätt att tänka tror vi hänger samman med att man tror man är osårbar, 

att cancer, bilolyckor och könssjukdomar är något som endast drabbar andra, inte en själv. 

Resultatet visar att studenterna i låg grad använder kondom, samtidigt som svaren på frågorna 

angående kunskap visar att studenternas kunskaper om var kondom kan införskaffas, hur de 

bäst förvaras, kondomsortimentet och studenternas praktiska kunskaper är goda. Studenterna 

använder kondom i låg utsträckning, trots kunskaper om kondomer. Detta kan vi inte förklara 

på annat sätt än att studenterna är vad Perloff (refererad i Myers, 2002) beskriver som 

orealistiskt optimistiska.  

Avslutande diskussion med förslag på fortsatt arbete 

Inför framtida studier vore det intressant att testa olika grupper mot varandra. Exempel på 

detta är att undersöka ämnet ur genusperspektivet, se om skillnader finns mellan män och 

kvinnors upplevelser och attityder kring kondomanvändning. Vidare vore det intressant att 

titta på de olika civilstånden för sig, göra testerna endast på dem som exempelvis är singel och 

göra ytterligare tester på dem som till exempel är gifta och därefter göra jämförelser resultaten 

emellan. Att göra liknande studie fast med högstadie- eller gymnasieelever är något som vi 

finner skulle vara intressant för eventuell d-uppsats.  

 

Det resultat som visade att singelkillen på campus är den som i högst utsträckning använder 

kondom var positivt och överraskande. Föreställningen är att singelkillen dricker mycket 
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alkohol och har oskyddat sex med tillfälliga sexuella kontakter. Vi kan i denna studie inte 

uttala oss om alkoholvanorna då vi inte tittat på denna fråga ur könsperspektivet, dock kan vi 

säga att den allmänna föreställningen om att singelkillen har oskyddat sex inte stämmer.  

 

Vår studie, liksom annan tidigare forskning, påvisar att mängd kunskap inte leder till ökad 

kondomanvändning. Det förefaller alltså som att endast information om kondomer och risker 

med oskyddat sex inte räcker för att öka kondomanvändningen i samhället. Det är svårare och 

mer komplext än så eftersom det verkar som att anledningar till att inte använda kondom är 

inre och psykologiska. De fysiska obehag som kan upplevas i samband med 

kondomanvändning kan undvikas genom ökad kunskap om kondomsortimentet. 

Informationen som ges om kondomer och risker måste kombineras med något annat för att ge 

verkan, förslagsvis arrangerade fokusgrupper och diskussionsforum på internet. Dessa förslag 

kommer vi att lägga fram till studenthälsan och P6 som tips för fortsatt arbete med frågor 

rörande sexualitet och relationer, risker kopplat till sex och attityder till kondomanvändning. 

 

Vi ser i vår studie att kommunikation har betydelse för kondomanvändning. Vår undersökning 

visar att studenter som kommunicerar om kondom och riskerna med oskyddat sex också 

använder kondom i högre utsträckning. Därför anser vi att uppmuntran till större öppenhet 

kring ämnet är av största vikt, inte bara av till exempel läkare och barnmorskor till patient, 

utan även i tidigare nämnda fokusgrupper och sedan vidare ut i vänskapskretserna. Vi 

människor påverkas av den grupp vi umgås i, gruppens normer är ofta de som påverkar mest 

och lättast. Vi tror att om man i en grupp kan tala om och avdramatisera tabun kring riskerna 

med oskyddat sex, då kan man också påverka varandra i en positiv riktning. Den avspända 

attityd som då följer kan leda till ökad kommunikation som i sin tur kan leda till ökad 

kondomanvändning. 
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     Bilaga nr. 1 

 
    
 

 
Information om medverkan i C-uppsats 

 
Hej!  
 
Vi är två studenter som läser Pedagogik med inriktning mot ungdoms- och missbrukarvård, 
120 poäng på IKM vid Växjö universitet.  
 
Vårt intresse i denna uppsats rör studenterna och deras benägenhet att använda kondom som 
skydd mot STD (sexuellt överförbara sjukdomar). Syftet är att undersöka vilka faktorer som 
spelar in då det gäller kondomanvändning.  
 
De etiska kraven som alltid ska uppfyllas vid forskning presenteras av Vetenskapsrådet. Dessa 
är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa 
innebär att du ska informeras om studiens syfte och intresseområde. Du ska veta vilka vi är, 
vilket program vi läser och hur du kan nå oss vid eventuella frågor och oklarheter. Du ska 
även veta att deltagandet är helt frivilligt och att du när som helst kan bestämma dig för att 
inte längre delta. Deltagandet bygger helt och hållet på ditt samtycke till medverkan. Ingen 
kommer att veta att just du deltagit i studien. Du ska även vara införstådd i vad uppsatsen 
kommer att användas till och att du har rätt att läsa det färdiga resultatet innan det publiceras. 
Uppsatsen kommer att finnas på Växjö universitetsbibliotek och om du önskar kan du få ett 
exemplar.  
 
Vår handledare under uppsatsens gång har stor erfarenhet av uppsatsarbete, är 
universitetsadjunkt och har många års erfarenhet inom socialt behandlingsarbete. 
Kursansvarig har doktorsexamen i pedagogik, och examinatorn har doktorsexamen och är 
lektor i psykologi. Detta kan ses som en kvalitetsgaranti, beträffande både etiska aspekter och 
uppsatsens innehåll. 
 
