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Sammanfattning  Bakgrund: Varje år inträffar det cirka 330 miljoner fall av sexuellt överförbara 

infektioner i världen. I Sverige har klamydiafallen tredubblats de senaste tio 

åren. Sveriges befolkning har blivit sämre på att använda kondom vid sexuella 

samlag. Syftet: Syftet med litteraturstudien var att beskriva riskbeteenden kring 

sexuellt överförbara infektioner bland ungdomar och unga vuxna i Sverige. 

Metod: Artiklar samlades in genom en systematisk litteratursökning i 

databasen Pubmed. Materialet bearbetades och analyserades utifrån syftet och 

frågeställningar. Resultat: Det framkom fyra teman som bildade resultatet, 

flera tillfälliga sexuella partners, negativa attityder mot kondomanvändning, 

ignorans mot negativa effekter på den sexuella hälsan samt okunskaper om 

riskerna. Resultatet visade att ungdomar och unga vuxna hade fler tillfälliga 

sexuella partners nu än tidigare. En negativ syn på kondomanvändning fanns 

hos ungdomarna. Anledningar till att inte använda kondom vid sexuellt samlag 

var att kvinnan använde hormonella preventivmedel, pinsamhet i att köpa 

kondomer, priset och att det minskade nöjet i sexet. Ungdomar och unga vuxna 

har blivit mer nonchalanta mot riskerna i den reproduktiva hälsan. Under det 

senaste året hade 76 procent av unga män i Sverige haft sexuellt samlag med en 

ny partner utan att använda kondom. Det fanns okunskaper om riskerna kring 

sexuellt överförbara infektioner. Konklusion: Sammanfattningsvis har sexuella 

samlag utan att kondom används fördubblats de senaste 20 åren i Sverige och 

det med takt att individer också har fler tillfälliga sexuella partners. 

Implikationer: Ett förslag till fortsatt forskning är att utveckla skolans 

sexualundervisning kring riskbeteenden i den sexuella hälsan, eftersom att 

skolan anses vara den största arenan där ungdomar inhämtar information om 

den reproduktiva hälsan. 
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Abstract   Background: Every year, there are about 330 million cases of infected by 

sexually transmittable diseases (STDs) all over the world. In Sweden cases of 

Chlamydia have trebled the last decade. The people of Sweden have become 

more careless when it comes to using condoms in sexual intercourse. Purpose: 

The purpose of this literature is to describe the dangerous behavior among 

teenagers and young adults in Sweden concerning STDs. Method: Articles 

were gathered through a systematic literary search in the database of Pubmed. 

The material was later processed and analyzed in accordance to the purpose 

and research questions. Results: It revealed four themes that formed the result, 

multiple casual sexual partners, negative attitudes towards condom use, 

ignorance against adverse effects on sexual health and ignorance of the risks. 

The result showed that teens and young adults have more casual sexual 

partners than before and that there is a negative approach to using condoms 

among young people. The reasons why people did not use condoms during 

intercourse were that the women used contraceptives, were embarrassed to buy 

condoms, the costs and that the sex would be less pleasurable. Youths and 

young adults have become more careless of the risks concerning their sexual 

health. During the last year 76 % of young males in Sweden had sexual 

intercourse with a new partner without using condoms. There is an ignorance 

of the risks regarding STDs. Conclusion: In conclusion, encounters of sexual 

intercourse without condoms have doubled during the last 20 years in Sweden 

and this related to the augment of having more casual sexual partners. 

Implication: A proposition for continued research could be to develop schools' 

sexual education programs on the section of risky behavior, since schools are 

considered the largest forum where young people learn about sexual health.     
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Inledning 

Varje år inträffar cirka 330 miljoner nya fall i världen av sexuellt överförbara infektioner, 

exklusive fall av HIV (Lindstrand, et.al, 2006). Detta är ett stort folkhälsoproblem som måste 

förändras. Enligt socialstyrelsen (2009) beslutades en ny folkhälsopolitik i riksdagen år 2003 

där två av elva målområden rör den sexuella hälsan. Målområde sju som innefattar ”Gott 

skydd mot smittspridning” och målområde åtta som belyser ”Trygg och säker sexualitet och 

god reproduktiv hälsa”. Eftersom att den sexuella hälsan är involverad i två utav de nationella 

folkhälsomålen, är det ett viktigt område att undersöka för att på så sätt kunna utveckla och 

förbättra den reproduktiva hälsan. Inom området sex- och samlevnadsundervisningar, 

familjeplanering och mödrahälsovård, måste samhället värna om de framsteg som hittills har 

gjorts (Pellmer & Wramner, 2007). Under de senaste tio åren har klamydiafallen ökat 

dramatiskt, då de har tredubblats (Socialstyrelsen, 2009). Även gonorréfallen i Sverige har 

