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Abstract 
Klamydia har ökat de sex senaste åren, vilket kan inverka negativt på flickor förutsättningar 

för att bli fertila senare i livet. Inriktningen på uppsatsen är ungdomars kunskaper och inställ-

ning till kondomanvändning och klamydia. Föresatsen var att även få en överblick av det fö-

rebyggande arbete som redan pågår i samhället. Sammantaget var avsikten att undersöka om 

ungdomarnas kunskaper är tillräckliga, varifrån kommer deras kunskaper och även inställning 

till kondomanvändning samt vilka faktorer påverkar att kondomen används.  

En kvantitativ studie har genomförts på två olika ungdomsmottagningar. Resultaten visar att 

ungdomar har kunskaper om kondomanvändning och klamydia och att det är många olika 

faktorer som påverkar att kondomen inte används. Faktorer som har olika betydelse och tyngd 

för olika individer där bland annat självkänsla och förmågan att kommunicera är en väsentlig 

del. Även andra faktorer har betydelse såsom intag av alkohol, fast partner, osäker på använd-

ning eller annat graviditetsskydd.  
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Dagens samhälle är ett informationssamhälle där ungdomar snabbt kan få mycket kunskap om 

sex- och samlevnad, dels i skolan och på ungdomsmottagningar men även genom internet, TV 

och tidningar. Från den aspekten har min nyfikenhet väckts på varför klamydia ökat de senas-

te sex åren. Jag vill ta reda på om ungdomar har tillräckliga kunskaper om kondomanvänd-

ning och gärna få svar på orsaker till att kondomen inte används. Min kvantitativa undersök-

ning är främst inriktad på kondomanvändning och klamydia. Jag vill undersöka var kunska-

perna kommer ifrån, vilken inställning ungdomarna har till användning av kondom och olika 

orsaker till att kondomen inte används. Jag tänker jämföra mitt resultat med resultat från andra 

större undersökningar och två undersökningar som är lite mer specialinriktade på ämnet.  

 

1.  Syfte 
Syftet med min uppsats är att se om ungdomar har kunskaper om klamydia och kondoman-

vändning som kan ge bra förutsättningar för att ha säker sex.  

Syftet är också att undersöka ungdomars kunskaper om och inställning till kondomanvänd-

ning. Min avsikt är att även få en övergripande bild av samhällets förebyggande arbete och 

om sker utifrån ungdomars perspektiv.  

 

1.2. Frågeställningar 
 

- Varifrån får ungdomar kunskap om klamydia och kondomanvändning? 

- Vilken inställning har ungdomar till kondomanvändning? 

- Vilka faktorer inverkar på om ungdomar använder kondom eller ej? 

 

1.3 Begrepp 

 

STI – sexuellt överförbara infektioner, i detta begrepp ingår klamydia, HIV, gonorré, syfilis,   

            herpes samt kondylom.  

STD – tidigare använt för sexuellt överförbara infektioner, samma som ovan. Någon äldre  

            undersökning i min text använder detta begrepp.   
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2. Historisk bakgrund  
Ungdomssexualitet är något som alltid funnits, men först på 1950-talet blev den accepterad i 

svenska samhället. Detta synliggjordes genom obligatorisk sexualundervisning som startade i 

Sverige 1956, dock bedrevs den på ett biologiskt plan med befruktning som huvudinriktning. 

Den moraliska normen i samhället var fortfarande att sex bör ske i äktenskapet, men det bör-

jade även accepteras att ha sex utanför äktenskapet. Det skedde en stor förändring under 

1970-talet kring ungdomssexualiteten, preventivmedel blev tillgängliga vilket gjorde att man 

kunde planera sitt barnafödande och inte behövde avstå från sex. Skolan satsade på en bredare 

sex- och samlevnadsundervisning som fokuserade mer på ungdomars sexualitet och deras 

livsvillkor. När ungdomsmottagningarnas verksamhet startades i landet var deras främsta 

uppgift att arbeta för en minskning av oönskade graviditeter men arbetet kom senare även att 

omfatta förebyggande arbete mot spridning av sexuellt överförbara infektioner (STI). 

När det under 1980-talet kom rapporter om aids, insikten om hur den smittade och att det inte 

fanns något botemedel startades projekt och massiva kampanjer, främst i förebyggande syfte, 

för att informera ungdomar (Forsberg, 2000). Ett av projekten var Landstinget förebygger 

aids (Lafa) vilket visade sig framgångsrikt och blev en permanent enhet inom Stockholms 

läns landsting. De massiva preventiva insatserna för att öka kondomanvändning gav effekt 

och även klamydia minskade under början av 1990-talet. Klamydia ingår som en allmänfarlig 

sjukdom i smittskyddslagen (SmL), den kan behandlas med antibiotika och är inte livshotande 

men kan ge allvarliga konsekvenser som till exempel äggledarinflammation och sterilitet. Det 

som många kanske inte känner till om klamydia är att man kan vara smittad utan att ha sym-

tom under en längre tid, vilket kan medföra stor risk för spridning vid oskyddade samlag.  

  

3. Förebyggande insatser 
För att se kunna se behovet av förebyggande åtgärder, krävs kunskap och förståelse för unga 

människors utveckling och sexuella handlingsmönster. Grundskolan har förmånen att vara 

den instans i samhället som möter alla barn och ungdomar. Där ligger ett ansvar för ungdo-

marnas grundläggande sex- och samlevnadsundervisning. Ungdomsmottagningarna (UM) har 

en verksamhet riktad till ungdomar 13 – 23 år, där finns kurator, barnmorska och läkare som 

har en viktig roll i det förebyggande arbetet. UM är ingen obligatorisk verksamhet i landets 

kommuner men där de finns har de oftast ett bra samarbete med skolorna. Ungdomarna får 

komma gruppvis på besök och får bra information samt kan diskutera sex- och samlevnad på 

ungdomarnas egna villkor och med personal som har specifika kunskaper på detta område. 
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Landstinget förebygger aids (Lafa) är en verksamhet inom Samhällsmedicin, Stockholm läns 

landsting som arbetar preventivt då det gäller spridning av kunskap om hiv och andra sexuellt 

överförbara infektioner, oönskade graviditeter men även för att främja sexuellt välbefinnande. 

Lafa är ett metod- och kunskapscentrum för sexualitet och hälsa som riktar sig främst till vux-

na som arbetar med ungdomar i Stockholms län. Det är bland annat personal på skolor, fri-

tidsgårdar och ungdomsmottagningar som erbjuds information, kurser, utbildningar inom sex- 

och samlevnadsområdet. Lafa verkar också för att ge ökad tillgång till och subventionering av 

smitt- och graviditetsskydd. Det innebär gratis utdelning av kondomer till ungdomar via sko-

lorna, fritidsgårdarna, UM samt att det ska vara lätt att få tag på akut p-piller och p-piller till 

en låg kostnad. (Lafa, 2004 ). 

 

Elise Ottesen Jensen startade 1933 Riskförbundet för sexuell upplysning (RFSU). Kampen för 

upplysning, rättvisa och förändring har drivits i stark motvind men har medverkat till stora 

förändringar i öppenheten kring sexuella frågor. RFSU- förbundet arbetar med upplysning, 

utbildning och opinionsbildning kring sex och samlevnad genom att arrangera kurser, konfe-

renser och delta i debatter. De har även utbildning för lärare, sjukvårdspersonal och till egna 

informatörer. RFSU-kliniken arbetar med sex- och preventivmedelsrådgivning samt att in-

formera om sexuellt överförbara sjukdomar. De har öppet hus för ungdomar och en särskild 

mottagning för män. Kliniken arbetar även med forskning och utbildning. Det finns även lo-

kalföreningar runt om i landet som arbetar med information och utbildning.  

(RFSU, 2004). 

 

Det är ingen tvekan att det förebyggande arbetet pågår ständigt och på olika sätt. Alla olika 

verksamheter påverkas naturligtvis av hur den ekonomiska situationen ser ut i samhället. Be-

sparingar i resurser och pengar kan göra att vissa delar av det förebyggande arbetet får vänta 

eller kanske inte blir av. Undervisningen i skolorna är inte enhetlig och likvärdig över hela 

landet, vilket ger olika förutsättningar för ungdomarna att få möjlighet till likvärdig kunskap. 

