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Sammanfattning 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka sexualvanor, preventivmedelsanvändning, 

egen upplevd hälsa, livsstilsfaktorer och förekomsten av HPV-vaccination bland elever som 

gick sista året på gymnasiet. Studien var en kvantitativ tvärsnittsstudie som var en del av den 

longitudinella studien ”Pornografi, ungdomar och hälsa”. Resultat visade att majoriteten av 

eleverna hade haft samlag (75 %, n=524) samt både givit (67 %, n=479) och fått oralsex (70 

%, n=498). Fyrtio procent (n=282) av eleverna hade haft one night stand, en fjärdedel (n=159) 

analsex och 29 procent (n=202) sex med en kompis. Preventivmedelsanvändningen ökade 

från första samlaget till det senaste medan kondomanvändningen minskade. Fem procent 

(n=38) av eleverna hade haft en könssjukdom, fler kvinnor än män. Signifikanta skillnader 

avseende sexuella erfarenheter fanns mellan elever på yrkesförberedande- respektive 

studieförberedande gymnasieprogram, mellan elever med låg- och hög självskattad hälsa samt 

mellan elever med lågt- och högt riskbeteende beträffande livsstilsfaktorer. Två tredjedelar av 

de kvinnliga eleverna var vaccinerade mot HPV. Ingen signifikant skillnad med avseende på 

kondomanvändning fanns mellan de kvinnliga eleverna som var vaccinerade respektive ej 

vaccinerade mot HPV. 

Kunskap om dessa skillnader mellan kön och mellan elever på olika studieprogram samt att 

riskfaktorer uppmärksammas kan förbättra sexualundervisning och 

preventivmedelsrådgivning i vilka barnmorskan har en viktig roll.  

 

Nyckelord: Preventivmedelsanvändning, samlag, sexualvanor, sexuellt överförbara 

sjukdomar, ungdomar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract  

The aim of this study was to examine sexual behavior, contraceptive use, self-rated health, 

lifestyle factors and the prevalence of HPV vaccination among last year high school students. 

The study was a quantitative cross-sectional study which was a substudy of the longitudinal 

study ” Pornography, Youth and Health”. Results showed that the majority of students had 

had sexual intercourse (75 %, n=524) and both performed (67 %, n=479) and received oralsex 

(70 %, n=498). Forty percent (n=282) of the students had had one night stand, a quarter 

(n=159) anal sex and 29 (n=202) percent sex with a friend. The contraceptive use increased 

from the first to the last intercourse while the use of condoms decreased. Five percent (n=38) 

of the students reported a sexually transmitted disease, more women than men. Significant 

difference in sexual experience was shown between students in vocational versus theoretical 

study programs, between students with low and high self-rated health as well as between 

students with low versus high risk behavior regarding lifestyle factors. Two thirds of the 

female students were vaccinated against HPV. No significant difference regarding condom 

use was shown between the female students who were vaccinated against HPV compared with 

non-vaccinated. 

The knowledge of existing differences between gender, between students at different high 

school programs and attention to risk factors can improve sex education and contraceptive 

counseling in which the midwife has an important role. 

 

Keywords: Adolescent, coitus, contraceptive use, sexual habits, sexually transmitted diseases 
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Inledning 

Det finns en rad bidragande orsaker till att ungdomars sexualvanor, attityder till sex, kärlek 

och användning av preventivmedel har förändrats de två senaste decennierna. Att ungdomar 

inte använder preventivmedel medför ett riskbeteende som kan bidra till oönskade graviditeter 

samt spridning av sexuellt överförbara infektioner vilket kan påverka den framtida fertiliteten. 

Användning av alkohol, rökning och droger tycks påverka ungdomar negativt och kan tänkas 

leda till ökat risktagande vad gäller sexualvanor och preventivmedelsanvändning. Vaccination 

mot humant papillomvirus (HPV) är nyligen införd för flickor i Sverige och har orsakat oro 

över om det kan leda till minskad kondomanvändning. 

 

Sexualvanor  

Två av de elva folkhälsomålen som riksdagen beslutade om 2003 gäller sexuell och 

reproduktiv hälsa. Det ena målet behandlar ”gott skydd mot smittspridning” och det andra 

”trygg och säker sexualitet och god reproduktiv hälsa” (Statens folkhälsoinstitut, 2010).   

 

De senaste två decennierna rapporteras en mer liberal syn på sex än tidigare (Edgardh, 2001; 

Forsberg, 2006; Socialstyrelsen, 2009: Tikkanen, Abelsson & Forsberg, 2011; Danielsson et 

al., 2012). Kopplingen mellan sex och kärlek har minskat då en större andel av befolkningen 

menar att det är mer accepterat att ha sex med personer utan att ha en kärleksrelation. Denna 

attitydförändring kan även ses hos ungdomar där en större andel än tidigare rapporterar sig ha 

haft ”sex första kvällen”. Andelen ungdomar som använt kondom vid sexuell kontakt med en 

ny partner har minskat (Socialstyrelsen, 2009; Tydén, Palmqvist, & Larsson, 2012; 

Folkhälsomyndigheten, 2014). Fler ungdomar reser och är mer öppna för sexuella kontakter 

med personer från andra länder. Introduktionen av internet påverkar personer i alla åldrar och 

har medfört ett mer lättillgängligt sätt att knyta nya kontakter i kärleks- och sexuella syften 

men även pornografin har blivit mer lättillgänglig (Panatto et al., 2012). 

 

Genomsnittsåldern för ungdomars samlagsdebut i Sverige ligger förhållandevis stabilt på 16 

år (Andersson-Ellström & Milsom, 2002; Socialstyrelsen, 2009; Panatto et al., 2012; 

Folkhälsomyndigheten, 2014). Kvinnor tenderade att ha haft sitt första samlag med en äldre 

partner medan männens första samlag var med en partner som var lika gammal eller yngre 

(Häggström-Nordin, Borneskog, Eriksson, & Tydén, 2011; Panatto et al., 2012). Enligt 
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Tikkanen et al. (2011) skedde den sexuella debuten för svenska ungdomar oftast med någon 

de hade en relation med sedan tidigare.  

 

Enligt Socialstyrelsen har det totala antalet sexualpartners under livet hos befolkningen ökat, 

baserat på resultatet av två stora befolkningsundersökningar. Siffror från 1996 visade att det 

totala antalet samlagspartners i åldersgruppen 18 till 74 år, var 7,1 för män respektive 4,6 för 

kvinnor (Socialstyrelsen, 2009; RFSU, 2010). Andersson-Ellström och Milsom (2002) visade 

ett genomsnitt på 5,9 sexpartners medan senare data tyder på en ökning av antalet partners 

(Larsson & Tydén, 2006; Danielsson et al., 2012; Smittskyddsinstitutet, 2013a). Denna 

ökning bekräftas av Tydén et al. (2012) som visade ett medelvärde på 11 sexpartners hos 

kvinnliga universitetsstudenter, med ett snitt på 2,6 partners det senaste året. För män 

rapporterades liknande siffror med 13 sexpartners samt ett medel på 3 sexpartners det senaste 

året (Tikkanen et al., 2011).  Svenska gymnasieelever som hade gjort samlagsdebut hade i 

genomsnitt haft 2 sexpartners när de var 16 år (Häggström-Nordin et al., 2011).  

 

De tio procent mest sexuellt aktiva kvinnorna och männen rapporterade sig haft sex med 6 

eller fler partners under de senaste tolv månaderna (Tikkanen et al., 2011). Sexton procent av 

ungdomar mellan 18 och 20 år har haft 10 eller fler sexpartners. Äldre studier (Edgardh, 

2001) har definierat att ha mer än 5 sexpartners som riskabelt sexbeteende (vid 17-års ålder). 

Drygt en tredjedel av 18 till 30-åringar har haft tillfälliga sexpartners under det senaste året 

(Leval et al., 2011). 

 

Att ha haft sitt första samlag innan 15 års ålder har definierats som tidig samlagsdebut 

(Edgardh, 2003; Buttmann, Nielsen, Munk, Liaw, & Kjaer, 2011; Olesen et al, 2011). 

Forskning har visat att tidig samlagsdebut och att inte använda något preventivmedel vid 

senaste samlaget kunde associeras med ett större antal sexpartners (Kuortti & Kosunen, 2009; 

Buttmann et al., 2011; Olesen et al., 2011). Ungdomar med tidig samlagsdebut hade mindre 

god erfarenhet av skolan, samt uppgav sig ha en sämre hälsa och mindre välbefinnande. De 

hade även större erfarenheter av tobaksbruk och berusningsdrickande än 15-åringar som inte 

hade haft sin samlagsdebut (Makenzius & Larsson, 2013). Edgardh (2001) har också 

rapporterat att tidig samlagsdebut var relaterat till ett ökat antal sexpartners, ”one night stand” 

samt mer avancerade sexuella erfarenheter. En sexdebut efter 20 års ålder (5 % av deltagarna) 

minskade risken för sexuellt överförbara könssjukdomar samt sexuellt riskbeteende jämfört 

med en sexdebut före 20 års ålder. De som debuterat tidigt (24 % före 15 års ålder) hade 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=Kuortti%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19221934
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=Kosunen%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19221934
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=Kosunen%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19221934
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också lägre självkänsla än de sena debutanterna (Tikkanen et al., 2011). Trettiotvå respektive 

31 procent av svenska kvinnor och män hade haft samlag vid 15 års ålder (Currie, et al., 

2012).  

 

Av manliga universitetsstudenter hade 70 procent erfarenhet av vaginalt sex, liksom nästan 

hälften av kvinnorna. Oralsex rapporterades av 65 procent av männen och 44 procent av 

kvinnorna samt analsex av 18 respektive 14 procent (Caetano et al., 2010). Något högre 

siffror rapporterades av svenska kvinnliga universitetsstudenter där 94 procent hade utfört 

oralsex och 32 procent hade haft analsex (Larsson & Tydén, 2006). Av de något yngre 

eleverna på gymnasiet hade 37 procent av männen och cirka hälften av kvinnorna givit och 

mottagit oralsex. Vidare hade en femtedel av männen och en fjärdedel av kvinnorna haft 

analsex (Häggström-Nordin et al, 2011). Tikkanen et al. (2011) fann att ungefär 90 procent av 

personer i åldern 15 till 29 år hade haft smek/gnidsex, 85 procent oralsex, 82 procent vaginalt 

samlag och 40 procent analt samlag.  

 

Preventivmedel 

Forskning har visat att ungdomar använder preventivmedel i högre grad som skydd mot en 

oönskad gravditet än som skydd mot sexuellt överförbara sjukdomar (Forsberg, 2006; 

Widdice, Cornell, Liang, & Halpern-Felsher, 2006; Jörgensen, Andersen, Olesen, & 

Terkildsen-Maindal, 2013; Folkhälsomyndigheten, 2014). Kondom är ett preventivmedel som 

skyddar mot oönskad graviditet samt ger skydd mot STI och kan användas vid vaginalt-, 

analt- och oralt sex (Smittskyddsinstitutet, 2013b). Studier (Tanner, Hensel & Fortenberrys, 

2010; Parkes, Wight, Henderson, Stephenson, & Strange, 2009) har visat att hälften av 

kvinnor i tonåren använde kondom vid sitt första samlag och cirka 10 procent använde 

hormonell prevention. Dubbelt skydd; det vill säga både kondom och hormonella 

preventivmedel användes i mellan 5 och 10 procent av samlagen (både vid de första och de 

senare) vilket stöds av Larsson, Tydén, Hanson, och Häggström-Nordin (2007). Enligt Parkes 

et al. (2009) använde ungefär 20 procent inte något skydd alls, vilket bekräftades av svenska 

studier (Häggström-Nordin, Hanson, & Tydén, 2002; Larsson & Tydén, 2006).  

 

Svensk forskning har visat att 60 till 70 procent av ungdomar använde kondom och 10 till 18 

procent p-piller vid sitt första samlag (Häggström-Nordin et al., 2002; Larsson & Tydén, 

2006; Larsson et al., 2007; Currie et al., 2012). Preventivmedelsanvändningen vid senaste 
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samlaget rapporterades till 84 procent (Häggström-Nordin et al., 2011) och uppdelat på kön 

var det 77 procent av kvinnor och 61 procent av män som använde något skydd (Larsson et 

al., 2007). Kondomanvändningen var mellan 25 och 58 procent för kvinnor samt 36 till 69 

procent för män (Larsson et al., 2007; Tikkanen et al., 2011; Currie et al., 2012; Tydén et al., 

2012). P-pilleranvändning rapporterades av mellan 25 och 54 procent av både kvinnor och 

män i svenska studier (Häggström-Nordin et al., 2011; Currie et al.; 2012; Tydén et al., 2012). 

Vid ökande ålder ökade även preventivmedelsanvändningen för båda könen (Panatto et al., 

2012). 

 

En hög andel samlag utan preventivmedel förekom hos kvinnor som nekade till att de försökte 

bli gravida (Bartz, Shew, Ofner & Fortenberry, 2007). Sextio procent av amerikanska unga 

kvinnor använde inget skydd alls (Tanner et al., 2010). En fjärdedel av kvinnorna som hade 

haft vaginalt samlag hade någon gång varit gravid. De flesta hade inte använt någon 

preventivmetod medan en tredjedel uppgav att de använt en preventivmedelsmetod som 

misslyckats (Tikkanen et al. 2011). 

 

Orsaker till att ungdomar inte använde kondom kunde vara att man hade en relation med eller 

litade på sin partner, använde en annan preventivmetod, ingen kondom fanns tillgänglig, det 

var dyrt, det blev ett avbrott, minskad känslighet, alkoholpåverkan, ökad njutning utan samt 

att man inte kände sig bekväm med att använda kondom (Widdice et al., 2006; Bartz et al., 

2007; Caetano et al., 2010; Smittskyddsinstitutet, 2011; Tikkanen et al., 2011; Erlandsson, 

Jinghede Nordvall, Öhman, & Häggström-Nordin, 2013). Positiva effekter av 

kondomanvändning ansågs vara att det upplevdes fräscht och hygieniskt, gav minskad oro 

efter samlaget, var ansvarstagande, bra glidmedel, gav längre samlag samt skydd mot 

könssjukdomar vid anala samlag (Darj & Bondestam, 2003; Tikkanen et al., 2011). Det var 

vanligare att unga kvinnor, jämfört med unga män, påtalade att skydd mot sexuellt 

överförbara sjukdomar var en positiv effekt av kondomanvändning (Widdice et al., 2006).  