ökat, mellan åren 2007 och 2008 var det en ökning på 34 procent i Stockholmstrakten 

(Martschin et al, 2010). Trenderna måste stoppas och förhindras. Denna litteraturstudie 

kommer undersöka riskbeteende kring sexuellt överförbara infektioner bland ungdomar och 

unga vuxna i Sverige. Under begreppet ungdomar inkluderas de i åldrarna 13 till 18 år och 

under unga vuxna ingår de i åldrarna 18 till 25 år. Ett riskbeteende är att utsätta sig själv eller 

någon annan för fara, i detta fall är faran sexuellt överförbara infektioner.  

Bakgrund 

Samhället och trender   

Sexuellt överförbara infektioner är infektioner som främst sprids från person till person vid 

sexuell kontakt. En del sexuellt överförbara infektioner kan även överföras från mor till barn 

vid graviditet och förlossning, samt via blod och vävnadsöverföring (WHO, 2011). WHO:s 

årliga uppskattning av sexuellt överförbara infektioners incidens i världen såg ut på följande 

vis, 25 miljoner fall av gonorré, 50 miljoner fall av klamydia, 3,5 miljoner fall av syfilis, 20 

miljoner fall av herpes, två miljoner fall av chancroid och 30 miljoner fall av humant 

papillomvirus infektion (HPI) (Fathalla, 2006). Ungdomar och unga vuxna i åldrarna 15 till 

24 svarar för 25 procent av den sexuellt aktiva befolkningen, de svarar även för 50 procent av 

könssjukdomarna i världen (Da Ros & Schmitt, 2008). 

Geografiskt sett världen över var det stor skillnad mellan könssjukdomars prevalens, en 

sjukdom som blivit sällsynt på en plats hade samtidigt blivit mer utbredd på en annan plats i 
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världen (Hiltunen-Back, 2006). De flesta fallen som drabbades utav en sexuellt överförbar 

infektion var bosatta i ett låginkomstland (Lindstrand, et.al, 2006).  

I Sverige hade var fjärde person som var mellan 18 och 49 år någon gång i livet haft en 

sexuellt överförbar infektion, varav de vanligaste var klamydia, kondylom och gonorré. 

Klamydia var vanligast bland yngre medan gonorré var vanligare bland de äldre (Wulff & 

Lalos, 2004). Klamydia var den störst utbredda könssjukdomen år 2004 med 29 000 

rapporterade fall i Sverige, och av de smittade var sex av tio kvinnor medan fyra av tio var 

män (Pellmer & Wramner, 2007). Klamydiaincidensen tredubblades mellan år 1997 och 

2007, från en nivå strax under 14000 fall om året till 47000 fall (Berglund, Tegnell, Thörn & 

Urwitz, 2010). Genomsnittsåldern för den första sexuella infektionen för kvinnor låg på 23,2 

år och för männen 22,6 år (Wulff & Lalos, 2004). Medianvärdet för antalet sexuella 

bekantskaper låg på fem partners hos de som rapporterade att de inte hade haft någon sexuell 

överförbar infektion (Wulff & Lalos, 2004). Medan medianvärdet för antal sexuella 

bekantskaper var tio partners hos de som haft en sexuellt överförbar infektion. 

Klamydiasmittade personer uppvisade en hög grad av sexuella riskbeteende, de hade tidig 

sexuell debut, täta partnerbyten och låg användning av kondom (Anagrius & Mjörnberg, 

2006).  

De vanligaste sexuellt överförbara infektionerna  

Klamydia är den vanligaste rapporterade sexuellt överförbara infektionen i Sverige 

(smittskyddsinstitutet, 2011). Många som smittas av klamydia märker inte att de bär på 

infektionen eftersom att den vanligen inte ger några symtom. Dock kan den ge symtom som 

klåda och sveda när man kissar (smittskyddsinstitutet, 2011). Kvinnor som inte får behandling 

vid klamydia, kan få bestående skador i äggledarna som leder till sterilitet. Om män inte 

behandlas vid klamydia kan det leda till inflammation i bitestiklarna (smittskyddsinstitutet, 

2011). Klamydia behandlas med receptbelagd antibiotika (smittskyddsinstitutet, 2011).  

