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Sammanfattning 
 
 
Denna studie ämnar till att bredda kunskap kring sexual debut i Rwanda, där forskning i en 

afrikansk kontext kopplar tidig ålder vid sexual debut samt föräktenskapligt sex till ett 

riskfyllt sexuellt beteende. Eftersom att risken för ökat antal sex partners samt oskyddat sex 

stiger, vilket kan leda till oönskade effekter så som sexuellt överförbara sjukdomar och 

oönskade graviditeter. Rwanda är ett land som drabbats hårt av HIV spridning framförallt som 

en konsekvens av oskyddat samlag. Därför anser vi att en studie kring sexuellt beteende är ett 

viktigt område att belysa. Uppsatsen avser att studera vilka faktorer som kan tänkas ha ett 

samband med ålder vid sexual debut, kontrollerat för om första samlaget skedde innan 

äktenskapet eller efter. De faktorer som kommer att studeras är skillnader i utbildningsnivå, 

religionstillhörighet, bostadsregion och skillnader mellan kvinnor som migrerat eller varit 

bosatta på samma ort fram tills undersökningstillfället. 

 

Bland annat visar forskning inom ämnet att en kvinna med högre utbildning initierar sex i 

senare ålder, samt att kvinnor som migrerat intar ett mer riskfyllt sexuellt beteende. Många 

religiösa konventioner uppmuntrar inte sex innan äktenskapet, där av kan det tänkas finnas en 

skillnad mellan religionstillhörighet och sexual debut. den katolska religionen är i majoritet i 

Rwanda och forskning tyder på att minoritets religioner har mindre sociala krav på att 

fullfölja sin religion till fullo. Uppsatsens hypoteser har besvarats genom en kvantitativ 

ansats. Det önskas att se skillnader i ålder för sexual debut beroende av faktorerna som 

tidigare nämnts. Analysmetoden som använts är Ordinary Least Squares -regression (OLS). 

Data har intagits från ‘Rwanda Demographic Health Survey’ från 2005. 

 

Resultatet visar att kvinnor med högre utbildning har en senare sexual debut, det är den enda 

faktorn som skjuter upp ålder vid debut. Migration och minoritetsreligioner så som 

protestanter, muslimer och individer med ingen religion har tidigare ålder vid sexual debut. 

Kvinnor som har sex innan äktenskapet har det i tidigare ålder än kvinnor som väntar med 

sexual debut tills inom äktenskapet. 

 

Nyckelord: age at first sex, high risk sexual behavior pre-marital sex, education, religion, 

region, urbanisation 
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1. Inledning 
 
Initiering till sex innan äktenskapet kan medföra sociala problem. I synnerhet inom en 

afrikansk kontext då tidigare forskning inom ämnet har lyft fram att unga människor som 

initierar sex i tidig ålder samt innan äktenskapet, löper högre risk att ha flera sexuella partners 

och lågt användande av kondom. Det medför i sin tur en ökad risk för negativa konsekvenser 

som oönskad gravididet och sexuellt överförbara sjukdomar (Zuilkowski & Jukes, 2011). Med 

en drastisk ökning av HIV/AIDS i stora delar av Afrika, är spridningen av HIV en negativ 

effekt av oskyddat sexuellt samlag. Under 2010 presenterade UNAIDS siffror som visade att 

av de 33,3 miljoner människor som lever med HIV/AIDS befinner sig cirka 68 procent av 

dessa i Subsahariska Afrika (SSA) (UNAIDS, 2010), Rwanda är ett av dessa drabbade länder. 

På grund av den stora omfattningen av HIV i Rwanda är det betydelsefullt att studera ålder 

vid sexual debut. Genom att studera sexuellt beteende i Rwanda ökar förståelsen för vilka 

faktorer som kan tänkas ha ett samband med att kvinnor initierar sex i tidig ålder. 

 

Tidpunkten för när unga människor har sex första gången är en individuell process en person 

går igenom, men den sociala kontexten är central del för förståelsen av unga människors 

sexuella beteende. Det finns teorier som tyder på att samhället har en roll i utformning av 

sexuellt beteende. Den sociala struktur som personen befinner sig i kan ge denne en 

uppfattning av möjligheter eller begränsningar till att kunna inta ett visst sexuellt beteende 

(Brewster,1993). Begränsningar kan exempelvis vara i form av samhällsnormer som influerar 

individen att agera på ett visst sätt (Mason, 1983). 

 

Uppsatsen avser att studera vilka faktorer som kan tänkas ha ett samband med ålder vid sexual 

debut, kontrollerat för om första samlaget skedde innan eller inom äktenskapet. De faktorer 

som kommer att studeras är geografiska skillnader, utbildningsnivå och religion. Uppsatsen 

har en kvantitativ ansats och data är inhämtad ifrån ‘Rwanda Demographic Health Survey’ 

(RDHS) från 2005, data bidrar med information om kvinnors sexuella historia på individnivå. 

Vi kommer att använda Ordinary Least Squares- regression (OLS) med hjälp av SPSS 

programmet. Resultatet bidrar med en ökad förståelse för vad som kan tänkas påverka 

tidpunkten för när rwandiska kvinnornas har sex för första gången. 
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Det finns mycket forskning som uppmärksamma sexuellt beteende i Afrika, forskningar som 

studerar olika faktorers samband med ålder vid sexual debut och föräktenskapligt sex. 

Däremot är det få studier som belyser ämnet i Rwanda. I denna uppsats studeras bland annat 

ålder vid sexual debut, bostadsregion, religion och utbildningsnivå i en och samma studie. Det 

har inte funnits forskning som har studerat dessa faktorer inom en och samma rapport. På så 

vis anses det att uppsatsen kan bidra med något nytt till forskningsfältet.  

 

1.1 Syfte och hypoteser 
 
Syftet med uppsatsen är att bättre förstå vilka faktorer som kan tänkas ha ett samband med 

kvinnors ålder vid sexual debut, kontrollerat för om det sker innan äktenskap eller inom 

äktenskap. 

1. Kvinnor som har sex innan äktenskapet förväntas ha en tidigare debut ålder än kvinnor 

som har sex inom äktenskapet 

2. Kvinnor som alltid bott på samma bostadsort förväntas ha senare ålder vid sexual 

debuten än kvinnor migrerat 

3. Kvinnor som bor på landsbygden förväntas ha en senare ålder vid sexual debuten än 

kvinnor som bor i urbana områden 

4. Högre utbildade kvinnor förväntas ha en senare ålder än lågutbildade kvinnor 

5. Katoliker förväntas ha en senare sexual debut än övriga religioner 

 

1.2 Avgränsningar 
Denna uppsats är avgränsad till att studera ett fåtal faktorer. Uppsatsen kommer inte svara på 

varför ett visst sexuellt beteende ter sig som det gör. Uppsatsen ämnar istället till att skapa en 

förståelse över vilka faktorer som kan ha ett samband med en tidig sexuell debut i Rwanda, 

kontrollerat för om det sker innan äktenskap eller inom äktenskap. Studien kommer att 

baseras på datamaterial från 2005, vilket betyder att resultaten som erhålls endast kan göra 

uttalanden för detta år.  
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1.3 Disposition 
 
Uppsatsen består utav sju avsnitt. Efter inledningen följer ett bakgrundsavsnitt som kommer 

kort beskriva Rwandas historia samt presentera kvinnors situation i samhället. Därnäst 

presenteras två teorier som anses vara de mest relevanta för denna studie. Teoriavsnitten följs 

av tidigare forskning som belyser utifrån uppsatsens hypoteser. Sedan redovisas metod och 

data/urval, uppsatsen avslutas med att resultatet presenteras och därefter diskuteras. 

 

2. Bakgrund 

2.1 Historisk bakgrund 
Rwanda är ett land i östra Centralafrika som har genomgått stora förändringar under det 

senaste seklet. Kristendomen är den dominerande religionen i Rwanda. Mer än hälften av den 

Rwandiska befolkningen är romerska katoliker följt av en fjärdedels protestanter. Islam och 

andra inhemska religioner utgör således en minoritet i landet (CIA, 2013). Rwanda 

förklarades självständigt år 1962 från det tidigare belgiska kolonialväldet, vilket medförde 

politiska oroligheter flera decennier framåt som bland annat utmynnade i ett inbördeskrig i 

början av 1990 som ledde fram till det ökända folkmordet år 1994. Antalet dödade har varit 

svårt att bekräfta, men många källor tyder på att omkring 800 000 människor mördades under 

de tre månader som folkmordet varade (Gendercide, 2002).  

Händelsen som nämns ovan är idag känd som folkmordet i Rwanda. Den omskakande 

händelsen orsakade massutvandring och flykt till bland annat grannländerna Zaire (nuvarande 

Demokratiska Republiken Kongo), Uganda, Tanzania och Burundi (Verwimp & Van Bavel, 

2005:276). Tusentals omkom i de överfyllda flyktinglägren av smittsamma sjukdomar, 

däribland HIV. Under folkmordet förekom oerhört många våldtäkter, där nästan 67 procent av 

de våldtagna kvinnorna som hade överlevt, hade smittats av HIV (Amnesty, 2004). 

