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SAMMANFATTNING 

Nyckelord: Barnmorska, Unga män, Ungdomar, Ungdomsmottagning.  

 

Bakgrund Det övergripande målet för ungdomsmottagningar innefattar att stärka ungdomar i 

deras identitetsutveckling och hantering av sexualitet, samt att arbeta för att främja psykisk 

och fysisk hälsa, förebygga sexuellt överförbara infektioner och oönskade graviditeter. 

Generellt sett har ungdomarna en bristfällig kunskap kring sexuell och reproduktiv hälsa, 

detta gäller i synnerhet unga män, som också söker till ungdomsmottagningar i mindre 

utsträckning.  

 

Syfte Syftet med denna uppsats är att undersöka och belysa unga mäns besöksmönster till 

Ungdomsmottagningen i Uppsala City samt beskriva ungdomars uppfattning om 

ungdomsmottagningen och dess personal.  

 

Metod Denna studie har valts att genomföras med både en kvantitativ och en kvalitativ 

ansats. Data har av Ungdomsmottagningen i Uppsala city samlats in via enkäter. Dessa data 

har dels analyserats med hjälp av metoden Chi-2-test i programmet IBM SPSS Statistics och 

dels genom innehållsanalys.  

 

Resultat Unga män söker i mindre utsträckning till Ungdomsmottagningen i Uppsala city än 

unga kvinnor. De söker oftast för ”STI” och ”Samtal”. Ungdomarna som söker till 

ungdomsmottagningen är generellt sett nöjda med sitt besök.  

 

Konklusion Unga män tros påverkas av vilket sociosexuellt skript de tillhör samt vilka 

egenskaper genusordningen som råder i samhället tilldelar dem. Detta leder till att de i 

mindre utsträckning söker hjälp för sexuell och reproduktiv hälsa.    

 

  

    

   

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Keywords: Midwife, Young men, Youth, Youth Clinic. 

 

Background The overall objective of youth clinics include strengthening young people in 

their identity development and management of sexuality, as well as working to promote 

mental and physical health, prevention of sexually transmitted infections and unwanted 

pregnancies. Generally speaking, young people have inadequate knowledge regarding sexual 

and reproductive health. This is especially true of young men, who also enlist the services of 

youth clinics to a lesser extent than other youth groups. 

 

Purpose The purpose of this paper is to examine and highlight visiting patterns of young men 

at “Ungdomsmottagningen in Uppsala City” and describe young peoples´ perception of the 

youth clinic and its staff. 

 

Methodology This study has been implemented using both a quantitative and a qualitative 

approach.  The Data has been gathered through surveys administered by the youth clinic in 

Uppsala city. The data collected has partly been analyzed using Chi-2-test in analysis 

software, IBM SPSS Statistics and partly through content analysis. 

 

Results Young men are enlisting the help of the youth clinic in Uppsala city to a lesser extent 

than young women. They usually visit the youth clinic for the services "STI" and 

"Consultation". Young people enlisting the services of the youth clinic are generally satisfied 

with their visit. 

 

Conclusion Young men are believed to be affected by the socio-sexual script they belong to 

and which properties the gender order has established as the rule in society which is assigned 

to them. This leads to young men enlisting the services of the youth clinic regarding sexual 

and reproductive health issues to a lesser extent than other youth groups. 
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1. INLEDNING 

Denna uppsats kommer belysa unga mäns besöksorsaker till Ungdomsmottagningen i 

Uppsala city, hur dessa orsaker skiljer sig åt beroende på de unga männens ålder samt i 

förhållande till unga kvinnors besöksorsaker. Uppsatsen kommer även att undersöka hur 

nöjda ungdomarna är med sina besök. Förhoppningen är att denna uppsats kan bidra till ökad 

kunskap om hur besöksorsakerna skiljer sig åt mellan unga män och kvinnor, samt inom olika 

åldersgrupper bland unga män. En ytterligare önskan är att belysa både ungdomars positiva 

och negativa upplevelser av Ungdomsmottagningen i Uppsala city, för att på så sätt ge 

personalen förslag kring förbättring av verksamheten.  

 

På ungdomsmottagningen i Uppsala city arbetar barnmorskor, läkare, kurator, psykolog och 

psykoterapeut. Ungdomar är välkomna till det år de fyller 20 år.  

 

2. BAKGRUND  
2.1 Barnmorskan och ungdomar 

Som barnmorska är kunskap om både kvinnors och mäns sexualitet en naturlig del av arbetet 

då sexualitet är en förutsättning för barnmorskans samtliga arbetsområden (Kaplan, 2009). En 

viktig del av barnmorskans yrkesområde är ungdomars sexuella och reproduktiva hälsa, 

arbete med detta område bedrivs i Sverige främst på ungdomsmottagningar. Det övergripande 

målet för ungdomsmottagningar innefattar att stärka ungdomar i deras identitetsutveckling 

och hantering av sexualitet, samt att arbeta för att främja psykisk och fysisk hälsa, förebygga 

sexuellt överförbara infektioner och oönskade graviditeter (Rådestad & Häggström Nordin, 

2009). Stern et al. (2014) undersökte vad barnmorskor i primärvården tyckte om att tala med 

sina patienter om deras reproduktiva livsplan. De deltagande barnmorskorna i deras studie 

var positiva till detta sätt att arbeta och vittnade om att majoriteten av patienterna varit 

positiva till de frågor som ställts och till att prata om framtidsplaner.  

 

Klingberg Allvin, Van Tam, Thu Nga, Ransjö-Arvidson och Johansson (2007) studerade 

attityder gällande ungdomars sexualitet bland barnmorskestudenter i Vietnam. Studenterna 

var överens om att deras utbildning inte hade förberett dem på att samtala med ungdomar om 

detta, fokus låg på den gravida kvinnan och förlossningen. De uppgav att de inte kände sig 

trygga i att möta ungdomar och deras frågor om sexualitet. De tyckte även att ungdomarna 

hade dålig kunskap om sina kroppar och om fertilitet.  
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2.2 Sexuell- och reproduktiv kunskap och kommunikation 

Ungdomar hade generellt en undermålig kunskap om sexuell och reproduktiv hälsa, detta 

visades i en studie genomförd av Fügener, Matthes & Strauss (2013). Ekelin, Åkesson, 

Ångerud och Kvist (2012) visade i en studie gällande svenska gymnasieelevers kunskap om 

fertilitet och familjebildning att det fanns en skillnad mellan unga mäns och kvinnors 

kunskaper om fertilitet, där kvinnorna hade en bättre kunskap om bland annat befruktning 

och menstruationscykeln. Enligt Widman, Choukas-Bradley, Helms, Golin och Prinstein 

(2014) var kommunikation om sexuell och reproduktiv hälsa vanligare bland äldre ungdomar, 

sexuellt aktiva och bland kvinnor. Att som ungdom kommunicera kring sexuell och 

reproduktiv hälsa med vänner och även med familj, visade sig öka kommunikationen om 

detta även med de ungas partners. De ungdomar som talade med sina partners om dessa 

ämnen, använde oftare kondom. Häggström Nordin, Hansson och Tydén (2002) samlade in 

enkäter från förstaårselever på gymnasiet och jämförde vissa delar av resultatet med liknande 

studier från 1979 och 1989. En av de största skillnaderna mellan könen i denna studie var att 

fler föräldrar hade pratat med sina döttrar om sex jämfört med sina söner. Unga män uppgav i 

18 % av fallen att deras mammor hade pratat med dem, 8 % uppgav att deras pappor pratat 

med dem. I studien av Ekelin et al. (2012) fick ungdomarna även skatta hur viktig deras egen 

fertilitet var  på en skala mellan 1-10. Medelvärdet för alla deltagarna var 7,9. En uppskattad 

ålder för när de kunde tänka sig att börja starta sin familj efterfrågades också, medelvärdet 

var 26 år, männen svarade en något högre ålder än kvinnorna.  

 

Oliviera Bezerra, Duarte Pereira, Patriota Chaves och Vasconcelos Monteiro (2015) 

undersökte vilka ord och begrepp som unga män och kvinnor förknippade med “sex”, 

“oskyddat sex” och “sex med kondom”. Båda könen associerade “sex” med njutning, 

kvinnorna förknippade det även med “kärlek” medan de unga männen förknippade det med 

“kvinnor”. Gällande begreppet “oskyddat sex” associerade båda könen till “STI”, “graviditet” 

och “barn”. De unga männen associerade även till “fara” och “AIDS”. Både unga kvinnor 

och män associerade “sex med kondom” till “ansvar”, “säkerhet” och “skydd”. Trots att 

ungdomar hade en medvetenhet om risker och problem i samband med “sex utan kondom” 

menade Fügener, Matthes och Strauss (2013) att deltagarna i deras studie inte alltid agerade 

för att minska dessa risker.  
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2.3 Att söka vård för sexuell och reproduktiv hälsa 

Ungdomar ansåg att det var viktigt var ungdomsmottagningen låg, vad personalen uppvisade 

för attityder och att besöket hölls konfidentiellt. Många uppskattade drop-in-möjlighet, men 

ville inte vänta för länge inför sitt besök. Unga kvinnor önskade att få komma till 

mottagningen tillsammans med en vän, detta tycktes inte lika viktigt för de unga männen 

(Nwokolo, McOwan, Henneby, Chislett & Mandalia, 2002). Enligt Sydsjö, Ekholm Selling, 

Nyström, Oscarsson och Kjellberg (2006) hade ungdomar i övre tonåren, samt unga kvinnor 

överlag, bättre kunskap om sexuell- och reproduktiv hälsa än ungdomar i nedre tonåren och 

unga män generellt. Även ungdomar som hade besökt en ungdomsmottagning hade bättre 

kunskap. Som Nwokolo et al. (2002) påvisade var personalens attityder viktiga för hur 

ungdomarna kände sig bemötta. En attityd, eller uppfattning, som framkom i Sydsjös et al. 