Gonorré var en vanlig sexuellt överförbar infektion i Sverige fram till 1980-talet, därefter 

minskade den för att de senaste åren öka igen i Sverige (smittskyddsinstitutet, 2010). 

Infektionen ger inte alltid symtom, därför är det inte ovanligt att inte märka av 

gonorréinfektionen. Bakterierna finns i urinrör slida och livmoderhals hos kvinnorna. Hos 

män finns bakterierna i urinrör. Bakterierna kan dock hos båda könen även finnas i ändtarm 

och svalg. Eventuella symtom kan yttra sig med inflammation i urinrör, livmoderhals eller 

ändtarm. Gonorréinfektion kan leda till inflammation i äggledarna med risk för sterilitet hos 
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kvinnor och inflammation i bitestiklarna hos män. Bakterierna kan även spridas ut i blodet 

och orsaka allvarliga sjukdomar (smittskyddsinstitutet, 2010). Gonorré behandlas med 

receptbelagd antibiotika (smittskyddsinstitutet, 2010).  

Kondylom är könsvårtor som överförs främst vid sexuellt samlag utan kondom (Fieber, 

2011). Det kan dock smitta även vid kondomanvändning på grund av att vårtorna även kan 

sitta där kondomen inte täcker. Vårtorna liknar små knottror, de är lätt upphöjda och rodnade 

eller hudfärgade. Alla får dock inga symtom av kondylom, så det går att vara bärare av 

infektionen utan att veta om det. Enligt vetenskapen smittas infektionen bara om någon av 

parterna har vårtor. Hos männen sitter vårtorna på förhuden, på ollonet, på penisskaftet, i 

urinrörsmynningen eller kring ändtarmsområdet. Bland kvinnorna yttrar sig vårtorna på 

blygläpparna, i urinrörsmynningen, i slidöppningen, på livmodertappen eller i 

ändtarmsområdet (Fieber, 2011).  Det finns flera sätt att behandla kondylom. Receptbelagd 

lösning eller kräm, nedfrysning av vårtorna, genom stark upphettning med elektricitet, laser 

eller att vårtorna klipps eller skärs bort (Fieber, 2011).  

Oönskade graviditeter 

Sverige har högst antal aborter av de nordiska länderna (Gemzell Danielsson & Brynhildsen, 

2009). En förklaring till detta är skolornas sexualundervisning och geografiska olikheter över 

landet gällande tillgång till sjukvård samt olikheter i ekonomisk subvention av 

preventivmedel (Gemzell Danielsson & Brynhildsen, 2009). Studien visade även att det 

åldersspann där de flesta aborterna i Sverige genomförs är de i åldersgruppen 20 till 25 år. 

Faktorer som ledar till ett beslut om abort är dålig ekonomi, att de blivande föräldrarna anser 

sig vara för unga för att ta hand om ett barn och att de vill studera innan de bildar familj 

(Larsson, Hedberg, Milsom, Odlind & Tydén, 2003). För att minska oönskade graviditeter bör 

preventivmedelsrådgivningen utvecklas med ett bredare psykosocialt innehåll (Larsson, 

Hedberg, Milsom, Odlind & Tydén, 2003). 

Rökning och alkohol 

I en studie av Hansen et al, (2010) hade unga kvinnor ett större riskbeteende gällande den 

reproduktiva hälsan av de som var rökare. Fortsatt rapporterade studien även att unga kvinnor 

som inte rökte hade färre sexuella partner, senare sexuell debutålder, använde kondom i större 

utsträckning, hade i mindre grad upplevt en tonårsgraviditet eller abort samt att de hade haft 

färre sexuella överförbara infektioner i genomsnitt än unga kvinnor som var rökare. En studie 
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gjord bland svenska gymnasieungdomar visade att 67 procent av de som vara rökare hade haft 

sexuellt samlag, meden 43 procent av de som var icke-rökare hade haft sexuellt samlag 

(Häggström-Nordin, Hanson & Tydén, 2002).  

Enligt Darj och Bondestam (2003) var alkohol en riskkälla till att kondom inte används vid 

sexuellt samlag, trots kunskaper kring att kondom skyddar både mot graviditet och sexuellt 

överförbara infektioner. Under en 20 års period hade dock användandet av preventivmedel vid 

första samlaget ökat och att vara alkoholpåverkad vid första samlaget minskat (Häggström-

Nordin, Hanson & Tydén, 2002). Alkohol var även en faktor som ungdomar skyller på vid 

ångrat sexuellt samlag (Socialstyrelsen, 2009). Den ökade konsumtionen och tillgången till 

alkohol är en riskfaktor för spridning av sexuellt överförbara infektioner (Berglund, Tegnell, 

Thörn & Urwitz, 2010). Studien visade även att var fjärde gymnasieelev hade haft oskyddat 

sex efter alkoholintag. De kvinnor som hade haft fler antal sexuella partners än 

genomsnittsvärdet hade ett högre alkoholintag och var yngre än genomsnittsvärdet vid första 

samlaget, visade en studie gjord i de nordiska länderna, exklusive Finland (Jensen et al, 

2011). 