 

Inkonsekvent användande av kondom var vanligare bland personer med låg utbildningsnivå 

och lägre ekonomisk status. Kvinnor med utlandsfödda mödrar var dubbelt så benägna att 

rapportera konsekvent kondomanvändande vid samlag med tillfälliga partners än kvinnor med 

svenskfödda mödrar (Leval et al. 2011). Samlagsdebut innan 15 års ålder har setts vara 

korrelerat till ökad risk att rapportera inkonsekvent användande av preventivmedel under det 

senaste året (Magnusson, Masho & Lapane, 2012; Kuortti & Kosunen, 2009; Leval et al., 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=Kosunen%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19221934
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2011). Ungdomar ansåg att det var bådas ansvar att ta upp frågan om kondom men oftast var 

det kvinnorna som gjorde det (Darj & Bondestam, 2003). Detta bekräftades även av 

Smittskyddsinstitutet (2011) som rapporterade att ungdomar i högre grad ansåg att det var 

kvinnornas ansvar.  

 

I de fall man hade en ny/tillfällig partner som man inte kände sedan tidigare var det mellan en 

fjärdedel och hälften av deltagarna som inte använde kondom (Tydén, Olsson & Häggström-

Nordin, 2001; Andersson-Ellström & Milsom, 2002; Tikkanen et al., 2011). Män använde i 

större utsträckning än kvinnor alltid eller nästan alltid kondom med tillfälliga partners, 41 

procent respektive 34 procent (Leval et al., 2011). Darj och Bondestam (2003) rapporterade 

att 72 procent av ungdomar hade haft samlag utan kondom med en ny partner. Faktorer som 

har visats påverka ungdomar till minskad preventivmedelanvändning var alkoholkonsumtion, 

lågt självförtroende, ökad sexuell erfarenhet samt att ha haft one night stand (Jörgensen et al., 

2013).  

 

Kondom användes sällan av kvinnor och män vid oralsex. Män använde kondom i större 

utsträckning än kvinnor vid analsex (50 % respektive 30 %). Det var vanligare bland studenter 

som praktiserade analsex att inte använda kondom vid vaginala samlag, 33 procent jämfört 

med 71 procent hos dem som aldrig hade haft analsex (Caetano et al., 2010). Detta är något 

som även påtalats av Leval et al. (2011). Caetano et al. (2010) drog slutsatsen att den ökade 

kondomanvändningen vid vaginala samlag kunde bero på att kondom användes i högre grad 

för att förhindra graviditet än som skydd mot smitta.  

 

Sexuellt överförbara sjukdomar 

Det finns ett flertal olika sjukdomar som kan överföras sexuellt och orsakas av antingen virus 

eller bakterier (Smittskyddsinstitutet, 2013b). I Smittskyddslagen (SFS, 2004:168) behandlas 

sjukdomar som anses så pass allmänfarliga att vård och behandling ges utan kostnad för att 

förhindra vidare smittspridning. I Sverige och i övriga världen är HPV den vanligaste sexuellt 

överförbara infektionen. Det finns över 100 olika dokumenterade HPV-typer av vilka 40 kan 

infektera könsorganen. En infektion med HPV läker i vissa fall ut av sig själv utan att ge 

symtom men kan även orsaka kondylom och gynekologiska cellförändringar som senare kan 

utvecklas till livmoderhalscancer (Folkhälsomyndigheten, 2012).  
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Drygt en fjärdedel av ungdomar har haft någon form av sexuellt överförbar sjukdom (STI) 

(Tydén et al., 2001; Andersson-Ellström & Milsom, 2002). Frekvensen rapporterade 

könssjukdomar i en svensk kvinnlig studentpopulation har ökat från 14 procent år 1999 till 29 

procent år 2009 (Tydén et al., 2012). Klamydia (6,7 procent) var den vanligast rapporterade 

könssjukdomen följt av HPV (3,4 procent) (Tydén et al., 2001). Svenska gymnasieungdomar 

rapporterade en frekvens på 4 procent gällande könssjukdomar (Larsson et al., 2007). 

 

Ungdomar ansåg att det är viktigare att använda kondom vid sexuella kontakter utomlands än 

i Sverige. Vid sexuella kontakter hemmavid gick ungdomarna i högre grad efter utseendet och 

vad de har hört om personen när de bestämde sig för om kondom skulle användas. Ifall 

oskyddade samlag hade skett kunde de gå och testa sig, främst för klamydia (Darj & 

Bondestam, 2003; Smittskyddsinstitutet, 2011).  

 

Av sexuellt aktiva personer i åldern 18 till 30 år var det ungefär en av tio som ansåg sig ha en 

hög risk för att få en sexuellt överförbar sjukdom enligt Leval, et al. (2011). Att inte vara i ett 

förhållande, samt för män att ha analsex, gjorde att man ansåg sig ha högre risk. Män använde 

oftare kondom vid tillfälliga sexuella kontakter vilket inte var associerat med att män ansåg 

sig ha en högre risk för att få en sexuellt överförbar sjukdom, vilket var fallet för kvinnor. 

Detta bekräftades av en svensk studie som påtalade att kvinnor i högre grad var rädda för att 

bli smittade av en könssjukdom än vad män var. Manliga deltagare ansåg att de flesta 

sjukdomarna inte var så farliga för män samt att det var liten risk att de skulle smittas. Ingen 

av männen hade tänkt på att de skulle kunna föra vidare smitta och göra det svårare för 

framtida flickvänner att få barn (Darj & Bondestam, 2003). Kvinnor var i högre grad rädda för 

att bli infertila än att få en sexuellt överförbar sjukdom (Andersson-Ellström & Milsom, 

2002).  

 

En tiondel av ungdomarna hade någon gång haft en klamydiainfektion och en femtedel 

uppgav att de riskerade att smittas av klamydia (Tikkanen et al., 2011). Endast två av 79 

kvinnor trodde sig ha kunnat smitta sin partner vid sitt senaste samlag och endast en trodde 

sig själv ha kunnat smittas av sin partner (Andersson-Ellström och Milsom, 2002). De flesta 

ungdomar ansåg det skulle vara mycket allvarligt om de skulle få hiv, medan betydligt färre, 

och framförallt män, inte ansåg att en klamydiainfektion skulle vara särskilt allvarlig 

(Tikkanen et al., 2011; Smittskyddsinstitutet, 2011; Erlandsson et al., 2013).  
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De kvinnor som hade mer kunskap om STI hade en historia med fler sexpartners, tidigare 

historia av STI, rökning och ett mer frekvent intag av alkohol (Andersson-Ellström & 

Milsom, 2002; Kuortti & Kosunen, 2009). En högre andel av kvinnorna som haft sin 

samlagsdebut före 14 års ålder hade haft en könssjukdom jämfört med kvinnor med senare 

debut (Olesen et al., 2011).  

 

Ungdomar som hade haft fler sexpartners rapporterade i större utsträckning en historia av STI 

än de som hade haft färre (Kuortti & Kosunen, 2009) vilket stöds av Caetano et al. (2010) 

som påpekade att en av de viktigaste faktorerna för att få STI var antalet sexpartners. Kvinnor 

som hade samlagsdebuterat före 15 års ålder hade en nästan tvåfaldigt ökad risk för att svara 

att de sällan eller aldrig använde kondom (Leval et al., 2011). Kvinnor som enbart använde 

orala preventivmedel hade sämre kunskap om att inte alla sexuellt överförbara sjukdomar gav 

symtom eller var behandlingsbara (Parkes et al., 2009).  

 

Livsstilsfaktorer  

Alkohol 

Definitionen på riskkonsumtion varierar mellan olika studier. Enligt Folkhälsomyndigheten 

(2013b) föreligger riskbruk av alkohol vid intag av mer än 9 standardglas för kvinnor och 14 

för män, eller mer än 3 respektive 4 standardglas för kvinnor och män vid ett och samma 

tillfälle. Statens folkhälsoinstitut (Ungdomsstyrelsen, 2013) har definierat riskabla 

alkoholvanor utifrån en poängsumma från AUDIT-formuläret samt om man har varit berusad 

två till tre gånger i månaden eller oftare. Centralförbundet för alkohol- och 

narkotikaupplysning (CAN) använde istället termerna alkoholkonsument, intensivkonsumtion, 

samt hög- och riskkonsumtion. Högkonsumtion definierades som alkoholkonsumtion 

motsvarande minst 9 standardglas i veckan för kvinnor och minst 14 för män, medan 

intensivkonsumtion definierades som att ha druckit en hel flaska vin eller motsvarande vid ett 

och samma tillfälle. CAN rapporterade även en sammansatt variabel kallad riskkonsumtion 

som var högkonsumtion och/eller intensivkonsumtion en gång i månaden eller oftare (Gripe, 

2013). Berusningsdrickande är oavsett en persons ålder alltid en medicinsk risk och en 

definition på berusning är att dricka 4 respektive 5 standardglas för kvinnor och män vid 

samma tillfälle (Andréasson, & Allebeck, 2005).  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=Kuortti%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19221934
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=Kosunen%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19221934
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Riskerna med alkohol har rapporterats vara störst hos unga och några positiva hälsoeffekter 

har inte kunnat ses förrän vid 40-års ålder och då endast vid låg konsumtion (Andréasson, & 

Allebeck, 2005). Alkoholbruk kan påverka ungdomar psykiskt och fysiskt, leda till riskabla 

sexvanor, öka risken för skador och missbruk, samt skada ungdomars hjärna då denna ännu 

inte är fullt utvecklad i de sena tonåren (Brown et al., 2008). Tio procent av 15-åringar drack 

alkohol varje vecka och drygt en fjärdedel hade varit berusade åtminstone två gånger vid 15-

års ålder (Currie et al., 2012). År 2012 uppvisade var fjärde kvinna och var femte man 

riskabla alkoholvanor i åldersgruppen 16-19 år (Ungdomsstyrelsen, 2013). Tre fjärdedelar av 

eleverna i gymnasiets årskurs två var alkoholkonsumenter och månatlig intensivkonsumtion 

rapporterades av 25 procent av kvinnorna och 33 procent av männen. Högkonsumtion 

förekom hos drygt 10 procent av båda könen. Riskkonsumtion, en sammanräkning av 

intensivkonsumtion och högkonsumtion, fanns hos 27 procent av kvinnor och 34 procent av 

män (Gripe, 2013). 

 

Tobaksbruk 

Drygt en tredjedel av kvinnor och en fjärdedel av män i gymnasiets årskurs två angav att de 

rökte. Av dessa var det 9 respektive 6 procent av kvinnor och män som angav att det skedde 

varje dag. Dagligt bruk av snus förekom hos 1 procent av kvinnorna och 12 procent av 

männen (Gripe, 2013). En äldre studie på gymnasieelever visade att cirka 11 procent rökte 

dagligen och 18 procent snusade (Larsson et al., 2007). De dagligrökande gymnasieeleverna 

hade haft samlag i högre grad än icke-rökande elever (Häggström-Nordin et al., 2011).  

 

Aktiv rökning och att dricka sig berusad mer än tre gånger per månad hos män har visats vara 

korrelerat med ökat sexuellt riskbeteende enligt Buttmann et al. (2011). De visade att män 

som rökte samt regelbundet drack sig berusade, i större utsträckning hade haft fler än åtta 

sexpartners. Att ha haft två eller fler sexpartners det senaste halvåret visade sig ha samband 

med att vara singel, rökare, dricka sig berusad mer än tre gånger i månaden, vara bosatt 

centralt (i huvudstaden) och tidig samlagsdebut. Även rökande kvinnor visade sig ha en 

tidigare sexdebut jämfört med kvinnor som inte rökte (Olesen et al., 2011).  

 

Det har rapporterats att svenska ungdomar regelbundet dricker alkohol och mer så bland män 

än kvinnor. En hög alkoholkonsumtion var en av de faktorer som negativt påverkade 

användningen av kondom vid vaginala- och anala samlag (Tikkanen et al., 2011; Darj & 

Bondestam, 2003; Larsson et al., 2007). Fyrtiotre procent av kvinnliga studenter hade haft 
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samlag under influens av alkohol som de senare ångrade (Tydén et al., 2012). Vid ett ökat 

bruk av alkohol, tobak eller andra droger hos manliga studenter, samt ökat antal sexpartners 

hos kvinnliga, rapporterades en minskande benägenhet att använda kondom eller annat 

preventivmedel (Cavazos-Rehg et al. 2010; Santelli, Carter, Orr & Dittus, 2009).  

 

Faktorer som har setts vara korrelerade till ökat sexuellt risktagande är tidig sexdebut, ökat 

alkohol- och drogintag, och ett stort antal sexpartners det senaste året. Det var också mer 

vanligt förekommande att högkonsumenter av alkohol, cannabis eller andra droger hade haft 

en könssjukdom under det senaste året (Tikkanen et al., 2011). Antalet sexpartners ökade 

bland studenter med ett flertal riskbeteenden så som till exempel rökning, alkohol och droger. 

Mer än hälften av de studenter som hade haft fyra riskbeteenden, jämfört med en femtedel 

utan riskbeteenden, hade haft fyra eller fler sexpartners (Santelli et al., 2009).  

 

Självskattad hälsa 

Enligt Statens folkhälsoinstitut (2013) sågs under 1990-talet en ökning av nedsatt psykiskt 

välbefinnande bland ungdomar i åldern 16 till 24 år. Mellan år 1989 och 2005 tredubblades 

den andel ungdomar som rapporterade att de led av oro, ångest eller ängslan. En ökande andel 

rapporterade sig ha sömnproblem, värk i skuldror och nacke och lida av ständig trötthet 

samtidigt som siffrorna för vård och behandling av ungdomar med depression, 

självskadebeteende eller självmordsförsök ökade. Dubbelt så många unga kvinnor som män 

(48 % mot 24 %) uppgav att symtom såsom huvudvärk, ont i magen, nedstämdhet, irritation, 

nervositet, sömnsvårighet och yrsel förekom i hög grad. Prevalensen av symtom ökade med 

kvinnornas ålder (Currie et al., 2012).  

 

Utbildning 

År 1991 hade 30 procent av alla mödrar till barn i åldern 0 till 29 år enbart 

grundskoleutbildning. Dessa siffror hade sjunkit till 12 procent år 2011 samtidigt som andelen 

mödrar som vidareutbildat sig efter gymnasiet ökat från 24 till 45 procent under samma 

tidsintervall (Statens folkhälsoinstitut, 2013). Kvinnor och män med lägre utbildningsnivå 

uppgav sig i större utsträckning inte eller inkonsekvent använda kondom vid sexuella 

kontakter vid jämförelse med personer med högre utbildningsnivå (Leval et al., 2011). Sjutton 

procent av kvinnor med mindre än tolv års utbildning var 14 år eller yngre vid sin sexdebut, 
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jämfört med 11- respektive 7 procent bland de som hade 13 till 16, respektive mer än 17 års 

utbildning (Olesen et al., 2011).  