UM som är specialister på området sex- och samlevnad, går under kommuners och landstings 

regi. Deras verksamhet är inte obligatorisk vilket får till följd att ungdomar runt om i landet 

får mycket olika förutsättningar till stöd och hjälp med sex- och samlevnadsfrågor.   
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4. Tidigare forskning 
För att samla in bakgrundsmaterial till min undersökning och för att få en översikt på före-

byggande arbete i samhället, har jag studerat på andra studier som handlar om ungdomars 

sexualitet. Jag har funnit stor bredd på forskning kring ungdomar och sexualitet, men begrän-

sat med material enbart inriktat på klamydia och kondomanvändning. För att effektivisera den 

tid som fanns till mitt förfogande, gjorde jag avgränsning till vissa svenska empiriska under-

sökningar som gjorts senare än 1990. Även om dessa studier har olika inriktning och omfatt-

ning samt med avgränsningar av varierande slag, tror jag de tillsammans kan ge en bild av 

ungdomars attityder, kunskaper och handlande när det gäller sexuellt överförbara sjukdomar 

och kondomanvändning.  

 

Två studier inriktade på kondomanvändning och kunskaper om STD är Sexualitet och preven-

tionsvanor av Lars Ohlsson (1994), en studie av ungdomar som besökt UM i Ystad, och Smit-

tad av STD trots preventiv kunskap av Lindberg & Scott-Jansson (1995), en studie i Örebro av 

ungdomar mellan 16 – 24 år som besökt STD - mottagningen. Resultaten visar att en stor an-

del ungdomar har tillräckliga kunskaper om hur man skyddar sig mot STD men trots detta 

uppstår en rad problem mellan kunskap och handlande vid sexuella kontakter. Alkohol brukar 

tillskrivas som en faktor av viss betydelse, men båda undersökningarna visar att det endast var 

en av många andra faktorer. Ett annat viktigt skäl till att man inte använder kondom var bris-

ten på kommunikation, att prata med sin partner om kondom kan vara svårt för det kan inne-

bära att misstänkliggöra både sig själv och sin partner. Det uppstår ett ömsesidigt missför-

stånd, ingen föreslår kondom fast kanske båda kan tänka sig använda det.  

Det framkommer tydligt i båda undersökningarna att ungdomar inte alltid internaliserar sina 

kunskaper med ett faktiskt beteende. Ohlsson tar upp sambandet med de sociala normerna och 

attityderna som påverkar ungdomars beteendemönster. En majoritet av de intervjuade uppgav 

att det i deras uppväxt miljö bland kompisarna fanns en negativ inställning till kondoman-

vändning. Dock menade en del att den uppfattningen avtog när man blev äldre och fick fler 

sexuella erfarenheter. Båda undersökningarna visar att oron för graviditet var större än oron 

för att bli smittad av klamydia/STD. Om tjejen äter p-piller tar många fler risken att inte an-

vända kondom, det gäller både med fasta och tillfälliga partners. Lindberg & Scott-Janssons 

undersökning visar att trohet är viktigt för ungdomar, man håller sig till en partner även om 

relationerna är korta. Det är vanligt med fler korta relationer, men killar och tjejer har olika 

uppfattning om när relationen blir fast. Tjejer uppfattar tidigare relationen som fast än vad 
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killar gör, vilket kan förklara skillnaden i bedömningen av när någon är otrogen. Något förvå-

nande var att en stor andel av de intervjuade, trots att man anser trohet vara viktigt, tror att det 

är vanligt med otrohet.    

 

En rikstäckande studie med fokus på ungdomar och sexualitet är SAM 73-90. Det är en en-

kätundersökning som genomfördes 1990 bland drygt 2000 utvalda ungdomar som det året 

fyllde 17 år och presenteras i ”Tonåringar, sex och samlevnad” av Karin Edgardh. Den gjor-

des på uppdrag av Skolöverstyrelsen, med målsättningen att beskriva sexuella erfarenheter 

och beteenden hos 17-åringar. I undersökningen studeras bland annat ungdomars åsikter om 

sex och samlevnad. En majoritet anser att kärlek och sex hör samman, det är kärleken som 

legitimerar sex och samlag. De flesta uppgav sig ha varit förälskade vid sitt första samlag 

även om det i vissa fall var det enda samlaget med den personen. När det gäller trohet i ett 

förhållande finns en stor samstämmighet om att detta är viktigt och man anser att otrohet är en 

anledning att bryta ett förhållande. Parallellt med kärleksmoralen finns inställningen att sex 

kan ha ett egenvärde, resultaten tolkas som att den tillfälliga sexrelationen dock inte får vara 

otrohet mot fast partner. Det framkom också att tilliten till kondom som preventivmedel var 

hög, men få hade större erfarenhet av kondomanvändning. Det ställdes även två kunskapsfrå-

gor om STD, där ungdomarna svarade att de kände till att en sexuellt överförbar sjukdom kan 

vara utan symtom samt att klamydia är den vanligaste. Kunskapen om att kondom kan ge 

smittskydd var god och 40 % av ungdomarna uppgav att kondom är okey att använda. I den 

del av undersökningen som handlade om skolans sex- och samlevnadsundervisning, uppgav 

ungdomarna att det var för liten del av denna som hade med känslor att göra och att diskus-

sioner om detta alltför sällan förekom. Över hälften tycker de fått för liten möjlighet att sam-

tala om egna åsikter, oro och frågor. Ungdomarna uppgav också att de var mycket nöjda med 

sina kontakter med ungdomsmottagningarna och uppskattade deras deltagande i skolans sex- 

och samlevnadsundervisning.    

 

Barnombudsmannen (BO) genomförde år 2005 en undersökning, Älskar, älskar inte, bland 

barn och ungdomar i 130 kontaktklasser runt om i Sverige, där cirka 1000 personer i åldern  

9 –18 år ingick. Undersökningen ger en bild av hur barn och ungdomar ser på kärlek, vänskap 

och sex. Sammanfattningsvis säger BO det finns ett missnöje med skolans undervisning om 

sex- och samlevnad, det finns ingen gemensam självklar struktur, det handlar mer om biologi 

och det fysiska och mindre om relationer. BO föreslår att skolan ändrar namn på ämnet sex- 

och samlevnad till relationskunskap samt att undervisningen bör utökas. BO ger även förslag 
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på att införa en särskild utbildning för bland annat lärare, kring barn och ungdomars behov av 

kunskap om kärlek och sex samt att ungdomsmottagningarna byggs ut så att alla unga i landet 

får tillgång till sådana i sin hemkommun. Både dess utåtriktade verksamhet och närvaro i sko-

lan bör stimuleras anser BO, ungdomsmottagningen har en viktig roll när det gäller förmedlan-

de av kunskap och information om sexualitet, relationer, tonårsutveckling och ungdomars hälsa 

ur många aspekter. I ungdomsgruppen (14-18 år) uppgav hälften att de fått information om 

kärlek och sex genom skolans undervisning. Det var också vanligt att skaffa sig information 

om kärlek och sex i rådgivningsspalter i tidningar, tv-serier, filmer, ungdoms- program på tv 

och radio samt internet. Om de hade någon speciell fråga om sex som de ville ha svar på skulle 

de främst välja att prata med en kompis eller söka upp en ungdomsmottagning.  

 

Ungdomar och sexualitet – en kunskapsöversikt 2000 är en bok av Margareta Forsberg. Den 

kom till när regeringen 1999 gav Folkhälsoinstitutet i uppdrag att kartlägga ungdomars attity-

der till sex och undersöka om dessa förändrats över tid. Bakgrunden var dels samhällets an-

svar att ge ungdomar stöd och råd i frågor kring sexualitet och samlevnad, dels ett antal upp-

märksammade våldtäkter där unga varit inblandade. Man ville försöka bedöma om dessa var 

ett uttryck för ändrade attityder till sex hos ungdomar. Kartläggningen bygger på en samman-

ställning av forskning under 1990-talet. Den visar svårigheterna med att jämföra resultat av 

studier över tid och ett syfte var att utveckla en ”standardenkät” för att i framtiden kunna göra 

sådana jämförelser. De delar av boken som jag främst tittat på är varifrån ungdomar får sin 

kunskap, värdering av sexuella erfarenheter, preventivmedel, sexualitet och alkohol samt kun-

skap om sexuellt överförbara sjukdomar. När det gäller inhämtande av kunskap har skolan en 

stark ställning, men även tidningar och andra medier spelar stor roll. Flera rapporter visar 

också att skolans undervisning är mycket ojämn i kvalité och skiljer sig åt både mellan och 

inom olika skolor. En förändring vad det gäller kunskapskällor är det ökade utbudet av infor-

mation som går att söka via internet. De undersökningar där ungdomar ombetts värdera sina 

sexuella erfarenheter visar att en majoritet beskriver dessa i positiva termer och en majoritet 

anser att de skaffat sig erfarenheter i takt med att de känner sig mogna för det. Preventivme-

delsanvändningen under 1990-talet har ökat, studier gjorda under 1999 och 2000 visar att det 

ligger på mellan 60 % och 76 % vid första samlaget, där kondom är det mest använda. Ser 

man till det senaste samlaget visar undersökningar från 1999 att mellan 69 % och 84 % använt 

preventivmedel, här är det dock p-piller som dominerar. Som komplement till preventivmedel 

har de senaste åren akut p-piller alltmer börjat användas. Enligt en studie kände de flesta 

kvinnor till metoden och det är främst de yngre kvinnorna som använt sig av den. Vid diskus-
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sion av kopplingen mellan alkohol och sexualitet skriver Forsberg att man bör hålla i minnet 

att det kan vara stor skillnad på att ha druckit alkohol och att vara berusad, men alla studier tar 

inte denna skillnad i beaktande. De flesta studier visar att majoriteten av ungdomarna är nykt-

ra vid sitt första såväl som sitt senaste samlag. Det finns dock ett samband mellan berusning 

och sexuellt risktagande. Aktuella undersökningar visar att nästan hälften av unga kvinnor 

ångrar samlag som de haft då de varit berusade.  