(2006) studie var att personal ofta utgick från att gemene man vet mer om sexuell- och 

reproduktiv hälsa än vad som kanske var fallet. Detta visade även Sydsjö et al. (2006) 

gällande ungdomars utbildning inom området, som mer än hälften av ungdomarna inte alls 

tyckte var tillräcklig.  

 

I en Sydafrikansk studie av Otwombe, Ditrich, Laher, Hornschuh, Nakala, Chimoyi och 

Miller (2015) som gjordes bland ungdomar i 14-19 årsåldern, undersöktes deras besök inom 

hälso- och sjukvården. Det visade sig att män i lägre utsträckning sökte för reproduktiv hälsa 

och rådgivning. Kvinnor var mindre benägna att rapportera om sexualdebut och 

droganvändning än män. Att unga män sökte hjälp i mindre utsträckning gällande reproduktiv 

hälsa bekräftades av Garcia, Ptak, Brooke Stelzer, Harwood och Brady (2014) som 

genomförde en studie i USA. De intervjuade personal som arbetade på en mottagning som 

liknande en svensk ungdomsmottagning, där de fokuserade på unga män och deras sexuella 

hälsa. Enligt denna studie sökte inte män hjälp för sexuella problem på grund av det stigma 

som förekom kring att män behöver hjälp över huvud taget. I en studie av Makenzius, Gådin, 

Tydén och Larsson (2009) angav de deltagande ungdomarna att det var viktigt med 

ungdomsmottagningar som inriktade sig på män och erbjöd lättillgängliga kondomer och 

klamydiatest. De såg gärna att det fanns särskilda tider för bara män på 

ungdomsmottagningarna. Perry och Thurston (2007) genomförde även de en studie på en 

mottagning som liknade svenska ungdomsmottagningar. Bland de unga män som sökte sig dit 

var det vanligt att de sökte för flera saker samtidigt när de ändå var där. Så många som 80 % 

sökte för att de ville ha gratis kondomer och 47 % sökte för råd om sexuell hälsa. Studien 

visade att ungdomsmottagning är ett bra sätt att arbeta på och att unga män gärna sökte sig hit 
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för råd och preventivmedel. Garcia et al. (2014) menade att en anledning till att unga män 

sökte hjälp för sexuell och reproduktiv hälsa i lägre utsträckning än unga kvinnor var det 

faktum att det inte fanns någon norm för unga män att prata om och söka hjälp för denna typ 

av problem, exempelvis att testa sig för könssjukdomar, till skillnad från unga kvinnor. Att 

kvinnor regelbundet testade sig, talade om preventivmedel och även genomgått 

gynekologiska undersökningar öppnade upp för dem att tala om sina problem. Kvinnorna 

hade skapat en relation med denna typ av vårdpersonal, vilket männen inte gjort.  

 

2.4 Ungdomar och sexuellt riskbeteende 

Ungdomars attityder kring kondomanvändning präglades i stort sett av negativa åsikter. En 

vanlig uppfattning var att könssjukdomar inte skulle drabba en själv och att det inte var så 

farligt att bli smittad eftersom behandling fanns (Christianson, Johansson, Emmelin och 

Westman (2003); Ekstrand, Larsson, von Essen och Tydén (2005); Ekstrand, Tydén och 

Larsson (2011); Hammarlund, Lundgren och Nyström (2008). Unga män ansåg sig vara 

oövervinnerliga och hade ett större självförtroende jämfört med unga kvinnor, detta enligt 

Garcia et al. (2014) och Häggström-Nordin et al. (2002). Enligt studien av Christianson et al. 

(2005) upptäckte unga män som blivit smittade med klamydia detta uteslutande genom 

smittspårning. De unga männen hade en mer avslappnad inställning till att vara smittad och 

att eventuellt ha smittat någon annan medan de unga kvinnorna hade mycket mer dåligt 

samvete över att ha kunnat smitta någon. De unga männen som blivit smittade talade 

generellt inte med någon om detta medan de unga kvinnorna sökte stöd från sin omgivning.  

 

De anledningar som unga män uppgav låg till grund för deras negativa åsikter om 

kondomanvändning var minskad känsel, misstro till sexpartnern och rädsla att förlora 

erektionen. De nämnde även att vänners attityder kring kondomanvändning hade stor 

inverkar på huruvida det användes eller inte (Ekstrand et al., 2011).  Unga män i åldrarna 13-

15 år skyddade sig i större utsträckning jämfört med unga män i åldrarna 16-18 år. För unga 

kvinnor gällde det omvända (Holmberg & Hellberg (2005)). Higgins och Wang visade i en 

studie att de män som ansåg att kondomen skulle ta bort deras njutning hade en 9,1 gånger 

högre risk att inte använda kondom. En rädsla för att föreslå kondom för tidigt om det skulle 

visa sig att det inte blir något sex uppgavs också som en anledning till att kondomen inte 

används (Ekstrand et al., 2011; Hammarlund et al., 2008). De unga männen ville inte ta med 

sig kondomer inför en utekväll då det i mötet med en sexpartner verkade som att de varit 

inställda på sex, inte att stundens hetta förde samman dem. Ungdomar upplevde det mer 
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intimt att tala med en tillfällig partner om skydd än att ha sex, de var även rädda för att rykten 

om könssjukdomar skulle spridas om de föreslagit kondomanvändning (Hammarlund et al., 

2008). Häggström Nordin et al. (2002) visade i sin studie att andelen ungdomar som hade 

samlag med någon de känt kortare än en månad hade ökat jämfört med tidigare och 

Holmberg och Hellberg (2005) visade att unga män hade ett högre antal sexpartners än unga 

kvinnor. Ungdomarna i studien av Christianson et al. (2003) ansåg att de alla hade haft sex 

med någon de kände, dock kunde tiden de känt varandra variera från några månader, några 

veckor till några timmar. Majoriteten av ungdomarna som deltog i studien av Christianson et 

al. (2003)  menade att syftet med ”engångsligg” var att träffa någon som de kunde inleda ett 

längre förhållande med, därför kände de flesta att kondomanvändning var något som skulle 

förstöra stämningen, något som tydde på att de inte kunde lita på varandra. Trots att 

meningen med “engångsligg” var att träffa någon som de kunde inleda en relation med var 

sällan målet att träffa någon att gå hem med, ungdomarna uppgav att de gick på känslan 

under kvällen.  

 

De unga kvinnor som deltog i studie av Ekstrand et al. (2005) menade att de tyckte det var 

svårare att ta upp frågan om kondom med ett “engångsligg” enligt Ekstrand et al. (2011) och 

Hammarlund et al. (2008) tyckte unga män inte att det var lika viktigt att använda kondom 

med en tillfällig sexpartner. De unga kvinnorna såg även “engångsligg” som något naturligt i 

ungas sexliv idag. Flertalet studier visade att ungdomarnas riskbeteende gällande oskyddat 

sex med ett “engångsligg” förknippades med alkoholkonsumtion och ungdomarna skyllde sitt 

beteende på alkoholen (Ekstrand et.al (2005): Hammarlund et al. (2008): Davis, Masters, 

Eakins, Danube, George, Norris och Heiman (2014): Häggström-Nordein et al. (2002). Bland 

de som inte druckit alkohol använde 83 % procent preventivmedel, medan endast 55 % av de 

som druckit alkohol använde preventivmedel (Häggström-Nordin et al., 2002). 

 

Christianson et al. (2003) visade att ungdomarna var överens om att det fanns skillnader 

mellan hur unga män och kvinnor skulle uppföra sig när det gällde att hitta en partner. Enligt 

dem var det de unga männens ansvar att ta första steget, att flörta, ta chanser och ligga med 

flera unga kvinnor. De unga kvinnorna skulle vara glada, intresserade, vara uppmärksamma 

på de unga männen men inte vara för “på”. Båda könen menade att det sällan ledde till något 

med någon som de hade sex med redan första kvällen de träffades och att det var unga 

kvinnors ansvar att hålla på sig. De flesta unga kvinnorna menade att de oftast inte ville ha 

sex på första träffen men att de kände sig övertalade och sedan ångrade sig. Enligt de unga 
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männen var samlag något som ökade deras manlighet och lätt gav dem sexuell 

tillfredsställelse, särskilt då inga känslor var inblandade.  

 

Unga män ansåg att en oönskad graviditet var den största risken med oskyddat sex (Ekstrand 

et al., 2011; Hammarlund et al., 2008) och uppgav att de kände en stor maktlöshet kring 

detta. Trots denna rädsla uttryckte de unga männen att ansvaret för preventivmedel låg hos 

unga kvinnor samt att det är otänkbart för dem att en ung kvinna skulle behålla barnet i deras 

ålder (Ekstrand et al., 2011).  Att ansvaret för preventivmedel ligger på unga kvinnor ansåg 

även de kvinnor som deltog i en studie av Ekstrand et al. (2005). De delade unga mäns 

negativa syn på tonårsgraviditeter, de menade att även unga kvinnor var negativt inställda till 

att genomgå en tonårsgraviditet. De unga kvinnorna talade även om något som de unga 

männen inte nämnde, akuta p-piller.  