 
 
 



 

 4

2.1 Kvinnornas situation 
 

De rwandiska kvinnornas situation blev mycket svår efter folkmordet, där omkring 80 procent 

av de som omkom var män (Gendercide, 2002). Detta gav upphov till att kvinnorna i allt 

större utsträckning fick ett större ansvar till att försörja familjerna. Efter folkmordet stod 

kvinnorna som ensam försörjare för en tredjedel av hushållen, varav cirka 60 procent av dessa 

var änkor (Newbury & Baldwin, 2002:6). Polygami blev vanligt eftersom många kvinnor 

behövde en man för att försörja sig, de rwandiska kvinnorna hade exempelvis inte rätt till 

markinnehav. Mark ärvdes av männen och fördes över till deras söner, fram tills år 2004 när 

en jordreform genomfördes (Uwayezu & Mugiraneza, 2011:2). Detta ger en lätt inblick i hur 

förbisedd kvinnornas situation var i Rwanda. 

 

I det rwandiska samhället har kvinnors primära traditionella uppgifter varit att gifta sig och 

föda barn (HRW, 1996:19). Under 1980-talet avslutade endast 46 procent av flickorna 

grundskolan och 10 procent av gymnasieskolornas elever bestod av flickor. Av 

universitetsstudenter var enbart 0,06 procent kvinnor (HRW, 1996:22). Under 2005 

presenterar Rwanda RDHS (2005: 13) nationella undersökning att av de kvinnor som deltagit 

i undersökningen hade 29 procent av dem aldrig gått i skolan, 7 procent hade gått ut 

grundskolan och endast 1 procent hade gått ut gymnasieskolan. 

 

Idag har Rwanda en kvinnlig majoritet med cirka 56 procents representation i det rwandiska 

parlamentet (UN Women, 2008), i och med detta så har kvinnors karriärutsikter förbättrats 

avsevärt. För ett land där kvinnorna inte hade rätt till markinnehav och sågs som barnfödare 

kan det ses att kvinnans situation i samhället har haft en betydande förändring genom åren. 

Eftersom antalet kvinnor i parlamentet ökade under år 2003 på grund av en mer 

kvinnovänligare konstitution (Powley, 2005:154), ökade även de rwandiska kvinnornas 

självständighet inom ekonomiska frågor (Burnet, 2012:197). Den feminina representationen i 

parlamentet har således kunnat rikta ett fokus mot kvinnorna. I provinser där bland annat 

women empowerment rörelser har tagit plats har kvinnor uppgett att de vunnit respekt ifrån 

männen, däribland polygami fenomenets sakta försvinnande från samhället (Burnet, 

2012:198). 

 

Enligt nya studier finner man ett mycket positivt samband med kvinnors stärkta roller i 

samhället och deras sexuella beteenden (Do & Kurimoto, 2012:24). Kvinnor som erhåller en 
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stärkt roll gör det genom att bidra med ekonomiskt stöd till hushållet, vilket ger henne en 

implicit makt till att medverka i familjeplaneringen. När kvinnan blir en del av 

försörjningskällan till hushållet ökar hennes inflytande till familjeplanering och användandet 

av preventivmedel. Jämfört med om hon inte hade en ekonomisk inkomst, då hon mer ofta ses 

som en reproduktiv källa till mannen (Burnet, 2012:197; Do & Kurimoto, 2012:27). 

Förändringen kring kvinnors stärkta roller kan tänkas även påverka yngre generationer av 

kvinnor. Där unga kvinnor integrerar alltmer med den stärka kvinnorollen i samhället och 

internaliserar den i relation till sin syn på sexuellt beteende.  

 

Det är viktigt att ha en förståelse för den kontext som unga människor lever i för att förstå 

sexuellt beteende. Att Rwanda präglades hårt av inbördeskriget och folkmordet är även 

centralt till förståelsen av kontexten för unga människors sexuella beteende, framför allt då 

spridningen av HIV anses ha ökat på grund av konflikten. Oskyddat sexuellt umgänge innebär 

därför en ökad risk för sexuellt överförbara sjukdomar som HIV. Det har dessvärre inte 

funnits information som mer ingående kan belysa hur rwandierna se på föräktenskapligt sex, 

eller vad som är normen, knutet till sexuellt beteende i landet. 

 

3. Teori 
 

Teoriavsnittet består utav tre delar. Det har inte funnits teorier som ansetts ha en självklar 

koppling till ålder vid sexual debut. Däremot finns det två teoretiska utgångspunkter som 

förklarar formandet av sexuellt beteende bland unga människor. Normteori kommer att 

presenteras först, följt av en teori som belyser samhällets roll i utformning av sexuellt 

beteende. Avsnittets sista del består av en sammanfattande motivering till val av teorierna. 

3.1 Normteori 
 
Genom att applicera normteorier på sexuellt beteende så som tidig sexual debut samt 

föräktenskapligt sex kan förståelsen öka för de processer en individ går igenom när ett beslut 

ska tas. Varje samhällsgrupp har egna normer och dessa är förstådda av individerna som 

befinner sig inom miljön. De sociala normerna säger hur individen förväntas bete sig och 

agera i givna situationer (Mason, 1983). För att kunna säga att normer har en inverkan på 
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ungdomars sexuella beteende måste man se i hur stor utsträckning individen har internaliserat 

de gemensamma normerna (Billy, Brewster & Grady, 1994: 388). 

 

Karen O. Mason (1983) beskriver sociala normer som begränsande av individens beteende, 

och menar att det kan ske på ett direkt eller indirekt sätt. Hon menar även att en komplett 

teoretisk uppsättning måste adressera två sammanhängande frågor kring detta (Mason, 1983: 

316): 

1) Vad är det som avgör en grupps bestämda normer? 

2) Hur kommer det sig att dessa normer begränsar individers beteende i vissa situationer? 

 

Normerna delas in i två komponenter, ineffektiva och effektiva normer. Effektiva normer är 

normer som blir effektiva genom sanktioner, de som närmare lämnar ett intryck hos individen 

(Mason, 1983:318). Viljan att tillhöra och inte hamna utanför de sociala grupperna leder till 

att individen följer normerna. En norm är ineffektiv när individen inte bryr sig om 

konsekvenserna av att bryta mot normen. De effektiva normerna blir begränsande i den 

mening att de kan hindra individen från att agera som de initialt tänkt sig. Det som kan 

komma att influera individens beteende och i vissa fall begränsa individens handlingar, kan 

förklaras med hjälp av två faktorer. Exemplet som använts kan kopplas till denna uppsats 

syfte: Det som kan komma att påverka föräktenskapligt sex är: 

1) Fördömandet av handlingen i samhället 

2) Hur samhällets abstrakta förväntningar är för individen att ha föräktenskapligt sex, 

med andra ord vad för särskilda religiösa, politiska, ekonomiska och eventuellt sociala krav 

som ställs på individen som i sin tur till viss del avgör om denne har föräktenskapligt sex eller 

inte (Mason, 1983: 320). 

 

3.2 Samhällets utformning av det sexuella 
beteendet 
En välanvänd teoretisk utgångspunkt inom studier av ungas sexuella beteende är teorin om 

hur samhället utformar sexuellt beteende. Denna aspekt tar hänsyn till den sociala kontexten 

kvinnan finner sig i. Dock är inte teorin grundad av en teoretiker, utan är en aspekt som 

används i rapporter som vill diskutera samhällets roll i utformning av sexuellt beteende. 

 

John Billy med fler (1994) som applicerar denna utgångspunkt nämner att tidigare studier har 

haft en mikroaspekt där de har studerat ungdomars sexuella beteende på individ nivå. Man har 
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gjort det genom att hitta mening i sociala och sociodemografiska faktorer som skiljer sexuellt 

aktiva tonåringar ifrån sina kamrater. Faktorer som etnicitet, ålder, utbildning och religion 

(Billy et al, 1994:388). Till skillnad ifrån mikroaspekten ska samhällsaspekten belysa den 

sociala struktur som ungdomar befinner sig i. Sociala strukturer kommer att subtilt begränsa 

individen på intern nivå, då de påverkar hur denne kommer att agera. Begränsningen kan ske 

genom två mekanismer: 

 

1) Genom att skapa möjlighetsstrukturer som presenterar en uppsättning av för och nackdelar 

till att ingå i en sexuell relation. Agerandet beror alltså på möjligheterna som tillhandhålls 

utifrån strukturen. 

2) Genom att belysa en normativ miljö som åtskiljer ett accepterat beteende ifrån ett annat 

(Billy et al, 1994:388). 

 

Möjlighetsstrukturen är en central aspekt av samhällsteorin och kan delas in i tre 

komponenter. Dessa tre kan sammanställa hur den sociala kontexten kan influera ungas 

sexuella beteende (Moore et al, 1986:3): a) möjligheter b) support och c) aspirationer. I 

Moores artikel framställs dessa tre komponenter för att förstå tonårsgraviditet men de kan 

omformuleras för att bli relevanta även för föräktenskapligt sex. Karin L. Brewster med fler 

(1993) omformulerar dessa tre komponenter i deras rapport där de studerar samhällets kontext 

samt unga kvinnors övergång till att bli sexuellt aktiva. Hur unga kvinnor kommer att 

framföra sina sexuella beteenden avgörs av tre faktorer: 

 

1) Hur medvetna de är om reproduktivt beteende 

2) Deras uppfattning om hur de kan få tillgång till preventivmedel 

3) Deras syn på hur deras kommande år kommer att se ut exempelvis vilka akademiska 

utsikter hon strävar efter, framtida boendesätt och vilka familjeroller de önskar uppnå. 