 

Val av studieprogram har i tidigare studier kunnat korreleras till föräldrars utbildningsnivå, att 

läsa på ett teoretiskt studieförberedande gymnasieprogram var relaterat till högre utbildade 

föräldrar (Edgardh, 2000, 2002a). Flera studier har visat att elever som går yrkesförberedande 

gymnasieprogram i högre grad har haft samlagsdebut än de elever som läser på 

studieförberedande program (Edgardh, 2002a, 2002b; Häggström-Nordin, 2005; Häggström-

Nordin et al., 2011). Kvinnor som läste yrkesförberedande program, hade tidigare i livet haft 

sexerfarenheter samt reproduktiva problem (Edgardh, 2000). 

 

Svenska gymnasieelever skiljde sig ifråga om sexuella erfarenheter beroende på om de läst ett 

yrkesförberedande- eller studieförberedande gymnasieprogram. De som gick ett 

yrkesförberedande program hade i högre grad haft samlag och givet och mottagit oralsex. 

Denna skillnad var mer uttalad för kvinnor än för män (Häggström-Nordin et al., 2011). Att 

läsa ett yrkesförberedande gymnasieprogram har visats påverka när man gör sin 

samlagsdebut. Elever på yrkesförberedande program var mer benägna att ha debuterat tidigare 

än de som läste på ett studieförberedande program (Edgardh, 2001).   

 

HPV-vaccination 

I dagsläget finns vaccin mot två av 14 cancerassocierade högrisktyper av HPV, samt mot två 

lågrisktyper som kan ge kondylom och låggradiga cellförändringar på livmoderhalsen 

(Folkhälsomyndigheten, 2012). För fullgott skydd skall vaccinet tas i tre doser. Sedan 2010 är 

det inkluderat i barnvaccinationsprogrammet och vaccinet erbjuds inom skolhälsovården till 

flickor i årskurs fem och sex. Vaccinet tas med fördel innan sexdebut då det inte läker ut 

redan förekommande infektion (Folkhälsomyndigheten, 2013a). Trots vaccination är det 

viktigt att gå på cellprovskontroll eftersom vaccinet inte skyddar mot alla HPV-typer som kan 

orsaka cancer (Folkhälsomyndigheten, 2012).  

 

Ingen skillnad i incidens avseende tester för eller diagnos av könssjukdomar eller graviditet, 

samt preventivmedelsrådgivning har visats bland kvinnor som fått HPV-vaccin, jämfört med 

de som inte fått det (Bednarczyk, Davis, Ault, Orenstein & Omer, 2012). Andersson-Ellström 

och Milsom (2002) undersökte ungdomars kunskap kring HPV och fann att mindre än hälften 
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kände till att infektionen kunde uppträda utan symtom. Det bristande kunskapsläget stöttas av 

Leval et al. (2011).  

 

Risken att bli utsatt för HPV ökade vid riskfaktorer såsom tidig samlagsdebut, stort antal 

sexpartners och partnernas tidigare sexuella erfarenheter/kontakter. Kvinnor löpte större risk 

än män att bli utsatta för HPV redan vid sin samlagsdebut eftersom de ofta debuterade med 

äldre män som då redan kunde ha kommit i kontakt med HPV (Panatto et al., 2012).  

 

Problemformulering  

I barnmorskans yrkesroll ingår att informera och ge rådgivning angående preventivmedel och 

sexuellt överförbara sjukdomar. Ungdomars preventivmedelsanvändning förändras och 

kondomanvändningen minskar vilket kan leda till oönskade graviditeter samt spridning av 

sexuellt överförbara infektioner och påverka den framtida fertiliteten. Användning av alkohol, 

rökning och droger, liksom att ha låg självskattad hälsa, kan påverka ungdomar negativt och 

leda till ökat risktagande gällande sexuell hälsa. Dessa två frågor är viktiga att studera över tid 

för att kunna stötta ungdomar när de kommer för rådgivning. Vaccination mot humant 

papillomvirus har påbörjats men är ännu en ny företeelse i Sverige och ökad kunskap kring 

hur detta påverkar ungdomars preventivmedelsanvändning behövs.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande arbete var att undersöka sexualvanor, preventivmedelsanvändning, 

självskattad hälsa, livsstilsfaktorer samt förekomsten av könssjukdomar och HPV-vaccinering 

bland svenska elever som gick sista året på gymnasiet.  

 

1. Hur såg sexualvanor, preventivmedelsanvändning, livsstilsfaktorer och förekomst 

av sexuellt överförbara sjukdomar ut hos eleverna? 

2. Förelåg det skillnader gällande sexualvanor och preventivmedelsanvändning i 

förhållande till variabler som kön, studieprogram, självskattad hälsa och 

livsstilsfaktorer?  

3. Hur stor andel av de kvinnliga eleverna var vaccinerade mot HPV? 

4. Förelåg det skillnader avseende kondomanvändning bland kvinnliga elever som 

fått respektive inte fått HPV-vaccin? 

 

Metod 

Forskningsdesign 

Föreliggande studie är en kvantitativ tvärsnittsstudie och den andra delen av en longitudinell 

studie. 

 

Population/Urval  

Studiepopulationen var elever på kommunala och fria gymnasieskolor i två städer i 

Mellansverige. Urvalet till baslinjestudien var slumpmässigt och baserades på en 

powerberäkning med syftet att undersöka skillnader mellan högkonsumenter (pornografi varje 

vecka) och lågkonsumenter (pornografi mer sällan än varje vecka) avseende psykosomatiska 

symtom. Powerberäkningen baserades på tidigare rapporterade psykosomatiska symtom 

definierade av WHO (Åslund, Starrin, & Nilsson, 2010) i en ungdomspopulation. Den totala 

populationen för till baslinjestudien var 2562 gymnasieelever i årskurs ett i de två städerna 

(1254 män 1308 kvinnor). Poweranalysen resulterade i ett stickprov med 53 slumpmässigt 

utvalda klasser med totalt 1134 elever (613 män, 521 kvinnor) vilket beräknades vara 

tillräckligt stort för att hitta skillnader mellan högkonsumenter och lågkonsumenter avseende 

psykosomatiska symtom (power 80 procent).  
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En uppföljande studie, vilken detta arbete baserades på, gjordes två år efter det första 

datainsamlingstillfället och utfördes då eleverna gick sista året i gymnasiet. Studiedeltagarna 

var unga kvinnor och män från både studie- och yrkesförberedande gymnasieprogram. Vid det 

andra och aktuella datainsamlingstillfället befann sig 74 procent av deltagarna (n=703) i 

klassrummet varav tre nekade till att delta i studien (två kvinnor och en man). Ett 

frågeformulär skickades postledes till 120 elever som ej var närvarande vid tillfället, 30 elever 

besvarade den (svarsfrekvens 25 %) vilket resulterande i totalt 730 frågeformulär, varav 375 

män och 355 kvinnor.  

 

Datainsamlingsmetod  

Frågeformuläret som användes för datainsamling utarbetades av forskargruppen ansvarig för 

”Pornografi, ungdomar och hälsa-studien”. Den innehöll 48 frågor om levnadsvanor, psykisk 

ohälsa, fysisk hälsa, sexuella erfarenheter, preventivmedel, förekomst av STI, 

vaccinationsstatus för HPV och förekomst av sexuellt våld. Svarsalternativen var ja, nej samt 

flervalsfrågor. För de ungdomar som saknade erfarenhet inom något område inom 

självupplevda erfarenheter fanns alternativet ”inte aktuellt/relevant för mig”. Inför första 

utdelningen av frågeformulär testades den på en pilotgrupp med ett test/retest i en annan stad. 

Majoriteten av frågorna i formuläret hade tidigare använts i forskning i Sverige. I 

föreliggande studie valdes 19 frågor ut från frågeformuläret (bilaga 1) för att beskriva och 

besvara det aktuella syftet och frågeställningarna. 

 

Tillvägagångssätt 

Tillstånd för studien söktes hos gymnasiechefen i de aktuella städerna. Rektorerna på de olika 

skolorna kontaktades därefter via e-post (se bilaga 2) och telefonsamtal för att informeras om 

studien och ge tillstånd till genomförande. Två skolor medgav ej tillstånd och ersattes då med 

andra skolor. Lärare på skolan informerades om studiens mål via ett brev och följdes vid 

behov upp med telefonkontakt. Skolsköterskan på respektive skola informerades angående 

studiens syfte för att kunna svara på eventuella frågor från eleverna efter att frågeformulären 

fyllts i.  

 

Inför första datainsamlingen besökte huvudförfattaren och två specialtränade 

forskningsassistenter alla klasser och gav information om studien. Eleverna informerades om 

att deltagande var frivilligt och att de som ej ville delta hade möjlighet att lämna klassrummet 
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eller stanna och enbart läsa igenom formuläret. Samtycke från eleverna inhämtades i samband 

med datainsamlingen och då deltagandet var frivilligt kunde eleven när som helst välja att 

avbryta sin medverkan. Efter att eleverna informerats om detta (bilaga 3) ansågs tillstånd ha 

inhämtats genom att de valde att fylla i frågeformuläret och därmed delta i studien. 

Frågeformuläret besvarades på plats i klassrummet och för att säkerställa deltagarnas 

integritet placerades bänkarna åtskilt. Ifyllandet av frågeformuläret tog cirka 25 till 35 minuter 

och frågeformuläret placerades sedan i ett igenklistrat kuvert som samlades in av 

forskningsassistenten. En hänvisning till lokala ungdomsmottagningar gavs i samband med 

datainsamlingarna. Elevernas deltagande i studien bestod i att besvara frågeformuläret. Under 

datainsamlingen var forskare eller sjuksköterska närvarande. Vikten av seriösa svar betonades 

i informationen som forskaren/sjuksköterskan gav de deltagande eleverna. Efter insamlingen 

av frågeformulären kodades dessa av forskaren.  

 

Dataanalys 

Data matades in i IBM Statistical Packages of Social Sciences, SPSS 20 och presenteras med 

deskriptiv statistik i form av tabeller och diagram. Chi
2
-test har använts för att undersöka 

skillnader avseende sexualvanor och preventivmedelsanvändning utifrån de olika variablerna 

kön, studieprogram, självskattad hälsa samt livsstilsfaktorer så som alkohol- och 

tobakskonsumtion. Signifikansnivån valdes till 0,05 (Polit & Tatano Beck, 2008).  

 

Databearbetning 

För att möjliggöra vissa statistiska analyser har författarna till föreliggande arbete valt att dela 

in eleverna i olika grupper och definierat nya variabler utifrån tidigare variabler. Dessa 

presenteras i tabell 1.  

 

Tabell 1. Av författarna utarbetade nya variabler. 

Preventivmedel:  

(fråga 17-18 i frågeformuläret, 

bilaga 1) eleverna fick kryssa i 

det/de preventivmedel, av totalt 13 

alternativ, som var aktuella för dem 

vid deras första och senaste 

samlag. Författarna till 

föreliggande arbete valde att sedan 

dela in svarsalternativen i två 

grupper för att möjliggöra vissa 

analyser. 

”Använt preventivmedel”: 

De elever som kryssat för en eller 

flera preventivmedel som enligt 

författarna till föreliggande arbete 

räknats som säkra (kondom under 

hela samlaget, p-piller, p-ring, p-

plåster, minipiller och spiral). 

”Inget preventivmedel” 

De elever som kryssat i ett 

alternativ som räknats som mindre 

säkert (kondom under del av 

samlaget, säker period, avbrutet 

samlag och inget preventivmedel). 



15 

 

Alkoholkonsumtion: 

(Fråga 4 i frågeformuläret, bilaga 

1) innefattar sex svarsalternativ 

gällande elevens alkoholvanor de 

senaste tolv månaderna. Dessa är 

sedan uppdelade i två grupper 

baserat på svarsalternativen. 

”Lågkonsument av alkohol”: 

Innefattar de elever med en 

alkoholkonsumtion på 2 till 4 

gånger per månad eller mindre. 

”Högkonsument av alkohol” 
Innefattar de elever med en 

alkoholkonsumtion på≥ 2 till 3 

gånger per vecka.* 

Berusning: 

(Fråga 5, bilaga 1) innefattar sex 

svarsalternativ gällande elevens 

berusningsdrickande de senaste 

tolv månaderna.  Dessa är sedan 

uppdelade i två grupper baserat på 

svarsalternativen. 

”Lågt riskbeteende gällande 

berusningsdrickande”: 

Innefattar de elever som uppgav sig 

ha varit berusade < 2-4 ggr/månad. 

”Riskbeteende gällande 

berusningsdrickande”: innefattar 

de elever som uppgav sig ha varit 

berusade ≥ 2-4 gånger/månad. 

(Buttmann, et al., 2011; 

Ungdomsstyrelsen, 2013). 

Rökning 

(Fråga 6, bilaga 1) beskriver 

rökvanor. Författarna till 

föreliggande arbete valt att dela in 

svarsalternativen i två grupper.  

”Riskbeteende gällande 

rökning”: 

De elever som uppgav sig röka 

varje dag eller ibland. 

”Inget riskbeteende gällande 

rökning”: 

De elever som inte rökte. 

Snusning: 

(Fråga 7, bilaga 1) beskriver 

snusvanor. Författarna till 

föreliggande arbete har valt att dela 

in svarsalternativen i två grupper. 

 

”Riskbeteende gällande 

snusning”: 

De elever som uppgav sig snusa 

varje dag eller ibland. 

”Inget riskbeteende gällande 

snusning”: 

De elever som inte snusade. 

Sammanslagna livsstilsfaktorer: 

(Fråga 4, 6 & 7, bilaga 1) innefattar 

alkoholkonsumtion, rökning och 

snusning. För att kunna utföra vissa 

statistiska analyser med avseende 

på riskfaktorer har författarna till 

föreliggande arbete valt att dela in 

eleverna i två grupper med 

avseende på dessa faktorer.  

”Lågriskgrupp gällande 

livsstilsfaktorer”:  

Elever med inget eller max ett 

riskbeteende gällande 

alkoholkonsumtion, (alkohol  ≥ 2 

till 3 gånger per vecka), rökning (ja, 

ibland/ja varje dag) eller snusning 

(ja, ibland/ja varje dag)., 

sammanräknat till ett värde där 4 

poäng eller mindre räknats som låg 

risk. 