Vi hoppas att du efter denna information känner dig lugn, trygg och motiverad till att delta i 
vår studie. Dina erfarenheter och åsikter är viktiga för oss och vi hoppas att du vill dela med 
dig av dessa.  
 
Med vänliga hälsningar 
 
___________________   _________________ 
Serena Genesini   Nadja Nordin 
0733-481438    0708-964988 
 
Handledare: Marie Joelsdotter Hallbäck 
Examinator: Idor Svensson  
Kursansvarig: Gill Croona 
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     1 (3) 
 
Var uppmärksam på att enkäten består av frågor som ska besvaras med kryss och 
påståenden som ska besvaras genom att ringa in den siffra som stämmer bäst in med din 
åsikt. Observera att Instämmer helt/alltid är 4 och Tar helt avstånd/aldrig är 1. 
 
Lägg märke till att enkäten är dubbelsidig.  
 
Samtliga enkätfrågor avser höstterminen 2005.  
 
 
1. Kön  
    Man __       Kvinna __ 
 
 
2. Vart bor du? 
    Studentboende på campus __ Studentboende utanför campus __ 
    Annat boende __ 
 
 
3. Vilket är ditt civilstånd? 
    Gift __              Sambo __       Särbo __  Singel __ 
 
 
4. Jag använder kondom vid vaginalt sex 

    Aldrig           Sällan                         Ofta                              Alltid 
          1          2           3              4 
    Jag har inte haft vaginalt sex __ 
 
 
5. Jag använder kondom vid analt sex 

    Aldrig           Sällan                         Ofta                              Alltid 
          1          2           3              4 
    Jag har inte haft analt sex __ 
 
 
6. Jag använder kondom vid oralt sex 

     Aldrig           Sällan                         Ofta                              Alltid 
          1          2           3              4 
    Jag har inte haft oralt sex __ 
 
   (Om du inte har haft något sexuellt umgänge, hoppa till fråga nr. 18) 
 
 
7. Jag och/eller min sexpartner har upplevt förlorad erektion vid kondomanvändning  

     Aldrig           Sällan                         Ofta                              Alltid 
          1          2           3              4 
 
 
8. Jag och/eller min sexpartner har upplevt en minskad känslighet vid 
    kondomanvändning 

    Aldrig           Sällan                         Ofta                              Alltid 
          1          2           3              4 
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9. Jag och/eller min sexpartner har upplevt allergi/irritation vid kondomanvändning  

    Aldrig           Sällan                         Ofta                              Alltid 
          1          2           3              4 
 
10. Jag och/eller min sexpartner har upplevt problem med att hitta rätt storlek på 
      kondom 

    Aldrig           Sällan                         Ofta                              Alltid 
          1          2           3              4 
 
 
11. Jag och/eller min sexpartner har upplevt andra typer av obehag vid 
      kondomanvändning 

    Aldrig           Sällan                         Ofta                              Alltid 
          1          2           3              4 
 
 
12. Jag upplever kondom som ett störande moment under sexakten 

     Alltid              Ofta                Ibland                          Aldrig 
          1          2           3              4 
 
 
13. Jag upplever det vara pinsamt att föra kondom på tal innan sex 

Tar helt avstånd    Tar delvis avstånd       Instämmer delvis         Instämmer helt 
          1          2           3              4 
 
 
14. Innan jag ska ha sex diskuterar jag kondomanvändning med min sexpartner 

     Aldrig           Sällan                         Ofta                              Alltid 
          1          2           3              4 
 
 
15. Jag har tillfälliga sexuella kontakter 

     Aldrig           Sällan                         Ofta                              Alltid 
          1          2           3              4 
 
 
16. Innan sex pratar jag med min sexpartner om risken för ofrivillig graviditet 

     Aldrig           Sällan                         Ofta                              Alltid 
          1          2           3              4 
 
 
17. Innan sex pratar jag med min sexpartner om risken för könssjukdomar 

Aldrig           Sällan                         Ofta                              Alltid 
          1          2           3              4 
 
 
18. Hur ofta dricker du alkohol? 
      2-3 gånger i veckan __    2-4 gånger i månaden__ 
      1 gång i månaden eller mer sällan __   Aldrig__ 
 
     (om du svarar Aldrig på denna fråga, hoppa direkt till fråga nr. 21) 
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19. Ett glas är en liten starköl, ett glas vitt eller rött vin eller 4 cl sprit. Hur många glas 
      dricker du en typisk dag då du dricker alkohol? 
      1-2 __    3-4 __    5-6 __    7-9 __ 10 eller fler __ 
 
 
20. Det händer att jag har sex då jag är alkoholpåverkad 

    Aldrig           Sällan                         Ofta                              Alltid 
          1          2           3              4 
 
     Jag har inte haft något sexuellt umgänge__ 
 
 
21. Jag vet var man kan skaffa kondomer 

Tar helt avstånd    Tar delvis avstånd       Instämmer delvis         Instämmer helt 
          1          2           3              4 
 
 
22. Jag anser mig ha goda kunskaper om kondomsortimentet (t. ex. storlekar och sorter) 

Tar helt avstånd    Tar delvis avstånd       Instämmer delvis         Instämmer helt 
          1          2           3              4 
 
 
23. Jag vet hur man bäst förvarar kondomer 

Tar helt avstånd    Tar delvis avstånd       Instämmer delvis         Instämmer helt 
          1          2           3              4 
 
 
24. Mina kunskaper om hur man praktiskt använder kondomer är goda 

Tar helt avstånd    Tar delvis avstånd       Instämmer delvis         Instämmer helt 
          1          2           3              4 
 
 
 
 
 
                                              Tack för din medverkan!  