 

De två första faktorerna bejakar upplysningen av sex som en reproduktiv process. Tredje 

faktorn inkluderar planerandet av den sexuella aktiviteten, eftersom det är en återkommande 

aktivitet i sig under livets gång (Brewster et al, 1993:714). En kvinna som har möjligheten att 

studera kommer utveckla aspirationer skiljt ifrån en kvinna som inte har denna möjlighet. Hon 

kommer att ha uppsyn för de risker som kan förhindra henne i strävandet efter sitt mål. I 

kontexten av föräktenskapligt sex kan denna risk exempelvis vara en oönskad graviditet. I och 

med detta kommer hennes beteende kring sex skilja sig i jämförelse med en kvinna som 
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önskar bilda familj. Brewster menar att det är med hänsyn till den tredje faktorn som 

samhällets och den sociala omgivningens värderingar kommer påverka den unga kvinnans 

beslut. När sociala strukturer studeras och beskrivs som begränsande eller möjlighetsgivande, 

är en viktig faktor att ta hänsyn till den socioekonomiska aspekten. Detta är något som tas upp 

i rapporten (Brewster et al, 1993:714) men som faller helt utanför denna uppsats ramar. 

 

3.3 Val av teorier 
Denna uppsats har inte tillgång till information om sociala attityder kring sexuellt beteende, 

inte heller individers uppfattning kring deras situation eller om och varför de ingått i 

föräktenskapligt sexuella relationer. Därför är dessa teorier inte helt applicerbara för studiens 

frågeställningar. Men de anses vara relevanta i den mån att de bistår med en fördjupad 

förståelse för kontexten varinom denna uppsats grundar sig. Uppsatsen studerar vilka faktorer 

som kan ha ett samband med ålder vid sexual debut och även de kvinnor som hade samlag 

innan och inom äktenskapet. Det är således relevant att ta till hänsyn till de normativa 

processer en individ kan påverkas av när ett beslut tas, ett beslut som att ingå i en sexuell 

relation. 

 

Normteori kan appliceras då man studerar unga kvinnors sexuella beteende i Rwanda. 

Rwanda är ett samhälle som tidigare sett kvinnan som en blivande maka till en man, mamma 

till barn och hushållsansvarig. Hon har sällan haft möjlighet att gå ut grundskolan eller 

gymnasium, dessutom lever hon i ett samhälle som drabbas av HIV.  

 

Därför är det intressant att studera hur kvinnors val till att initiera samlag innan äktenskap i 

Rwanda ser ut, i synnerhet om beteenden kan skilja sig geografiskt. Det kan tänkas att normer 

skiljer sig åt mellan urbana områden och landsbygden. Urbana områden kan tänkas ha ett mer 

liberalt tankesätt. Om resultatet som erhålls visar på skillnader i sexuellt beteende mellan 

exempelvis bostadsregioner i Rwanda, kan detta diskuteras kring utifrån normteorin. Teorin 

kan även appliceras för att förstå skillnader mellan kvinnor som migrerat eller inte, då 

forskning tyder på att de som migrerat inte upplever samma sociala kontroll som kvinnor 

bosatts på samma ort gör. Det är dock viktigt att tillkännage att det är svårt som utomstående 

att ha en fullständig förståelse om ett okänt land och dess samhälles normer, utgångspunkten 

för samhällsnormer i denna uppsats är det som nämnts i bakgrundsavsnittet. 
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Hur samhället utformar sexuellt beteende kan appliceras när skillnader i utbildningsnivå 

studeras, teorins tredje faktor belyser just detta. Samt att teorin grundar sig i 

möjlighetsstrukturer, att kunna erhålla en utbildning anses vara en möjlighet. Denna möjlighet 

kan studeras om resultatet som erhålls visar att kvinnan i studien haft möjlighet till högre 

utbildning och hur de sambanden ser ut med ålder vid sexual debut. Teorierna bidrar med en 

vidgad kunskap och förståelse för hur sexuellt beteende kan te sig. I kombination med tidigare 

forskningen kommer resultaten som erhållits bättre kunna diskuteras kring. 

 
 
 
 

4. Tidigare forskning 
 
Den tidigare forskning som presenteras nedan berör till större del forskning inom afrikansk 

kontext. Avsnittet börjar med att problematisera tidig sexual debut, just för att det oftast sker 

innan äktenskapet och för att ta hänsyn till den kontext som sexuellt beteende i Rwanda finner 

sig i. Sedan redovisas den tidigare forskning som är relevant för studiens hypoteser. 

 

4.1 Problematik med tidig sexual debut och 
föräktenskapligt sex 
 
Tidig sexual debut och föräktenskapligt samlag kopplas till ett riskfullt sexuellt beteende. 

Detta indikerar risk för ökat antal sexpartners, oönskade graviditeter, mindre användning av 

kondom och ökad utsatthet för sexuellt överförbara sjukdomar som HIV/AIDS (Zuilkowski & 

Jukes, 2011; Ntaganira & Hass et al, 2012; Kaplan, J.Jones et al, 2013). Ogifta ungdomar som 

är sexuellt aktiva ses som en riskgrupp, då det generellt sett är individer i ålderskategorin 15-

24 år som sällan har ett stabilt förhållande. Av de ogifta kvinnorna i urvalet från Rwanda, var 

det cirka 5 procent som hade haft samlag, och av dessa var det 25 procent som använt 

kondom vid tillfället (RDHS, 2005:217). I Stella Babalolas rapport presenteras det att sexuellt 

aktiva tonåringar i Rwanda är mer villiga att delta i riskfyllda sexuella förbindelser än de äldre 

ungdomarna (Babalola et al, 2001:17). Det understryker även Rwandas behov av att 

uppmuntra de unga att förskjuta sin sexual debut till åtminstone tidig vuxenålder och 

samtidigt öka de särskilda åtgärderna för att upplysa de unga om smitt risken i landet 

(Babalola et al, 2001:17). 
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Inom ramarna av RDHS-rapport (2005) baseras definitionen av riskfyllt sexuellt beteende på 

de kvinnor som haft samlag med någon annan än sin make eller sambo under de senaste tolv 

månaderna. Bland kvinnorna bor majoriteten i urbana områden. En skillnad visas även i 

utbildningsnivå, kvinnor med gymnasieutbildning intar oftare ett riskfyllt sexuellt beteende 

jämfört med de som har lägre utbildningsnivåer (RDHS, 2005: 200). Enligt resultatet var 

kondomanvändning mer vanligt bland de kvinnor som antog ett riskfyllt sexuellt beteende 

(RDHS, 2005:203). 

 

Skillnaden som presenteras i utbildningsnivå kan vara värd att reflektera över med anledning 

till att det görs en jämförelse mellan gymnasialnivå och lägre utbildning. Skillnaden kan dock 

bero på åldersskillnaden snarare än utbildningsnivån. Individer i gymnasium är oftast 

ungdomar, men de i lägre nivå kan vara allt ifrån barn till tonåringar. Om resultatet från 

RDHS presenterar att respondenter med gymnasial utbildning oftare intar ett riskfyllt sexuellt 

beteende kan detta bero på att de är äldre och att de i lägre utbildningsnivå ännu inte initierat 

sexuella relationer. 

 

När konsekvenser av tidig sexual debut samt utomäktenskapligt sex studeras är en 

återkommande faktor i den tidigare forskningen om kondomanvändning eftersom det är en av 

de mest välkända preventivmedlen som skyddar mot bland annat HIV/AIDS (Zuilkowski & 

Jukes, 2011). Under 2005 avsåg RDHS att kartlägga kunskapen om HIV i Rwanda genom att 

bland annat fråga respondenterna kring deras kunskap om preventivmedlen för att undvika 

HIV, 80 procent av kvinnorna hade därefter angett sig veta att risken för smittning minskar 

vid användning av kondom (RDHS, 2005: 192). Däremot hade endast 7 procent av kvinnorna 

använt kondom vid första samlags tillfälle. En förklaring till varför kondom används sällan 

kan bero på låg utbildningsnivå bland befolkningen. Stephanie Zuilkowski och Matthew 

Jukes (2011:566) beskriver att individer med utbildning bättre kan begripa och ta till sig 

information om biologiska förklaringar till smittnings processer. Bortsett från att individer 

med högre utbildning har en större förståelse för biologiska förklaringarna, är även 

utbildningssfären en plats där information om säkert sexuellt beteende kan läras ut 

(Zuilkowski & Jukes, 2011). En annan faktor som kan förklara det låga användandet av 

kondom är att de flesta ungdomsprogram som håller i utbildningar inom ämnet HIV/ AIDS, 

pratar mer om sexuell avhållsamhet snarare än kondomanvändning (Ntaganira & Hass et al, 

2012:12). Informationen som presenteras är baserad på en studie utförd i Rwandas södra 

provinser (Ntaganira & Hass et al, 2012). Det finns även andra faktorer så som 
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socioekonomiska orsaker till att kondom inte används, men det faller helt utanför denna 

uppsats ramar. 