 

2.5 Ungdomars mentala hälsa 

Mobbning över nätet är relativt vanligt bland unga idag och kunde kopplas samman med både 

otrygghet i skolan, sociala och emotionella problem och med depressiva symtom och mental 

ohälsa (Bottino, Bottino, Regina, Correia & Ribeiro, 2015). I rapporten “Svenskarna och 

internet” (Findahl & Davidsson, 2015) framkom det att 36 % av ungdomar i åldersgruppen 

12-15 år någon gång upplevde något på internet som gjort att de kände sig oroade eller 

upprörda. Av ungdomar i åldersgruppen 12-18 år drabbades 8-9 % någon gång av mobbning 

på nätet och för 1 % av dessa ungdomar skedde detta upprepade gånger.  En studie av Bowes, 

Joinson, Wolke och Lewis (2015) styrkte att trakassering och mobbning påverkar ungdomars 

mentala hälsa. Att uppleva detta i tidiga tonåren kunde öka risken för att drabbas av en 

depression i senare tonåren. Enligt Breton, Labelle, Berthiaume, Royer, St Geroges och Guilé 

(2015) hade unga män som höll sig för sig själva en ökad risk för suicid. Studien visade också 

att det är viktigt att screena för riskfaktorer (exempel: hopplöshetskänslor, oro, ensamhet, 

skuldkänslor m.m.), då dessa har större påverkan på den mentala hälsan än vad de skyddande 

faktorerna (exempel: anledningar att leva, fysisk återhämtning, familj m.m.) har. 

Kastbom, Sydsjö, Bladh, Priebe och Svedin (2015) samlade in data från 18-åriga 

gymnasieelever för att kartlägga deras fysiska och psykiska välmående. Enkäterna som 

ungdomar besvarade innehöll frågor om erfarenhet kring kärlek och sex, hälsa, erfarenhet av 

sexuellt och fysiskt utnyttjande samt frågor om hur de skattade sin egen hälsa. Av 

ungdomarna hade 7,5 % haft sin samlagsdebut innan 14 års ålder, 64,4 % efter 14 års ålder 
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och 21,1% hade ännu inte haft sin debut. Unga män som såg sig som homosexuella, hade ett 

lågt skattat självförtroende, rökte, drack alkohol oftare än 4 gånger i månaden löpte större risk 

att debutera innan 14 år, liksom de unga män som uppgav mer känslor av depression och 

ångest och de som debuterat tidigt var i större utsträckning utåtagerande mot människor och 

djur. Häggström-Nordin (2005) visade i sin studie kring ungdomars pornografikonsumtion att 

en tidig samlagsdebut hade ett samband med hög konsumtion av pornografi, samt förekomst 

av anal - och gruppsex.  

2.6 Ungdomars användning av internet och pornografi 

Rapporten “Svenskarna och internet” (Findahl & Davidsson, 2015) visade att 

internetanvändandet hade ökat och detta särskilt bland ungdomar. I åldersgrupper 16-25 år 

använde ungdomarna internet i genomsnitt 22.2 timmar varje vecka, varav 9,8 timmar var på 

sociala nätverk. Ungdomarna uppgav även att internet vad viktigt för deras privatliv, totalt 80 

% av ungdomar i åldersgruppen 12-15 år och 84 % av ungdomar i åldersgruppen 16-25 år 

ansåg detta. Bland ungdomarna i åldrarna 16-25 år uppgav 12 % att de ofta eller mycket ofta 

kände sig nedstämda när de var utan internet.  

 

En rapport från Gothenburg Research Insitute, (2012) kartlade svenskarnas 

Facebookanvändning. Denna rapport visade att kvinnor i större utsträckning använde 

Facebook jämfört med män, vilket kopplades till kvinnors generella tendenser att lägga mer 

tid på relationer än män. Både män och kvinnor spenderade drygt en timme per dag på sajten. 

Män hade oftare som utgångspunkt att provocera i sina statusuppdateringar än kvinnor och 

kvinnor som använde Facebook mycket upplevde sig själva som mer missnöjda med sitt liv. 

Denna koppling kunde inte göras bland män. Andra populära sociala medier var enligt 

rapporten “svenskarna och internet” Instagram och Snapchat. Enligt “Svenskarna och 

internet” (2015) använde 69 % av ungdomar i åldrarna 12-15 år Instagram dagligen och 62 % 

Snapchat dagligen. Bland ungdomar i åldrarna 16-25 år var motsvarande siffror 50 % och 46 

%.  

 

Häggström-Nordin, Hanson och Tydén (2005) granskade i en studie ungdomars konsumtion 

av pornografi. Denna studie visade att 98 % av unga män konsumerade pornografi jämfört 

med 72 % av unga kvinnor. Häggström-Nordin, Sandberg, Hanson och Tydén (2006) 

intervjuade 10 unga kvinnor och åtta unga män i åldrarna 16-23 år gällande pornografi. Dessa 

ungdomar ansåg att pornografi var mycket lättillgängligt och vanligt förekommande, även i 
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andra medier som musik och tv. De ungdomar i Häggström-Nordins (2005) studie som 

uppgav att de konsumerade pornografi varje dag kategoriserades som högkonsumenter medan 

resterande ungdomar kategoriserades som lågkonsumenter. Det fanns en skillnad mellan hur 

högkonsumerande unga män reagerade på pornografi jämfört med lågkonsumerande unga 

män och unga kvinnor generellt. De unga män som högkonsumerade pornografi uppgav i 

större utsträckning att de blev upphetsade av, fantiserade om eller försökt prova akter de sett i 

pornografiska filmer.  

 

Enligt Häggström-Nordin et al. (2006) upplevde ungdomarna känslor av skam och skuld i 

samband med konsumtion och det fanns en utbredd uppfattning om att unga män utgick från 

pornografin för att övertala unga kvinnor till olika typer av sexuella aktiviteter. Ungdomarna 

som deltog i studien av Häggström-Nordin (2005) fick svara på frågorna ”anser du att du 

blivit påverkad i ditt sexuella beteende av pornografi?” och ”anser du att andra blir påverkade 

i sitt sexuella beteende av pornografi?”. Bland de unga männen var det 7 % som uppgav att 

de blev osäkra av att konsumera pornografi och 13 % trodde att andra fick en förvrängd bild 

av sexualitet samt att 9 % upplevde osäkerhet genom att konsumera pornografi. Bland de 

unga kvinnorna var det 39 % som upplevde att pornografin bidrog till osäkerhet och 32 % 

trodde att andra fick en förvrängd bild av sexualitet samt att 5 % fick prestationsångest. 

Denna syn på pornografin bekräftades i studien av Häggström-Nordin et al. (2006) där det 

framkom att ungdomarna kände sig påverkade av pornografin och önskade att vuxna skulle 

finnas till hands för att diskutera detta. Ungdomarna uppgav att de försökte hantera 

pornografin på olika sätt, exempelvis genom att normalisera den eller har en feministisk 

ståndpunkt kring den.  

 

2.7 Teoretiska utgångspunkter 

Enligt Helmius (2010) genomgår ungdomar i de tidiga tonåren en mycket speciell 

sociosexuell utveckling då de går från att vara sexuellt oskyldiga barn till sexuella aktörer. 

Denna utveckling sker utan att ungdomarna tidigare upplevt dessa typer av känslor men nu 

förväntas göra det enligt samhällets norm gällande sexualitet. Vuxna och unga vuxna har 

hunnit skapa sig mer kunskap om hur samhällets norm för sexualitet ser ut samt vet mer om 

hur den egna sexualiteten passar in till detta sociala manus. Vuxna har lämnat ungdomens 

sexualiseringsprocess bakom sig och brukar ofta utgå från egna erfarenheter samt ta sin egen 

sexualitet för givet. Detta synsätt kan tänkas vara en anledning till att sexualundervisning för 

ungdomar ofta har fokus på sexualitetens risker samt samlevnad trots att ungdomarna kanske 
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oftare har funderingar kring uppkomsten av nya känslor såsom upphetsning och njutning 

samt hur de ska forma sin egen sexualitet.  

 

Utifrån detta tankesätt och uppsatsens bakgrund, där skillnader mellan könen gällande vilka 

som sökte hjälp och antas ta ansvar för sexuell och reproduktiv hälsa har noterats i flertalet 

artiklar, har två teoretiska utgångspunkter valts; manusteorin och genusteorin.  

2.7.1 Manusteorin 

Enligt Gagnon och Simon (2005) är sexualiteten en social konstruktion som är kulturellt 

formad. De menar att sexualiteten skapas i interaktion mellan individen och samhället, 

individen och andra samt i interaktion med sig själv. De kallar sin teori för “manusteorin” då 

de menar att människor föds in i ett redan existerande sociosexuellt manus. Individen lär sig i 

samspel med sin omgivning att hen är en sexuell varelse samt hur hen ska agera som en 

sådan. Sexualitet skapas inte ur tomma intet i kroppen utan behöver symboler och mening 

som ger ledtrådar om hur sexualitet ska utvecklas. Barn och ungdomar får från samhällets 

socialisationsprocess en bild av sexualitet och betraktar utifrån denna process sitt eget 

samhälles konstruktion av sexualitet som norm. Då barnmorskor som arbetar på 

ungdomsmottagningar möter ungdomar som befinner sig i sin sociosexuella utveckling 

valdes denna teori som en av utgångspunkterna för denna uppsats. 

2.7.2 Genusteorin 

Hirdman (2007) menar i sin teori om genus att könen, både biologiskt och socialt, är skilda 

från varandra och att normen i samhället är mannen. Detta betyder att kvinnan är och gör allt 

det som mannen inte är och gör och i förlängningen att “kvinnor görs och män gör”. Mannen 

gör alltså kvinnan, som är kvinna för att hon inte är man. Män och kvinnor är varandras 

motsatser (ljus - mörker, stor - liten, svag -stark) och det är denna inställning som skapar den 

sociala skillnaden - genus.  

3. PROBLEMFORMULERING  
Kunskapsläget gällande unga mäns besök och deras avsaknad av besök på 

ungdomsmottagningar är i nuläget otillräckligt. Denna uppsats ämnar således undersöka unga 

mäns besöksmönster på Ungdomshälsan i Uppsala city samt beskriva ungdomars uppfattning 

om ungdomsmottagningen och dess personal.  
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4. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med denna uppsats är att undersöka och belysa unga mäns besöksmönster till 

Ungdomshälsan i Uppsala samt beskriva ungdomars uppfattning om ungdomsmottagningen 

och dess personal. Utifrån detta syfte har följande frågeställningar formulerats.  