”Högriskgrupp gällande 

livsstilsfaktorer”: 

Elever som uppgav sig ha mer än 

ett riskbeteende gällande 

alkoholkonsumtion (alkohol  ≥ 2 

till 3 gånger per vecka), rökning (ja, 

ibland/ja varje dag) eller snusning 

(ja, ibland/ja varje dag)., 

sammanräknat till ett värde där mer 

än 4 räknats som hög risk 

Sexuellt överförbara sjukdomar 

(Fråga 16, bilaga 1) beskriver 

förekomst av sexuellt överförbara 

sjukdomar. Författarna till 

föreliggande arbete har valt att 

utarbeta två grupper för att 

möjliggöra statistiska analyser.  

”Ingen STI”: 

De elever som inte rapporterat sig 

haft någon könssjukdom. 

”Någon STI”: 

De elever som uppgett sig haft en 

eller flera sexuellt överförbara 

sjukdomar (klamydia, kondylom, 

herpes, eller gonorré) 

Självskattad hälsa 

(Fråga 3, bilaga 1). Beskriver 

psykisk och fysisk hälsa.  Svaren 

har summerats på de olika 

delfrågorna till en ny variabel. 

(aldrig=1, sällan=2, ibland=3, 

ofta=4 & alltid=5). Maxpoäng 45, 

minimipoäng 9. Eleverna har 

därefter delades in i två grupper. 

”Hög självskattad hälsa”: 

De elever som efter summering fått 

26 poäng eller lägre vilket 

motsvarar aldrig, sällan eller ibland 

på de flesta frågor. 

”Låg självskattad hälsa”:  

De elever som fått 27 eller fler 

poäng, det vill säga till exempel har 

svarat ibland på alla frågor, ofta på 

fler än 6 delfrågor eller alltid på fler 

än 5.  

 

*Eftersom det föreligger olika definitioner på vad som är hög konsumtion och definitionen på riskbruk inte 

överrensstämmer med hur enkätfrågorna var ställda har författarna till denna studie valt att använda >2-3 gånger 

per vecka utefter vad tidigare forskning visat: Alkoholkonsumtion (hur många som dricker varje vecka) (Currie 

et al., 2012), riskabla alkoholvanor:(berusning mer än 2-3 gånger per månad samt en viss poängsumma i 

AUDIT-formuläret) (Ungdomsstyrelsen, 2013), och slutligen riskkonsumtion (högkonsumtion och/eller 

intensivkonsumtion en gång i månaden eller oftare) (Gripe, 2013).   
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Etiska överväganden 

Tillstånd till baslinjestudien gavs av Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala. Ansökan om 

etikprövning inför datainsamling gjordes av den för originalstudien ansvariga forskargruppen 

då projektet avsåg att samla in vad som kan vara känsliga personuppgifter (Vetenskapsrådet, 

2011). Eleverna som tillfrågades att delta i studien kunde välja att avstå från att medverka, 

samt hade möjligheten att avbryta sitt deltagande under studiens gång. Personnummer och 

namn på deltagarna efterfrågades för att möjliggöra uppföljning från tidigare enkätstudie två 

år innan. Detta innebar att konfidentialitet men inte anonymitet gällde för studiedeltagarna 

(Vetenskapsrådet, 2011). Då ämnet kunde anses vara av känslig karaktär informerades 

eleverna både muntligt och skriftligt att redovisning av data endast kommer att ske på 

gruppnivå. Efter enkäterna besvarats förvarades dessa i ett inlåst skåp som endast 

forskargruppen hade tillgång till. Enligt ”Lag om etikprövning av forskning som avser 

människor” kan individer över 15 års ålder själva bestämma om de vill delta i vetenskapliga 

studier utan målsmans tillstånd (SFS 2003:460). 

 

Resultat  

Demografiska data om deltagarna 

Åldersspannet på deltagarna i studien var 17-21 år och medelåldern var 18 år (n=705) för 

både kvinnor och män. Det var 353 kvinnor och 372 män som svarade på enkäten samt fem 

personer som har valt att inte definiera sitt kön. Könsfördelningen avseende gymnasieprogram 

är 202 kvinnor och 237 män på studieförberedande program och 151 kvinnor och 135 män 

som läser yrkesförberedande program.  

Sexualvanor 

Tre fjärdelar av eleverna hade haft samlag, ungefär lika många av kvinnorna (79 %) som 

männen (72 %). Medelåldern, samt medianåldern, för samlagsdebuten var för båda könen 15 

år och störst andel (48 %) av de sexuellt aktiva rapporterade sig haft 2 till 5 samlagspartners. 

Något fler kvinnor än män hade haft fler samlagspartners, 28 procent av kvinnorna jämfört 

med 24 procent av männen hade haft fler än 5 partners, detta var dock inte en statistiskt 

signifikant skillnad. Elva procent av eleverna hade haft samlag med fler än 10 partners. 

Ungefär 70 procent av eleverna hade givit eller mottagit oralsex, kvinnorna i något högre grad 

än männen (73 % och 61 % samt 75 % och 65 %). Drygt en fjärdedel av eleverna hade haft 

analsex, 26 procent av kvinnorna och 19 procent av männen. 
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Fyrtio procent av eleverna rapporterade sig ha haft ”one night stand” varav den största 

andelen av både kvinnor och män uppger att detta har skett en gång (45 % respektive 44 %) 

eller två till fem gånger (42 % bland både kvinnor och män). Andelen elever som hade haft 

kompissex (KK) var 29 procent, något fler kvinnor än män (30 % respektive 28 %). Störst 

andel bland bägge könen uppger att detta hade skett två till fem gånger. Vidare uppgav en 

tjugondel av eleverna att de hade haft gruppsex, ingen skillnad sågs mellan könen. 

Preventivmedelsanvändning 

Tre fjärdedelar av eleverna (76 % av kvinnorna och 80 % av männen) rapporterade att de 

använde något slags preventivmedel vid sitt första samlag, 61 procent uppgav att kondom 

användes vid detta tillfälle. Vid senaste samlaget använde 86 procent ett preventivmedel, 

kvinnorna rapporterade något högre användningsfrekvens, 88 procent jämfört med 85 procent 

av männen. Det var endast en fjärdedel av eleverna som hade använt kondom vid sitt senaste 

samlag. De vanligast förekommande preventivmedlen var vid det första samlaget, för kvinnor 

respektive män, kondom (52 respektive 55 %) och p-piller (34 och 32 %). Användningen av 

olika typer av preventivmedel vid första och senaste samlaget ses i tabell 2. Viss diskrepans 

finns mellan elevernas svar på frågorna rörande vilket preventivmedel de använt samt 

frågorna om huruvida de använt kondom vid sitt första samt senaste samlag. Dessa frågor 

redovisas därför i två tabeller, tabell 2 samt tabell 3.    

 

Tabell 2. Preventivmedelsanvändning vid elevernas första och senaste samlag  

 Första samlaget Senaste samlaget 

 Kvinnor 

(n=277)  

Män  

(n=262)  

Kvinnor 

(n=278)  

Män 

(n=263)  

Kondom hela 

samlaget 

52 % 54 % 12 % 27 % 

P-piller 34 % 31 % 63 % 51 % 

Övriga 

hormonella 

preventivmedel 

samt spiral 

1-2 % <1 % 1-8 % 1-3 % 

Säker period 1 % <1 % 1 % <1 % 

Avbrutet  2,5 % <1 % 2 % 1 % 

Inget  16 % 14 % 10 % 10 % 

 
Tabell 3. Kondomanvändning vid elevernas första och senaste samlag 

 

Första samlaget Senaste samlaget 

 

Kvinnor (n=281) Män (n=269) Kvinnor (n=280) Män (n=266) 

Ja 60 % 62 % 15 % 36 % 

Nej 40 % 38 % 85 % 64 % 
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Inkonsekvent användande av barriärskydd (kondom/slicklapp) rapporterades bland eleverna 

som givet eller mottagit oralsex första och senaste gången. Nittiofyra och 98 procent av 

kvinnorna samt 95 procent av männen uppgav att inget skydd användes då de var givare. Då 

de var mottagare av oralsex hade 99 procent av kvinnorna och 95 procent av männen inte 

använt något skydd. Kondomanvändning vid analsex, första och senaste anala samlaget, var 

ungefär 30 procent för både kvinnor och män.  

Sexuellt överförbara sjukdomar 

Erfarenhet av klamydia bland deltagarna var 4,3 procent, varav kvinnor rapporterade högre 

förekomst än män med 7,5 procent jämfört med 1,4 procent. Ingen av männen, men 2,6 

procent av kvinnorna hade haft kondylom. Andelen deltagare som haft herpes var 0,3 procent 

(n=1) för både män och kvinnor. Ingen av eleverna rapporterade att de hade haft gonorré. Vid 

de statistiska beräkningarna med avseende på könssjukdomar har alla deltagare som angett att 

de någon gång haft en könssjukdom slagits samman till en grupp på grund av den låga 

frekvensen av de olika könssjukdomarna. Sammanräknat hade 5 procent av eleverna haft 

någon typ av STI. 

Tobaks- och alkoholbruk 

Tobaks- och alkoholbruk bland studiedeltagarna uppdelat på kön kan ses i figur 1 och 2.  

 En femtedel av gymnasieeleverna rökte dagligen, dubbelt så många kvinnor. Dagligt bruk av 

snus rapporterades av 11 procent av deltagarna och var nästan fem gånger vanligare bland 

män än kvinnor.  

 

 

Figur 1. Tobaksbruk hos eleverna uppdelat på kön. 
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Fyra procent av eleverna rapporterade sig ha en alkoholkonsumtion där de drack 2 till 3 

gånger per vecka eller oftare, vilket definierats som högkonsumtion. Vidare uppgav 23 

procent av kvinnorna och 34 procent av männen att de varit berusade 2 till 4 gånger i 

månaden eller mer det senaste året vilket också definierats som högt riskbeteende för 

berusningsdrickande. 

 

 

Figur 2. Alkoholbruk och berusningsdrickande hos eleverna uppdelat på kön. 

 

Resultaten analyserades vidare utifrån uppdelning i en låg- respektive högriskgrupp gällande 

livsstilsfaktorerna tobaksbruk och alkoholkonsumtion. En fjärdedel av alla deltagare hade ett 

”högt riskbeteende” gällande livsstilsfaktorerna alkoholkonsumtion och tobaksbruk. Männen 

uppvisade ett något högre riskbeteende än kvinnorna (29 % respektive 20 %). 

Könsskillnader 

Signifikant fler kvinnor än män hade haft samlag och givit samt mottagit oralsex. Ingen 

signifikant skillnad mellan könen kunde hittas avseende erfarenhet av analsex, one night 

stand, kompissex, gruppsex samt fler än 5 samlagspartners (tabell 4). Ingen signifikant 

skillnad sågs heller beträffande användning av preventivmedel vid första och senaste 

samlaget. Vid undersökning av kondomanvändningen använde en signifikant större andel av 

männen detta preventivmedel vid sitt senaste samlag. Statistiskt signifikant fler kvinnor än 

män hade någon gång haft en könssjukdom och en större andel kvinnor än män skattade sin 

hälsa lågt. 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

40% 

45% 

Alkoholbruk 

kvinnor 

Berusning 

kvinnor 

Alkoholbruk 

män 

Berusning män 

Alkoholbruk och berusningsdrickande 

Aldrig 

Varannan mån/ mer sällan 

ca 1 gång/månad 

2-4 gånger/mån 

2-3 gånger/v 

4 gånger/v eller mer 



20 

 

Tabell 4.  Skillnader beträffande sexualvanor och preventivmedel med avseende på kön. 

Fråga 

Kvinnor 

(n=353) 

Män 

(n=372) p-värde 

Totala 

antalet 

svarande 

 

n % n % p n 

Haft samlag 266 (336) 79,2 256 (357) 71,7 0,023 693 

Har fått oralsex 260 (348) 74,7 235 (362) 64,9 0,005 710 

Har gett oralsex 255 (348) 73,3 222 (365) 60,8 0,000 713 

Haft analsex 88 (344) 25,6 70 (359) 19,5 ns 703 

Haft O-N-S 127 (345) 36,8 154 (359) 42,9 ns 704 

Haft KK 103 (338) 30,5 99 (360) 27,5 ns 698 

Haft gruppsex 17 (348) 4,9 23 (366) 6,3 ns 714 

Fler än 5 samlagspartners 76 (273) 27,8 60 (246) 24,4 ns 519 

Haft en könssjukdom 32 (349) 9,2 6 (367) 1,6 0,000 716 

Använt kondom vid sitt 

första samlag 169 (281) 60,1 167 (269) 62,1 ns 550 

Använt kondom vid sitt 

senaste samlag 41 (280) 14,6 96 (266) 36,1 0,000 546 

Använt preventivmedel 

vid sitt första samlag 207 (276) 75,5 202 (259) 80,5 ns 525 

Använt preventivmedel 

vid sitt senaste samlag 240 (274) 87,6 210 (254) 85 ns 521 

Hög alkoholkonsumtion 16 (352) 4,5 20 (370) 5,4 ns 722 

Berusningsdrickande 2-4 

gånger/månad eller mer 81 (352) 23 125 (370) 33,8 0,001 722 

Samtliga rökare 116 (352) 33 104 (370) 28,1 ns 722 

Samtliga snusare 32 (352) 9,1 97 (370) 26,2 0,000 722 

Låg självskattad hälsa 157 (351) 44,7 42 (369) 11,4 0,000 720 

Mer än ett riskbeteende 

gällande livsstilsfaktorer  70 (352) 19,9 108 (370) 29,2 0,004 722 

 

Studieprogram 

Det sågs ingen skillnad gällande medelåldern för samlagsdebuten bland elever på 

yrkesförberedande- jämfört med elever på studieförberedande gymnasieutbildning (15 år).   

Medianåldern skiljde sig dock, 15 år för de som läste på yrkesförberedande program jämfört 

med 16 år för de på studieförberedande program. Signifikant fler elever från de 

yrkesförberedande programmen hade sexuell erfarenhet. De hade haft samlag, givet och 

mottagit oralsex, haft analsex, one night stand och haft sex med en kompis, i högre grad än 

elever från studieförberedande program (tabell 5). Signifikant större andel elever från 

yrkesförberedande program hade haft fler än 5 samlagspartners samt haft en sexuellt 

överförbar sjukdom. Det fanns även en signifikant skillnad som visade att fler elever från 

studieförberedande program använde kondom vid sitt första samlag.  
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De statistiska beräkningarna visade att större andel elever på yrkesförberedande program 

rökte och snusade, hade en högre alkoholkonsumtion och drack sig berusade oftare (tabell 5). 

En signifikant skillnad fanns avseende den sammansatta variabeln riskbeteende, högre andel 

elever från yrkesförberedande program jämfört med elever på studieförberedande program 

hade ett högt riskbeteende. En tredjedel av eleverna på yrkesförberedande program jämfört 

med en fjärdedel av eleverna på studieförberedande program hamnade inom spannet för låg 

självskattad hälsa. 