4.2 Geografiska skillnader i sexuellt beteende 
 
Enligt studier utförd i Nigeria, har kvinnor som bor i urbana områden ett större oberoende 

ifrån familjens kontroll (Agha, 2007:900), för att inflytanden utanför familjen blir särskilt 

viktiga (Barker & Rich, 1992:208). Att bo i ett urbant område leder i snitt till tidigare 

initiering av sexuella förbindelser vilket oftast sker innan äktenskapet. Till skillnad från 

boende på landsbygden, blir familjernas kontroll över unga kvinnors sexualitet mindre i 

urbana områden. Där en upplösning av de tidigare strikta traditionella levnadsätten har trätt i 

kraft, dessa kan bland annat innebära restriktivt tänkande kring sexuellt beteende (Feyisetan & 

Pebley, 1989:343). 

 

Karl Peltzer (2006) undersöker skillnader i sexuellt beteende bland ungdomar mellan 16 - 17 

år i SSA inom kontexten av HIV/AIDS. Det kan antas finnas en skillnad i sexuellt beteende 

beroende på bostadsregion då traditionella normer förändras till en “urban livsstils” känsla där 

man har mindre restriktioner på sexuellt beteende (Peltzer, 2006:189). Det finns en skillnad 

mellan regionerna i frågan och om valet till att ha samlag. De vanligaste anledningarna var 

nyfikenhet, kärlek, lust, eller att deras partner velat det. Respondenter från urbana områden 

hade i högre utsträckning svarat lust, nyfikenhet och kamrat påverkan. I fråga om HIV/AIDS 

var ungdomar från urbana områden mer oroliga och kände i större utsträckning någon som var 

smittad, jämfört med de boende på landsbygden (Peltzer, 2006:194). Siffrorna visade även att 

de i urbana områden använde kondom oftare samt testade sig för sjukdomar mer frekvent. 

Bostadsregion är en faktor som kan visa skillnader i sexual debut och föräktenskapligt sex, 

men en bakomliggande faktor kan även vara att utbildningsnivån skiljer sig åt mellan personer 

boende i urbana områden och landsbygden, vilket är något att ta hänsyn till. 

 

En annan aspekt av bostadsregions samband med sexuellt beteende är ifall personen flyttat 

eller varit bosatt på samma bostadsort under mesta delen av sitt liv. Resultat från en rapport 

baserad på ungdomar ifrån södra Rwanda, visar att de ungdomar som flyttat mer är två gånger 

under de senaste fem åren intog ett mer riskfyllt beteende både i fråga om sexuella aktiviteter 

men även att de oftare testat droger (Ntaganira & Hass et al, 2012). 
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Steven Stack (1994) diskuterar migrationseffekt på föräktenskapligt sex. Denna effekt kan 

tänkas uppstå när en person flyttar från sin bostadsort där denne varit uppvuxen. Anledningen 

säga bero på att individen inte kommer uppleva samma sociala kontroll som de annars skulle 

upplevt om de bott kvar på samma ort. När individen bor på samma ort under större delen av 

sitt liv fram tills sin sexual debut kan det tänkas att denne även lättare kan influeras av den 

social kontroll som finns i samhället. Social kontroll kan vara religiösa konventioner, de 

närmaste anhörigas åsikter och även socioekonomiska faktorer. Men under en flytt kan 

ensamhet, behov av kontakt med andra människor och även anonymitet leda till ökade 

chanser att inleda föräktenskapligt sexuella relationer (Stack, 1994:207). Artikeln reflekterar 

kort över är att det finns många former av flytt, så som lång distans flytt eller kort distans flytt 

(Stack, 1994:207). 

 

Problematiken med denna form av studier är att just faktorn av intresse kan anta många olika 

värden. Faktorn i fråga är migration, men migration kan vara med långa och korta distanser, 

temporär eller permanent. Vad som menas med det är att en person kan ha angett att de flyttat 

från sin ursprungsliga bostadsort en gång eller flera gånger, men i datamaterialet framgår 

oftast inte den detaljerade informationerna om flytten. Det framgår oftast inte heller om 

flytten sker ensamt eller med anhöriga, vilket leder till att skillnader mellan personer som 

flyttat och inte flyttat kan upplevas som missvisande. Speciellt när migrationen som skett 

avses förklara ett annat beteende, vilket i detta fall är sexuellt beteende. Med detta sagt är det 

ändå en viktig aspekt att ta hänsyn till speciellt i länder så som Rwanda där mycket migration 

men även emigration skett. Under 1990-talet emigrerade cirka 1,7 miljoner människor ut från 

landet, under början av 2000-talet immigrerade ungefär samma antal människor tillbaka in i 

landet (Trading Economics, 2013). Siffror som redovisar emigration och immigration i 

utvecklings länder kan ibland vara missvisande och skilja sig ifrån det riktiga antalet, 

eftersom att det är svårt att ha en korrekt dokumentation över den migration som sker. 

Undersökningar som studerar detta har en begränsad tillgång till information om 

populationens faktiska rörelse (Lucas, 1997). Steven Stacks utgångspunkt (1994) bidrar med 

att öka förståelsen till varför det kan tänkas finnas en skillnad i sexuellt beteende beroende på 

om individen migrerat eller alltid bott på samma region. 
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4.3 Religionens samband till sexuellt beteende 
Forskningsfältet inom detta område är begränsat gällande sexual debut i Rwanda, dock finns 

det en del forskning som belyser religionens samband till sexuellt beteende överlag. De flesta 

traditionella religiösa konventioner uppmuntrar inte till sex utanför äktenskap. Valet att ingå i 

sexuella relationer baseras oftast på individen själv men denne kan påverkas av sociala 

influenser som exempelvis under skolgång, arbete och även religiös tillhörighet (Penhollow, 

et al, 2005:82). 

 

Skillnader i tidig sexual debut och dess samband till religion studeras i en rapport som baseras 

på ett urval av kvinnor i Nigeria (Agha, 2007). Kvinnans roll i samhället och i familjen skiljer 

sig åt inom de två religionerna och det finns en skillnad i inställningen till sexuellt beteende 

och föräktenskapligt sex mellan de kristna kvinnorna och muslimska kvinnorna (Agha, 

2007:901). Det utövas mer kontroll över kvinnans sexuella beteende bland de muslimska 

kvinnorna som sällan går ut grundskolan till skillnad från de kristna som även har en mer 

liberal inställning till föräktenskapligt sex (Agha, 2007:901). Skillnader i skolgång påverkade 

även ålder för giftermål, de kristna kvinnorna utbildade sig mer ofta gifte sig även senare. 

Detta resulterar i att de kristna kvinnorna ingick i föräktenskapligt sex i samband med att de 

mer ofta studerade och i sin tur interagerade med det motsatta könet mer än vad de muslimska 

kvinnorna gjorde (Agha, 2007:904). 

 

Stella Babalola studie (2001) lyfter fram religionsskillnader i Rwanda. Rapporten presenterar 

att den muslimska befolkningen i studien mer sällan rapporterat sexuell avhållsamhet. Vilket 

ger motstridiga resultat i förhållande till studien som baserades på nigerianska kvinnor, det 

kan framförallt förklaras eftersom att studierna genomfördes i olika länder. En viktig aspekt i 

Babalolas studie (2001) är det muslimska urvalet var i minoritet, vilket betyder att resultatet 

inte nödvändigtvis är representativt. Förutom att muslimer var en minoritet i urvalet så är det 

även en minoritetsreligion i Rwanda. Babalola upplyser att när en minoritetsreligion existerar 

i ett land där en annan religion är i majoritet, bemöter de i minoritet inte samma sociala 

obligationer att utöva sin religion till fullo. En minoritetsreligion är mindre begränsad till att 

följa de religiösa restriktioner kring sexuellt beteende till skillnad från majoritetsreligion som 

är mer begränsade (Babalola et al, 2001:18). 
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4.4 Utbildningsnivåns samband till sexuellt 
beteende 
 
Förutom de religiösa skillnaderna mellan kvinnors sexuella beteende, finns andra influenser 

till tidig sexual debut och föräktenskapligt sex, genom sociala interaktioner och 

utbildningsnivå (Agha, 2007:901). Social interaktion sker bland annat inom skolan och kan 

det påverka ålder vid debut. 

 

Utbildning kan tänkas ha ett samband till sexuellt beteende genom att utbildade personer sägs 

ha en bättre förståelse över kroppens funktion och konsekvenser som kan inträffa som påföljd 

av samlag. De kan lättare ha en avsikt att förändra ett sexuellt beteende till ett mer hälsosamt 

då de kan ta del av information och därmed upplysas om den rådande HIV-epidemin 

(Zuilkowski & Jukes, 2011:563). Zuilkowski och Jukes rapport baserades på en systematisk 

litteraturgenomgång av studier som belyser sexuellt beteende i SSA. Resultatet blev att en 

markant majoritet av tidigare studier visade ett samband mellan utbildade kvinnor och icke 

initiering till sex. Endast två av 22 studier presenterade att kvinnor med utbildning hade en 

ökad risk till tidigare sexual debut (Zuilkowski & Jukes, 2011:564). De tar dock inte upp i 

vilka ålderskategorier dessa resultat baseras på, inte heller vad som räknas till att erhålla en 

utbildning, om det är ifrån grundskola, gymnasium eller högre utbildningsnivå. Cirka 80 

procent av Rwandas befolkning bor på landsbygden (CIA,2013), och väldigt få har tillgång 

till skolor och eventuella resurser till utbildning.  