 

Förekomsten av STI varierar över tid, i mitten an 1980-talet rapporterades 38 000 fall av kla-

mydia och 1988 inkluderades den i smittskyddslagstiftningen. Fram till 1994 sjönk antalet 

klamydiafall till cirka 14 000, men sedan har antalet fall ökat varje år och den ökningen pågår 

fortfarande främst i ungdomsgrupperna. Den statistik som varje år sammanställs om antal fall 

av klamydia, finns hos Smittskydds Institutet. Den visar på en fortsatt ökning av klamydia, 

2003 anmäldes 26 801 fall, en ökning med 9 procent jämfört med året innan (SLL, 2004).     

  

Sammanfattningsvis kan sägas att de flesta undersökningar visar att ungdomar uppger sig ha 

en relativ god kunskap om kondomanvändning och klamydia/STI. Men även om kunskapen är 

god uppstår situationer där dessa kunskaper inte används i praktiken. Det är många faktorer 

som spelar in, bland annat har sociala normer och värderingar betydelse i sammanhanget. Den 

känslomässiga utvecklingen påverkar självkänslan och identiteten vilket kan avspegla sig i 

ungdomens förmåga eller oförmåga att våga kommunicera med sin partner om kondom. Se-

dan finns det även yttre faktorer som kan ge negativ effekt, intag av alkohol som kan försämra 

omdömet, ingen kondom tillgänglig, vilket kan innebära en kalkylerande risk, ”det drabbar 

inte mig” samt tankar att min partner verkar pålitlig. Genomgående i flera undersökningar är 

också att de flesta ungdomar tycker att det borde vara mer och bättre undervisning i skolan, 

framförallt mer diskussioner som handlar om relationer och kärlek.     

 

5. Teoretiska perspektiv  
Symbolisk interaktionism ger ett perspektiv på ungdomars psykosexuella utveckling. Några 

grundläggande hörnstenar i perspektivet är definition av situationen, att all interaktion är soci-

al, att vi interagerar med hjälp av symboler, att människan är aktiv och att vi handlar och be-

finner oss i nuet (Trost &Levin, 1999, s.11). Definition av situationen är ett begrepp som in-

nebär att om personen definierar eller uppfattar situationen verklig, så är den verklig i sina 

konsekvenser och den styr beteendet. Situationen utgörs inte bara av de personer vi interage-
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rar med utan bland annat även vår sinnesstämning, var vi befinner oss och vilket sammanhang 

vi uppfattar blir relevant. Det får innebörden att den sociala och fysiska verkligheten är sub-

jektiv och kan uppfattas på många olika sätt. Människan interagerar genom ord men även med 

kroppsspråk och minspel. Orden vi lär oss får en mening för oss själva men de måste även ha 

en mening för andra i vår omgivning. Då vi menar detsamma med orden blir de symboler, så 

även när det gäller kroppsspråk och minspel (a.a. s.12-15). En annan hörnsten i symbolisk 

interaktionism är att människan är aktiv och handlande. Att vara aktiv innebär att vara med i 

en process, hur vi handlar beror på definitionen av situationen och hur vi uppfattar symboler-

na. I socialiseringsprocessen får vi lära oss normer om hur vi ska bete oss, alla dessa normer 

av varierande slag blir mer eller mindre integrerade i hela vårt system av möjligheter att defi-

niera situationer (a.a. s.18-22). Detta perspektiv utgår från att människan finns i nuet och de-

finierar situationen i nuet samt interagrar med sina symboler i nuet. Denna syn på betydelsen 

av nuet innebär att vi alla befinner oss i en ständig process och föränderlighet. Det är dock 

viktigt att påpeka att i detta synsätt finns tidigare kunskaper kvar och integrerar med nyare 

meningar och värderingar. Det är en ständig modifikationsprocess, det vi lärt oss tidigare lig-

ger latent och kan plockas fram vid behov med olika stor ansträngning (a.a. s. 23-26). 

 

För ungdomars psykosexuella utveckling innebär det att det finns en ständig interaktion i nuet 

mellan definition av situationen genom symboler, med hjälp av det som de lärt sig tidigare 

under sin uppväxt. Det går inte att förutse vad som kommer att ske, hur ungdomar kommer att 

handla men genom att observera och analysera vilka förändringar som skett går det lättare att 

försöka förutse kommande skeenden. För att få insikt i hur nya normer och värderingar inter-

naliseras krävs förståelse av hur personen definierar inlärningssituationen och om symbolerna 

har samma betydelse för dem själva som för deras omgivning. Ordet sexualitet är en symbol i 

olika sammanhang, men det innebär inte att varje individ tolkar ordet på samma sätt i varje 

situation. 

 

Människans socialiseringsprocess är livslång och sker i olika stadier. Individuella skillnader 

av erfarenheter kan göra att övergångar till ett nytt stadium underlättas eller försvåras. Under 

ungdomsperioden sker en snabb utveckling av individen från barn till ungdom, från ungdom 

till vuxen. Den fysiska utvecklingen sker snabbt, de unga blir intresserade av det som innefat-

tar vuxenvärlden. Det innebär även förändrade krav från omgivningen vilket ställer större 

krav på ungdomarnas självuppfattning och deras identitet (Angelöw & Jonsson, 2000). 
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Jag utgår från den sexuella socialiseringen hos ungdomar, vilket inte bara innebär sexuella 

upplevelser utan även sätt att finna sin identitet och införliva nya kunskaper. Socialisering och 

sexualisering sker i samspel med omgivningen och samhället. Arena är ett centralt begrepp 

som Gisela Helmius (2000) skriver om, vilket kan användas som hjälpmedel för att ta reda på 

hur individen och det omgivande samhället samspelar i konstruktionen av sexualiteten. Det är 

i huvudsak tre arenor som ungdomar uppträder på: hemmet, skolan, kamratgruppen och mel-

lan dessa finns inga skarpa avgränsningar utan de överlappar mer eller mindre varandra. 

Hemmet förmedlar under uppväxten grundläggande attityder, förhållningssätt, kunskaper och 

normer. Skolan ger den samhälleliga synen på sexualitet. I kamratgruppen provar ungdomar 

de kunskaper och ideal som vuxenvärlden förmedlat till dem mot den verklighet som de be-

finner sig i. Det är en inlärningsprocess i sexualitetens område och liksom i många andra pro-

cesser varvas teori och praktik. Helmius skriver att med vuxna människors teoretiska rådgiv-

ning utifrån vuxenvärldens föreställningar om ungdomssexualitet, finns det en risk att skillna-

den är alltför stor mellan vuxnas och ungas föreställningar om ungdomssexualitet, vilket skul-

le kunna stjälpa snarare än hjälpa unga människor vid införlivandet av sexualiteten (a.a., s.10-

11). 

 

Sexualiteten har kommit att knytas till mognad och vuxenvärlden uttrycker farhågor om att 

ungdomar har samlag för tidigt, innan de är mogna för det. Det finns en vilja att ”skydda” 

barn och ungdomar från riskerna och de negativa följderna som sammanhänger med sexuali-

teten. Kriteriet för begreppet mognad för sex förändras dels över tid och när man säger att en 

ung person är mogen för sex och definitionen mogen innebär inte samma sak för alla. Den 

psykologiska mognaden spelar en stor roll för när unga människor är emotionellt mogna för 

kärlek och sexualitet (Helmius, 2000, s.14). Det finns en utgångspunkt för detta mognadsar-

gument, en idealbild i samhället som kan kallas kärleksideologin, föreställningen om att sexu-

aliteten är till för att uttrycka ömhet, närhet och att samlag är utryck för gemenskap och kärlek 

i en emotionellt grundad tvåsamhet (a.a., s.76-77). 

 ”Varhelst två människor är tillsammans sexuellt är samhället med som tredje part.” 