 

Tabell 5. Skillnader beträffande sexualvanor och preventivmedel med avseende på gymnasieprogram 

Fråga 

Elever på 

studieförberedande 

program 

(n=443) 

Elever på 

yrkesförberedande 

program 

(n=287) p-värde 

Totala 

antalet 

svarande 

 

n % n % p n 

Haft samlag 308 (425) 72,5 216 (273) 79,1 0,047 698 

Har fått oralsex 288 (431) 66,8 210 (284) 73,9 0,043 715 

Har gett oralsex 275 (433) 63,5 204 (285) 71,6 0,025 718 

Haft analsex 82 (429) 19,1 77 (279) 27,6 0,008 708 

Haft O-N-S 156 (430) 36,3 126 (279) 45,2 0,018 709 

Haft KK 106 (426) 24,9 96 (277) 34,7 0,005 703 

Haft gruppsex 22 (435) 5,1 18 (284) 6,3 ns 719 

Fler än 5 

samlagspartners 70 (307) 22,8 67 (214) 31,3 0,030 521 

Haft en könssjukdom 13 (435) 3 25 (286) 8,7 0,001 721 

Använt kondom vid sitt 

första samlag 208 (322) 64,6 129 (230) 56,1 0,043 552 

Använt kondom vid sitt 

senaste samlag 89 (320) 27,8 48 (228) 21,1 ns 548 

Använt preventivmedel 

vid sitt första samlag 246 (309) 79,6 164 (218) 75,2 ns 527 

Använt preventivmedel 

vid sitt senaste samlag 268 (305) 87,9 183(218) 83,9 ns 523 

Hög 

alkoholkonsumtion 14 (440) 3,2 22 (287) 7,7 0,006 727 

Berusningsdrickande 2-

4 gånger/månad eller 

mer 107 (440) 24,3 99 (287) 34,5 0,003 727 

Samtliga rökare 100 (440) 22,7 120 (287) 41,8 0,000 727 

Samtliga snusare 50 (440) 11,4 79 (287) 27,5 0,000 727 

Låg självskattad hälsa 105 (441) 23,8 95 (283) 33,6 0,004 724 

Mer än ett riskbeteende 

gällandelivsstilsfaktorer 67 (440) 15,2 111 (287) 38,7 0,000 727 

 

Självskattad hälsa 

Självskattad hälsa beräknades utifrån en enkätfråga om ungdomarnas psykiska och fysiska 

hälsa (för definition, se tabell 1). Vid studie av hela gruppen skattade 72 procent av eleverna 
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sin hälsa som hög medan resterande 28 procent hamnade i gruppen för lågt skattad hälsa. En 

större andel av eleverna med låg självskattad hälsa hade haft samlag, givet och mottagit 

oralsex, haft analsex, haft one night stand och haft sex med en kompis. De hade också i större 

utsträckning haft fler än 5 samlagspartners och hade även i högre grad haft en könssjukdom 

än de som rapporterade en hög självskattad hälsa. En större andel av eleverna med hög 

självskattad hälsa använde kondom vid senaste samlaget. Resultatet redovisas i tabell 6. 

 

Tabell 6. Skillnader beträffande sexualvanor och preventivmedel med avseende på självskattad hälsa 

Fråga 

Elever med hög 

självskattad hälsa 

(n=524) 

Elever med låg 

självskattad hälsa 

(n=200) p-värde 

Totala 

antalet 

svarande 

 

n % n % p n 

Haft samlag 366 (506) 72,3 153 (186) 82,3 0,008 692 

Har fått oralsex 334 (513) 65,1 160 (196) 81,6 0,000 709 

Har gett oralsex 321 (516) 62,2 155 (196) 79,1 0,000 712 

Haft analsex 94 (507) 18,5 62 (195) 31,8 0,000 702 

Haft O-N-S 187 (511) 36,6 93 (192) 48,4 0,004 703 

Haft KK 120 (507) 23,7 81 (190) 42,6 0,000 697 

Haft gruppsex 24 (516) 4,7 16 (197) 8,1 ns 713 

Fler än 5 

samlagspartners 81 (360) 22,5 54 (156) 34,6 0,004 516 

Haft en könssjukdom 16 (518) 3,1 22 (197) 11,2 0,000 715 

Använt kondom vid sitt 

första samlag 237 (377) 62,9 97 (170) 57,1 ns 547 

Använt kondom vid sitt 

senaste samlag 110 (376) 29,3 24 (167) 14,4 0,000 543 

Använt preventivmedel 

vid sitt första samlag 290 (365) 79,5 118 (158) 74,7 ns 523 

Använt preventivmedel 

vid sitt senaste samlag 316 (358) 88,3 133 (161) 82,6 ns 519 

Hög alkoholkonsumtion 14 (466) 3 15 (174) 8,6 0,002 640 

Berusningsdrickande 2-

4 gånger/månad eller 

mer 109 (466) 23,4 49 (174) 28,2 ns 640 

Samtliga rökare 129 (521) 24,7 91 (200) 45,5 0,000 721 

Samtliga snusare 87 (521) 16,7 41 (200) 20,5 ns 721 

Mer än ett riskbeteende 

gällandelivsstilsfaktorer 107 (521) 20,5 70 (200) 35 0,000 721 

 

Livsstilsfaktorer 

I tabell 7 presenteras resultat gällande sexualvanor, preventivmedelsanvändning och 

förekomst av könssjukdomar bland elever med ingen eller max en riskfaktor respektive elever 

med fler riskfaktorer (alkoholkonsumtion, rökning och snusning). Det fanns signifikanta 

skillnader mellan grupperna som visade att en större andel av ungdomarna med fler än en 

riskfaktor har fler sexuella erfarenheter. Fler elever i gruppen med fler än en riskfaktor 
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rapporterade sig ha haft samlag, givet och mottagit oralsex, haft analsex, one night stand, haft 

sex med en kompis, gruppsex samt haft fler än 5 samlagspartners. Ett högre antal elever med 

ett flertal riskfaktorer hade haft en könssjukdom, 9 procent jämfört med 3 procent för de utan 

rapporterat riskbeteende. En signifikant lägre andel av eleverna i högriskgruppen använde 

kondom vid sitt första och senaste samlag.  

 

Tabell 7. Skillnader beträffande sexualvanor och preventivmedel med avseende på livsstilsfaktorer. 

Fråga 

Lågriskgrupp 

(n=549) 

Högriskgrupp 

(n=178) p-värde 

Totala 

antalet 

svarande 

 

n % n % p n 

Haft samlag 367 (529) 69,4 157 (169) 92,3 0,000 698 

Har fått oralsex 342 (539) 63,5 156 (176) 88,6 0,000 715 

Har gett oralsex 329 (542) 60,7 150 (176) 85,2 0,000 718 

Haft analsex 103 (537) 19,2 56 (171) 32,7 0,000 708 

Haft O-N-S 169 (536) 31,5 113 (172) 65,7 0,000 708 

Haft KK 115 (532) 21,6 87 (170) 51,2 0,000 702 

Haft gruppsex 16 (542) 3,0 24 (176) 13,6 0,000 718 

Fler än 5 samlagspartners 73 (368) 19,8 64 (152) 42,1 0,000 520 

Haft en könssjukdom 21 (543) 3,9 17 (177) 9,6 0,003 720 

Använt kondom vid sitt 

första samlag 246 (385) 63,9 91 (167) 54,5 0,037 552 

Använt kondom vid sitt 

senaste samlag 106 (383) 27,7 31 (165) 18,8 0,028 548 

Använt preventivmedel vid 

sitt första samlag 291 (371) 78,4 118 (155) 76,1 ns 526 

Använt preventivmedel vid 

sitt senaste samlag 321 (366) 87,7 129 (156) 82,7 ns 522 

Låg självskattad  hälsa  130 (554) 23,5 70 (177) 39,5 0 721 

 

Berusningsdrickande 

Då berusningsdrickandet inte ingår i ovanstående livsstilsfaktorer presenteras resultaten 

separat i tabell 8. Totalt 206 personer hade ett riskabelt beteende avseende 

berusningsdrickande. Resultat visade att större andel elever med ett riskbeteende för 

berusningsdrickande hade haft samlag, hade givit och mottagit oralsex, hade haft analsex, one 

night stand, KK och gruppsex. Det fanns också signifikanta skillnader mellan eleverna med 

riskbeteende- respektive inget riskbeteende för berusningsdrickande beträffande andelen som 

haft en könssjukdom samt andelen som haft fler än 5 samlagspartners.  
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Tabell 8. Skillnader beträffande sexualvanor och preventivmedel med avseende på berusningsdrickande 

Fråga 

Inget riskbeteende 

(n=521) 

Riskbeteende 

(n=206) p-värde 

Totala 

antalet 

svarande 

 

n % n % p n 

Haft samlag 347 (499) 69,5 177 (199) 88,9 0,000 698 

Har fått oralsex 314 (365) 86,0 167 (181) 92,3 0,034 546 

Har gett oralsex 312 (515) 60,6 167 (203) 82,3 0,000 718 

Haft analsex 101 (506) 20,0 58 (202) 28,7 0,012 708 

Haft O-N-S 153 (508) 30,1 129 (200) 64,5 0,000 708 

Haft KK 112 (503) 22,3 90 (199) 45,2 0,000 702 

Haft gruppsex 15 (515) 2,9 25 (203) 12,3 0,000 718 

Fler än 5 samlagspartners 70 (348) 20,1 67 (172) 39,0 0,000 520 

Haft en könssjukdom 18 (517) 3,5 20 (203) 9,9 0,001 720 

Använt kondom vid sitt 

första samlag  229 (367) 62,4  107 (183) 58,5 ns 550 

Använt kondom vid sitt 

senaste samlag  96 (365) 26,3  41 (181) 22,7 ns 546 

Använt preventivmedel vid 

sitt första samlag 275 (357) 77,0 134 (179) 74,9 ns 536 

Använt preventivmedel vid 

sitt senaste samlag 322 (377) 85,4 125 (147) 85,0 ns 524 

 

HPV- vaccination 

På frågan om de kvinnliga eleverna hade vaccinerat sig mot HPV var det två tredjedelar som 

svarade ja. Av dessa var det 78 procent som uppgav att de har tagit tre sprutor. Ingen 

signifikant skillnad avseende kondomanvändning vid första eller senaste samlaget sågs mellan 

de kvinnliga eleverna som var vaccinerade mot HPV och de som inte var det.  

 

Diskussion  

Fler elever använde något preventivmedel vid sitt senaste samlag än vid sitt första, men under 

samma period sjönk kondomanvändningen från 60 till 25 procent.  Det var få elever som 

använde kondom vid analsex såväl som oralsex. Signifikant större andel elever från 

yrkesförberedande- jämfört med studieförberedande gymnasieprogram hade bredare sexuell 

erfarenhet, ett högre riskbeteende gällande livsstilsfaktorer samt låg självskattad hälsa. Ingen 

signifikant skillnad kunde visas med avseende på kondomanvändning bland de kvinnor som 

fått respektive inte fått HPV-vaccin.  

 

Sexualvanor 

Medelåldern för samlagsdebuten var 15 år vilket var ett år tidigare än vad som tidigare 

beskrivits i studier (Andersson-Ellström & Milsom, 2002; Socialstyrelsen, 2009; 
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Socialstyrelsen, 2010; Panatto et al., 2012) men medianåldern överrensstämmer med den som 

tidigare rapporterats av Häggström-Nordin et al. (2011). Enligt Forsberg (2006) hade elever 

på yrkesförberedande gymnasieutbildningar generellt en något tidigare samlagsdebut än 

elever på studieförberedande program vilket i denna studie endast visades överrensstämma 

avseende medianåldern. Tre fjärdelar av eleverna hade haft samlag och signifikant fler 

kvinnor än män hade haft samlag och givit samt mottagit oralsex. Tidigare studier har också 

visat på detta (Häggström-Nordin et al., 2011). Största andel av de sexuellt aktiva eleverna 

hade haft 2 till 5 samlagspartners vilket var i linje med andra studier (Larsson & Tydén, 2006; 

Socialstyrelsen, 2010; Danielsson et al., 2012; Smittskyddsinstitutet, 2013a) som visat att 

antalet sexualpartners ökat. Beträffande analsex kunde en ökning visas för båda könen jämfört 

med tidigare studier som undersökt elever i ungefär samma åldersgrupp (Edgardh, 2000, 

2002; Häggström-Nordin et al., 2011).  

 

Fyra av tio elever angav att de hade haft ”one night stand” vilket var i likhet med tidigare 

resultat rapporterade av Forsberg (2006). Dessa resultat kan också diskuteras utifrån den mer 

liberala synen på sex och att den ökade acceptansen att ha sex med personer utan att ha en 

kärleksrelation (Danielsson et al., 2012; Socialstyrelsen, 2009: Tikkanen et al., 2011). De 29 

procent i föreliggande studie som uppgett att de har haft kompissex kan ses i relation till vad 

Tikkanen et al. (2011) redovisade om att en tiondel av ungdomarna hade haft sitt senaste 

samlag med en KK. Fem procent av eleverna angav att de har haft gruppsex vilket var en 

ökning från tidigare forskning där samma siffror rapporterats på en befolkning i åldern 18-74 

år (Forsberg, 2006). 

 

Preventivmedel 

I föreliggande studie använde tre fjärdedelar av eleverna något slags preventivmedel vid sitt 

första samlag, varav kondom var det vanligast förekommande. Dessa data visade en något 

högre preventivmedelsanvändning än utländska studier (Tanner et al., 2010; Parkes et al., 

2009; Panatto et al., 2012) men liknande resultat som svenska (Häggström-Nordin et al., 

2011; Tydén et al., 2012; Larsson et al., 2007). Preventivmedelsanvändningen ökade vid det 

senaste samlaget jämfört med det första vilket överrensstämmer med tidigare forskning 

(Häggström-Nordin et al., 2011). Elevernas val av preventivmedel förändrades från en hög 

kondomanvändning till en ökning av andra preventivmetoder så som till exempel p-piller. 

Denna förändring har observerats av tidigare forskare liksom det faktum att männen i högre 



26 

 

grad än kvinnorna rapporterat sig använda kondom som preventivmedel vid sitt senaste 

samlag (Larsson et al., 2007; Tydén et al., 2012).  

   

Ett inkonsekvent användande av barriärskydd (kondom/slicklapp) vid oralsex kunde ses hos 

eleverna och bekräftade resultaten i tidigare studier (Caetano et al., 2010; Tydén et al., 2011). 