 

En amerikansk studie från 2008, presenterade att ju tidigare sexual debut kvinnor hade, desto 

mindre var chansen att de skulle eftersträva en högre utbildning än gymnasieskolan. Till 

skillnad från de som hade en senare sexual debut (Spriggs & Halpern, 2008:6). Studien visade 

i omfång att kvinnor som hade en senare sexual debut också hade högre akademiska 

ambitioner än de som hade sin sexual debut tidigt eller i medianåldern. Det framgår dock inte 

vad medianåldern är i studien. 
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5. Metod 

Uppsatsens hypoteser kommer att besvaras genom en kvantitativ ansats, eftersom det önskas 

att få en så heltäckande bild av den kvinnliga populationen som möjligt och inte enbart 

enstaka kvinnors fall. Den beroende variabeln som användas är ålder vid sexual debut och är 

kontinuerlig, därför kommer en OLS regressionsanalys att användas. Uppsatsen använder en 

deduktiv ansats, där det utifrån befintlig litteratur och tidigare forskning skapats hypoteser 

som kommer att studeras och härleda till resultaten (Bryman, 2008:28). 

 

5.1 Regressionsanalys 
 
En regressionsanalys används då syftet med uppsatsen är att studera skillnader i ålder vid 

sexual debut. Med denna analysmetod kan det observeras vilka faktorer som har ett samband 

med ålder vid sexual debut. En OLS regression avser att finna ett linjärt samband mellan den 

beroende variabeln och de oberoende variablerna, genom att minimera residualerna. 

Residualer är skillnaden mellan det faktiska värdet som respondenten angett och det 

predicerade värdet som regressionen beräknat (Edling & Hedström, 2003: 90).  

 

Regressionsmodellen avser studera den beroende variabelns samband med en eller flera 

oberoende variabler (Edling & Hedström, 2003:87). R2 måttet framställs vid 

regressionsmodellens resultat och anger hur korrekta våra prediktioner är (Edling & 

Hedström, 2003:93). R2 värdet sträcker sig mellan 0 - 1, desto närmare 1, värdet kommer 

desto högre andel varians förklaras (Edling & Hedström, 2003: 95). Med regressionsanalysen 

kan resultaten tolkas genom att avläsa regressionskoefficienterna som anger en genomsnittlig 

förändring i den beroende variabeln då den oberoende variabeln förändras en enhet (Edling & 

Hedström, 2003:87). Koefficienten anger om sambandet är positivt eller negativt. Om 

sambandet är positivt, betyder det att ålder vid sexual debut förskjuts, kvinnan kommer att ha 

en senare debut ålder. Om det finns ett negativt samband, betyder det såldes att kvinnan har 

en tidigare debut. På så vis kommer analysmetoden kunna svara på uppsatsens syfte samt dess 

hypoteser eftersom att det kommer att observeras vilka faktorer som har ett samband med 

Ålder vid sexual debut, samt vilka faktorer som leder till en tidigare eller senare ålder vid 

debut. 
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Mer specifikt kommer en multipel regressionsanalys att användas, eftersom att modellerna 

kommer att innehålla fler än två variabler åt gången. Hur sambanden påverkas mellan den 

beroende och oberoende variabeln när vi lägger till ytterligare variabler, kallas för 

konstanthållning (Edling & Hedström, 2003: 80). När detta görs kan det således kontrolleras 

att andra variabler skulle kunna påverka utfallet av den beroende variabeln, vilket skulle 

betyda att sambandet mellan den beroende och oberoende endast var skenbart (Edling & 

Hedström, 2003:96). Sambandet kontrolleras med ett signifikansmått som anger inom vilket 

intervall sambandet är statistiska signifikant. Är sambandet inte statistiskt signifikant kan det 

antas att det inte finns ett samband mellan variablerna. Signifikansnivån redovisas på tre 

nivåer i denna uppsats; 0,1 procent, 1 procent och 5 procent.  

 

5.2 Etiska överväganden 
 
Några etiska överväganden behöver inte göras inom denna uppsats gällande respondenternas 

anonymitet, datamaterialet är insamlat av RDHS och respondenterna har närmare bestämt 

givit sitt samtyckande till RDHS om att delta i undersökningen. Det går heller inte att urskilja 

enskilda individers identitet. 

 

5.3 Data och urval 
 
Resultatet som presenteras inom denna uppsats baseras på datamaterial insamlat från Rwanda 

Demographic and Health Surveys (RDHS, 2005) som tillhandahåller ett brett urval av 

övervakning och konsekvensanalysindikatorer inom områdena befolkning, hälsa och nutrition 

i olika länder. Datamaterialet samlas in genom frågeenkäter som är skapade för att kunna 

appliceras på olika länder och att det ska vara möjligt att göra jämförelser mellan resultaten. 

Temat för frågeformuläret är kvinnor i fertil ålder och därför består urvalet av kvinnor mellan 

åldrarna 15 - 49. Urvalen har inte varit slumpmässiga, RDHS fältarbetare har endast frågat de 

personer och de hushåll som har identifierats som kvalificerade för formulären (Measure 

RDHS, 2013). 

 

Antalet deltagare i undersökningen var 11 321 respondenter, men antal respondenter som 

svarat varierar beroende på utfallsvariabeln eftersom det finns ett bortfall inom vissa frågor.  

I denna uppsats är den beroende variabeln ‘Ålder vid första samlagstillfället’. Denna variabel 

är baserad på en fråga som undrar när respondenten haft samlag, svarsalternativen bestod av 
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’Inom första äktenskapet’, ’Har aldrig haft sex’ och respondenterna har även kunnat ange 

ålder vid sin sexual debut. Eftersom att uppsatsen avser att studera vilka faktorer som kan leda 

till en tidigare eller en senare ålder vid sexual debut behöver denna variabel vara kontinuerlig 

i den meningen att en siffa för ålder måste ha angetts. Vi behöver veta hur gammal kvinnan 

var vid sin sexual debut vare sig detta skede innan eller inom äktenskapet. Det har inte gått att 

identifiera ålder på de respondenter som angivit att deras sexual debut skett inom äktenskapet, 

vilket försvårar uppsatsens syfte. För att kunna behålla denna variabel kontinuerlig och aktuell 

för uppsatsens syfte, valdes det att ta bort de respondenter som inte hade en ålder angiven för 

första samlags tillfälle. Detta gav upphov till ett urval av 4 128 respondenter varav alla har 

angett en ålder vid sexual debut. Respondenternas födelseår är mellan 1950-80 talet, och 

majoriteten av dessa bestod av 70-talister. 
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5.4 Operationalisering av centrala begrepp 
Innan operationaliseringen av samtliga variabler presenteras, redovisas deras fördelning i 
följande frekvenstabell. 

 

Tabell 1. Frekvenstabell för uppsatsens samtliga variabler 

 

 

5.4.1 Beroende variabel 

Ålder vid första samlag tillfälle, som nämnde ovan är detta en kontinuerlig variabel. Åldrarna 

för sexual debut sträcker sig mellan 7 - 38 år, med ett typvärde på 18 år. Respondenterna har 

angivit ålder för när de hade samlag första gången.  
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5.4.2 Oberoende variabler 
 
Variabeln Sex äktenskap, anger om respondenten har haft samlag innan äktenskap eller inom 

äktenskapet. Denna variabel fanns ursprungligen inte med i datasetet, utan den är skapad ifrån 

variabeln Ålder vid första samlaget samt en variabel som anger Ålder vid första äktenskapet. 

Den nya Sex äktenskaps variabel är konstruerad på så viss att vi med ett kommando angett om 

Ålder vid sexual debut är mindre, alltså yngre än ålder vid första äktenskapet ska dessa 

kvinnor kategoriseras som kvinnor som har haft samlag innan sitt första äktenskap. Om en 

kvinna har en yngre ålder angiven vid sexual debut jämfört med den ålder hon angivit vid sitt 

första äktenskap, anses det att denna kvinna haft föräktenskapligt sex. Om hennes ålder vid 

sexual debut överstiger åldern hon angivet vid första äktenskapet betyder det att hon inte 

hunnit ha en sexual debut innan äktenskapet. Denna variabel kommer att användas som en 

kontrollvariabel i samtliga modeller. Variabeln används för att det ska kunna göras en 

jämförelse mellan de som hade samlag innan äktenskapet och de som hade det inom 

äktenskapet. Variabeln är binär och kodad som 1 innan äktenskap och 0 inom äktenskap, 0 är 

referenskategorin. Vilket betyder att det är sambandet i utomäktenskapligt sex som utläses i 

regressionsmodellen. Detta värde utläses i jämförelse med inom äktenskapligt samlag som är 

referenskategorin. 

 

Variabeln Bostadsregion, anger respondentens nuvarande bostadsregion, och ifall de bor i ett 

urbant område eller på landsbygden. Variabeln är binär och intar värdet 1 landsbygd och 0 

urbant. Som nämndes ovan är 0 referenskategorin. 

 

Variabeln Bostadsort kontrollerar skillnader mellan de respondenter som migrerat eller bott på 

samma ort fram tills intervjutillfället. Även denna variabel används som en kontroll variabel i 

samtliga modeller. Variabeln anses vara central då bostadsregionen kan ha ändrats ifrån att de 

hade sitt första samlag fram tills undersökningstillfället. Det kan exempelvis hända att kvinnor 

som flyttat påverkads av det rwandiska inbördeskriget och folkmodet, som kan vara en orsak 

till att de flyttade. Variabeln är binär och antar värdet 1 om de alltid bott på samma ort och 0 

om de inte alltid bott på samma ort. 