Oskyddat sexuellt samlag  

Den sexuella hälsan påverkas av attityder, vanor och sociala normer (Statens folkhälsoinstitut, 

2008). De främsta faktorerna som leder till oskyddat sex eller sexuellt våld och tvång enligt 

statens folkhälsoinstitut var attityder, beteende, bruk av alkohol, tillgänglighet och priser på 

preventivmedel samt tillgänglighet till hälso- och sjukvård på lika villkor, alltså bemötande, 

vård, rådgivning och behandling.  I slutändan kan dessa faktorer leda till oönskade 

graviditeter och sexuellt överförbara infektioner, men även till fysisk och psykisk ohälsa 

(Statens folkhälsoinstitut, 2010). KK-relationer (sexuell relation med ”knullkompis”) har 

blivit vanligare och om kondom inte används i dessa relationer kan det innebära stora 

konsekvenser för smittspridningen (Berglund, Tegnell, Thörn & Urwitz, 2010).  

Unga bisexuella och homosexuella kvinnor hade signifikant högre odds än heterosexuella 

kvinnor att drabbas av en sexuellt överförbar infektion, dock fanns det ingen signifikant 

skillnad mellan män som attraheras av samma kön och motsatt kön (Kaestle & Waller, 2011). 

Vidare hade unga bisexuella samt homosexuella kvinnor och män större förståelse för 

risktaganden kring sexuellt överförbara infektioner än unga heterosexuella.  
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Bland ungdomar i tonåren är kopplingen mellan kärlek och sex större än hos unga vuxna 

(Heikki Tikkanen, Abelsson & Forsberg, 2011). Fortsatt visade studien även att de som var 

bosatta i mindre städer och på landsbygden hade starkare koppling mellan sex och kärlek, till 

skillnad från ungdomar i större städer.  

Socialstyrelsen, (2009) har i folkhälsorapporten skrivit att bland ungdomar i åldrarna 16-24 år 

var det 16-17 åringarna som var sämst på att använda kondom vid sexuella kontakter första 

gången med en ny partner. Det fanns ingen skillnad bland kvinnor och män, 16-17 åringarna 

var sämst på att använda kondom vid nya sexuella kontakter. Män tog i högre grad än kvinnor 

riskbeteendet att inte använda kondom vid första sexuella samlaget med en ny bekantskap 

(Herlitz & Ramstedt, 2005). Enligt Sales et. al, (2011) var det de yngre kvinnliga ungdomarna 

som drabbades i högre utsträckning än äldre kvinnliga ungdomar av sexuellt överförbara 

sjukdomar, trots att de äldre tog större risktagande gällande den sexuella hälsan. 

Det vanligaste preventivmedlet att använda sig av vid allra första samlaget var kondom 

(Larsson, Eurenius, Westerling & Tydén, 2006). Vid ungdomars första samlag var det 76 

procent av pojkarna som rapporterade att de använde kondom och 60 procent av flickorna. 

Tio procent rapporterade att de själva eller deras partner tog p-piller vid första sexuella 

samlaget (Häggström-Nordin, Hanson & Tydén, 2002).  

Ändrade sexualvanor har ökat överföringen av sexuella infektioner och kondomanvändningen 

har inte ökat i samma takt som antalet sexuella partners (Blaxhult, 2010). Alla unga kvinnor 

på gymnasiet som någon gång använt sig av kondom vid samlag, gjorde det för att skydda sig 

mot en eventuell graviditet (Andersson-Ellström, Forssman & Milsom, 2011). Medan endast 

35 procent som använt sig av kondom vid sexuellt samlag, gjorde det även för att skydda sig 

mot sexuellt överförbara infektioner. Det enda preventivmedlet som skyddar mot både 

sexuellt överförbara infektioner och oönskade graviditeter är kondomen (Statens 

folkhälsoinstitut, 2008).  Enligt Hiltunen-Back (2006)  använde 18 procent av flickorna och 

23 procent av pojkarna i årskurs åtta inte något preventivmedel alls vid senaste samlaget.  