En orsak kan tänkas vara att ungdomar har dålig kunskap om att kondom skyddar mot 

könssjukdomar även vid oralsex (Smittskyddsinstitutet, 2011). Frekvensen av 

kondomanvändning vid analsex liknade den som tidigare forskning visat (Tydén et al., 2001; 

Tikkanen et al., 2011). Att kondomanvändningen vid analsex är så pass mycket lägre än vid 

vaginala samlag kan bero att kondom användes i högre grad för att förhindra graviditet än 

som skydd mot smitta (Caetano et al., 2010; Forsberg, 2006). 

 

Sexuellt överförbara sjukdomar 

Fem procent av eleverna rapporterade att de någon gång hade haft en könssjukdom. Uppdelat 

på kön hade 7,5 procent av kvinnorna och 1,4 procent av männen haft en könssjukdom, vilket 

var något lägre siffror än vad som rapporterats av Larsson et al. (2007), som visade en 

frekvens på 8 procent för kvinnor och 3 procent för män i sin studie på elever i samma ålder.  

Signifikant fler kvinnor än män uppgav sig haft en STI vilket stämmer väl med tidigare 

forskning (Forsberg, 2006; Tikkanen et al., 2011; Folkhälsomyndigheten, 2014) som visat att 

kvinnor i högre grad rapporterar sig ha haft STI. Flertalet studier har dock påpekat att det kan 

vara ett resultat av att kvinnor testar sig i högre utsträckning än män (Forsberg, 2006; Caetano 

et al., 2010; Folkhälsomyndigheten, 2014).  

 

Studieprogram 

Resultaten av denna studie visar i likhet med tidigare studier (Edgardh, 2000; Larsson et al., 

2007; Häggström-Nordin, 2005; Häggström-Nordin et al., 2011) signifikanta skillnader 

gällande sexuell erfarenhet mellan elever från yrkes- respektive studieförberedande 

gymnasieprogram. Fler elever från yrkesförberedande program hade haft samlag, one night 

stand samt fler än 5 samlagspartners än elever på studieförberedande program. Elever från 

yrkesförberedande program använde kondom i lägre utsträckning vid första samlaget och en 

större andel hade haft STI. De hade vidare högre riskbeteende gällande alkohol- och 

tobaksbruk, samt lägre självskattad hälsa, jämfört med eleverna på studieförberedande 

program. Ursprunget till dessa skillnader mellan elever på olika gymnasieprogram kan enligt 
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Häggström-Nordin et al. (2011) bero på att elevernas sociala bakgrund kan ha påverkat valet 

av gymnasieprogram.  

 

Självskattad hälsa 

Efter att författarna till föreliggande arbete arbetat fram en variabel för hög respektive låg 

självskattad hälsa visades att majoriteten av ungdomarna (72 %) hade en hög självskattad 

hälsa. Av de som skattade sin hälsa lågt var majoriteten kvinnor (45 % jämfört med 11 % hos 

männen). Dessa resultat överensstämmer med tidigare forskning (Currie et al., 2012) som 

visat att unga kvinnor i högre grad än män uppgav symtom så som huvudvärk, ont i magen, 

nedstämdhet, irritation, nervositet, sömnsvårigheter och yrsel. En större andel av eleverna 

med låg självskattad hälsa hade mer erfarenhet av olika typer av sex och hade även i högre 

grad haft en STI än ungdomar med hög självskattad hälsa. Huruvida detta sexuella beteende 

berodde på den sämre hälsan eller andra faktorer är svårt att säga. Signifikant fler av eleverna 

med hög självskattad hälsa använde kondom vid senaste samlaget vilket skulle kunna tyda på 

att de var mer benägna att skydda sig mot STI.   

 

Livsstilsfaktorer 

Nitton procent av gymnasieeleverna rökte dagligen, dubbelt så många kvinnor som män. 

Dagligt bruk av snus uppgick det till 11 procent för hela gruppen, men var nästan fem gånger 

vanligare hos män. Dessa resultat kan jämföras med tidigare forskning gällande 

gymnasieelever (Larsson et al., 2007) som visade samma frekvens på daglig rökning (11 

procent) men högre frekvens gällande daglig snusning (18 procent). Ungefär en tjugondel av 

eleverna hade en alkoholkonsumtion som i föreliggande arbete definierats som 

högkonsumtion. Detta är dock en lägre andel än vad som rapporterats tidigare (Currie et al., 

2012; Ungdomsstyrelsen, 2013) och kan bero på hur författarna hade valt att definiera 

högkonsumtion. En femtedel av kvinnorna och en tredjedel av männen hade varit berusade 

mer än 2 till 4 gånger i månaden det senaste året, vilket också definierats som högt 

riskbeteende för berusningsdrickande i denna studie liksom enligt Buttmann et al. (2011). Det 

har visats en klar koppling mellan alkohol och sex hos ungdomar. Alkohol släppte hämningar, 

gjorde det lättare att etablera sexuella relationer, tänjde gränser som ledde till mer oskyddat 

sex samt gjorde det mer socialt accepterat att misslyckas med till exempel kondomanvändning 

(Abrahamson, 2003; Smittskyddsinstitutet, 2011). Vissa kvinnor påpekade dock att alkoholen 

ibland kunde ge dem mod att kräva att mannen skulle använda kondom vilket de kanske inte 

annars skulle ha gjort (Smittskyddsinstitutet, 2011). 
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 Flertalet tidigare studier (Cavazos-Rehg et al., 2010; Santell et al., 2009; Edgardh, 2001) kom 

fram till att dagligt tobaksbruk, hög alkoholkonsumtion och hög frekvens av 

berusningsdrickande var faktorer som kunde associeras med mer sexuell erfarenhet och ett 

sexuellt riskbeteende vilket i föreliggande arbete valdes att studeras vidare i variabeln 

livsstilsfaktorer. Resultaten visade tydligt att elever i högriskgruppen beträffande 

livsstilsfaktorer hade större erfarenhet av olika typer av sex, använde kondom i mindre 

utsträckning samt hade högre frekvens av STI än elever i lågriskgruppen. 

 

Liksom för den sammanslagna livsstilsvariabeln tyder resultaten gällande 

berusningsdrickande på att detta är en faktor som också har samband med ett riskfyllt sexuellt 

beteende.  De elever som hade ett högt riskbeteende för berusningsdrickande hade mer sexuell 

erfarenhet och hade haft STI i större utsträckning än de elever som tillhörde lågriskgruppen. 

Flera studier (Brown et al., 2008; Darj & Bondestam, 2003; Larsson et al., 2007; 

Smittskyddsinstitutet, 2011) har tidigare påpekat att alkohol kan ge mer riskfyllda sexuella 

beteenden och påverka preventivmedelsanvändningen. 

 

I föreliggande arbete valdes att endast studera livsstilsfaktorer på gruppnivå och inte uppdelat 

på kön på grund av urvalets storlek men en könsuppdelning hade varit intressant då tidigare 

studier (Currie et al., 2012) pekat på att män i högre grad än kvinnor hade riskabla 

livsstilsfaktorer. Mer avancerade statistiska metoder med regressionsmodeller skulle kunna 

användas för att vidare undersöka de olika variablernas associationer till riskbeteende. 

 

HPV 

Två tredjedelar av de kvinnliga eleverna var vaccinerade mot HPV, varav 78 procent uppgav 

att de hade tagit alla de tre rekommenderade doserna. HPV-vaccination inkluderades i 

barnvaccinprogrammet först år 2010 (Folkhälsomyndigheten, 2013a) vilket skulle kunna 

förklara varför inte större andel av kvinnorna i föreliggande studie var vaccinerade.  

Liddon, Leichliter och Markowitz (2012) rapporterade att signifikant fler unga kvinnor som 

var vaccinerade mot HPV konsekvent använde kondom vid sina senaste samlag, jämfört med 

kvinnor som inte var vaccinerade. Dessa resultat kunde inte bekräftas av föreliggande studie.  
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Metoddiskussion 

Urvalet var slumpmässigt och studiepopulationen var elever på kommunala och fria 

gymnasieskolor i två mellanstora städer i Sverige, vilket gör att resultatet skulle kunna 

generaliseras till gymnasieelever i de flesta svenska städer förutom storstadsområdena.  

Under enkätinsamlingen fanns representanter från forskargruppen i klassrummet vilket 

möjliggjorde för eleverna att ställa eventuella frågor de hade angående studiens enkätfrågor. 

Tre elever i klassrummet valde att inte delta i studien vilket gav ett externt bortfall på en 

procent vid det specifika datainsamlingstillfället. Då enkätundersökningen utfördes var 243 

elever frånvarande från klassrummet, till stor del på grund av en pågående influensaepidemi, 

vilket motsvarade ett externt bortfall på 26 procent. Av de frånvarande eleverna fick 120 

enkäten hemskickad varav 30 svarade, vilket resulterade i en svarsfrekvens på 25 procent. 

Dataunderlaget blev således totalt 730 enkäter, 375 män och 355 kvinnor, och det totala 

bortfallet 23 procent. Det skulle kunna antas att de eleverna som var frånvarande hade kunnat 

påverka resultaten i olika riktningar vilket är en svaghet i denna studie.  

Eleverna satt i åtskilda bänkar vid ifyllande av frågeformuläret, men med tanke på att vissa av 

formulärets frågor var av känslig karaktär kan det tänkas att elever som hade velat avbryta 

deltagandet ändå fortsatte med tanke på eventuellt grupptryck från klasskamraterna. Detta kan 

också vara en anledning till det interna bortfallet på specifika frågor.  

 

Bortfall på enskilda enkätfrågor har varit relativt lågt, från under en till fyra procent. De 

frågor med högst bortfall var de som handlade om sexuell erfarenhet och preventivmedel. En 

fråga hade ett bortfall på så mycket som elva procent, den som behandlade 

kondomanvändning vid analsex. Ingen könsskillnad fanns avseende bortfallsfrekvens förutom 

på de frågor som behandlade preventivmedelsanvändning vid vaginal-, oralt- och analt sex, 

där fler män än kvinnor hade valt att inte besvara dessa. 

 Drygt en procent av deltagarna valde att inte svara på ett flertal enkätfrågor och där kunde en 

tydlig trend ses, frågor som behandlade sexuell erfarenhet och porr var de som oftast valts 

bort. Detta interna bortfall kan tänkas ha påverkat resultatet på frågor med få svarande eller i 

de fall eleverna varit få i en undersökningsgrupp, så som till exempel i högriskgrupperna. 

Viss diskrepans fanns mellan elevernas svar på frågorna rörande vilket preventivmedel de 

använt samt frågorna om kondomanvändning vid första och senaste samlaget. I de fallen har 

författarna därför valt att redovisa båda resultaten. Exkludering har gjorts på frågor där svar 

varit tydligt avvikande eller någon respondent svarat ja på samtliga alternativ.  
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Majoriteten av enkätfrågorna hade tidigare använts i forskning i Sverige och de som var 

studiespecifika utvärderades på en pilotgrupp med ett test-restest av forskargruppen. Vikten 

av seriösa svar betonades i informationen som forskargruppen gav de deltagande eleverna. Då 

enkätens frågor kunde anses både känsliga och privata kan detta ha medfört att svaren inte 

blivit helt sanningsenliga och därmed utgöra ett hot mot validiteten. Även det faktum att 

enkätfrågor kunde tolkas olika kan ha påverkat resultatet.  

Inför föreliggande studie valde författarna att utforma nya variabler utifrån datafilen för att 

möjliggöra statistiska analyser av intresse för studien (tabell 1). Dessa variabler utformades i 

enlighet med resultat från tidigare forskning. Då enkätsvaren i denna studie inte redovisade 

mängden intagen alkohol vid varje tillfälle (så som till exempel AUDIT-formuläret) var det 

inte möjligt att utforma variabler eller jämföra resultatet med en stor del av tidigare forskning 

kring alkoholbruk. Det är möjligt att det statistiska resultatet med avseende på alkohol och 

berusning hade blivit ett annat om enkäten hade varit utformad så att mängden alkohol hade 

varit känd. Författarna till föreliggande arbete har diskuterat kring huruvida resultaten inom 

variabeln ”livsstilsfaktorer” hade sett annorlunda ut om alkoholkonsumtion hade bytts ut mot 

berusningsdrickande då detta är ett tydligare mått på hög alkoholkonsumtion. Efter denna 

diskussion valdes att göra statistiska analyser även på låg och högriskbeteende med avseende 

på berusningsdrickande, dock som en separat variabel.  

    

Slutsats  

Erfarenhet av samlag och oralsex var vanligt förekommande bland eleverna och kvinnor hade 

i högre utsträckning än män sexuell erfarenhet.  Preventivmedelsanvändningen ökade mellan 

första och senaste samlaget, men betydligt färre rapporterade att de hade använt kondom vid 

sitt senaste samlag än vid sitt första. Det var sällsynt att eleverna använde barriärskydd vid 

oralsex och endast en tredjedel hade använt det vid analsex. Könssjukdomar rapporterades 

oftare bland kvinnliga elever än manliga. Vid undersökning gällande sexualvanor och 

preventivmedel fann författarna till denna studie signifikanta skillnader mellan olika 

gymnasieprogram, hög och låg självskattad hälsa samt inga eller flera livsstilsfaktorer. Elever 

på yrkesförberedande program, elever med ett flertal riskfaktorer samt elever med låg 

självskattad hälsa hade mer sexuell erfarenhet, hade haft fler samlagspartners och hade högre 

frekvens rapporterad STI. Gällande preventivmedelsanvändning fann författarna till 

föreliggande arbete att det var fler elever från studieförberedande gymnasieprogram samt 

elever med högt skattad hälsa som hade använt kondom vid sitt första samlag. Kondom 
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användes i lägre utsträckning av elever som hade fler riskfaktorer avseende tobak och alkohol. 

En hög andel av kvinnorna var vaccinerade mot HPV men endast 38 procent hade tagit den 

första sprutan innan sin samlagsdebut. Ingen signifikant skillnad avseende 

kondomanvändning vid första eller senaste samlaget sågs mellan de kvinnliga eleverna som 

var vaccinerade mot HPV och de som inte var det.  

 

Resultatet av denna studie kan vara användbart vid fortsatt planering för sexualundervisning 

och preventivmedelsrådgivning för ungdomar i gymnasieåldern där barnmorskan har en 

central roll. Det är viktigt att uppmärksamma och synliggöra faktorer som kan påverka 

ungdomar till ett mer riskabelt sexuellt beteende samt minimera de risker vilka kan ses 

negativt påverka de uppsatta målen om ”gott skydd mot smittspridning” samt ”trygg och säker 

sexualitet och god reproduktiv hälsa”. 