 

Religion är en kategorisk variabel och innehöll ursprungligen sju kategorier. I denna uppsats 

har de sammanfört till fem grupper. Katoliker är majoritetsreligionen och en grupp för sig, 

följt av protestanter och sjundedagsadventisterna som fördes ihop till kategorin Kristna i 
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minoritet. Muslimer är kodad som en grupp eftersom Islam är en dominerande religion i sig, 

dock i minoritet i Rwanda. De respondenter som angett annan eller traditionell religion förs 

ihop till Annan, sista gruppen bestå av de som angett Ingen religion. Det har skapats fyra 

dummy variabler1 där Katoliker är referenskategorin. 

 

Utbildningsnivå är en kategorisk variabel som bestod av fem kategorier och har sammansatts 

till tre där ofullständig grundskoleutbildning och fullständig grundutbildning är 

Grundskoleutbildning, ofullständig gymnasieutbildning, fullständig gymnasieutbildning och 

högre utbildning är nu Gymnasium och högre och sista dummyn blir Ingen utbildning. 

Anledningen till att gymnasium variablerna har sammansatts med varandra samt med högre 

utbildning beror på det låga urvalet inom denna kategori. Även avslutade och icke avslutade 

utbildningar anger inte bidrar med information i denna studie och intresset ligger istället i 

utbildningsskillnader mellan grundskola och gymnasial eller högre. Det finns dock 

överseende med problematiken att ha högre utbildning sammansatt med icke fullständig 

gymnasium utbildning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 När en variabel antar mer än två värden ska den dummy kodas för att kunna appliceras i 

regressionsmodellen. Om den kategoriska variabeln består av fem kategorier ska det skapas fyra dummy 

variabler, dem femte blir därav referenskategorin (Borg & Westerlund, 2011). 
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6. Resultat 

I detta avsnitt presenteras uppsatsens resultat. Tabellen som presenteras innehåller värden 

ifrån regressionsanalysen. Endast resultat som kan svara på uppsatsens hypoteser samt belysa 

syftet kommer att presenteras.  

 

Tabell 2 består utav tre modeller, i samtliga modeller ingår Sex äktenskap och Bostadsort som 

kontrollvariabler. Det betyder att vi i samtliga modeller kontrollerar för de som hade sex 

innan äktenskapet och även för de som alltid bott på samma ort när Ålder för sexual debut 

utläses. Variablerna Bostadsregion, Utbildning och Religion har successivt lagts in, för att det 

ska gå att studera eventuell enhets och sambandsförändringar. När effekter av de andra 

variablerna läses av, så har variablerna således konstanthållit sambandet mellan den beroende 

och oberoende variabeln. Det betyder att det samband som finns mellan den beroende och den 

oberoende variabeln existerar endast om de övriga variablerna har konstanthållits i 

sambandet.  

 

I Tabell 2 kan det utläsas att det finns en signifikant skillnad mellan Bostadsregionerna och 

Ålder vid sexual debut. En kvinna boende på landsbygden kommer att ha en tidigare sexual 

debut än en kvinna boende i urbant område, i genomsnitt kommer en kvinnas debut ske 0,5 år 

tidigare i landsbygden jämför med en kvinna i urbant område.  

 

En kvinna som alltid bott på samma ort har i genomsnitt 0,5 år senare ålder vid sexual debut 

jämfört med en kvinna som migrerat. En kvinna som har sexual debut innan äktenskapet har 

det i genomsnitt cirka 2 år tidigare än en kvinna som har sexual debut inom äktenskapet.  
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Tabell 2. Regressionsanalys med ålder vid sexual debut som beroende 

variabeln, standardfelet inom parantes, signifikans 

 
***p≤ 0.001; **p≤ 0.01; *p≤ 0.05 

 

I Modell 2 kan det utläsas att Utbildningsnivå har ett signifikant samband med ålder vid 

sexual debut. En kvinna som erhållit en gymnasium utbildning har sexual debut i genomsnitt 

1,8 år senare än en kvinna som har grundskoleutbildning. Att bo på samma ort samt att ha sex 

innan äktenskapet har ett liknande samband som tidigare. Den variabeln som förändrats i 

Modell 2 är Bostadsregion, som nu inte längre är signifikant. Anledningen till att variabeln 

förändrat sitt samband till ålder vid sexual debut, tyder på att sambandet som i visades i 
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Modell 1 nu mäts av utbildningsnivå. Bostadsregion förklarar inte längre en skillnad i ålder 

för sexual debut. 

 

I Modell 3 har Religion lagts till. En kvinna med religionstillhörighet till den kristna 

minoriteten har i genomsnitt en tidigare sexual debut med 0,6 år till skillnad ifrån en katolsk 

kvinna. En muslimsk kvinna har ännu en tidigare debut, i genomsnitt kommer en muslimsk 

kvinna att ha en sexual debut 1,8 år tidigare än en katolsk kvinna. En kvinna som angett att 

hon inte har någon religion kommer att ha sin sexual debut i genomsnitt 2,4 år tidigare än en 

kvinna som angett sig vara katolsk. Bostadsort, Sex innan äktenskap och Bostadsregion har 

liknande värden som innan. 

 

R2 värdet anger andel varians i den beroende variabeln som är förklarad av de oberoende 

variablerna. Värdet anger hur mycket bättre Ålder vid sexual debut förklaras med de 

oberoende variablerna, Bostadsregion, Bostadsort, Sex äktenskap, Utbildning och Religion. I 

den sista modellen då samtliga variabler ingår kan det observeras att 12 procent av variansen i 

Ålder vid sexual debut förklaras av de oberoende variablerna, vilket betyder att 88 procent 

beror på andra faktorer (Edling & Hedström, 2003:93).  

 

7. Diskussion 

Diskussionsavsnittet börjar med att presentera de viktigaste resultat som framkommit samt 

mer ingående besvara uppsatsens hypoteser. Resultaten kommer att diskuteras kring utifrån 

tidigare forskning och teori. Därefter kommer ett avsnitt som diskuterar kring vad som kunde 

ha gjorts bättre, för att sedan presentera förslag till framtida forskning. 

 
7.1 Uppsatsens hypoteser 
 
7.1.1 Sex och äktenskap 
 
Uppsatsens första hypotes löd: Kvinnor som har sex innan äktenskapet förväntas ha en 

tidigare debut ålder än kvinnor som har sex inom äktenskapet. 
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I samtliga modeller ingår ‘Sex äktenskap’ variabeln, den angav om kvinnan haft sexual debut 

innan eller inom äktenskapet. Värdet för ålder vid sexual debut minskar i alla modeller, vilket 

betyder att en kvinna som har sex innan äktenskapet är omkring 2 år yngre än en kvinna som 

har sexual debut inom sitt första äktenskap. Denna hypotes bekräftas av analysen som har 

utförts. 

Anledningen till att hypotesen antog att de som har sex innan äktenskapet skulle vara yngre än 

de som hade sex inom äktenskapet är för att typvärdet för ålder vid debut är 18 år, och 

typvärde för ålder vid äktenskap är 21 år. Denna hypotes framtogs för att bekräfta 

problematiken som i tidigare litteratur kopplas till riskfyllt sexuellt beteende. Den tidigare 

litteraturen problematiserade föräktenskapligt sex, på grund av att sannolikheten till flera 

sexpartners ökade när detta skedde utanför en union, även risken till oönskade effekter ökades 

(Zuilkowski & Jukes, 2011). Ogifta ungdomar som är sexuellt aktiva ses som en riskgrupp, då 

det generellt sett är individer i ålderskategorin 15-24 år som sällan har ett stabilt förhållande 

(RDHS, 2005: 217). 

 

7.1.2 Bostadsort 
 
Uppsatsens andra hypotes löd: Kvinnor som alltid bott på samma bostadsort förväntas ha 

senare ålder vid sexual debuten än kvinnor som inte gjort det. 

 

Hypotesen är bekräftad. Det finns en skillnad i ålder vid sexual debut mellan kvinnor som 

alltid bott på samma ort och de som flyttat. Resultatet visar att en kvinna som alltid bott på 

samma ort kommer att ha en senare sexual debut än en kvinna som har flyttat. Det är i 

genomsnitt ett halvt år senare som hennes debut kommer att ske enligt resultatet. 

 

Anledningen till det att kan finnas en skillnad i ålder för sexual debut beroende på om 

kvinnan bott på samma ort eller inte, är för den tidigare forskningen som belyser migration 

som en faktor som kan påverka sexuellt beteende. En studie visade att ungdomar som flyttat 

mer är två gånger under de senaste fem åren anammade ett mer riskfyllt beteende, bland annat 

i frågan om sexuella aktiviteter (Ntaganira & Hass et al, 2012). 

 

Förklaringen som motiverar varför denna skillnad uppstår i sexuellt beteende är att individer 

som bor på samma bostadsort under större del av sitt liv lättare influeras av social kontroll. 