 

* Varför söker unga män till ungdomsmottagningen?  

* Hur skiljer sig besöksorsakerna åt mellan unga män och kvinnor?  

* Hur skiljer sig besöksorsakerna åt mellan unga män sett till deras ålder?  

* Hur upplever ungdomarna sitt besök på ungdomsmottagningen?  

 

5. METOD  
5.1 Design och urval  

Studien som låg till grund för denna uppsats baserades på en nationell enkätundersökning 

utförd på initiativ av FSUM (Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar), med syfte att 

granska ungdomsmottagningars verksamhet och ungdomarnas upplevelser av sitt besök.  

 

Personal på Ungdomsmottagningen i Uppsala city samlade under ett års tid in bakgrundsdata 

(så som ålder, kön och besöksorsak) om alla ungdomar som besökte mottagningen (bilaga 1). 

Den fråga som valdes att analyseras var fråga 4 “Typ av besök”. Totalt samlades data in om 

7890 ungdomar. Ett tvärsnitt bestående av alla besöksregistreringar under oktober 2012 

inkluderades i denna uppsats, vilket var data om 856 personer. Av dessa personer var 100 

unga män och 733 unga kvinnor, samt 23 utan uppgett kön. Åldersgruppen för unga män 

“upp till 19 år” bestod av 70 personer och åldersgruppen 20-25 år av 29 personer. Då en ung 

man ej uppgett ålder, exkluderades han ur analysen av frågeställningen “Hur skiljer sig 

besöksorsakerna åt mellan unga män sett till deras ålder?”, i övriga analyser inkluderades 

hans data.  

 

Utöver detta genomfördes även en enkätstudie under två månader (oktober 2012 och maj 

2013) där alla ungdomar som besökte ungdomsmottagningen tillfrågades att besvara en enkät 

efter besöket. Enkäten bestod av totalt 22 frågor; 21 stycken frågor med förhandsdefinierade 

svar, av dessa 21 frågor fanns det möjlighet att lämna kommentarer på 11 frågor och en fråga 

som var helt öppen, utan svarsalternativ. Samtliga ungdomar mellan 13-20 år som besökte 

Ungdomshälsan i Uppsala tillfrågades om deltagande i enkätundersökningen i samband med 

besök på mottagningen. Totalt 970 enkäter besvarades. Samtliga besvarade enkäter ingick i 
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uppsatsens analys, dock inkluderades bara vissa frågor på grund av uppsatsens syfte. De 

frågor som valdes att analysera var fråga 12, 13 och 19, samt alla fritextkommentarer från 

enkäten (bilaga 2) Ungdomarna fick uppge könstillhörighet utifrån valen “tjej”, “kille” eller 

“annat”. De personer som inte valt något utav dessa svarsalternativ, samt de tre personer som 

valde könstillhörigheten “annat”, har exkluderats i analysen relaterat till uppsatsens syfte. 

 

5.2 Datainsamlingsmetod och tillvägagångssätt  

De ungdomar som valde att delta i studien erhöll enkätformuläret och svarade på detta i en 

ostörd miljö. Efter ifylld enkät lämnades denna anonymt i en brevlåda på mottagningen. De 

ungdomar som hade fler än ett besök på mottagningen under perioden lämnade endast in en 

enkät per person.  

 

5.3 Bearbetning och analys 

Vid analysen av det kvantitativa materialet användes både deskriptiva och analytiska 

statistiska metoder (Graneheim och Lundman, 2004). I den första frågeställningen gällande 

unga mäns besöksorsaker på Ungdomsmottagning i Uppsala City användes deskriptiv 

statistik som redovisades i diagramform i dataprogrammet Microsoft Office Excel. Även 

delar av den sista frågeställningen gällande ungdomars upplevelse av sitt besök undersöktes 

med deskriptiv statistik. Detta resultat redovisades i diagramform i dataprogrammet IBM 

SPSS Statistics. Den analytiska metoden Chi-2-test (Wahlgren, 2013) användes för att 

undersöka skillnader och samband mellan unga män och kvinnors besöksorsaker samt 

besöksorsaker mellan två åldersgrupper i gruppen unga män. Den signifikansnivå som valts 

är P -värde < 0.005.  

 

I en av frågorna gjordes skattningen genom att välja mellan fyra fördefinierade 

svarsalternativ, vilka var: “mycket nöjd”, “nöjd”, “mindre nöjd” och “missnöjd”. Dessa fyra 

alternativ har i analysen omvandlats till siffrorna 1-4, där 1 motsvarar “mycket nöjd” och 4 

“missnöjd”. 

 

Vid kartläggningen av unga mäns besöksorsaker och deras samtalsämnen valdes att para ihop 

vissa av dessa för att ge en tydligare bild. 
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5.4 Innehållsanalys 

Kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004) användes som analysmetod 

för frågeställningen gällande hur ungdomarna upplevde personalens bemötande.  

Då kommentarerna som utgjorde den kvalitativa delen i denna uppsats redan var 

transkriberade var det endast kondensering och kategorisering som var nödvändigt i denna 

innehållsanalys. Samtliga 310 stycken kommentarer lästes ett flertal gånger av båda 

författarna, detta för att skapa en uppfattning kring materialets huvudsakliga innehåll. 

Därefter reflekterade författarna över innehållet utifrån ett induktivt perspektiv, det vill säga 

att analysering skedde förutsättningslöst. Inget behov av att identifiera meningsbärande 

enheter fanns då kommentarerna i sin helhet inte var så omfattande. Kommentarerna 

kondenserades för att göra materialet mer lätthanterligt utan att för den delen förlora innehåll 

av betydelse. Från det kondenserade materialet skapades koder för att lättare kunna 

identifiera likheter och skillnader mellan de olika kommentarerna (Tabell 1). Utifrån dessa 

koder kunde sex kategorier samt 15 underkategorier identifieras och sammanställas (Figur 1).  

 

Tabell 1. Beskrivning av analyseringsprocess 

Kommentar Kondenserad 
kommentar 

Kod Underkategori Kategori 

Jag är nöjd och 
känner att jag 
blev mottagen 
på ett fint sätt. 
Personalen är 
underbar och 
jag känner mig 
trygg här.  

Är nöjd, blev 
mottagen på ett 
fint sätt. 
Personalen är 
underbar, 
känner mig 
trygg här 

Bra bemötande, 
känns tryggt 

Trygghet Bra bemötande 

Har bara 
positiva saker 
att säga. Riktigt 
kompetent 
personal som får 
en att känna sig 
bekväm 

Kompetent 
personal som får 
en att känna sig 
bekväm 

Kompetent 
personal 

Professionell Bra personal 
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Figur 1. Översikt av kategorier och underkategorier.   
 
 
5.5 Etiska överväganden 

Det är viktigt att skydda människor från att kränkas fysiskt, psykiskt eller integritetsmässigt i 

samband med deltagande i forskning. Särskild beaktning bör tas då deltagarna är ungdomar. 

Alla deltagare bör få information om studiens syfte samt vara införstådda med villkoren för 

deltagande (CODEX, 2015, Etikprövningsnämnden 2002). Samtliga ungdomar som deltog i 

denna studie erhöll information gällande studien samt att deltagande i densamma var frivilligt 

och kunde avbrytas närhelst ungdomen så önskade. Även information om att deltagandet var 

anonymt delgavs samtliga. Ungdomarna godkände medverkan med informerat samtycke. Då 

dessa data ej betraktas som ett personregister och deltagarna inte utsattes för något ingrepp 

eller behandling så behövdes enligt svensk lag ingen forskningsetisk prövning utföras.  

 

6. RESULTAT 

Resultatet kommer att redovisas i en kvantitativ och en kvalitativ del, då båda dessa metoder 

användes för att besvara uppsatsens frågeställningar. Det kvantitativa resultatet kommer att 

redovisas i form av textavsnitt med förtydligande tabeller över utförda analyser. Det 

kvalitativa resultatet kommer att beskrivas utifrån de kategorier och underkategorier som 

ungdomarnas svar fördelades i. Kategorier och underkategorier förtydligas med utvalda citat 

från deltagarna samt närmare beskrivningar av innehållet.  

Bra	  bemötande	  

Trygghet	   Ej	  
dömande	   Lä4sam	   Bemötande	  

Missnöjd	  ungdom	  

Stressad	   Missnöje	  med	  
bemötande	  

Bra	  personal	  

Vänlig	   Professionell	   Övrigt	  
posiBvt	  

PosiBva	  
erfarenheter	  

Uppska4ning	   LäEllgänglighet	  

NegaBva	  erfarenheter	  

NegaBvt	  
bemötande	   OBllgänglighet	  
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6.1 Kvantitativ del 

I denna uppsats valdes fråga 12 (Hur var den person du träffade på ungdomsmottagningen 

idag?), 13 (Vid dagens besök på ungdomsmottagningen... a-d) och 19 (Vad är ditt 

helhetsintryck av besöket på ungdomsmottagningen) ut att analyseras deskriptivt för att 

besvara frågeställningen “Hur upplever ungdomarna sitt besök på ungdomsmottagningen?” 

(bilaga 2) . Dessa frågor handlade om personalens bemötande och ungdomarnas 

helhetsintryck av besöket på Ungdomsmottagningen i Uppsala city. 

 

6.1.1 Unga mäns besöksorsaker och samtalsämnen 

Deskriptiv statistik användes även för att besvara frågeställningen “Varför söker unga män 

till ungdomsmottagningen?”. Totalt hade personalen på ungdomsmottagningen angett 

besöksorsaker för 100 unga män, vilket kunde vara maximalt tre orsaker. Resultatet visas i 

figur 2. 