Ungdomar och unga vuxna ansåg i betydligt större utsträckning än äldre vuxna att de löpte 

risk för att drabbas av en sexuellt överförbar infektion (Forsberg, 2005). De ungas bedömning 

av att smittas stämde i den faktiska situationen, där de löper större risk att drabbas utav 

klamydia. När det gäller gonorré däremot såg det ut som att de överskattade smittorisken 

(Forsberg, 2005).  
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Syfte 

Syftet med studien är att beskriva riskbeteenden kring sexuellt överförbara infektioner bland 

ungdomar och unga vuxna i Sverige. 

Metod  

Datainsamling 

Artiklarna till resultatet samlades in genom en systematisk litteratursökning utifrån Olsson & 

Sörensen, 2001 se tabell 1. Artiklarna valdes utifrån syfte och frågeställningar (Forsberg & 

Wengström, 2003). Urvalet gjordes utifrån följande exklusionskriterier, artiklar som hade hiv, 

livmoderhalscancer, graviditet, drogmissbruk, vuxna, flyktingar och cancer i fokus. Review 

artiklar samt medicinska/kliniska studier exkluderades. Artiklar som inte var skrivna på 

engelska, studier som inte var gjorda i Sverige samt pilotstudier exkluderades också. 

Inklusionskriterier för artiklarna var att de skulle vara publicerade år 2000 till 2011. 

Artiklarna skulle också vara riktade mot ungdomar och unga vuxna i Sverige. Under 

begreppet ungdomar ingår de i åldrarna 13 till 18 år och unga vuxna är individer i åldrarna 18 

till 25 år. Sexuellt överförbara infektioner skulle vara främst i fokus, samt att de skulle vara 

skrivna på engelska. Datainsamlingen gjordes utifrån mesh-termerna från databasen Pubmed. 

Vid sökningarna gjordes urvalet också utifrån syftet, inklusions- och exklusionskriterierna i 

databasen Pubmed. Exakta mesh-termerna se tabell 1.  

Datainsamlingen skedde genom att läsa igenom alla abstrakt efter den första sökningen som 

totalt var 109 stycken. Abstrakten analyserades med hänsyn till syftet, frågeställningarna och 

utifrån exklusions- och inklusionskriterierna. Utifrån de kriterierna gjordes det första urvalet, 

varav 94 artiklar exkluderades och 15 inkluderades. Andra urvalet vid första sökningen 

gjordes efter att ha läst igenom artiklarna och därefter återstod tio artiklar. Vid andra 

sökningen framkom det tolv träffar, varav sex abstrakt lästes igenom. Fyra av de sex lästa 

abstrakten inkluderades i studien. Efter att ha läst de återstående artiklarna exkluderades en 

och det återstod sammanlagt tre artiklar. Det kom även fram några artiklar som var samma 

som användes vid första sökningen och dessa exkluderades vid andra sökningen. Totalt var 

det 13 artiklar som bildade denna litteraturstudies resultat. Det var en blandning av 

kvantitativa och kvalitativa artiklar. Den vetenskapliga kvalitén på artiklarna bestämdes 

utifrån Olsson och Sörensens (2001) granskningsmall.    
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Tabell 1 Sökhistorik 

Databas Datum Sökord   Antal Lästa Urval1 Urval2 

  träffar abstrakt 

 

Pubmed 17/11- Adolescent,   109 109 15 10 

 2011         Sweden,& STDs. 

  

                 (("Sexually    

                  Transmitted     

                  Diseases"[Mesh])    

                  AND "    

                  Adolescent"    

                  [Mesh]) AND    

                  "Sweden"[Mesh])  

 

Pubmed 22/11- Risk-taking,    12 6 4 3 

 2011         Sweden& STDs.    

                   

                 (("Risk-Taking"    

                  [Mesh]) AND"    

                  Sweden"[Mesh]    

                  ) AND "Sexually    

                  Transmitted     

                  Diseases"[Mesh]) 

 

Databearbetning och dataanalys 

Dataanalysen skedde genom att läsa igenom och studera artiklarna mer på djupet. En 

bekantgörande fas med upprepad genomläsning för att fånga helheten av artiklarnas innehåll. 

I den analyserande fasen plockades delar ut ifrån helheten som speglade syftet med denna 

litteraturstudie. Anteckningar från studiernas resultat som speglade syftet med denna 

litteraturstudie skrevs ned. Utifrån artiklarnas resultat framkom det fyra teman, som bildar 

resultatet i denna studie.  