 

Vidare forskning 

Då denna studie bekräftat resultatet från tidigare studier, samt inom vissa områden visat på en 

ökning, är det viktigt att fortsätta följa ungdomars sexualvanor och 

preventivmedelsanvändning för att kunna uppnå de två folkhälsomålen gällande trygg och 

säker sexualitet och god reproduktiv hälsa. För barnmorskor är det viktigt att ha kunskaper 

kring hur unga människor resonerar och vad som kan tänkas påverka deras val kring 

sexualitet och preventivmedel för att kunna informera och stötta dem vid rådgivning och 

undervisning. Trots att resultatet i denna studie inte har visat på någon skillnad avseende 

kondomanvändning och HPV-vaccination är det viktigt att fortsätta studera ämnet då en 

tydligare effekt kan komma att ses om några år då de som har fått vaccinet redan i 

grundskolan är tonåringar. Att ett flertal studier påtalar risken med olika livsstilsfaktorer så 

som tobaks- och alkoholbruk, samt att denna studie har kunnat visa på skillnader mellan hög- 

och lågriskgrupper, gör att även livsstilfaktorer och dess korrelation med ämnet bör studeras 

vidare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

Referenser  

 

Abrahamson, M. (2003). Alkohol och mötet mellan unga kvinnor och män. Nordisk alkohol- 

& narkotikatidskrift, 20(4), 227-239. 
 

Andersson-Ellström, A., & Milsom, I. (2002). Knowledge about the prevention of sexually 

transmitted diseases: a longitudinal study of young women from 16-23 years of age 

[Elektronisk version]. Sexually transmitted infections, 78(5), 339-341.  

 

Andréasson, S., & Allebeck, P. (Red.). (2005). Alkohol och hälsa: En kunskapsöversikt om 

alkoholens positiva och negativa effekter på vår hälsa (R 2005:11) [Elektronisk version]. 

Stockholm: Statens folkhälsoinstitut.  

 

Bartz, D., Shew, M., Ofner, S., & Fortenberry, J. D. (2007). Pregnancy intentions and 

contraceptive behaviors among adolescent women: a coital event level analysis [Elektronisk 

version]. Journal of adolescent health, 41(3), 271–276.  

  

Bednarczyk, R. A., Davis, R., Ault, K., Orenstein, W., & Omer, S. B. (2012). Sexual activity-

related outcomes after Human Papillomavirus vaccination of 11-to 12-year-olds [Elektronisk 

version]. Pediatrics, 130(5), 798-805.  

 

Brown, S. A., McGue, M., Maggs, J., Schulenberg, J., Hingson, R., Swartzwelder, S., et al. 

(2008). A developmental perspective on alcohol and youths 16-20 years of age [Elektronisk 

version]. Pediatrics, 121(4), 290-310.  
 

Buttmann, N., Nielsen, A., Munk, C., Liaw, K. L., & Kjaer, S. K. (2011). Sexual risk taking 

behaviour: prevalence and associated factors: A population-based study of 22 000 

Danish men [Elektronisk version]. BMC Public Health, 11(764), 1-9. 

 

Caetano, M. E., Linhares, I. M., Pinotti, J. A., da Fonseca, A. M., Wojitani, M. D., & Giraldo, 

P. C. (2010). Sexual behavior and knowledge of sexually transmitted infections among 

university students in Sao Paulo, Brazil [Elektronisk version]. International Journal of 

Gynecology and Obstetrics, 110(1), 43–46.  

 

Cavazos-Rehg, P. A., Krauss, M. J., Spitznagel, E. L., Schootman, M., Peipert, J. F., Cottler, 

L. B., et al. (2010). Type of contraception method used at last intercourse and associations 

with health risk behaviors among US adolescents [Elektronisk version]. Contraception, 82(6), 

549-555.  

 

Currie, C., Zanotti, C., Morgan, A., Currie, D., de Looze, M., Roberts, C., et al. (Red.) (2012). 

Social determinants of health and well-being among young people. Health behaviour in 

school-aged children (HBSC) study: international report from the 2009/2010 survey 

[Elektronisk version]. Köpenhamn: WHO Regional Office for Europe.  

 

Danielsson, M., Berglund, T., Forsberg, M., Larsson, M., Rogala, C., & Tydén, T. (2012). 

Health in Sweden: The National public health report 2012. Chapter 9 [Elektronisk version]. 

Scandinavian journal of public health, 40(9), 176-196.  

 
Darj, E. & Bondestam, K. (2003). Ungdomars syn på kondomanvändning [Elektronisk 

version]. Läkartidningen, 100(44), 3510-3516. 

 



33 

 

Edgardh, K. (2000). Sexual behaviour and early coitarche in a national sample of 17 year old 

Swedish girls [Elektronisk version]. Sexually transmitted infections, 76(2), 98-102. 

 

Edgardh, K. (2001). Adolescent sexuality and sexual abuse: a swedish perspective 

[Elektronisk version]. Doktorsavhandling, Karolinska institutet, Institutionen Södersjukhuset.  

 

Edgardh, K. (2002a). Sexual behaviour and early coitarche in a national sample of 17-year old 

Swedish boys [Elektronisk version]. Acta paediatrica, 91(9), 985-991. 

 

Edgardh, K. (2002b). Adolescent sexual health in Sweden [Elektronisk version]. Sexually 

transmitted infections, 78(5), 352-356.  

 

Edgardh, K. (2003). Samlagerfarenhet och tidig samlagsdebut hos 17-åriga pojkar 

[Elektronisk version]. Läkartidningen, 100(43), 3402. 

 

Erlandsson, K., Jinghede Nordvall, C., Öhman, A., & Häggström-Nordin, E. (2013). 

Qualitative Interviews with Adolescents about “Friends-with-Benefits” Relationships 

[Elektronisk version]. Public health nursing, 30(1), 47-57. 

 

Folkhälsomyndigheten. (2012). Sjukdomsinformation om HPV-infektion. Hämtat 8 februari, 

2014, från Folkhälsomyndigheten: http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/ 

smittskydd-och-sjukdomar/smittsamma-sjukdomar/kondylom/ 

 

Folkhälsomyndigheten. (2013a). Frågor och svar om Humant papillomvirus HPV. Hämtad 28 

januari, 2014, från Folkhälsomyndigheten: http://folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/ 

smittskydd-och-sjukdomar/vaccinationer/fragor-och-svar/humant-papillomvirus/#7 

 

Folkhälsomyndigheten. (2013b). Riskbruk. Hämtad 30 januari, 2014, från 

Folkhälsomyndigheten: http://www.folkhalsomyndigheten.se/Amnesomraden/andts/alkohol/ 

riskbruk/ 

 

Folkhälsomyndigheten. (2014). Ungdomar och sexualitet 2013/2014 – specialanalys för 

Folkhälsomyndigheten 2014-03-06. Hämtad 7 mars, 2014, från Folkhälsomyndigheten:  

http://folkhalsomyndigheten.se/documents/nyheter-press/nyheter2014/ungdomsbarometern-

140221-final.pdf 

 

Forsberg, M. (2006). Ungdomar och sexualitet – en forskningsöversikt år 2005 (R 2006:18) 

[Elektronisk version]. Stockholm: Statens folkhälsoinstitut. 

 
Gripe, I. (Red.). (2013). Skolelevers drogvanor 2013 (CAN rapport 139) [Elektronisk 

version]. Stockholm: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN. 

 

Häggström-Nordin, E. (2005). World’s apart? Sexual behaviour, contraceptive use, and 
pornography consumption among young women and men [Elektronisk version]. 

Doktorsavhandling, Uppsala universitet, Medicinska fakulteten.   

 

Häggström-Nordin, E., Hanson, U., Tydén, T. (2002). Sex behavior among high school 

students in Sweden: Improvement in contraceptive use over time [Elektronisk version]. 

Journal of adolescent health, 30(4), 288-295.  

 



34 

 

Häggström-Nordin, E., Borneskog, C., Eriksson, M., & Tydén, T. (2011). Sexual behavior 

and contraceptive use among Swedish high school students in two cities: Comparisons 

between genders, study programmes, and over time [Elektronisk version]. The European 

journal of contraception and reproductive health care, 16(1), 36-46.   

 

Jörgensen, M. J., Andersen, B., Olesen, F., & Terkildsen-Maindal, H. (2013). Young danes 

experiences with unsafe sex [Elektronisk version]. Danish Medical Journal, 60(1), 1-5. 

 

Kuortti M., & Kosunen, E. (2009). Risk-taking behaviour is more frequent in teenage girls 

with multiple sexual partners [Elektronisk version]. Scandinavian Journal of Primary health 

care, 27(1), 47-52. 

  
Larsson, M., & Tydén, T. (2006). Increased sexual risk taking behavior among Swedish 

female university students: repeated cross-sectional surveys [Elektronisk version]. Acta 

Obstetricia et Gynecologica, 85(8), 966-970.  

 

Larsson, M., Tydén, T., Hanson, U., & Häggström-Nordin, E. (2007). Contraceptive use and 

associated factors among Swedish high school students [Elektronisk version]. The European 

Journal of Contraception and Reproductive Health care, 12(2), 119-124. 

 

Leval, A., Sundström, K., Ploner, A., Arnheim Dahlström, L., Widmark, C., & Sparén, P. 

(2011). Assessing Perceived Risk and STI Prevention Behavior: A National Population-Based 

Study with Special Reference to HPV [Elektronisk version]. E-publicerad 2 juni, 2011. 

DOI:10.1371/journal.pone.0020624 

 

Liddon, N.C., Leichliter, J.S., & Markowitz, L. J. (2012). Human Papillomavirus vaccine and 

sexual behavior among adolescent and young women [Elektronisk version]. American 

Journal of Preventive Medicine, 42(1), 44–52. 

 

Magnusson, B. M., Masho, S.W., & Lapane, K.L. (2012). Early Age at First Intercourse and 

Subsequent Gaps in Contraceptive Use [Elektronisk version]. Journal of Women’s health, 

21(1), 73-79.  

 

Makenzius, M., & Larsson, M. (2013). Early onset of sexual intercourse is an indicator for 

hazardous lifestyle and problematic life situation [Elektronisk version]. Scandinavian Journal 

of Caring Sciences, 27(1), 20–26. 

 

Olesen, T. B., Jensen, K. E, Nygård, M., Tryggvadottir, L., Sparén, P., Hansen, B. T., et al. 

(2011). Young age at first intercourse and risk-taking behaviours: A study of nearly 65 000 

women in four Nordic countries [Elektronisk version]. European Journal of Public Health, 

22(2), 220–224. 

 

Panatto, D., Amicizia, D., Trucchi, C., Casabona, F., Lai, P. L., Bonanni, P., et al. (2012). 
Sexual behaviour and risk factors for the acquisition of human papillomavirus infections in 

young people in Italy: suggestions for future vaccination policies [Elektronisk version]. BMC 

Public Health, 12(623), 1-9.  

 

Parkes, A., Wight, D., Henderson, M., Stephenson, J., & Strange, V. (2009). Contraceptive 

method at first sexual intercourse and subsequent pregnancy risk: Findings from a secondary 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=Kuortti%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19221934
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=Kosunen%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19221934


35 

 

analysis of 16-years-old girls from the RIPPLE and SHARE studies [Elektronisk version]. 

Journal of Adolescent Health, 44(1), 55-63.  

 

Polit, D. F., & Tatano Beck, C. (2008). Nursing Research –Generating and assessing 

evidence for nursing practice (8
th

 ed). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 

 

 RFSU. (2010). Sex i Sverige. Hämtad 20 april, 2013, från RFSU: http://www.rfsu.se/sv/Sex--

relationer/Sex-i-Sverige/ 

 

Santelli, J., Carter, M., Orr, M., & Dittus, P. (2009). Trends in sexual risk behaviors, by 

nonsexual risk behavior involvement, U.S. high school students, 1991-2007 [Elektronisk 

version]. Journal of Adolescent Health, 44(4), 372-379.  

 

SFS 2003:460. Lag om etikprövning av forskning som avser människor. Stockholm: 

Riksdagen.  

 

SFS 2004:168. Smittskyddslagen. Stockholm: Riksdagen. 

  

Smittskyddsinstitutet. (2011). Alkohol och sexuellt risktagande: Teoretiska perspektiv och en 

kvalitativ studie om alkohol och sexuellt risktagande bland ungdomar och unga vuxna 

[Elektronisk version]. Solna: Smittskyddsinstitutet.  

 

Smittskyddsinstitutet. (2013a).  Hiv i Sverige: Kunskaper, attityder och beteenden hos 

allmänheten 1987-2011 (2012-10-2) [Elektronisk version]. Solna: Smittskyddsinstitutet.   

 

Smittskyddsinstitutet. (2013b). Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner. Hämtad 4 

januari, 2014, från Folkhälsomyndigheten: http://folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12847/ 

rad-fakta-sexuellt-overforda-infektioner.pdf.  

 

Socialstyrelsen. (2009). Folkhälsorapport 2009 (2009-126-71) [Elektronisk version]. 

Stockholm: Socialstyrelsen. 

 

Socialstyrelsen. (2010). Specialrapport från Socialstyrelsen: Ungdomar och sexualitet 2010. 

Hämtad den 31 januari, 2014, från Socialstyrelsen: http://www.socialstyrelsen.se/folkhalsa/ 

hivaids/Documents/UB0910_Specialrapport___Socialstyrelsen_utan_logo.pdf 

 

Statens folkhälsoinstitut. (2010). Övergripande mål för folkhälsa. Hämtad 5 april, 2013, från 

Statens folkhälsoinstitut: http://www.fhi.se/Om-oss/Overgripande-mal-for-folkhalsa/ 

 

Statens folkhälsoinstitut. (2013). Barn och unga 2013 – utvecklingen av faktorer som 

påverkar hälsan och genomförda åtgärder (R 2013:02) [Elektronisk version]. Östersund: 

Statens folkhälsoinstitut.  

 

Tanner, A. E., Hensel, D. J., Fortenberry, J. D. (2010). A prospective study of the sexual, 

emotional, and behavioral correlates associated with young women’s first and usual coital 

events [Elektronisk version]. Journal of adolescent health, 47(1), 20-25. 

 

Tikkanen, R., Abelsson, J. & Forsberg, M. (2011). UngKAB09 - Kunskaper, attityder och 

sexuella handlingar bland unga (Skriftserien 2011:1) [Elektronisk version]. Göteborg: 

Göteborgs Universitet. 



36 

 

 

Tydén, T., Olsson, S.-E., & Häggström-Nordin, E. (2001). Improved use of contraceptives, 

attitudes toward pornography, and sexual harassment among female university students 

[Elektronisk version]. Women’s health, 11(2), 87-94.   