 

 
Figur 2. Unga mäns besöksorsaker 

 

En stor del (30 %) av de unga männens besöksorsaker var “Samtal”, och dessa samtalsämnen 

undersöktes vidare med deskriptiv statistik. Resultatet redovisas i figur 3.  

 

43%	  

4%	  13%	  1%	  

5%	  

4%	  

30%	  

Unga	  mäns	  besöksorsaker	  

STI	  43%	  

PrevenBvmedel	  4%	  

Medicinska/kroppsfrågor	  13%	  

Sexologi	  1%	  	  

Anmaning	  5%	  

Provtagning/provsvar	  4%	  

Samtal	  30%	  
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Figur 3. Samtalsämnen 

 

6.1.2 Skillnader i besöksorsaker mellan unga män och kvinnor 

I analysen som genomfördes för att besvara frågeställningen “ Hur skiljer sig 

besöksorsakerna åt mellan unga män och kvinnor?” användes fråga 4a - 4j (Typ av besök) 

samt kategorin kön. Skillnader mellan besöksorsaker visades i fem av analyserna, gällande 

besöksorsak: STI, preventivmedel, graviditetstest, anmaning och provsvar. Av dessa fem 

besöksorsaker var det STI, anmaning och provsvar (se tabell 2) som visade sig vara vanligare 

bland unga män och preventivmedel och graviditetstest vanligare besöksorsaker bland unga 

kvinnor. P-värde < 0.001 framkom för besöksorsakerna STI, preventivmedel och anmaning.  

 

Tabell 2 Skillnad mellan unga män och kvinnor gällande besöksorsak “Preventivmedel”. 
  

Kön 
 

 
Total 

 
Unga kvinnor Unga män 

 
Typ av 
besök 

Annan orsak Antal 376 98 474 
% 51,3 % 98,0 % 56,9 % 

Preventivmedel Antal 357 2 359 
% 48,7 % 2,0 % 43,1 % 

 
Total 
 

              Antal 733 100 833 
              % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Ångest/depression/suicidtankar	  
34%	  

RelaBoner	  (familj/skola/kultur)	  
28%	  

Självkänsla/idenBtet	  14%	  

STI	  12%	  

Sexualitet	  5%	  

Kris/sorg/övergrepp	  2%	  

Graviditet/abort	  2%	  

Bruk/missbruk	  ANTD/spel/data/
internet	  2%	  

Samtalsämnen	  
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6.1.3 Skillnader i besöksorsaker mellan unga män i olika åldrar 

För att besvara frågeställningen “ Hur skiljer sig besöksorsakerna åt mellan unga män sett till 

deras ålder?” användes fråga 4a - 4j samt de två åldersgrupperna “upp till 19 år” och “20-

25år”. Skillnad mellan besöksorsakerna för dessa två åldersgrupper visades i två av 

analyserna. Åldersgruppen “upp till 19 år” sökte i större utsträckning för 

“medicinska/kroppsfrågor” och åldergrupper “20-25 år” sökte oftare med STI som 

besöksorsak.  

 

6.1.4 Personalens bemötande 

Resultatet visade att ungdomarna på denna fråga skattade personalens bemötande mycket 

högt på alla delfrågor. Skattning kunde göras mellan 1-7, där 1 representerade “inte alls” och 

7 “mycket”. På frågan som undersökte hur välkomnande personalen var, var medelvärdet 

6,51 och medianvärdet 7,0. På frågan där respektfullhet efterfrågades, var medelvärdet 6,57 

och medianvärdet 7,0. Frågan som undersökte hur ungdomarna uppfattade personalens 

lyhördhet och visade ett medelvärde på 6,43 och medianvärde 7,0. I frågan som undersökte 

hur förstående personalen var blev medelvärdet 6,52 och medianvärdet var 7,0. Frågan som 

undersökte hur personalens kompetensnivå uppfattades av ungdomarna och gav medelvärdet 

6,59 och medianvärdet 7.0. Se Tabell 3 för förtydligande statistik.  

 

Tabell 3. Övergripande statistik för svaren på fråga 12a - 12e. 

  
Välkomnande 
 

 
Respektfull 

 
Lyhörd 

 
Förstående 

  
Kompetent 

N Giltig 943 934 911 926 880 
Utebliven 27 36 59 44 90 

Medelvärde 6,51 6,57 6,43 6,52 6,59 
Medelfel ,033 ,031 ,038 ,033 ,031 
Median 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 
Typvärde 7 7 7 7 7 
Standardavvikelse 1,017 ,944 1,150 1,015 ,933 
Spann 6 6 7 6 6 
Minimum 1 1 0 1 1 
Maximum 7 7 7 7 7 

 

6.1.5 Att våga och kunna ta upp det ungdomarna ville 

Resultatet visade att ungdomarna blev lyssnade på, vågade och kunde ta upp det de ville och 

att de fick den hjälp de ville ha. Skattning kunde göras mellan 1-7, där 1 representerade “nej, 

inte alls” och 7 “ja, absolut”. I fråga 13 a efterfrågades huruvida ungdomarna kunde ta upp 



17 
 

det de ville. Totalt svarade 941 ungdomar på denna fråga och medelvärdet blev 6,71 och 

medianvärdet 7,0. Fråga 13 b undersökte om ungdomarna vågade ta upp det de ville och 

besvarades av 926 ungdomar. Detta gav medelvärdet 6,62 och medianvärdet 7,0. I fråga 13 c 

som besvarades av 928 ungdomar efterfrågades om de blev lyssnade på under sitt besök och 

detta gav ett medelvärde på 6,75 och ett medianvärde på 7,0. I fråga 13 d undersöktes om 

ungdomarna upplevde att de fick den hjälp de ville ha vid sitt besök. Totalt 931 ungdomar 

svarade och här uppkom medelvärdet 6,72 och medianvärdet 7,0.  

 

6.1.6 Ungdomarnas helhetsintryck 

Resultatet visade ett mycket positivt helhetsintryck av besöket på Ungdomsmottagningen i 

Uppsala city. Skattningen gjordes genom att välja mellan fyra fördefinierade svarsalternativ, 

vilka var: “mycket nöjd”, “nöjd”, “mindre nöjd” och “missnöjd”. dessa fyra alternativ har i 

analysen omvandlats till siffrorna 1-4, där 1 motsvarar “mycket nöjd” och 4 “missnöjd”. 

Medelvärdet på fråga 19 var 1,42 och medianvärdet 1,0. Totalt 951 ungdomar besvarade 

denna fråga. 

 

6.2 Kvalitativ del 

6.2.1 Bra personal 

Denna kategori innehöll positiv feedback gällande Ungdomshälsans personal och hur 

ungdomarna upplevde dem. Kategorin bestod av 36,9 % (se tabell 4) av ungdomarnas 

kommentarer och innehöll mycket positivt om personalens sätt, bland annat att de var snälla, 

duktiga och hjälpsamma. Ur denna kategori framkom underkategorierna: 

 

Vänlig - Flera ungdomar upplevde att personalen hade ett trevligt och vänligt sätt, och 

ungdomarna uttryckte detta i sina kommentarer.  
“Hon var grym!” 

“Väldigt nöjd, snäll personal”  

 

Professionell - Denna underkategori innehöll de kommentarer som uttryckte att personalen 

var duktig, gjorde ett bra jobb och bidrog till att ungdomarna var nöjda med sitt besök.  
“Hon var trevlig och rolig och gör ett väldigt bra jobb”  

 

Övrigt positivt - Kommentarer som speglade blandade positiva erfarenheter av 

ungdomsmottagningens personal samt gav positiv feedback till specifika personer. Denna 
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underkategori skiljer sig från underkategorin “Bemötande” genom att spegla ungdomarnas 

uppfattning om specifika personer:  
“Jag gillar henne”  

 

samt en stor del positiva kommentarer med oklar fokus: 
“Bra” 

“Toppen!” 

 

6.2.2 Bra bemötande 

Kommentarerna som grupperades till denna kategori handlade om ungdomarnas positiva 

upplevelse av personalens bemötande och bestod av 12,0 % (tabell 4) av alla kommentarer. 

Följande underkategorier utvecklades från dessa kommentarer:  

 

Trygghet - Kommentarer från ungdomarna som visade att personalen skapat en stämning som 

gjort att ungdomarna känt sig lugna och trygga under sitt besök.  
“Jag blir lika glad och trygg varje gång jag kommer hit när de har så bra attityd mot en.”  

 

Ej dömande - Ungdomarna uttryckte i dessa kommentarer att personalen respekterade dem 

och hade förståelse för deras problem.  
“...Mycket förstående och inte dömande”  

 

Lättsam - Personalen förmedlade ett öppet förhållningssätt som möjliggjorde för ungdomarna 

att känna sig bekväma och prata om det de ville.  
“...Kändes bekvämt och lättsamt!”  

 

Bemötande - Generellt positiva uttalanden om personalens bemötande av ungdomarna. 

Denna underkategori skiljer sig från underkategorin “Övrigt positivt” genom att handla 

specifikt om personalens bemötande. 
“Jag känner att jag blev bra bemött”  

 

 

6.2.3 Missnöjd ungdom 

Ungdomarna framförde även kritik gällande negativ stämning under besöket, vilket 

resulterade i 3,3 % (tabell 4) av alla kommentarer. Det rörde sig alltså om kommentarer om 

hur ungdomarna uppfattade personalen. Den negativa stämningen skapades främst genom att 
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personalen uppfattades som stressad, men även mer personlighetsmässiga egenskaper hos 

personalen var av vikt, så som exempelvis brist på humor. Två underkategorier 

utkristalliserades, dessa var: 

 

Stressad - Ungdomarna uttryckte att personalen inte verkade ha tid med dem under besöket 

och försökte skynda på processen. 
“Det kändes som att hon hade bråttom” 

”Lite mer humor skulle inte skada!” 