Etiska aspekter  

De artiklarna som valdes till resultatet ansågs vara etiskt relevanta och godtagbara enligt 

vetenskapsrådets riktlinjer. Alla 13 artiklar var godkända av en etisk kommitté. Det stod 

skriftligt i samtliga artiklar att de var godkända av en etisk kommitté. Informanterna i 

samtliga artiklar blev informerade vid studiernas början att det var frivilligt att delta och att de 

när som hels under studierna förlopp kunde välja att hoppa av studien utan att det fick några 

negativa konsekvenser för dem själva. Utgångspunkten vid granskningarna var att artiklarna 
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skulle vara granskade av en etisk kommitté samt att studierna skulle bygga på frivillighet 

(Forsberg & Wengström, 2003). Alla resultat från artiklarna är presenterade i studien, oavsett 

om de stödjer undertecknades hypotes eller inte (Forsberg & Wengström, 2003).    

Resultat 

Syftet med studien var att beskriva riskbeteenden kring sexuellt överförbara infektioner bland 

ungdomar och unga vuxna i Sverige. De 13 artiklarna som resultatet utgår ifrån är redovisade 

i en resultatmatris (se bilaga 1). Resultatet är indelat i olika teman för att underlätta läsningen 

(Forsberg & Wengström, 2003). Vid analysen kom det fram fyra teman som är, flera tillfälliga 

sexuella parters, negativa attityder mot kondomanvändning, ignorans mot negativa effekter på 

den sexuella hälsan samt okunskaper om riskerna.  

Flera tillfälliga sexuella partners  

Att ha flera olika sexuella partners är en riskkälla till att få en sexuellt överförbar infektion 

(Novak & Karlsson, 2006). Ungdomar och unga vuxna i åldrarna 16 till 24 år rapporterade 

betydligt fler tillfälliga sexuella partners än de i åldrarna 25 till 44 år (Herlitz, 2009) (Herlitz 

& Forsberg, 2009). Från år 1989 till 2007 ökade siffrorna betydligt, då allt fler ungdomar och 

unga vuxna rapporterade fler antal sexuella partners än tidigare år. Siffran för två eller fler 

sexpartners ökade markant bland ungdomar mellan åren 1989 och 2007 och särskilt bland 

unga kvinnor (Herlitz & Forsberg, 2009). Starkaste indikatorerna till att 18-åriga pojkar och 

flickor hade haft ett flertal olika sexuella partners var att känna skuld och skam efter sexuellt 

samlag eller att röka regelbundet (Novak & Karlsson, 2006). Medelvärdet för antal sexuella 

partners bland unga män det senaste året var 4,8 (Tydén & Rogala, 2004). Ett vanligt motiv 

till att ha ”one-night stand” (ett tillfälligt sexuellt samlag med en person) är strävan efter ett 

stadigt förhållande (Christianson, Johansson, Emmelin & Westman, 2003). Ungdomar vet vad 

kondomen skyddar mot och de brukar använda den när de har sexuellt samlag med en 

främling, ”person de inte känner” (Christianson, Johansson, Emmelin & Westman, 2003). 

Ungdomarna hade dock oftast samlag med enbart personer de kände, att känna någon var det 

olika syn på, det kunde gjorts i månader, veckor eller timmar.   

Tjugonio procent av unga kvinnor och 37 procent av unga män i Sverige uppgav att de hade 

haft tillfälliga sexuella partners under det senaste året (Leval et al, 2011). Samma studie 

visade även att under det senaste året hade 31 procent av kvinnorna och 36 procent av männen 

haft två eller flera olika sexuella partners. Femtioåtta procent av unga män hade samma 
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partner vid sitt andra sexuella samlag som de hade vid första (Tydén & Rogala, 2004).   

Ungdomar instämmer i mindre grad än vuxna att ”sexuella samlag bör endast ske i ett stabilt 

förhållande” (Herlitz, 2009). Att hålla en återhållsam inställning till samlag utanför ett stabilt 

förhållande minskade betydligt från 1989 fram till 2007, då ungdomar såg det mer acceptabelt 

med samlag utanför ett stabilt förhållande (Herlitz & Forsberg, 2009).  Det fanns inget 

signifikant samband mellan att de ungdomar som hade haft fler tillfälliga sexuella partners 

skulle vara bättre eller sämre på att använda kondom (Novak & Karlsson, 2005).  

Negativa attityder mot kondomanvändning  

Sexuella samlag utan att kondom användes fördubblades mellan 1989 och 2007 i Sverige 

(Herlitz & Forsberg, 2009). I jämförelse med 25-44 åringar så hade 16-24 åringar betydligt 

fler tillfälliga samlag utan kondom mellan de ovanstående åren (Herlitz & Forsberg, 2009). 