(a.a., s.13). Detta citat kan ge en bild av vad den sociala konstruktion som samhällets före-

ställningar om sexualiteten innebär för hur individen hanterar detta i sitt privata liv.  Ungdo-

mar är del av och delaktig i samhället, där de i sitt samspel med omgivningen påverkas av 

rådande normer kring sexualiteten och sexuellt beteende och förhoppningsvis införlivar detta 

på ett positivt sätt i sin egen socialiseringsprocess. 
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6. Metod 
Mitt val av metod är en kvantitativ enkätundersökning som främst består av frågor med fasta 

svarsalternativ, några med plats för egna kommentarer. Då ämnet kan upplevas som privat 

och känsligt, valde jag kvantitativ metod eftersom jag bedömde att det i en kvalitativ studie 

skulle kunna bli svårt att få ungdomar att dela sina intima upplevelser med en okänd forskare. 

Min tanke med de frågor som tillåter ungdomarna att ge egna kommentarer, var att få mer 

nyanserade och personliga svar vilket jag hoppades skulle kunna ge både kvantitativa och 

kvalitativa aspekter på ämnet. När jag valde att göra enkätundersökningen på Ungdomsmot-

tagningarna visste jag att könsfördelningen är ojämn, normalt görs endast 10 % av besöken av 

killar. Då underlaget av killar inte blev tillräckligt stort för att kunna göra bra jämförelser val-

de jag att se ungdomen som en grupp och inte fokusera på könsskillnader. 

 

6.1. Enkätens utformning 
Enkäten börjar med några bakgrundsfrågor, kön, ålder, sysselsättning och bostadssituation. 

Därefter följer frågor om ungdomens kunskaper, inställning till klamydia och kondom samt 

varifrån dessa kunskaper kommer. Enkäten avslutas med frågor kring vilka faktorer som på-

verkar kondomanvändning. 

 

6.2. Urval och genomförande 
Jag valde att undersöka ungdomar som besökte Ungdomsmottagningarna i Upplands Väsby 

och Märsta under perioden 25 oktober till och med 26 november 2004. Anledningen till att 

jag valde dessa två ungdomsmottagningar var att jag redan kände personalen på dessa och det 

underlättade mitt arbete att motivera till deltagande. En aspekt var även att det var större 

chans att finna deltagare till undersökningen som har någon sexuell erfarenhet på ungdoms-

mottagningar. Det borde i detta fall inte heller kännas lika pinsamt att besvara dessa frågor 

och det är en lugn, avstressad miljö. Ålder på besökarna varierar mellan 13 – 23 år och krite-

riet för att vara med i undersökningen var att ungdomen skulle ha någon form av sexuell erfa-

renhet. Urvalet och utdelandet av enkäterna gjordes av barnmorskorna på respektive Ung-

domsmottagning.   Jag lämnade 40 enkäter till varje barnmorska på Ungdomsmottagningarna. 

Jag hade även gjort i ordning varsin väl tejpad låda där man kunde lägga enkäterna när man 

fyllt i dem. Vid kontakten med UM i Upplands Väsby diskuterade vi om enkäten bör fyllas i 

innan eller efter besöket hos barnmorskan. Vi bestämde att det bör bli efter, eftersom hon då 

vet om ungdomen har någon sexuell erfarenhet. Risken kan dock vara att den information hon 
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ger under besöket kan påverka svaren. Jag informerade även barnmorskan i Märsta om detta. 

Svarsfrekvensen bygger på att det på UM infinner sig tillräckligt många ungdomar med rätt 

kriterier för ifyllandet. Detta fungerade inte fullt ut, av mina 80 utdelade enkäter fick jag en-

dast in 47 svar, varav 38 från Upplands Väsby och 9 från Märsta. Den låga andelen deltagare i 

Märsta är enligt barnmorskans utsago att det inte varit tillräckligt många besökare under un-

dersökningens tidsperiod med sexuell erfarenhet. Dessa uppgifter är för mig omöjliga att kon-

trollera, men ger mig i efterhand tankar om jag inte lyckats motivera barnmorskorna tillräck-

ligt att hjälpa till vid utdelandet av enkäterna eller arbetsbelastning gör att det kanske inte blev 

så högt prioriterat.  

 

6.3. Dataanalys 
Resultaten från enkäterna har bearbetats i SPSS och analyserats med utgångspunkt från två 

åldersgrupper 15 –18 år och 19 – 24 år. Tanken med detta var att se om det finns skillnader 

utifrån ålder och sexuell erfarenhet. De öppna frågorna har inte bearbetats utan presenteras 

direkt från svaren.  

 

6.4. Reliabilitet och validitet 
Validitet och reliabilitet är av avgörande betydelse för undersökningens kvalitet. Validiteten 

innebär att min enkät verkligen mäter det jag avsett att mäta och reliabiliteten avser den sä-

kerhet och noggrannhet jag kan uppnå med mitt mätinstrument (Carlsson, 1990). 

I enkäten ska ungdomarna beskriva såväl attityder/åsikter som faktiska förhållanden kring 

något så känsligt som sexualitet. Även om ämnet kan tänkas vara mindre känsloladdat än vad 

det var för några decennier sedan kan man inte bortse från att olika former av social önsk-

värdhet kan inverka på vilka svar man får. Svaren kan påverkas av att man vill framstå i en 

viss dager inför de som gör undersökningen eller inför andra viktiga personer såsom föräldrar 

och kamrater. Själva miljön där man fyller i enkäten har också betydelse för såväl validitet 

som reliabilitet. Miljön på UM är lugn, avstressad och ett naturligt forum för ungdomar i frå-

gor som rör sexualitet. Jag anser att denna miljö givit ungdomarna tid till eftertanke vid ifyl-

landet av enkäten. Anonymitet råder i undersökningen vilket jag tror gör att ungdomarna inte i 

så stor utsträckning påverkas av att försöka framstå i ”bättre dager” inför andra. Detta torde 

innebära att det finns en bra grund för att uppnå både god validitet och hög reliabilitet i betyd-

ligt högre utsträckning än vad man kan uppnå i undersökningar som görs i skolan eller i fall 

där ungdomar skall fylla i postenkäter hemma. Ett problem är dock den påverkan som kan 
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tänkas ske via personalen på ungdomsmottagningen. När det gäller attityder och inställningar 

har jag den uppfattningen att personalen på UM generellt har en öppen, tillåtande inställning 

vilket snarast borde förstärka kvalitén i svaren. Eftersom enkäten fylls i efter besöket verkar 

det inte heller finnas skäl för ungdomarna att framstå som mer skötsamma, till exempel uppge 

att de använt kondom då de inte har gjort det. Däremot är kunskapsfrågor, där ungdomarna 

skall ange vad de vet, har kunskap om olika fakta mer problematiskt. Som frågorna utformats 

går det inte att avgöra om ungdomarna hade denna kunskap före besöket eller om de fått den 

under besöket. Detta är tveklöst ett misstag jag gjort vid utformningen av dessa frågor. Men 

även med en bättre utformning av frågorna skulle problemet kvarstå, ungdomarna har kanske 

själva svårt att skilja mellan vilken kunskap de hade före besöket och vilken kunskap de fick 

vid besöket. Svaren på dessa frågor måste alltså tolkas med försiktighet, något som allmänt 

gäller för kunskapsfrågor (Ejlertsson, 2005). 

Vid genomförandet av enkätundersökningen har jag varit helt beroende av de två personer 

som överlämnade enkäterna till ungdomarna. Jag har inte varit med för att se om detta över-

lämnande och förfrågan om att vara med skett under likartade förhållande, vilket skulle kunna 

inverka på reliabiliteten i undersökningen. Jag ser en risk i att ungdomens motivation för att 

fylla i enkäten så sanningsenligt som möjligt kan påverkas beroende av på vilket sätt frågan 

om att detta ställts.  

 

6.5. Etiska överväganden 
Enligt Vetenskapsrådet finns fyra krav på forskningsetiska principer vid enkätundersökningar. 

De deltagande ska ha informerats om syftet och att det är frivilligt att delta. Vilket innebär att 

deltagarna har rätt att själva bestämma över sin medverkan, största möjliga konfidentialitet 

mot enskilda personuppgifter samt att enkäten endast används för det ändamål den uppgivits 

för (Ejlertsson, 2005, s.29-30). Enligt min uppfattning uppfyller min undersökning dessa krav 

väl, deltagarna har i inledningen informerats om frivillighet, anonymitet samt syftet med un-

dersökningen. Barnmorskorna har även frågat deltagarna om de vill delta och har även efter 

ifyllandet varit tillgängliga för eventuella frågor.  
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7. Resultatredovisning 
Resultatsammanställning utgår från mitt syfte och mina frågeställningar.  

Jag börjar med att redovisa bakgrunds fakta om ungdomarna som deltagit i undersökningen. 