 

Tydén, T., Palmqvist, M., & Larsson, M. (2012). A repeated survey of sexual behavior among 

female university students in Sweden [Elektronisk version]. Acta Obstetricia et Gynecologica 

Scandinavica, 91(2), 215-219. 

 

Ungdomsstyrelsen. (2013). Ung idag 2013 – En beskrivning av ungdomars villkor 

(Ungdomsstyrelsens skrifter 2013:2) [Elektronisk version]. Stockholm: Ungdomsstyrelsen. 

 

Vetenskapsrådet. (2011). God forskningssed (Vetenskapsrådets rapportserie 1: 2011) 

[Elektronisk version]. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

 

Widdice, L. E., Cornell, J. L., Liang, W., & Halpern-Felsher, B. L. (2006). Having sex and 

condom use: Potential risks and benefits reported by young, sexually inexperienced 

adolescents [Elektronisk version]. Journal of adolescent health, 39(4), 588–595.  

 

Åslund, C., Starrin, B., & Nilsson, K. W. (2010). Social capital in relation to depression, 

musculoskeletal pain, and psychosomatic symptoms: a cross-sectional study of a large 

population-based cohort of Swedish adolescents [Elektronisk version]. BMC Public health, 

10(715), 1-10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



37 

 

Bilagor 
 

Bilaga 1.  Enkätfrågor 

 

1. Är du kille eller tjej? 

▪ Kille ▪ Tjej 

 

2. Vad heter ditt gymnasieprogram? 

Ange vilket: 

 

3. Hur ofta har du haft följande besvär de senaste tre månaderna? 

(sätt ett kryss på varje rad) 

 
 Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid 

a.) Huvudvärk      

b.) Ont i magen      

c.) Värk i 

axlar/skuldror/nacke 

     

d.) Värk i 

rygg/höfter 

     

e.) Värk i 

händer/knän/ben/fot 

     

f.) Nervös      

g.) Irriterad      

h.) Stressad      

i.) Svårt att sova      

 

4. Hur ofta under de senaste 12 månaderna har du druckit alkohol? 

▪ Aldrig 

▪ Varannan månad eller mer sällan 

▪ Ungefär en gång i månaden 

▪ 2–4 gånger i månaden 

▪ 2–3 gånger/vecka 

▪ 4 gånger i veckan eller mer 

 

5. Hur ofta under de senaste 12 månaderna har du druckit så mycket alkohol att du känt dig 

berusad? 

▪ Aldrig 

▪ Varannan månad eller mer sällan 

▪ Ungefär en gång i månaden 

▪ 2–4 gånger i månaden 

▪ 2–3 gånger/vecka 

▪ 4 gånger i veckan eller mer 

 

6. Röker du? 

▪ Nej ▪ Ja, jag röker någon gång ibland ▪ Ja, jag röker varje dag 

 

7. Snusar du? 

▪ Nej ▪ Ja, jag snusar någon gång ibland ▪ Ja, jag snusar varje dag 
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8 a.) Har du givit oralsex (munsex, sugit av, slickat)? 

 ▪ Nej  ▪ Ja 

 

b.) Hur gammal var du den första gången du gav oralsex?  

Ange ålder |......|......| år ▪ Inte aktuellt för mig 

 

c.) Använde du kondom/slicklapp första gången du gav oralsex? 

▪ Nej ▪ Ja ▪ Inte aktuellt för mig 

 

d.) Använde du kondom/slicklapp senaste gången du gav oralsex? 

▪ Nej ▪ Ja ▪ Inte aktuellt för mig 

 

9 a.) Har du fått oralsex? (munsex, sugit av, slickat) 

▪ Nej ▪ Ja 

 

b.) Hur gammal var du den första gången?  

Ange ålder |......|......| år ▪ Inte aktuellt för mig 

 

c.) Använde ni kondom/slicklapp första gången du fick/tog emot oralsex? 

▪ Nej ▪ Ja ▪ Inte aktuellt för mig 

 

10 a.) Har du haft samlag/legat med någon? 

▪ Nej ▪ Ja 

 

b.) Hur gammal var du den första gången?  

Ange ålder |......|......| år ▪ Inte aktuellt för mig 

 

c.) Använde du kondom första gången du hade samlag/låg med någon? 

▪ Nej ▪ Ja ▪ Inte aktuellt för mig 

 

d.) Använde du kondom senaste gången du hade samlag/låg med någon? 

▪ Nej ▪ Ja ▪ Inte aktuellt för mig 

 

11 a.) Har du haft analsex? 

▪ Nej ▪ Ja 

 

b.) Hur gammal var du den första gången?  

Ange ålder |......|......| år ▪ Inte aktuellt för mig 

 

c.) Använde du kondom första gången du hade analsex?  

▪ Nej ▪ Ja ▪ Inte aktuellt för mig 

 

d.) Använde du kondom senaste gången du hade analsex?  

▪ Nej ▪ Ja ▪ Inte aktuellt för mig 

 

12. Har du haft sex med någon första gången ni träffades, så kallad ”one-night stand” (oralt, 

analt, vaginalt)? 

▪ Nej 

▪ Ja, en gång 
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▪ Ja, 2–5 ggr 

▪ Ja, 6–10 ggr 

▪ Ja >10 ggr 

▪ Vet ej/osäker 

 

13. Hur många har du haft samlag/legat med? 

▪ En person 

▪ 2–5 personer 

▪ 6–10 personer 

▪ > 10 personer 

▪ Vet ej osäker 

▪ Inte aktuellt för mig 

 

14. Har du haft sex med en kompis (KK= kompisknull)? 

▪ Nej 

▪ Ja, en gång 

▪ Ja, 2–5 ggr 

▪ Ja, 6–10 ggr 

▪ Ja >10 ggr 

▪ Vet ej/osäker 

 

15. Har du haft gruppsex (sex med fler personer vid samma tillfälle)? 

▪ Nej 

▪ Ja, en gång 

▪ Ja, 2–5 ggr 

▪ Ja, 6–10 ggr 

▪ Ja >10 ggr 

▪ Vet ej/osäker 

 

16. Har du haft någon av följande sexuellt överförbar infektion/könsjukdomar? 

Klamydia ▪ Nej ▪ Ja 

Kondylom ▪ Nej ▪ Ja 

Herpes ▪ Nej ▪ Ja 

Gonorré ▪ Nej ▪ Ja 

 
17. Vilket/vilka preventivmedel hade Du/Ni vid ditt första samlag? 

▪ Kondom som användes under delar av samlaget 

▪ Kondom som användes under hela samlaget 

▪ P-piller 

▪ P-stav 

▪ P-ring 

▪ P-plåster 

▪ Minipiller 

▪ Spiral 

▪ Säker period 

▪ Osäker, vet inte 

▪ Inget preventivmedel 

▪ Inte aktuellt för mig 
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18. Vilket/vilka preventivmedel hade Du/Ni vid ditt senaste samlag? 

▪ Kondom som användes under delar av samlaget 

▪ Kondom som användes under hela samlaget 

▪ P-piller 

▪ P-stav 

▪ P-ring 

▪ P-plåster 

▪ Minipiller 

▪ Spiral 

▪ Säker period 

▪ Osäker, vet inte 

▪ Inget preventivmedel 

▪ Inte aktuellt för mig 

 

19. Här kommer några frågor om HPV vaccinering 

a.) Har du vaccinerat dig mot HPV (livmoderhalscancer)?  

▪ Nej ▪ Ja 

 

b.) Om ja, hur många sprutor har du tagit?  

▪ 1 ▪ 2 ▪ 3 ▪ Ej aktuellt 

 

c.) Vilket år tog du första sprutan? (ex 2009, 2010, 2011 osv)  

.....................................  ▪ Ej aktuellt 

 

d.) Vilket år tog du sista sprutan? (ex 2009, 2010, 2011 osv)  

.....................................  ▪ Ej aktuellt 
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Bilaga 2. Brev till rektorerna 

 

Västerås 2010 

”Skolans och ungdomsmottagningars viktiga roll att främja sexuell hälsa och jämställdhet 

mellan könen” är ett pågående forskningsprojekt vid Uppsala Universitet. En 

enkätundersökning planeras bland gymnasieelever i årskurs 3 i början av höstterminen 2010. 

 

Bakgrund 

Från tidigare undersökningar vet vi att de flesta killar (98 %) och många tjejer (73 %) har 

tittat på pornografi. Budskapen från dessa medier är enligt ungdomar och personal mycket 

ojämställda och men trots detta blir det en inspirations- och kunskapskälla för många 

ungdomar. Sex- och samlevnadsundervisningen i skolan är ojämt fördelad avseende kvalitet 

och kvantitet och idag får blivande lärare ingen obligatorisk utbildning i dessa frågor trots 

krav att de ska undervisa i ämnet. 

 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka huruvida det finns samband mellan pornografi 

konsumtion och självskattad hälsa, sexuellt våld samt synen på jämställdhet mellan könen. 

Hypotesen är att ungdomar med hög pornografikonsumtion skattar sin hälsa lägre och har en 

mer negativ inställning till jämställdhet mellan könen. 

 

Metod och genomförande 

Metoden är klassrumsenkäter till ett antal slumpmässigt inlottade klasser i åk 3 på gymnasiet. 

Projektledaren, legitimerad barnmorska och doktorand, kommer personligen att besöka 

klasserna, informera om studien samt dela ut och samla in enkäterna. Deltagandet är frivilligt 

och anonymt och beräknas ta ca en lektionstimme i anspråk. Efter att eleverna fyllt i den 

anonyma enkäten finns möjlighet att ställa frågor och vid behov dela ut visitkort till lokal 

ungdomsmottagning. Skolsköterska kommer att få information om studien om frågor från 

eleverna skulle bli aktuellt. Etisk ansökan för studien har skickats till Regionala 

etikprövningsnämnden i Uppsala. 

 

Resultatet kommer att redovisas statistiskt på gruppnivå, i vetenskapliga uppsatser som 

skickas till vetenskaplig tidskrift. Dessutom kommer skolorna att erbjudas att ta del av 

resultatet, muntligt såväl som skriftligt. 

Medverkande 

Deltagare i forskningsgruppen är 

-Docent Margareta Larsson, Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa, Uppsala Universitet 

-Universitetslektor och med. dr. Elisabet Häggström- Nordin, Akademin för Hälsa, Vård och 

Välfärd, Mälardalens Högskola Västerås och Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa, 

Uppsala Universitet 

-Professor Tanja Tydén, Institutionen för Folkhälso- och Vårdvetenskap, Uppsala universitet 

samt 

-Legitimerad barnmorska och doktorand Magdalena Mattebo, Institutionen för Kvinnors och 

Barns Hälsa, Uppsala Universitet samt Centrum för klinisk forskning, landstinget 

Västmanland. 

 

Vår fråga till dig 

Vi vill med detta brev sprida information om den kommande studien samt höra oss för om ert 

tillstånd. Vi erbjuder oss även att komma ut på ett informationstillfälle för att svara på 
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eventuella frågor. I dagsläget är vi intresserade av att ta del av klasslistor för att kunna göra 

ett slumpmässigt urval av de klasser som vi planerar att besöka under hösten. 

Om vi inte hört från Dig inom kort kommer vi att ta en personlig kontakt för vidare besked. 

 

Önskar Du mer information om studien går det bra att ta kontakt med undertecknade 

 

Magdalena Mattebo 

Projektledare, leg barnmorska, doktorand 

073-6731375 

E-mail: magdalena.mattebo@kbh.uu.se 

eller 

Elisabet Häggström-Nordin 

Universitetslektor 

Tel arb: 021/ 10 70 20 

E-mail: elisabet.haggstrom-nordin@mdh.se 
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Bilaga 3. Infotext till eleverna 

 

UNGDOMAR, HÄLSA OCH SEXUELLA BUDSKAP I MASSMEDIA 

Du tillfrågas härmed om du vill delta i en undersökning om hur ungdomars kontakt med 

sexuella budskap i massmedia och pornografi ser ut och på vilket sätt det kan påverka unga 

människor. 

 

Varför görs denna undersökning? 

Pornografin har blivit mycket tillgänglig via internet. Vi vet inte hur pornografi och 

sexualisering i samhället påverkar ungdomar. 

 

Vilka tillfrågas? 

Våren 2010 valdes klasser ut slumpmässigt, på gymnasiet i några städer i Mälardalen. Elever i 

dessa klasser besvarade en enkät. Det är nu dags för den uppföljande enkäten. Deltagandet 

är frivilligt. Det är viktigt att du svarar så ärligt och uppriktigt som möjligt på frågorna. 

Vi behöver ditt personnummer, för att kunna jämföra svaren från första eftersom det händer 

att elever flyttar eller byter klass. För att kunna göra en bra undersökning är det viktigt att så 

många som möjligt svarar. Om du inte vill delta, lämna formuläret blankt och lägg det i 

kuvertet. Vi vore tacksamma om du ändå kan besvara frågorna 1-4. 

 

Hur behandlas svaren? 

När du har fyllt i formuläret, lägg det i kuvertet och klistra igen det. Inga obehöriga kommer 

att ha tillgång till enkäterna. Alla svar databearbetas och resultaten kommer att redovisas på 

gruppnivå i vetenskapliga artiklar. INGEN PERSON KAN IDENTIFIERAS. Enligt 

personuppgiftslagen (PUL) har du rätt att gratis och en gång per år få ta del av de uppgifter 

som hanteras om dig och vid behov få eventuella fel rättade. 

 

Alla svar är lika betydelsefulla, oavsett vilka erfarenheter eller åsikter du har. 

 

Ansvariga för undersökningen: 

 

Magdalena Mattebo, barnmorska och doktorand, Centrum för klinisk forskning, 

Centrallasarettet, ing 29, 721 89 Västerås samt Institutionen för Kvinnors och Barns 

Hälsa, Uppsala Universitet. Mobil: 073-673 13 75. E-mail: 

magdalena.mattebo@kbh.uu.se 

 

Margareta Larsson, docent, Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa, Uppsala 

Universitet, Tel: 018-611 98 25. E-mail: margareta.larsson@kbh.uu.se 

 

Elisabet Häggström- Nordin, universitetslektor, Akademin för Hälsa, vård och 

välfärd, Mälardalens Högskola samt Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa, 

Uppsala Universitet. Tel 021-10 70 20. E-mail: elisabet.haggstrom-nordin@mdh.se 

 

Tanja Tydén, professor, Institutionen för Folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala 

Universitet, Tel: 018- 471 66 46. E-mail: tanja.tyden@pubcare.uu.se 

 

 

 