Kondomanvändningen låg på 41 procent bland unga män av de som hade tillfälliga sexuella 

samlag, medan motsvarande siffra var 34 procent för unga kvinnor (Leval et al, 2011). Av de 

unga kvinnorna som hade tillfälliga sexuella partners, rapporterade hälften att de sällan eller 

aldrig använde kondom. Bland de unga männen var det 40 procent som sällan eller aldrig 

använde kondom vid tillfälliga sexuella samlag (Leval et al, 2011). Unga kvinnor ifrån 

familjer som får socialbidrag var mer benägna att rapportera att de sällan eller aldrig använde 

kondom vid tillfälliga samlag, jämfört med unga kvinnor från icke socialbidragsmottagna 

familjer. Allt fler unga kvinnor hade blivit mer benägna att haft fler sexuella partners samt att 

inte använt kondom vid sexuella samlag (Herlitz & Forsberg, 2009). Medelåldern vid första 

sexuella samlaget för män var 16 år och vid det tillfället använde 64 procent någon form av 

preventivmedel, främst kondom (Tydén & Rogala, 2004).  

Uppfattningen bland de unga kvinnorna att drabbas av en sexuellt överförbar infektion var tre 

gånger högre hos de som ofta, ibland, sällan eller aldrig använde kondom vid tillfälliga 

sexuella kontakter, jämfört med kvinnor som alltid eller nästan alltid använder kondom. Av de 

kvinnor och män som någon gång haft analsex, var även fler benägna att sällan eller aldrig 

använda kondom vid tillfälliga sexuella partners till skillnad från personer som inte haft 

analsex (Leval et al, 2011).  

Om kondomer skulle vara mer tillgängliga eller gratis, hade unga män på gymnasiet använt 

kondom oftare vid sexuellt samlag (Makenzius, Gådin, Tydén, Romild & Larsson, 2009). De 

unga männen ansåg också att det var pinsamt att köpa kondomer. En manlig ungdom 

rapporterade att flickan skulle ta på kondomen om det skulle användas vid sexuellt samlag, 
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han skulle aldrig göra det själv (Ekstrand, Tydén & Larsson, 2011). Trettio procent av män på 

ett teoretiskt gymnasieprogramprogram och 40 procent av män på ett yrkesinriktat 

gymnasieprogramprogram ansåg att kvinnor som bär med sig kondomer har haft sex med 

flera olika partners (Makenzius, Gådin, Tydén, Romild & Larsson, 2009).  Unga män på ett 

yrkesinriktat gymnasieprogram hade i större grad än de som går ett teoretiskt 

gymnasieprogram inte använt kondom vid första samlaget och de hade även samlagsdebut i 

tidigare ålder (Makenzius, Gådin, Tydén, Romild & Larsson, 2009). Av flickor i åldrarna nio 

till 17 år rapporterade 57 procent att de använde något slag av preventivmedel vid första 

samlaget och vid senaste hade 69 procent av dem använt något slag av preventivmedel 

(Edgardh, 2000). Bland unga män var det 64 procent som rapporterade att de använde något 

slag av preventivmedel vid första sexuella samlaget och det vanligaste var kondom (Tydén & 

Rogala, 2004).  Den starkaste indikatorn till att inte använda kondom vid sexuellt samlag är 

att kvinnan äter p-piller (Novak & Karlsson, 2005). Fler hinder till att inte använda kondom 

var att spontaniteten i det eventuella sexuella samlaget försvann, glädjen i sexet minskade 

samt att det fanns en rädsla för att förlora erektionen om kondomen ska träs på (Ekstrand, 

Tydén & Larsson, 2011). Andra hinder till att inte använda kondom var misstro till sin 

partner, som eventuellt kan bära på en sexuellt överförbar infektion samt att kvinnan använder 

sig av ett hormonellt preventivmedel (Ekstrand, Tydén & Larsson, 2011). Vidare visade även 

studien att kommunikationssvårigheter om säkert sex gör att kondom inte används vid samlag. 

Ungdomar vet att kondomen skyddar mot sexuellt överförbara infektioner men de använder 

den inte på grund av att den har andra hämmande effekter (Christianson, Johansson, Emmelin 

& Westman, 2003). Sexuellt samlag med kondom minskade nöjet, inte bara för mannen utan 

även för kvinnan rapporterade unga män (Ekstrand, Tydén & Larsson, 2011). Orsaker till att 

manliga ungdomar inte använde kondom vid samlag var att de bor tillsammans med sin 

partner under helgerna, att de är rökare, att de är deprimerade eller att flickan de har sex med 

använder p-piller (Novak & Karlsson, 2005). Kvinnliga ungdomar använde inte kondom på 

grund av att de tog p-piller eller att de kände sig tvingade till sex (Novak & Karlsson, 2005). 