Av totalt 47 personer är det 37 (79 %) flickor och 10 (21 %) pojkar. Jag kommer inte att re-

dovisa resultatet könsuppdelat, men vill ändå visa att procentuellt sett är andelen pojkar större 

än genomsnittlig besöksandel på UM. När det gäller ålder har jag delat upp ungdomarna i två 

ålders grupper, 15 – 18 år som utgör drygt hälften samt 19 – 24 år. Jag återkommer senare till 

kopplingar mellan ålder, mognad och sexualitet. I hela gruppen gick 64 % i skolan, en fjärde-

del arbetade och resten hade annan sysselsättning, ungefär fyra av fem bor hemma och en 

femtedel bor själva eller är inneboende. För att få en bild av ungdomarnas sociala och ekono-

miska bakgrund så fick ungdomen ange bostadssituation, drygt hälften  bor i hyreslägenhet 

resten i bostadsrätt, villa eller annat.   

 

En central fråga är att se vilka kunskaper som finns hos ungdomar om klamydia, svarsalterna-

tiven var fasta dock fanns möjligheten att kryssa i flera svarsalternativ. 

 

Tabell 1. Vilka kunskaper har du om klamydia. Andel (%)  som angivit olika alternativ           
 Kunskaper om klamydia                    Andel (%) 

Är en sexuellt överförbar sjukdom                            89  

Hur man undviker att bli smittad                            79  

Hur den smittar                            72  

Att den kan botas                            66 

Vilka följdsjukdomar den kan ge                            40  

 

En majoritet av ungdomarna har kunskaper om vad klamydia är, smittvägar och hur man slip-

per bli smittad och även att den kan botas. Något färre känner däremot till vilka följdsjukdo-

mar man kan få av klamydia. För att få en bild av hur stor del som har haft egna erfarenheter 

av STI, frågade jag om de tidigare haft någon sexuellt överförbar sjukdom och majoriteten, 88 

% svarade nej. Jag ställde också frågan på vem ansvaret ligger att skydda sig mot klamydia 

vid samlag nästan alla uppgav att det var bådas ansvar. 

 

En viktig fråga i min undersökning är, varifrån ungdomar får sin kunskap om kondoman-

vändning och klamydia. I bägge frågorna kunde ungdomarna ange flera svarsalternativ. 
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Tabell 2.  Varifrån har du fått kunskap om klamydia respektive kondomanvändning? 
                    Andel (%) som angivit olika alternativ         
                                       Kunskap om 

             Klamydia                        Kondomanvändning  

Skola                   64                    66 

UM                   55                    66 

Kompisar                  11                    55 

Media                  28                    47 

Föräldrar                  11                    43 

Internet                  23                    15 

Annat                    6                      9 

  
Det vanligaste är att ungdomar fått sina kunskaper om klamydia från skola och/eller UM.  

Mer än hälften svarar att man fått kunskap på detta sätt. Närmast detta i betydelse kommer 

media och internet, ungefär en fjärdedel uppger att de skaffat sig information på detta sätt. Det 

är mindre vanligt att man fått kunskap genom föräldrar och/eller kompisar, endast en av nio 

uppger att de fått sina kunskaper på detta sätt. Även när det gäller kunskap om kondoman-

vändning är skola och UM de vanligaste alternativen, ungefär två tredjedelar upp ger att de 

fått kunskaper via dessa vägar. Men här spelar också kompisar och media en viktig roll, unge-

fär hälften har fått kunskaper på detta sätt. Även föräldrar får här större betydelse, 43 % anger 

att de fått kunskaper om kondomanvändning genom dem. Internet spelar här en marginell roll. 

De olika informationsvägarna har alltså olika betydelse när det gäller att sprida kunskaper om 

klamydia och kondomanvändning. Skola och UM spelar i bägge fallen en central roll. Där-

emot spelar föräldrar, kompisar och media en betydligt mindre roll när det gäller att skaffa 

kunskap om klamydia än om kondomanvändning. En förklaring till den stora skillnaden när 

det gäller föräldrar kan vara att deras information i första hand handlar om att förebygga gra-

viditet, inte sexuellt överförbara sjukdomar. En annan förklaring skulle också kunna vara att 

klamydia är ett känsligt ämne, det är inte sådant man talar med föräldrar och kompisar om. En 

tredje förklaring kan vara att föräldrar och kompisar har begränsade kunskaper om klamydia. 

En annan intressant sak att notera är att ungdomar tycks ha fler kunskapskällor när det gäller 

kondomanvändning än när det gäller klamydia. För kondomanvändning anger man i genom-

snitt tre källor, för klamydia i genomsnitt två.   
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När det gäller vilken inställning ungdomarna har till att använda kondom, fanns det en klar  

skillnad mellan de två åldersgrupperna.  

 

Tabell 3. Inställning till att använda kondom uppdelat i åldersgrupper. Andel (%) 
Inställning        15 – 18 år             19 – 24 år   

Okey/självklart         60      90  

Pinsamt/tar bort känslan 
onödigt tjej har p-piller 

        40      10  

Antal personer             25                         20 

 

Nästan alla av de äldre menar att det är okey att använda kondom. Bland de yngre är man mer 

tveksam, endast 60 % tycker det är okey/självklart. Här finns det en möjlighet att skillnaden 

till en del beror på olika sexuell erfarenhet, vid mer erfarenhet kan kondom bli en mer naturlig 

del vid samlag för att skydda sig mot klamydia/STI och även graviditet.  

 

När det gäller frågan om hur ofta man använder kondom känns det kanske fel att svara ofta 

om man sällan har samlag även om man alltid använt kondom. Däremot kan det inte bli fel 

när det gäller alternativet aldrig, eftersom samtliga har sexuella erfarenheter. I tabell 4 har jag 

därför slagit samman alternativen ofta och ibland. Även här finns det skillnader mellan de 

båda åldersgrupperna . 

 

Tabell 4. Hur ofta använder du kondom?  Andel (%). 
Användning         15 – 18 år              19 – 24 år 

Ofta/ibland             33                    67  

Sällan/aldrig             67                    33  

Antal personer            25                     20 

 

Större andel i den äldre åldersgruppen använder kondom ofta/ibland vilket kan ha att göra 

med erfarenhet och användningen blir då en naturligare del av sexlivet. Det finns också ett 

tydligt samband mellan inställning till att använda kondom och hur ofta man använder kon-

dom. Mer än hälften (55 %) som tyckte att det var okey/självklart att använda kondom uppgav 

även att de använder kondom ofta/ibland. Av de som svarade att det var pinsamt/tar bort käns-

lan att använda kondom var det tre fjärdedelar som sällan/aldrig använder kondom.    
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För att få en bild av ungdomarnas syn på sexualitet, frågade jag om de tycker att man kan ha 

samlag första gången man träffas, om det var viktigt med trohet i ett fast förhållande samt om 

det trodde det var vanligt att man hade sex med någon annan än sin fasta partner. På frågan 

om samlag första gången svarade ungefär hälften nej, 40 % svarade ja och 9 % svarade vet ej. 

Av de som svarade ja var det över hälften som ofta/ibland använder kondom och bland de 

som uppgav nej var det två femtedelar. 

På frågan om det är viktigt med trohet i ett fast förhållande, svarade samtliga ja.  När det gäll-

de frågeställningen om de tror att det är vanligt med att ha sex med någon annan än sin fasta 

partner, svarade knappt hälften ja, 15 % trodde inte det och 36 % visste inte. Av de som sva-

rade ja var också fler än hälften som använde kondom ofta/ibland. 

 

En aspekt jag ville titta närmare på är om det finns något samband mellan hur ofta man an-

vänder kondom och varifrån kunskapen kommer. 

 

Tabell 5. Andel (%) som brukar använda kondom ofta/ibland  
               i relation till varifrån man får kunskapen.  
Kunskapskällor   Andel (%) som brukar använda

  kondom ofta/Ibland                      

Föräldrar                    63 

Media                     57 

Kompisar                     54 

Skolan                     47 

Internet                    43 

UM                    42 

 

Resultaten visar att det är vanligast att de som uppger att de fått kunskaper från föräldrarna 

använder kondom, men det är nästan lika vanligt att de som fått kunskap från kamrater och 

media använder kondom. Lite förvånande är att de som uppger att de fått kunskap från UM, 

internet och även skolan i mindre utsträckning använder kondom. 

 

Även om ungdomar kan ha goda kunskaper om kondomanvändning och klamydia kan många 

faktorer spela in, för att kondomen inte kommer på. Frågan är vad detta kan bero på? Ungdo-

marna har i en fråga, med ett antal givna alternativ, fått ta ställning till vad som har betydelse 
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eller ej. Den påverkan som sker genom bland annat uppfostran och självtillit är svårare att 

mäta.  