 

Missnöje med bemötande - Ungdomarna upplevde sig missnöjda med mötet av olika 

anledningar såsom bemötande och eventuell hjälp samt kunnighet hos personalen. 
“Lyssna mer på vad ungdomarna vill…” 

 

 

6.2.4 Positiva erfarenheter 

Denna kategori visade ungdomarnas positiva helhetsintryck av Ungdomsmottagningen och 

dess verksamhet och bestod av 32,5 % (tabell 4) av kommentarerna. . Underkategorierna som 

framkom var följande: 

Uppskattning - Generellt positiv feedback om känslor av nöjdhet och tacksamhet kring 

personal, besöket, information och bemötande. 
“Är tacksam över att ni lyssnade, accepterade mina val och inte försökte övertala mig till något!” 

“Så nedrans bra att ni ger ut kondomer!” 

 

Lättillgänglighet - Uppskattning kring verksamhetens öppettider, geografiska läge och 

möjlighet att få hjälp. Flertalet positiva kommentarer kring gratis utdelning av kondomer 

framkom. 
“Att ni har drop-in är jättebra!”  

 

 

6.2.5 Negativa erfarenheter 

Totalt 15,3 % av kommentarerna handlade om negativa upplevelser, både gällande 

ungdomsmottagningens verksamhet samt personalens bemötande (tabell 4). Kommentarerna 

berörde såväl personalens attityder och hur de fick ungdomarna att känna, som väntetider, 

vägbeskrivningar och en önskan om bemannad reception. Ur materialet framkom två 

underkategorier: 
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Negativt bemötande - I kommentarerna uttryckte ungdomarna känslor av att inte bli väl 

bemötta, respekterade och ett generellt missnöje med personalens insats.  
“Det vore bättre om barnmorskorna behandlade en som en vanlig människa med respekt och inte som en 

oansvarig, jobbig tonåring!”  

 

Otillgänglighet - Ungdomarna upplevde svårigheter gällande tidsbokning, öppettider och att 

hitta till mottagningen. 
“Gärna telefontid efter skolan”  

 

Kategorier N: 301 (%) 

Bra personal 111 (36,9) 

Bra bemötande 36 (12,0) 

Missnöjd ungdom 10 (3,3) 

Positiva erfarenheter 98 (32,5) 

Negativa erfarenheter 46 (15,3) 

Tabell 4. Fördelning av kategorierna bland samtliga kommentarer, både i antal och i procent.  

 

7. DISKUSSION 

De två vanligaste besöksorsakerna för unga män på Ungdomsmottagningen i Uppsala city var 

”STI” och ”Samtal”. Så många som 30 % hade ”Samtal” som besöksorsak, där den vanligaste 

samtalsorsaken var ”Ångest/depression/suicidtankar”. Det fanns en skillnad mellan unga män 

och kvinnor gällande besöksorsakerna ”STI”, ”preventivmedel” och ”anmaning”. I 

jämförelserna mellan de unga männens två åldersgrupper framkom skillnader mellan 

besöksorsakerna ”STI” och ”Medicinska/kroppsfrågor”. Ungdomarna var generellt nöjda 

med personalens bemötande och sitt besök på ungdomsmottagningen. Till största del lämnade 

ungdomarna positiva kommentarer om sitt besök, dock förekom negativa kommentarer från 

ca en femtedel av de som besvarade enkäten.  

 

7.1 Metoddiskussion 

7.1.1 Kvantitativ del 

I figuren som beskrev den procentuella fördelningen av unga mäns besöksorsaker på 

Ungdomsmottagningen i Uppsala City visas sju stycken besöksorsaker, trots att 
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enkätundersökningen gav ungdomarna 10 alternativ att välja på. Vissa av besöksorsakerna 

har parats ihop för att ge en tydligare bild. “Kondomhämtning” och “PCA” har placerats 

tillsammans med kategorin “preventivmedel” och besöksorsakerna “graviditetstest” och 

“provsvar” bildade kategorin “provtagning/provsvar”. Även bland unga mäns samtalsämnen 

har vissa ämnen valts att placeras tillsammans för att ge en tydligare bild. 

”Självförtroende/självkänsla” och ”Identitet” har bildat kategorin ”Självkänsla/identitet”. 

”Kris/sorg” och ”Övergrepp” har bildat kategorin ”Kris/sorg/övergrepp”. ”Ångest”, 

”Nedstämdhet/depression” och ”Livstvivel/suicidtankar” har bildat kategorin 

”Ångest/depression/suicidtankar”. ”Relationer”, ”Familj/familjerelationer”, 

”Skola/skolrelationer” och ”Kulturrelaterade relationer” har bildat kategorin ”Relationer 

(familj/skola/kultur)”. ”Bruk/missbruk ANTD” och ”Bruk/missbruk spel/data/internet” har 

bildat kategorin ”Bruk/missbruk ANTD/spel/data/internet”.  

 

Det framgick inte i materialet huruvida personalen registrerade en eventuell medföljande 

partner som ett ytterligare besök med besöksorsaken “preventivmedel” alternativt 

“kondomhämtning” (dessa två besöksorsaker uppmättes till 4 % bland unga män), eller om 

dessa inte alls noterades. Det skulle kunna innebära att fler män följde med sina 

partners/samlagspartners för att få preventivmedel, utan att det syns i statistiken. 

 

I undersökningen som legat till grund för denna uppsats samlades data in från ungdomar 

under ett helt år. Materialet som analyserades i den kvantitativa delen av uppsatsen bestod 

dock endast av data från en månad, oktober 2012. Detta material får därför ses som ett 

tvärsnitt av hela materialet. Tack vare ett stort material och korrekt utförda analyser kan både 

reliabiliteten och validiteten ses som hög i denna uppsats.  

 

Personalen fyllde i ungdomarnas besöksorsaker, och de kunde endast fylla i max tre 

besöksorsaker för varje ungdom, vilket väcker funderingar kring om resultatet hade blivit 

annorlunda om ett obegränsat antal besöksorsaker hade kunnat anges.   

 

7.1.2 Kvalitativ del 

Som alltid i en kvalitativ analys så hade författarna ett inflytande över resultatet, då det var 

dessa som tolkar materialet, och trots försiktighet och vetskap om sin påverkan inte helt 

kunde frigöra sig ifrån denna. Att gå igenom ett stort material och kondensera, koda och 

kategorisera detta var inte en exakt metod och ska ses utifrån vad det är. Detta kan således ha 
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påverkat tolkningen av resultatet även i den kvalitativa delen av denna uppsats och är något 

som läsaren bör ha i åtanke. Extern och intern reliabilitet är en viktig faktor att beakta inom 

kvalitativ forskning. De skriftliga kommentarerna i denna studie var generellt sett kortfattade. 

Detta kan bidra till svårigheter att ge djup åt innehållsanalysen.  

 

7.2 Resultatdiskussion 

7.2.1 Kvantitativ del 

Besöksorsaken “anmaning” som uppgår till 5 % hos de unga männen, var något oklar. Om 

den syftade på exempelvis smittspårning, där männen blivit kallade på grund av smittad 

samlagspartner, skulle detta kunna innebära att männen med besöksorsak “STI” sökt på eget 

initiativ vilket motsäger Christiansons et al. (2003) resultat som visade att män upptäckte 

klamydia endast via smittspårning. Om “anmaning” inte syftade på detta, utan exempelvis på 

att en kompis eller skolsköterska tipsat om att gå till ungdomsmottagningen, skulle det kunna 

innebära att de unga männen med besöksorsak “STI”, som uppgick till 43 %, inkluderade 

även de unga män som testade sig till följd av smittspårning.  

 

Det vanligaste samtalsämnet bland unga män var “Ångest, depression, suicidtankar”. Så 

många som 34 % sökte för detta. Bottino et al. (2015) och Bowes et al. (2015) lyfte fram att 

mobbning påverkade ungdomars mentala hälsa negativt. Bowes et al. (2015) menade att 

mobbning i tidiga tonår kunde öka risken för depression i senare tonår. Det näst vanligaste 

samtalsämnet för unga män var “Relationer” (familj, skola, kultur), vilket uppgick till 28 %. 

Att dessa två samtalsämnen utgjorde en hög andel av samtalsämnen tyder på en betydande 

psykisk ohälsa hos unga män. Enligt Nationellt centrum för suicidforskning och prevention 

av psykisk ohälsa (2016) begås ca 70 % av alla självmord i Sverige av män och självmord är 

den vanligaste dödsorsaken bland män i åldern 15-55 år.  

 

De unga män som deltog i denna studie har sökt hjälp på ungdomsmottagningen för psykisk 

ohälsa och därigenom förhoppningsvis fått hjälp. Andelen unga män som faktiskt sökte till 

ungdomsmottagningen är, som tidigare nämnts, mycket låg och en oro kring omfattningen av 

den psykiska ohälsans mörkertal är befogad. Att unga män i lägre utsträckning sökte hjälp för 

psykisk ohälsa, trots att statistik tyder på omfattande problematik, kan kopplas till Hirdmans 

(2007) genusteori där män ses som starka och självständiga och således inte bör visa sig 

sårbara.  
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I resultatet framkom en skillnad mellan unga kvinnor och män när det gällde att söka för att 

göra ett graviditetstest. Detta kunde ses som en självklarhet då det endast är kvinnor som kan 

göra testet. Endast ett fåtal procent av de unga männen uppgav graviditetstest som 

besöksorsak, vilket innebär att majoriteten av testen gjordes utan att eventuell 

partner/blivande pappa deltog. Enligt Ekstrand et el (2011) och Hammarlund et al. (2008) 

fanns en attityd bland unga män att en oplanerad graviditet är det värsta som kan hända i 

samband med oskyddat samlag. Trots detta visade både Ekstrand et al. (2011) och Ekstrand et 

al. (2005) att både unga män och kvinnor lade ansvaret för preventivmedel på unga kvinnor. 