Influeras av social kontroll i form av religiösa inflytanden eller de närmaste anhörigas åsikter 
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tillskillnad ifrån en individ som migrerat. Masons normteori (1983), sa att det som kan 

komma att påverka individers beteende och i vissa fall begränsa individers handlingar var; 

fördömandet av handlingen i samhället och hur samhällets abstrakta förväntningar är för 

individen att ha föräktenskapligt sex vilket bland annat kunde vara särskilda religiösa och 

sociala krav som individen upplever. Vi menar att normteorin kan var ett annat sätt att se på 

social kontroll som Stacks (1994) belyser. När en individ exempelvis flyttar kan behovet till 

att få kontakt med andra människor men även känslan av anonymitet leda till ökade chanser 

att ha föräktenskapligt sex (Stack, 1994). Kvinnor som migrerat tänkas lättare agera så som de 

initialt tänkt sig eftersom att de upplever anonymitet. Det kan förklara varför en kvinna som 

alltid bott på samma ort har en senare sexual debut till skillnad ifrån en kvinna som migrerat.  

 

Normteorin delades in i två komponenter: effektiva och ineffektiva. Normer var effektiva då 

individen internaliserade samhällsnormerna. Eftersom att kvinnor som migrerat har en 

tidigare ålder vid sexual debut kan det tänkas att samhällsnormen inte är effektiva i den mån 

att individen inte har internaliserat normen. Den förståelse vi har av Rwandas samhällsnormer 

baseras på det som nämnts i bakgrundsavsnittet. Rwandas samhällsnormer kunde uppfattas 

som begränsande för kvinnan, då hon sällan haft möjlighet till studier eller självständighet, 

och mer ofta setts som en blivande maka till en man och mamma till barn. Men kopplingen 

till normteorin är endast spekulationer av tänkbara förklaringar, eftersom att det inte finns 

någon variabel som kontrollerar sociala attityder och vi har egentligen inte en fullständig 

förståelse av Rwandas samhällsnormer. 

 

Med tanke på konflikterna i landet under 1990-talet, samt emigrationsvågen som skedde 

under samma årtionde (Trading Economics, 2013), kan flytt av olika slag vara en faktor som 

skulle kunna leda till ett mindre restriktiv sexuellt beteende samt leda till en tidigare debut 

ålder för de kvinnor som inte har bott på samma bostadsort hela tiden. Som tidigare nämnt 

bestod urvalet av kvinnor som var födda mellan 1950-80 talet med en majoritet födda under 

1970-talet. Vilket tyder på att majoriteten av respondenterna var i 20 årsåldern under 1990-

talet när den stora emigrationsvågen skedde i landet. Med denna information om urvalet, 

ansågs det att Stacks (1994) synvinkel var en motiverande aspekt på skillnader i sexuellt 

beteende. 
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7.1.3 Bostadsregion 
 
Uppsatsens tredje hypotes löd: Kvinnor som bor på landsbygden förväntas ha en senare ålder 

vid sexual debuten än kvinnor som bor i urbana områden. 

 

Hypotesen är inte bekräftad av resultatet. Hypotesen var framställd med inspiration ifrån 

tidigare forskning. Tidigare forskning visade att individer som bor i urbana områden har ett 

mindre restriktiv sexuellt beteende än de boende på landsbygden (Peltzer, 2006). I denna 

uppsats uppvisade dock resultatet att en kvinna boende på landsbygden kommer att ha sin 

sexual debut ett halvår tidigare än en kvinna boende i urbant område. En förklaring kan vara 

att 80 procent av befolkningen i Rwanda bor på landsbygden (CIA, 2013), vilket tyder på att 

urbana områden i Rwanda är få. Men sambandet kan endast utläsas i Modell 1, variabel var 

endast signifikant i första modellen när effekter av Utbildning och Religions variablerna inte 

kontrollerades. I Modell 2 och 3 finns det inte längre att statistiskt signifikant samband vilket 

tyder på att variablerna Utbildning och Religion förklarar bort sambandet. 

 
 
7.1.4 Utbildningsnivå 
 
Uppsatsen fjärde hypotes löd: Högre utbildade kvinnor förväntas ha en senare ålder än 

lågutbildade kvinnor. 

 

Hypotesen bekräftas eftersom att resultatet visar att en kvinna med gymnasial utbildning i 

snitt har sin debut 1,8 år senare än en kvinna med grundskoleutbildning. Vilket betyder att en 

kvinna med grundskoleutbildning tvärtemot skulle ha en tidigare sexual debut med 1,8 år. 

Resultatet stöds även ifrån tidigare forskning. Resultatet kan förklaras genom att studier inom 

afrikansk kontext har presenterat att kvinnor med utbildning sällan initierar ett riskfyllt 

sexuellt beteende (Zuilkowski & Jukes, 2011:564). Ett riskfyllt sexuellt beteende var då unga 

initierade sex i tidig ålder samt innan äktenskapet. 

 

Den amerikanska studien som presenterades i tidigare forskning, visade att kvinnor som hade 

sin sexual debut i tidig ålder eftersträvade i mindre utsträckning en högre utbildningsnivå än 

en gymnasial utbildning (Spriggs & Halpern, 2008:6). Studien visade i omfång att de kvinnor 

som hade en senare sexual debut också hade högre akademiska ambitioner än de som hade sin 

sexual debut tidigt. Det finns dock stora sociala skillnader mellan USA och Afrika, så denna 
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tidigare forskning är en aspekt som kan förklara varför denna skillnad finns, men den är inte 

helt jämförbar. 

 

Utifrån teorin kring hur samhället kan utforma sexuellt beteende kan sambandet mellan 

gymnasial utbildning och ålder vid sexual debut framhävas. Teorin bestod av en begränsande 

och en möjlighetsgivande aspekt. De kvinnor som har haft möjlighet att studera på gymnasial 

nivå eller en högre nivå, har en senare sexual debut än de som endast gått ut grundskolan 

uttrycker vårt resultat. Utifrån teorin kan anledningen till uppskjutning av sexual debut bland 

de högre utbildade bero på kvinnans aspirationer. Kvinnan som har möjlighet att studera 

kommer att skjuta upp sin sexual debut eftersom hon har uppsyn för de risker som kan bidra 

till förhinder i hennes studie aspirationer (Brewster et al, 1993). Utbildningsnivå var den enda 

variabeln som hade ett positivt samband med Ålder vid debut, vilket innebär att det var den 

enda variabeln som sköt upp åldern för debut. 

 

En högre akademisk nivå innebär en mer allomfattande kunskap om kroppens anatomi och 

hälsoriskerna som medföljer sexuella förbindelser innan äktenskapet vilket leder till att 

individer med utbildning intar ett mer säkert sexuellt beteende (Zuilkowski & Jukes, 2011). 

Detta stärks av Brewsters första och andra teoretiska faktorer, nämligen hur medveten 

kvinnan är om det reproducerande processen och ifall hon har tillgång till preventivmedel. Att 

känna till hur kroppen fungerar vid sexuellt samlag och vad som kan skydda henne mot 

eventuella risker, har en stor inverkan på hennes sexuella beteende. Dock är denna del av 

teorin och forskningen inte något som vi inte kan bekräfta ur vårt resultat, eftersom att vi inte 

har variabler som tar hänsyn till tillgång av preventivmedel och inte heller om kvinnornas 

kunskap kring reproduktivhet. 

 

7.1.5 Religion 

Uppsatsens femte hypotes löd: Katoliker förväntas ha en senare sexual debut än övriga 

religioner. 

 

Denna hypotes kan bekräftas. I resultatet framkom att kristna i minoritet och muslimer har en 

tidigare debut än en katolsk kvinna. En kvinna ifrån den kristna minoriteten har sin debut i 

genomsnitt 0,6 år tidigare, medan en muslimsk kvinna har sin debut 1,7 år tidigare än en 



 

 28

katolsk kvinna. Som tidigare nämnt är den dominerande religionen i Rwanda kristendomen, 

mer specifikt är majoriteten av de kristna i Rwanda katoliker. 

 

Resultatet som framkommit i denna uppsats kan förklaras genom att hänvisa till Stella 

Babalolas argumentation. Argumentationen var att en minoritetsreligion har mindre 

begränsningar till att följa de religiösa restriktioner kring sexuellt beteende till skillnad från 

majoritetsreligionen som är mer begränsade. Eftersom en minoritetsreligion inte bemöter 

samma sociala obligationer att utöva sin religion till fullo (Babalola et al, 2001:18). Sociala 

obligationer till att utöva sin religion till fullo kan förklaras då, religiösa konventioner inte 

uppmuntrar sex utanför äktenskap (Penhollow et al, 2005:82). Med hänvisning till den 

tidigare forskningen kan det bättre förstås varför det kunde tänkas finnas skillnader i ålder vid 

sexual debut och religionstillhörighet. En annan del av resultatet som faller utanför hypotesen 

är att en kvinna som angett att hon inte har någon religion hade en ännu tidigare sexual debut, 

i genomsnitt 2,5 år tidigare. Även detta kan belysa Babalolas argumentation (2005), då de 

som inte har någon religiös koppling kommer att ha en tidigare debut för dessa individer kan 

sägas vara helt fria från sociala obligationer som kan styra dem till att inta ett visst passande 

beteende med hänvisning till en religiös tillhörighet. 

 

7.2 Slutsatser 
Uppsatsens syfte var att undersöka vilka faktorer som kunde tänkas ha ett samband med 

kvinnors ålder vid sexual debut, när händelsen skedde innan äktenskapet i Rwanda. Vi anser 

att syftet med uppsatsen är uppnådd. Med de resultat som erhållits finns det nu en bättre 

förståelse över vilka faktorer som kan ha ett samband med ålder vid sexual debut i Rwanda. 