 
Tabell 6. Faktorer som man tror kan påverka ungdomar att inte använda kondom.  
              Andel (%) som angivit olika alternativ.. 
Faktorer som kan påverka             Andel (%)   

Att ha intagit alkohol                    75 

Att ha fast partner                     57  

Att det är pinsamt                    43 

Dåliga kunskaper om STI                    32 

Att man är osäker på användning                    30 

Att man tar risken                    26 

 

Tre av fyra tror att alkohol har stor betydelse för att man inte använder kondom, något mer än 

hälften att man inte använder kondom då man har fast partner. Omkring en tredjedel tror att 

det beror på att man har dåliga kunskaper om STI, att det är pinsamt, att man är osäker på 

användningen. En fjärdedel tror att man tar risken, i frågan här anges inte om det handlar om 

risk att bli smittad eller risk för graviditet. Av svaren kan jag se att många faktorer har bety-

delse, vid ett tillfälle kan det för en eller båda partners vara flera faktorer som spelar in, vilket 

kan öka chansen att kondomen inte används.  

 

Frågan om vad som skulle kunna få andra ungdomar att använda kondom oftare var öppen. 

Nedan visas några av kommentarerna: 
”Prata mer om det så det inte känns så pinsamt” 

”Att de blir ordentligt uppmanade till kondomanvändning” 

”Mer information om STI och vad som kan hända vid smitta” 

”Lättare att få tag i kondomer” 

”Mer kunskap om könssjukdomar” 

”Varna om riskerna, tror inte alla förstår de läskiga följderna” 

”Läsa mer om riskerna, ta till sig det” 

”Att veta om sjukdomar som kan komma vid oskyddat samlag” 

 

Här uppgav många att det behövs mer information om riskerna, sjukdomarna och använd-

ningen av kondom.  
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7.1. Sammanfattning och diskussion 
Utifrån mina resultat kan jag utläsa att ungdomar själva uppger sig ha god kunskap om kla-

mydia och hur man undviker att bli smittad. Sambandet mellan kunskap och beteende blir inte 

automatiskt synligt för där kan många olika faktorer spela in. Det var färre än hälften,  

40 %, som angav att de hade kunskap om följdsjukdomar, däremot uppgav nästan 90 % att de 

har kunskap om att klamydia är en sexuellt överförbar sjukdom. Även kunskapen om hur den 

smittar och hur man undviker att bli smittad tycks vara goda, ungefär fyra av fem uppgav sig 

veta. Vid sexualundervisning om klamydia och STI kan det tänkas att riskerna inte får så stor 

plats och kanske betonar man mer rent teoretiska kunskaper. Resultaten visar att ungdomar får 

sina kunskaper om klamydia och kondomanvändning främst från skolan och UM. Detta kan 

ju ses som att budskapet om säker sex från samhället når fram till över hälften av ungdomar-

na. När det gäller information om klamydia och kondomanvändning från föräldrar, kompisar 

och media var det stor skillnad. Det kan tolkas som att det sker en betoning på kondoman-

vändningens skyddande effekter vilket även borde ge skydd mot klamydia. Det kan även tol-

kas som att graviditetsaspekten är mer påtalad, vilket gör att många tjejer använder p-piller 

vilket kan innebära en chansning med sex utan kondom. Den låga andelen som får kunskap 

om klamydia från föräldrar och kompisar kan också bero på dessa inte har så bra kunskaper 

själva, att det kan kännas pinsamt eller att det kanske blir att  misstänkliggöra någon. 

 

De flesta i åldersgruppen 19-24 år tyckte att det var okey med kondom. Bland de yngre,  

13-18 år var det inte lika självklart att använda kondom endast fyra av tio tyckte det var okey. 

Det kan tolkas som att mognad och större sexuell erfarenhet ger en positivare inställning till 

kondom och att det blir mindre pinsamt. I den yngre åldersgruppen 15 – 18 år är det två tred-

jedelar som svarat att de använder kondom sällan/aldrig. Det kan bero på liten sexuell erfa-

renhet, har man till exempel haft sex endast ett fåtal gånger kan det vara svårt att svara ofta. 

Tolkningen av begreppet ofta blir subjektiv, vissa ungdomar skulle kunna säga ofta vid 3-5 

gånger då andra kanske använder begreppet ofta vid 10 eller fler gånger. Användning av kon-

dom kan påverkas av att det kan vara pinsamt att föreslå kondom eller att man inte har kon-

dom tillgänglig i ”stundens hetta”. I dessa situationer kan det också vara så att självkänslan 

sviktar och att kommunikationen mellan ungdomar om vikten av kondomanvändning inte 

fungerar. 
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Sambandet mellan varifrån man får kunskap och hur ofta man använder kondom kan tolkas på 

olika sätt. Det skulle kunna vara så att föräldrars oro för att deras barn blir gravida för tidigt 

ger ett tydligt varningsbudskap som når fram hos ungdomarna, de tar till sig detta och kanske 

stärks i sin identitet och i sitt handlande. Å andra sidan gör ungdomar ofta tvärtemot sina för-

äldrar under en viss tid av tonåren där de försöker bryta sig loss och finna sig själva som egna 

individer. Samhällets budskap genom skolan och UM är mest inriktat på teoretiska kunskaper, 

där rätten och möjligheten till att skydda sig mot sjukdomar och graviditet finns. Man kan 

tänka sig att det även här behövs lite mer diskussion om riskerna och eventuella framtida ferti-

litets problem, men även utöka diskussionerna om lust och bejakande av sexualiteten.    

 

 Jag har i min undersökning frågat om vad ungdomarna tror kan påverka att kondomen inte 

används. De två faktorer som fick högst andel svar var att ha intagit alkohol och att ha fast 

partner. I andra undersökningar jag tittat på har framkommit att intag av alkohol vid sex inte 

är så vanligt som många tror, men det innebär inte att det ändå kan vara en faktor av viss be-

tydelse. En liten mängd alkohol kan ha en avslappnande effekt och få ungdomar att våga ha 

sex, men en större mängd som leder till berusning mynnar kanske ut i dåligt omdöme och 

slarv med kondomanvändningen.   Drygt hälften trodde att ha fast partner kan påverka kon-

domanvändning. Om tjejer ofta har p-piller för att inte bli ofrivilligt gravid och vid ett förhål-

lande kan det vara så att båda partner anser sig känna varandra tillräckligt väl för att inte ock-

så använda kondom. Det kan tolkas som att alla inte känner till att en klamydia smittad person 

inte behöver ha symtom och att smittan kan finnas under en längre tidsperiod utan att man 

märker att man har klamydia. Ungefär en tredjedel uppgav ha dåliga kunskaper om 

STI/klamydia, lika många att de var osäkra på användningen och drygt 40 % att det är pin-

samt. Man kan här dra paralleller till frågan om vad som de tror kan få andra ungdomar att 

använda kondom oftare, där fick de svara med egna kommentarer. En del skrev att mer kun-

skap och information om könssjukdomar och kondomanvändning behövdes, samt tydligare 

varningar för riskerna. Flera uppgav att de ville prata mer om klamydia och kondomanvänd-

ning så det inte känns så pinsamt och några tyckte det borde vara lättare att få tag i kondomer.  
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8. Analys  
Ungdomstiden är omvälvande kroppsligt men även känslomässigt och själsligt. Under denna 

period påbörjas en sexuell socialiseringsprocess vilket inte bara innebär sexuella upplevelser, 

utan även skapande av en självbild och identitet. Samhället och de vuxna förmedlar rådande 

föreställningar om hur ungdomar förväntas vara och bete sig något som sedan individen i 

samspel med omgivningen definierar och integrerar i sina normer och värderingar. Sett från 

symbolisk interaktionism är varje individ i en ständig process handlande i nuet med en sub-

jektiv verklighetsuppfattning. För ungdomar innebär det olika utgångspunkter i den sexuella 

socialiseringen beroende på ålder och mognad. Vid förmedling av normer och värderingar 

kring sexualiteten, sker integrering i olika omfattning hos mottagarna beroende på hur indivi-

den definierar situationen. För att individen ska kunna ta emot ett budskap krävs bland annat 

social effektivitet vilket innebär att budskapet måste kommuniceras på rätt sätt och att den 

som för fram det måste vara trovärdig (Trost & Levin, 1999, s.11-17). I min undersökning och 

även andra jag studerat framkommer tydligt att ungdomar har förhållandevis goda kunskaper 

om sexuellt överförbara sjukdomar och kondomanvändning. Budskapet har troligen förmed-

lats trovärdigt och på ett bra sätt, även om det alltid kan utvecklas nya sätt och metoder för att 

förmedla kunskaperna.   

 

I nästa steg kommer varje individs integrering av dessa kunskaper. Vad kan påverka ungdo-

mar att inte alltid agera på det sätt som förmedlas? Här finns inga enkla svar som gäller för 

hela ungdomsgruppen, varje individ definierar situationen efter sina egna erfarenheter.  