Att ansvaret gällande graviditeten läggs på de unga kvinnorna, kan kopplas samman med 

uppsatsens resultat att få unga män följer med vid ett graviditetstest. En spekulation kan vara 

att unga män som riskerar en tonårsgraviditet inte ens känner till att deras samlagspartner 

misstänker en graviditet.  

 

Besöksorsaken “preventivmedel” var överrepresenterad bland unga kvinnor. Som ovan 

nämnts, framgick det ej om de unga männen varit med på besöket utan att registreras. Om 

fallet inte var så kan det diskuteras om de unga männen ansåg att preventivmedel är unga 

kvinnors ansvar och därför uteblev, vilket kan styrkas av Ekstrand et al. (2011) och Ekstrand 

et al. (2005). En stor skillnad noterades mellan andelen besök för preventivmedel där 

kondomhämtning inkluderades, jämfört med besöksorsak “STI”. Detta visar på ett tydligt 

riskbeteende bland unga män, då endast ett fåtal utnyttjar möjligheten att få gratis 

preventivmedel.  

 

Unga män sökte i större utsträckning för besöksorsakerna “Provsvar” och “STI” än unga 

kvinnor. Dessa två besöksorsaker kan kopplas samman, då positiv provtagning följs upp av 

ett besök för provsvar och behandling. En möjlig koppling till detta resultat är det faktum att 

unga män som grupp söker i mindre utsträckning överlag. Detta visas tydligt i uppsatsens 

underlag, där gruppen unga män utgjorde endast ca 13 % av den totala besöksgruppen. Av 

gruppen unga män sökte nästintill hälften för STI och tog på så sätt ansvar för sin egna och 

sin/sina partners sexuella och reproduktiva hälsa.  

 

Ett stort problem tydliggörs utifrån denna fördelning mellan könen: unga kvinnor får ta ett 

större ansvar gällande skyddade samlag och konsekvenserna av oskyddade samlag. Varför tar 

inte unga män i större utsträckning ansvar för sin sexuella och reproduktiva hälsa? Studier av 

Otwombe et al. (2015) och Garcia et al. (2014) visade att unga män i mindre utsträckning 
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sökte hjälp för reproduktiv hälsa och rådgivning. Enligt Garcia et al. (2014) berodde detta på 

stigmat kring att män behöver hjälp och avsaknad av norm för unga män att söka hjälp för 

denna typ av problem. Detta kan även sammankopplas med Hirdmans (2007) teori om 

genussystem, med män som starka och självständiga och kvinnor som svaga och 

hjälpsökande. I ett samhälle där män och kvinnor uppfostras till olika könsroller med olika 

fokus på hjälpsökande och kommunikation är det viktigt med förändring. Hur ska vi kunna 

kräva av unga män att de söker hjälp och tar ansvar för sig själv och sin partner när vi som 

samhälle uppfostrar dem till att bli starka individuella män som klarar sig själva? En stor 

arbetsinsats kring normkritisk pedagogik inom skolan och utbildning av personal på Sveriges 

ungdomsmottagningar kring genus och HBTQ-frågor borde vara obligatoriskt.  

 

Det sociosexuella scriptet påverkas av vilket kön personer har, alla får olika manus beroende 

på vilket kön personen tilldelas av samhället. Unga kvinnor fostras till att emotionalisera sin 

lust, att alltså förknippa lust med kärlek medan unga män enligt sitt sociosexuella script får 

känna lust utan att förknippa det med kärlek (Helmius, 2010). Detta stärks av det som 

Oliviera et al. (2015) visade i sin studie, nämligen att unga kvinnor förknippade ordet “sex” 

med “kärlek”, något de unga männen inte gjorde. Enligt Helmius (2010) erhåller unga män 

och kvinnor olika förutsättning när det gäller att prata om sina känslor och sexualitet. Unga 

män uppfostras till att inte tala om känslor, att vara starka och individuella (Hirdman, 2007), 

samtidigt som majoriteten av information de får kring sexuell och reproduktiv hälsa under 

livet kommer från kvinnor runt omkring dem (mammor, förskolelärare, skolsköterskor och 

barnmorskor). Att unga män inte har fått ett eget språk att använda inom gruppen “män” när 

de ska tala om sin sexuella och reproduktiva hälsa i kombination med att deras sociosexuella 

script gör att de inte förknippar lust med kärlek (Helmius, 2010) kan vara en bidragande 

orsak till att unga män inte söker vård på ungdomsmottagningar, de har inte fått någon 

möjlighet att skapa bilden av sig själva som någon som ber om hjälp med detta. 

 

Det påvisades en skillnad mellan åldersgrupperna hos unga män.  Unga män i åldersgruppen 

“upp till 19 år” sökte ungdomsmottagningen i större utsträckning än åldergruppen “20-25 år” 

för hjälp med medicinska/kroppsfrågor. Detta kan troligtvis bero på att de ännu inte hunnit få 

sexualundervisning i samma utsträckning, samt att de unga männen i åldersgruppen “20-25 

år” kanske besökt mottagningen eller fått svar på sina frågor när de var yngre. Att unga män 

sökte sig till ungdomsmottagningen med denna typ av frågor är positivt på det sätt att de vet 

var de kan få hjälp med dessa frågor. Det kan samtidigt ses som negativt, då denna 
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information skulle kunna erhållas från skola och hem, men verkar saknas från dessa. I 

bakgrunden framkom att ungdomar generellt och unga män i synnerhet har en undermålig 

kunskap om när en graviditet kan inträffa, hur länge det finns möjlighet att bli gravid under 

en kvinnas liv och en övertro på möjligheten till befruktning via IVF kombinerat med en högt 

skattad tilltro till sin egen fertilitet (Fugener et al., 2013; Ekelin et al., 2012). Detta visar att 

unga män är i stort behov av utbildning och information kring sexuell och reproduktiv hälsa 

tidigare under skoltiden. Det hade varit önskvärt att Sverige hade nationella riktlinjer kring 

vad som ska ingå i sex- och samlevnadsundervisning runt om i landet för att visa på att 

sexuella och reproduktiv hälsa är ett viktigt ämne som påverkar människor genom hela livet. 

Det vore även bra om mer fokus lades på vad ungdomar borde vara rädda om (sin egen och 

sin partners hälsa och välmående) snarare än vad de borde vara rädda för. En utgångspunkt 

för dessa nationella riktlinjer kan med fördel vara rapporten “Standars for Sexual Education 

in Europe” (WHO Regional Office for Europe and BZgA, 2010).  

 

Att män i åldersgruppen “20-25 år” i större utsträckning sökte för STI, jämfört med 

åldersgruppen “upp till 19 år” skulle kunna kopplas till åldern för samlagsdebut för unga 

män, vilken ligger på 17 år (RFSU, 2010). Den yngre åldersgruppen har således i större 

utsträckning inte hunnit samlagsdebutera och har därför inget behov av att testa sig för STI. 

En annan anledning till att åldersgruppen “upp till 19 år” i mindre utsträckning sökte för STI 

skulle kunna kopplas till det som tas upp i bakgrunden, nämligen att unga män i åldrarna 13-

15 år var mer benägna att använda kondom vid samlag än unga män i högre åldrar (Holmberg 

& Hellberg 2005).  I studier av Christianson et.al (2003) och Ekstrand et al. (2005) framkom 

att ungdomar såg “engångsligg” som ett vanligt inslag i sina sexliv, samt att det var svårare 

att ta upp frågan om kondomanvändning med någon de skulle ha ett “engångsligg” med 

(Christianson et al., 2003; Ekstrand et al., 2011; Hammarlund, 2008). Detta skulle kunna ha 

koppling till att de unga männen i åldergruppen “20-25 år” oftare söker för STI, de har haft 

ett större antal sexpartners (Hammarlund och Hellberg, 2005) och eventuellt “engångsligg” 

där tendensen att använda kondom är mindre. Det är en intressant paradox att både unga män 

och kvinnor ser ”engångsligg” som något naturligt i sitt sexliv men att båda grupperna 

undviker att skydda sig vid dessa tillfällen. En insats från skolor och ungdomsmottagningar är 

önskvärt, att möta ungdomar där de är. Fokus måste ligga på att skydda sig under sex oavsett 

om det är med någon du kan tänka dig att träffa igen eller inte. Ungdomar måste lära sig att 

sätta värde på sin egen och andras sexuella och reproduktiva hälsa.  
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De allra flesta ungdomar som deltog i studien var mycket nöjda med personalens bemötande 

på ungdomsmottagningen. Majoriteten upplevde även att de vågade och kunde ta upp vad de 

ville, blev lyssnade på och fick den hjälp de ville ha. Sammanfattningsvis hade ungdomarna 

ett mycket positivt helhetsintryck av sitt besök på ungdomsmottagningen. Detta visar att 

Ungdomsmottagningen i Uppsala City gör ett bra jobb, men fortsatt behöver arbeta för att nå 

ut till unga män i större utsträckning.  

 

7.2.2 Kvalitativ del 

Bland kommentarerna framkom att ungdomarna hade svårigheter att förstå vissa ord i 

enkäten, främst gällde det orden “kompetent” och “lyhörd”. Detta kan ha medfört 

ofullständig statistik då ungdomarna inte svarade eller inte vet vad de svarade på.  

Majoriteten av kommentarerna var positiva, detta gällde både bemötande och mottagningen 

som helhet. Detta är ett bra betyg för Ungdomsmottagningen i Uppsala city, dock bör ändå 

det faktum att 18,6 % av kommentarerna kategoriserades som negativa uppmärksammas. Av 

dessa 18,6 % var majoriteten kommentarer som rörde hur personalen fick ungdomarna att 

känna sig samt mottagningens otillgänglighet.  