Samtliga variabler hade ett samband till Ålder vid sexual debut, dock var Bostadsregion inte 

signifikant i Modell 2 och 3. Vad som kommer att ha ett samband till en kvinnas ålder vid 

sexual debut i Rwanda är: 

1. Ifall kvinnan har sex innan äktenskapet 

2. Ifall kvinnan migrerat 

3. Utbildningsnivå 

4. Skillnader i religionstillhörighet 

 

I denna uppsats har vi kommit fram till att unga i Rwanda har en genomsnittlig ålder vid 

sexual debut på 18 år. Den genomsnittliga åldern för debut betyder att de flesta har sin debut i 
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tidig vuxen år, snarare än tonår vilket hade varit mer problematiskt. Varför föräktenskapligt 

sex ansågs vara problematiskt berodde på att antal sexuella partners kunde öka, även att unga 

sällan använde kondom vilket kunde leda till oönskade konsekvenser. 

 

På grund av kontexten som sexuellt beteende i Rwanda befinner sig i, vilket är HIV/AIDS 

epidemin, var det intressant att undersöka vilka faktorer som ledde till tidigt sexual debut. Vi 

vet nu att utbildning är en faktor som skjuter upp ålder för debut. Vi vet även tack vare 

tidigare forskning att utbildning ökar förståelsen för kroppens anatom, att individer genom 

utbildning kan få tillgång till mer information om reproduktivhet samt hur man intar ett säkert 

sexuellt beteende. Eftersom det är få kvinnor i Rwanda som studerar kan detta ses som en 

faktor som bör förändras. Skulle fler av kvinnorna ha möjlighet till att utbilda sig, skulle de 

även oftare ha tillgång till information om ett säkert sexuellt beteende. Skulle fler ha tillgång 

till information om hur man initierar ett säkert sexuellt beteende skulle föräktenskapligt sex 

inte behövas ses som ett problem. 

 

Tidigare forskning visade att få sexuellt aktiva ungdomar i Rwanda använde kondom (RDHS, 

2005). Kondomanvändningen var en variabel som vi ursprungligen hade tänkt ha med i denna 

studie, men på grund av stort bortfall i den variabeln var det inte möjligt. Problemet uppstår 

då unga sägs mer sällan använda kondom. Det är en viktig faktor som nu faller bort ur 

diskussionen och resultatet. Hade variabeln ingått hade man mer specifikt kunnat studera dess 

samband till utbildningsnivå och föräktenskapligt sex. 

 

7.3 Problematik med studien  
En OLS regression var inte en optimal metod för datamaterial som denna. Anledningen är att 

enkäterna tillhandhåller respondenters nuvarande situation samt ger information om deras 

förflutna tid. Det kan orsaka problem eftersom vi är intresserade av att förstå händelser som 

tidigare ägt rum i respondenternas liv. Ett exempel kan vara att kvinnans nuvarande 

bostadsort tillhandhålls, men även åldern vid sexual debut. Respondenterna som deltagit är 

mellan åldrarna 15 - 49 år. Vilket betyder att en kvinna kan var 40 år när hon deltar, men att 

hon haft sitt första samlag när hon var 17 år, vi kommer inte känna till hennes bostadsort när 

hon var 17 år. Respondenten kan även nyligen ha flyttat till ett urbant område men fortfarande 

leva med landsbygdsinfluenser vilket kommer kunna påvisa möjliga skensamband som vi 

tyvärr inte kommer kunna kännas vid. 
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En metod som hade varit mer passande för denna typ av data är en event history analysis eller 

en survivial analysis som det också kallas, som är en lämpad analysmetod där fokus ligger på 

förekomsten av viktiga händelser över studieperioden som kommer att avgöra utfallet av 

studien (Kleinbaum & Klein 2005:5). Med en event history analysis skulle forskaren studera 

exempelvis tidslinjen av en individ fram tills att individen har upplevt den efterfrågade 

händelsen, vilket i detta fall skulle ha varit den sexuella debuten.  

 

Det märkbara problemet för denna uppsats har varit det begränsande antalet variabler. I Tabell 

2 kunde det observeras i den sista modellen när samtliga variabler ingick att andel förklarad 

varians var cirka 12 procent. Viket tydde på att modellerna i denna studie inte till fullo 

förklarar skillnader i ålder vid sexual debut, samt att det finns utelämnade variabler som kan 

tänkas ha en effekt på ålder vid sexual debut i Rwanda. Problematiken med tidig sexual debut 

sägs enligt tidigare forskning bero på faktum att antal sexuella partners ökar och att kondom 

sällan används. Det kan inom denna kontext tänkas att de utelämnade variablerna bland annat 

kan vara: 

· Hur många partners kvinnan hade haft 

· Om de använder kondom 

· Om de någon gång hade varit gravida/ och iså fall om det skett innan äktenskapet 

· Om någon av kvinnorna som ingått i föräktenskapliga sexuella relationer gjort abort 

· Föräldrarnas sysselsättning/ ekonomiska situation 

Dessa faktorer hade kunnat leda till modeller som mer kunnat förklara varians i ålder för 

sexual debut. 

 

I denna uppsats misstänker vi att det inte finns ett linjärt samband. Det framtogs en 

korrelationsmatris som visar styrkan i korrelationen mellan variablerna. Värdet som utläses är 

persons correlation som kan anta värden mellan -1 till +1. När koefficienten anger ett värde 

nära 1 tyder det på ett linjärt samband (Wahlgren, 2005). Men i korrelationsmatrisen som togs 

fram för denna studies variabler var värdena långt ifrån 1, tolkningen skulle kunna innebära 

att det inte finns ett linjärt samband eller att detta samband är svagt. Denna tolkning skedde 

dock senare under forskningens gång. Vi tror att det är den beroende variabeln som inte är 

linjär, det kan tänkas att sannolikheten till att en kvinna har sex ökar stegvis till en viss ålder. 

Men vid en viss ålder kan det tänkas att sannolikheten sjunker, eftersom att de flesta individer 
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i data har hunnit ha sex. Om så är fallet hade det krävts att göra en variabel transformation 

som kunde ha anpassat Ålder för sexual debut till en linjär regression (Edling & Hedström, 

2003:152). 

 

Intresset till att studera sexuellt beteende grundade sig i problematiken kopplat till tidig sexual 

debut och föräktenskapligt sex. Hade missanpassningen av beroende variabeln, Ålder vid 

sexual debut upptäckts tidigare kan det tänkas att uppsatsen istället genomfört en logistisk 

regression. Där den beroende variabeln istället kunde ha varit Sex äktenskap, uppsatsen hade i 

sådana fall kunnat studera sannolikheten till att ha sex innan eller inom äktenskapet.  

 

När en regressions analys utförs kan ett tillval vara att observera urvalets residualer. 

Residualen är feltermen av det predicerade värdet som regressionen beräknat fram (Borg & 

Westerlund, 2011) man kan även utrycka det som, avvikelsen mellan det riktiga värdet 

respondenten angivit och det predicerade värdet regressionen skattat fram. I denna analys 

fanns det många observationer som hade residual värden som översteg två enheter vilket är 

gräns värdet. En förklaring kan vara att det finns outliers, respondenter med avvikande värden 

som även kan ses som extremvärden. Eftersom åldern för sexual debut sträckte sig mellan 7 år 

och 38 år finns det en stor spridning i materialet.  

 

En studie har validitet när man med säkerhet kan lita på att de oberoende variabler som ingått 

i analysen, med säkerhet varit de enda som påverkade utfallet i den beroende variabeln. Det 

anger om forskningen varit helt giltig (Borg & Westerlund, 2011:16). Denna studie anses inte 

ha en hög validitet. Reabiliteten anses vara högre, reabiliteten framhäver stabiliteten i ett 

arbete. En utomstående ska kunna göra samma forskning med likadant material samt få 

samma resultat, måttet säger hur mycket av resultatet som är förvrängt av slumpen (Borg & 

Westerlund, 2011:26). Denna studie är replikerbar. Med tanke på bland annat problematiken 

kring metod delen, är denna studie inte generaliserbar. Men sambanden som observerats kan 

vara till inspiration till framtida forskning.  

 

7.4 Framtida forskning 
 
Det finns mycket forskning inom afrikansk kontext men forskningen kring Rwanda var 

begränsad. Denna uppsats kunde endast behandla de faktorerna på ett övergripligt sätt. 

Framtida forskning skulle kunna på ett djupare plan studera dessa faktorer. Mer specifikt kan 
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det tänkas att forskning kopplat till den låga skolgången bland kvinnor ska belysas, samt dess 

samband till ett riskfyllt sexuellt beteende i Rwanda. 

 

Det kan även tänkas att framtida forskning ska basera studien på ett begränsat åldersurval, 

exempelvis 15-25 åriga kvinnor, på så vis blir inte skillnaden mellan nutida situationen så 

skiljt ifrån situationen då personen hade sin sexuella debut. Ett annat alternativ är att även 

göra fältstudier, på så vis kan det skapas en bättre förståelse för de sociala skillnader och 

samhällsnormer som finns i dagens Rwanda. Problematiken med tidig sexual debut sägs enligt 

tidigare forskning bero på faktumet att antal sexpartners ökar och att kondom sällan används, 

därför skulle det ha varit intressant att ha inkluderat de variabler som nämndes i det förgående 

problemavsnittet till framtida forskning. 
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