När ungdomar skaffar sig sexuella erfarenheter så måste det omsättas från teori till praktik, 

vuxna kan aldrig förmedla kunskapen hur varje individ känner eller kommer att känna vid 

sexuella kontakter. Även om de teoretiska kunskaperna integrerats i individens normer och 

värderingar, så är det samspelet med en partner som avgör hur eller varför ett visst agerande 

sker just då. 

 

Unga människor lever i ständig interaktion med andra och det omgivande samhället på i hu-

vudsak tre arenor, nämligen hemmet, skolan och kamraterna. Föräldrarna blir viktiga signifi-

kanta andra när det gäller normer kring sexualiteten från vuxenvärlden. Skolan har en stor 

betydelse när det gäller att förmedla både normer och teoretiska kunskaper. Där finns brister 

enligt flera studier, många unga vill ha mer utrymme i skolan för diskussioner kring relationer 

och känslor. Ungdomarna kan här mötas av ett dubbelt budskap, den verbala öppenhet som 
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anses finnas i samhället om sexualitet kan ibland inte förmedlas av vuxna på det sätt som 

unga önskar (Helmius, 2000, s.19). Ungdomars åsikter om förändringar i sex- och samlev-

nadsundervisning bör tas på allvar och jag tror det har betydelse för ökad förståelse av deras 

handlingsmönster. Kamraterna spelar en viktig roll, de kan vara signifikanta andra i frigörel-

seprocessen från föräldrarna och ett forum för att prata om sexualiteten på ett mer privat och 

verklighetsnära plan. Där kan finnas ett psykologiskt stöd men kunskaperna som utbyts mel-

lan ungdomarna bygger mer på egna erfarenheter som ibland kan vara begränsade. Går det då 

att se skillnader i betydelsen av kunskaper från de olika arenorna? Min undersökning visar att 

det finns ett visst samband mellan kunskapskälla och hur ofta kondomen används, de som 

uppgav att de fått kunskap om kondom av föräldrarna använde i högst utsträckning kondom. 

Det skulle kunna bero på att grundläggande normer och värderingar från föräldrar har stor 

betydelse för hur ungdomar agerar i sin sexuella socialisation. Något färre, ungefär hälften, av 

de som uppgav att de fått kunskap från skolan eller UM använde kondom. Det kan ses som att 

dessa båda samhällsagenter kommer in i ett senare skede än föräldrarna när det gäller sex- och 

samlevnad och en integrering av dessa kunskaper tar olika tid för olika individer. Som tidigare 

nämnts anses ungdomar mogna för sex i varierande åldrar, när kroppen fysiskt är ”redo” för 

det är kanske inte den psykologiska och emotionella delen hos ungdomen är mogen. Eftersom 

detta sker i en process kan insamlandet av sexuella erfarenheter ta lång tid med fallgropar på 

vägen. Om kunskaperna som förmedlats inte integrerats eller individen har svårigheter att 

kommunicera dem till sin partner kan dessa fallgropar bli kostsamma lärdomar och till exem-

pel leda till könssjukdomar, graviditet och olustkänslor inför sex. 

 

Den sexuella socialisationen är en process som ständig modifieras utifrån tidigare normer och 

värderingar, hur individen definierar situationen i nuet och hur hon/han agerar. Dessa normer 

och värderingar som ungdomar redan har, kan vara svåra att mäta för det kanske inte alltid är 

lätt att beskriva och utrycka dem i ord. Det finns andra faktorer som är mer mätbara som ock-

så kan påverka kondomanvändningen. I min undersökning var det störst andel som uppgav att 

ha fast partner och att ha intagit alkohol kan påverka ungdomar att inte använda kondom. Be-

greppet fast partner är i ungdomens värld varierande och skiljer sig starkt från vuxens bild av 

vad detta är. Ett förhållande som anses fast hos ungdomar kan rent hypotetiskt innebära att ha 

träffats under en vecka och haft sex. I detta kan de skapa en bild av att kunna lita på varandra 

och då kan skydd mot graviditet framstå som första prioritet. Många tjejer använder p-piller 

som graviditetsskydd och om någon part också vill använda kondom skulle det kunna innebä-

ra ett misstänkliggörande av partnern, att man misstänker honom/henne att vara smittad eller 
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kanske varit otrogen. Alkohol är också en faktor som skulle kunna ge effekten att kondomen 

inte kommer på. Berusning avtrubbar omdömet och det kan göra att individen inte handlar på 

det sätt som hon/han normalt skulle göra. Andra studier med ungdomar har visat att det inte är 

så vanligt att man druckit alkohol i samband med sex. Vad som däremot förvånande mig i 

mina resultat var att alla tyckte det var viktigt med trohet i ett förhållande men att nästan hälf-

ten tror att det är vanligt med att ha sex med annan än sin fasta partner. Om det i verkligheten 

är så eller om en del ungdomar bara vill ge intryck av att ha varit med flera partners för att 

verka mer erfarna än de är, framkommer inte i min undersökning eller någon annan jag läst 

men skulle vara intressant att forska mer om.   

 

Den sociala kompetens som kommunikation med andra innebär är en ständig process som 

tränas först i hemmet, sedan i skolan och även med kompisar. Den kommunikation som sker 

mellan två ungdomar i sexuella situationer på ett väldigt privat plan är inte alltid samma sorts 

kommunikation som sker på andra arenor. Andra undersökningar visar att det brister i kom-

munikationen mellan ungdomar speciellt när det handlar om att använda kondom. Självtilliten 

och hur stark identitet ungdomar har påverkar om de vågar säga vad de tycker, men även hur 

de definierar hela situationen i ”stundens hetta”.         

 

Den idealbild av mognad som finns i samhället och som Helmius (2000) skriver om är kär-

leksideologin, där sexualiteten är till för att uttrycka ömhet, närhet och samlaget är ett uttryck 

för kärlek. Vad avgör om individen är mogen? Där finns moraliska aspekter från de vuxnas 

perspektiv med stor variation beroende på deras egen uppväxt med normer och värderingar 

kring hur god sexualitet bör se ut och när de anser ungdomar är mogna. Men oavsett vuxnas 

föreställning om ungdomars sexualitet blir det i de flesta fall ungdomen själv som tar avgö-

randet när det är dags. Forsbergs (2000) sammanfattning av resultat från en undersökning där 

ungdomar ombetts värdera sina sexuella erfarenheter, visar att flertalet är positiva och anser 

sig ha skaffat sig erfarenheter i takt med när de själva känt sig mogna för det ( s. 50). Jag tror 

att det aldrig kommer att finnas en mall när ungdomars mognad för sexuella erfarenheter in-

träffar, inte heller någon enhetlig ålder när mognad och kunskaper i sex- och samlevnad kan 

införlivas på bästa sätt. Jag tror det är viktigt att samhället och vuxna tidigt fortsätter att för-

medla en positiv bild av sexualiteten för att hjälpa ungdomar i deras utveckling av sin sexuella 

identitet.      
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9. Slutkommentar 
Jag riktar uppmärksamheten tillbaka till mitt syfte och problemställningar för att se om dessa 

har blivit besvarade i min uppsats. Ungdomars kunskap om klamydia och kondomanvändning 

kommer från flera olika källor, föräldrar, kamrater, skola, UM, media och internet vilket både 

min undersökning och flera andra visar. Min undersökning visar att det finns relativt goda 

kunskaper men kunskapskällorna kan ha olika tyngd i beroende på när den kommer, varifrån 

den kommer och på vilket vis den förmedlas. Individens förmåga att integrera kunskapen har 

också en stor betydelse, där spelar normer och värderingar en roll men även mognad och erfa-

renhet för att införliva en sexuell identitet. Det innebär att varje ungdom har olika förutsätt-

ningar att bygga upp sin sexuella identitet, vilket påverkas bland annat av när ungdomen är 

mogen att ta emot kunskapen, normer från hemmet och självkänsla som påverkar förmågan 

att våga kommunicera om sina egna sexuella funderingar. Flera olika faktorer kan påverka 

kondomanvändning vilket visar på den komplexitet som ungdomens sexuella socialisering 

innebär. Bakomliggande faktorer kan vara hur stark självkänslan är och förmågan att våga 

kommunicera sina värderingar. Faktorer som påverkar ungdomar att inte använda kondom 

som uppges i min undersökning är om man har fast partner, alkohol, att det är pinsamt, osäker 

på kondomanvändning och dåliga kunskaper om klamydia/STI. En faktor som framkommer i 

Ohlssons (1994) samt Lindberg & Scott-Janssons (1995) studie är bristen på kommunikation 

vid sexuella kontakter. Svårigheten att prata om kondom med sin partner ger en osäkerhet 

som kan skapa missförstånd mellan ungdomarna. Känns det dessutom pinsamt, man är osäker 

om användning, har dåliga kunskaper blir det inte lätt för ungdomar att agera så som vuxna 

och samhället önskar och försöker förmedla. Flera studier visar att ungdomarna själva inte är 

helt nöjda med skolans undervisning. Man vill ha mer plats för diskussioner om känslor, rela-

tioner och att det finns en tillåtande inställning att prata om sex och samlevnad. Jag anser det 

kräver vuxna som har ungdomsspecifika kunskaper som kan förmedla detta med respekt för 

ungdomar, det är lätt att känna sig utlämnad om självkänslan är bräcklig. BO:s undersökning 

(2004) visar att det finns brister i utbildningen hos personer som ska förmedla kunskaper i 

sex- och samlevnad. Detta medför att kvalitén på undervisningen varierar över landet och det 

ger ungdomar alltför olika förutsättningar att bygga upp den sexuella identiteten. Förslaget att 

UM byggs ut så de finns tillgängliga i alla kommuner i landet är mycket viktigt anser jag, det 

ger alla ungdomar möjligheten till mer likartade kunskaper samt hjälp och stöd i sex- och 

samlevnad. Detta tycker jag borde vara en självklar rättighet för ungdomar, för att bland annat 
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kunna ge perspektiv och distans till den sexuella bild som förmedlas i media, via internet och 

genom TV, som många gånger är mer pornografisk än verklig.  