 

I resultatet framkom det att flera ungdomar framförde antingen beröm eller kritik gällande 

hur de uppfattade personalens attityder kring de problem de sökte för. Detta stöddes av 

resultatet i en studie av Nwokolo (2002) som visade att ungdomarna tyckte det var viktigt 

vilka attityder personalen uppvisade. På grund av den här studiens utformning var det inte 

möjligt att ta reda på ytterligare information, såsom kön, ålder och varför de besökt 

ungdomsmottagningen, och på så sätt göra någon koppling till deras missnöje.  

 

En del kommentarer handlade om att vissa ungdomar haft egna föreställningar om vad de 

behövt vid sitt besök, t.ex. en viss typ av medicin, men sen inte fått detta efter besöket och 

därför blivit missnöjda. Samhället har förändrats och information finns mycket lättillgängligt 

på internet. Detta kan medföra att ungdomar sökt information inför sitt besök och när denna 

information ej stämmer överens med den information eller de åtgärder som ges på 

ungdomsmottagningen, kan missnöje ha uppkommit. Spekulationer kan även göras kring vem 

som lämnar denna typ av kommentarer då många av de negativa kommentarerna varit snudd 

på överdrivna.  
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7.3 Fortsatt forskning och klinisk implikation 

Gällande fortsatt forskning hade det varit önskvärt att kunna jämföra materialet från 

Ungdomsmottagningen i Uppsala City med det nationella materialet för att på så sätt se om 

det finns några skillnader mellan könen nationellt sett. Det hade även varit intressant att 

jämföra ungdomar från städer med ungdomar som lever på landsbygden. Även att undersöka 

varför unga män i större utsträckning inte tar ansvar för sin sexuella och reproduktiva hälsa är 

av intresse. Det vore önskvärt att försöka nå unga män i deras vardag, till exempel olika 

plattformar för fritidsintressen, för att samtala om sexuell, reproduktiv och psykisk hälsa.  

 

Det är viktigt att prata med ungdomar, och särskilt unga män, tidigare i livet om vikten av 

sexuell och reproduktiv hälsa. Att tala med ungdomar om framtiden och på det sättet 

motivera varför de ska skydda sig i nuläget kan vara en taktik för att nå fram till de som har 

ett sexuellt riskbeteende. En förändrad syn på möjligheten att söka hjälp och en känsla av 

ansvar gällande sin egen och andras hälsa behövs för unga män. Eftersom de inte söker till 

ungdomsmottagningen i lika stor utsträckning som unga kvinnor och dessutom inte söker så 

ofta för exempelvis kondomhämtning är det extra viktigt att skolan och hemmet är en 

plattform där de får bra information. Det skulle dessutom kunna bilda ett positivt 

händelseförlopp, mer och tidigare information om vikten att alla söker hjälp och tar ansvar 

för hälsan skulle kunna öka antalet unga män som söker till ungdomsmottagningen. 

 

8. KONKLUSION 
Unga män söker inte i lika stor utsträckning som unga kvinnor till Ungdomsmottagningen i 

Uppsala city. Detta kan bero på att unga män påverkas av vilket sociosexuellt skript de tillhör 

samt vilka egenskaper genusordningen som råder i samhället tilldelar dem. Den vanligaste 

besöksorsaken bland unga män var ”STI” och ”Samtal”. Det faktum att 

”Ångest/depression/suicidtankar” var det vanligaste samtalsämnet i kombination med att 

unga män i lägre utsträckning söker till Ungdomsmottagningen i Uppsala city, innebär en risk 

för att unga män mår psykiskt dåligt utan att söka hjälp för det. Generellt sett var ungdomarna 

som deltog i studien nöjda med sitt besök och personalens bemötande. 
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Bilaga	  2	  

Vad	  tycker	  du	  om	  ungdomsmottagningen	  (UM)?	  
Vi	  vill	  veta	  vad	  du	  tycker	  om	  oss	  för	  att	  vi	  ska	  kunna	  bli	  
bättre!	  
Dina	  synpunkter	  är	  av	  högsta	  vikt	  och	  vi	  ber	  dig	  därför	  vänligen	  fylla	  i	  denna	  
enkät!	  
Du	  svarar	  givetvis	  anonymt!	  Besvara	  varje	  fråga	  med	  ett	  kryss	  (X).	  
Tjej   Kille   Annat   Vet ej 

Vilket	  år	  är	  du	  född?	  19__ 
	  
1.	  Hur	  fick	  du	  din	  tid	  på	  UM	  idag?	  
Beställde tid 
Drop in 
Gick bara dit 
Följde med kompis 
Annat: ____________________________________________________________________________________ 
	  
2.	  Om	  ditt	  besök	  var	  tidsbeställt	  –	  Hur	  länge	  sedan	  är	  det	  som	  du	  bokade	  dagens	  tid?	  
Samma dag (inom 24 timmar) 
Mindre än 1 vecka in 
Mindre än 2 veckor 
2 veckor eller mer 
	  
3.	  Var	  det	  ditt	  första	  besök	  på	  UM?	  
Ja 
Nej 
	  
4.	  Ungefär	  hur	  många	  gånger	  har	  du	  haft	  någon	  form	  av	  kontakt	  med	  UM	  under	  de	  senaste	  
12	  månaderna?	  Räkna	  även	  med	  telefonkontakt,	  brev,	  mejl?	  
Aldrig tidigare 
1–2 ggr 
3–4 ggr 
5 ggr eller fler 
	  
5.	  Hur	  fick	  du	  veta	  att	  UM	  finns?	  (här	  är	  flera	  svarsalternativ	  möjliga)	  
Av UM 
Skolan 
Studiebesök 
Kompisar 
Föräldrar 
Internet 
UMO.se 
Annat: ____________________________________________________________________________________ 
 
	  
6.	  Hur	  tog	  du	  kontakt	  med	  UM	  denna	  gång?	  
Telefon 
Personligt besök 
Internet 
Annat sätt: _________________________________________________________________________________ 
	  
	  
7.	  Varför	  sökte	  du	  just	  den	  här	  UM?	  (här	  är	  flera	  svarsalternativ	  möjliga)	  
Nära min bostad 
Nära min skola 
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Nära mitt arbete 
Bra rykte 
Ingen ser mig gå in 
Annat: 
_____________________________________________________________________________________ 
	  
8.	  Var	  det	  lätt/svårt	  att	  får	  kontakt?	  
Mycket lätt 
Lätt 
Svårt 
Mycket svårt 
9.	  Vad	  var	  det	  som	  gjorde	  det	  lätt/svårt	  att	  få	  kontakt?	  
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
	  
10.	  Vem/vilka	  träffade	  du	  idag?	  
Barnmorska 
Kurator 
Läkare 
Psykolog 
Psykoterapeut 
Sjukskötare 
Annan personal: 
_____________________________________________________________________________ 
Vet ej 
	  
11.	  Hur	  länge	  fick	  du	  vänta	  vid	  dagens	  besök?	  
Inte alls 
15–30 minuter 
30 minuter eller mer 
Fick inte hjälp idag 
 
12.	  Hur	  var	  den	  person	  du	  träffade	  på	  UM	  idag?	  
Inte alls Mycket 
1 2 3 4 5 6 7 
a. Välkomnande 
b. Respektfull 
c. Lyhörd 
d. Förstående 
e. Kompetent 
Kommentarer: 
__________________________________________________________________________________________ 
 
13.	  Vid	  dagens	  besök	  på	  UM	  
Nej, inte alls Ja, absolut 
1 2 3 4 5 6 7 
a. kunde jag ta upp det jag ville 
b. vågade jag ta upp det jag ville 
c. blev jag lyssnad på 
d. fick jag den hjälp jag ville ha 
Kommentarer: 
__________________________________________________________________________________________ 
	  
14.	  Har	  du	  fått	  information	  om	  personalens	  tystnadsplikt?	  
Ja 
Nej 
	  
	  
15.	  Känner	  du	  dig	  säker	  på	  att	  personalen	  håller	  sin	  tystnadsplikt?	  
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Mycket säker 
Säker 
Mindre säker 
Inte alls säker 
Kommentarer: 
__________________________________________________________________________________________ 
	  
16.	  Är	  det	  viktigt	  för	  dig	  att	  träffa	  samma	  person	  vid	  ditt	  nästa	  besök	  på	  UM?	  
Ja, absolut 
Ja, i stort sett 
Tveksamt 
Nej, inte alls 
	  
17.	  Vad	  tycker	  du	  om	  UM:s	  lokaler?	  
Bra lokal 
Dålig lokal 
Kommentarer: 
__________________________________________________________________________________________ 
	  
18.	  Vad	  tycker	  du	  om	  UM:s	  läge?	  
Bra läge 
Dåligt läge 
Kommentarer: 
__________________________________________________________________________________________ 
	  
19.	  Vad	  är	  ditt	  helhetsintryck	  av	  besöket	  på	  UM?	  
Mycket nöjd 
Nöjd 
Mindre nöjd 
Missnöjd 
	  
20.	  Skulle	  du	  rekommendera	  den	  här	  mottagningen	  till	  någon	  annan?	  
Ja 
Nej 
	  
21.	  Känner	  du	  till	  UMO.se?	  
Ja 
Nej 
	  
22.	  Om	  ja,	  vad	  är	  ditt	  helhetsintryck	  av	  UMO.se?	  
Mycket bra 
Ganska bra 
Dåligt 
Mycket dåligt 
	  
Är	  det	  något	  mer	  du	  vill	  säga?	  Vi	  tar	  tacksamt	  emot	  dina	  synpunkter!	  
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Tack	  för	  din	  medverkan!	  

 
 