 

Flertalet ungdomar i min undersökning var positiva till att använda kondom och även andra 

undersökningar visar att de flesta har förtroende för kondom som preventivmedel, men inte 

lika många använder den. Det preventivmedel som dominerar är p-piller och under senare år 

har akut p-piller alltmer börjat användas. Det kan ses som att ungdomar tycker det är viktigare 

med skydd mot graviditet och kanske inte ser klamydia/STI som en lika stor risk, vilket också 

bekräftas i studien av Lars Ohlsson (1994). För att kondomanvändning ska fungera behövs 

träning, dels rent teknisk kunskap så den inte går sönder men även känslomässigt accepteran-

de för att få in den som en naturlig del av sexlivet. Teknisk kunskap lärs ut genom bland annat 

Ungdomsmottagningarna men det behövs även träning i den känslomässiga delen för att det 

ska fungera, varje individ måste på sitt sätt och i sin takt integrera och acceptera användandet.   

         

9.1. Metodens för- och nackdelar 
Kvantitativ undersökning kan vara en fördel om resultatet kan visa en större grupps inställ-

ning vilket kan ge ett generaliserbart resultat. I mitt fall blev underlaget i minsta laget, men 

kan ändå ge en övergripande bild och kunna se likheter med resultat från andra undersökning-

ar. I efterhand kan jag se fördelar med att ha delat ut enkäter till fler ungdomsmottagningar 

och därmed fått en större undersökningsgrupp. Då hade säkerheten i mina slutsatser blivit 

större och framförallt skulle jag kanske då haft större möjligheter att jämföra män/kvinnor och 

även i detalj kunnat studera vilken betydelse åldern har.  

Kvantitativa enkäter har begränsat antal svarsmöjligheter, vilket gör att jag funderat på vad 

ungdomarna gör om svaret inte passar in. Väljer de det näst bästa eller kanske helt enkelt låter 

bli att fylla i något svar? I den situationen finns fördelar med en kvalitativ undersökning där 

du som forskare kan vidga frågan och även studera och analysera personens kroppsspråk. Po-

sitivt i min undersökning att intervjuareffekten begränsas, deltagarnas svar påverkas inte av 

mitt sätt att ställa frågorna (Ejlertsson, 2005, s.12). Min uppfattning är att med tanke på äm-

nets känsliga natur kan den kvantitativa metoden få fler att svara mer sanningsenligt än om 

jag som okänd forskare gjort intervjuer. Dock förutsätter det att frågorna och svarsalternativen 

utformats på ett så bra sätt som möjligt.  
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10. Slutsatser 
Det finns en viktig aspekt när det gäller ungdomar och kunskaper i den sexuella socialise-

ringsprocessen, det måste ske ett ständigt förebyggande arbete som är mer lika för alla där 

hela tiden anpassning av kunskaperna sker på ungdomars villkor. Min undersökning visar att 

ungdomarnas kunskaper om klamydia och kondomanvändning kommer främst från skola och 

ungdomsmottagningar, båda dessa har möjligheten att förmedla kunskaperna på professionellt 

sätt. Det har skett en stor förändring till inställningen av ungdomssexualiteten och förmedlan-

det av kunskaperna, men denna utveckling får inte avstanna utan behöver fortsätta att utveck-

las. Jag ser behovet av att samhället satsar på en gemensam utbildning till alla som arbetar 

med ungdomar och att skolan behöver skapa en rikstäckande plan för sex- och samlevnadsun-

dervisningen. Förutsättningarna för tillgång till specialkunskaper från ungdomsmottagningar-

nas personal anser jag inte ska variera från kommun till kommun, det bör vara mer likartade 

villkor för ungdomar att få hjälp och stöd i sex- och samlevnad. Trots att samhällets förebyg-

gande arbete inte fungerar helt tillfredsställande har ungdomar relativt goda kunskaper om 

kondomanvändning och klamydia. Det visar att undervisning och informationen också i 

många fall fungerar bra, problemet är att få ungdomar att använda kondom oftare och få det 

till en naturlig del i sexualiteten. Jag har funnit att kunskapen om kondomanvändning är stor 

men att det finns flera betydande faktorer som avgör om den används eller inte. Faktorer som 

min undersökning visade påverkar kondomanvändning var att ha druckit alkohol, att ha en 

fast partner eller att det kändes pinsamt. Diskussionerna i sexualundervisningen tycker jag bör 

breddas och infatta mer känslor och söka skapa självkänsla som påverkar kommunikationen i 

sexuella sammanhang. Jag ser i min undersökning önskemål från ungdomarna att prata mer 

om riskerna, vilket kanske inte får en tillräckligt stor del av kunskapsförmedlingen.  

 

Klamydia har ökat oroväckande under de senaste åren och det finns även en ökad andel kvin-

nor som får fertilitetsproblem senare i livet. Det finns samband med klamydia som kan ge 

äggledarinflammation och problem med att bli gravid, där det i hälften av fallen är just äggle-

darinflammationen som enligt Christina Brihmer, gynekolog, är boven i dramat. (föreläsning 

Lafa, 27 oktober, 2004). En övervägande andel ungdomar i min undersökning uppger att de 

vet att klamydia är en sexuellt överförbar sjukdom, hur man undviker att bli smittad och att 

den kan botas. Kunskapen att den kan botas kan göra att ungdomar inte oroar sig för att bli 

smittad av klamydia, oron kan vara större kring att bli gravid. Dock var ungdomarnas kunska-
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per sämre avseende följdsjukdomar av klamydia. Det är viktigt anser jag att mer kunskap om 

riskerna tas in i sexualundervisningen.  

 

Faktorerna som spelar in för att kondomen inte alltid används tror jag kommer att finnas kvar, 

men möjligheterna att öka användningen finns. Där är jag övertygad att skolan och UM har en 

viktig roll för att få ungdomar att bli bättre på att kommunicera sina känslor och tankar i äm-

net sex- och samlevnad. Det bygger på att vuxna har förmåga att framföra kunskaperna tro-

värdigt och år beredd på att lyssna in vad ungdomarna vill prata mer om. Förmågan att våga 

kommunicera bättre innefattar även normer, värderingar med självtillit och identitet som del-

vis byggs upp i hemmet. Där förekommer naturligtvis större variationer än i skolan vad gäller 

om eller hur man pratar om sexualitet,. Föräldrarnas egen uppväxt påverkar, det var inte allt-

för länge sedan ämnet var tabu att diskutera öppet. Även olika kulturer har olika syn på när 

och med vem deras barn bör ha sex. Hemmets förmedling av synen på sexualiteten kan inte 

förändras med en politisk plan, men jag tror att om ungdomarna tränas i skolan att bli bättre 

på att våga kommunicera, kan det även påverka föräldrarna som blir tvungna att besvara och 

ta ställning till ungdomarnas frågor.  

 

Som avslutning vill jag nämna ett uttalande av Bo Lewin vid ett seminarium i Lafas regi 

1997. ”Normerna för sexualitet sitter inte i generna utan i huvudet. Det viktigaste sexualorga-

net har vi inte mellan benen utan mellan öronen!”. 

 
 

11. Förslag på fortsatt forskning 
Jag tycker det vore intressant att forska mer kring barn och ungdomars idéer om hur man kan 

prata om känslor, sex- och samlevnad. Man bör också försöka finna nya sätt att införliva kun-

skaperna och undersöka närmare hur detta kan ske på ungdomars egna villkor. 

- Finns det nya sätt att lära sig om sex- och samlevnad? 

- Ungdomar, sex- och samlevnad, är det skillnader ur ett könsperspektiv? 

- Ungdomar, sex- och samlevnad, är det skillnader ur ett mångkulturellt perspektiv?  
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