Studien visade även att ha TV och film som favoritintresse framstod som skyddande och 

gjorde ungdomarna mer benägna att använda kondom. Ett skäl till att unga män inte använde 

kondom var att de var oroade för att partnern inte skulle gilla det (Ekstrand, Tydén & Larsson, 

2011). Manliga ungdomar hade en negativ inställning till att använda kondom vid sexuellt 

samlag på grund av vad de hört sina kvinnliga vänner säga om användandet av den (Ekstrand, 

Tydén & Larsson, 2011). En manlig ungdom rapporterade att han alltid brukade bära med sig 
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kondomer, men han använde det aldrig om han trodde att partnern inte hade någon sexuellt 

överförbar infektion (Christianson, Johansson, Emmelin & Westman, 2003).  

Bland unga män var det 33 procent som använde kondom vid senaste samlaget för att skydda 

sig mot sexuellt överförbara infektioner, motsvarande siffra bland unga kvinnor låg på 1,3 

procent (Novak & Karlsson, 2006). Unga män var mer benägna att skydda sig vid sexuellt 

samlag om de var intresserade av och hade känslor för partnern (Ekstrand, Tydén & Larsson, 

2011). Ungefär hälften av unga män hade praktiserat analt sexuellt samlag och av dem var det 

70 procent som hade haft det ett flertal gånger. Sjutton procent av de som utövade analsex 

använde alltid kondom vid de situationerna (Tydén & Rogala, 2004). Det fanns flera barriärer 

till att manliga ungdomar inte använde kondom vid sexuellt samlag och en manlig ungdom 

svarade följande: (Ekstrand, Tydén & Larsson, 2011). 

”If you´re in a public restroom for example…or behind a bush…or somewhere 

where you´re likely to get caught, you don´t want to take those extra ten or 

twenty seconds to put on a condom…” (17-year-old male). 

En 18-årig man berättade att han brukade börja med att använda kondom vid sexuellt samlag, 

sedan tog han av den för att visa för kvinnan att det är skönare utan kondom (Ekstrand, Tydén 

& Larsson, 2011). Två stycken av sammanlagt 22 intervjuade unga män rapporterade att de 

inte hade några problem med att använda kondom (Ekstrand, Tydén & Larsson, 2011). En 19- 

årig man från ovanstående studie rapporterade att han tagit av kondomen efter en stund vid ett 

tillfälle på grund av att han inte kunde få utlösning, men efteråt ångrade han sig. Unga män 

hade svårt att prata med den sexuella partnern om säkert sex (Ekstrand, Tydén & Larsson, 

2011). Ungdomar tyckte även att det var pinsamt att köpa kondomer samt bära med sig 

(Christianson, Johansson, Emmelin & Westman, 2003).  

Ungdomar av det manliga könet på gymnasiet använde kondom i större utsträckning än unga 

kvinnor (Rembeck & Gunnarsson, 2011). Klamydiasmittade manliga ungdomar ansåg att det 

var kvinnorna som skulle ta ansvar för att kondom används vid sexuellt samlag (Christianson, 

Johansson, Emmelin & Westman, 2003).   

Den största anledning till att ungdomar inte använde kondom vid sexuella samlag var att de 

inte trodde att de hade någon sexuellt överförbar infektion (Novak & Karlsson, 2005). Unga 

män hade högre sexuell lust och i det senaste samlaget hade de inte använt kondom i lika stor 

utsträckning som unga kvinnor (Novak & Karlsson, 2005). Under det senaste året var det 76 
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procent av unga män som haft sexuellt samlag med en ny partner utan att använda kondom 

(Tydén & Rogala, 2004). Unga män bekymrade sig inte för att de kan få en sexuellt 

överförbar infektion vid sexuellt samlag (Ekstrand, Tydén & Larsson, 2011). Riskbeteenden 

kring sexuellt överförbara infektioner påverkas av attityder, samlagspartnern och kompisar 

bland ungdomar och unga män i åldrarna 16 till 20 år (Ekstrand, Tydén & Larsson, 2011). 

Unga svenska män i åldrarna 16 till 20 år oroar sig mer för att de själva ska bli smittade av en 

sexuellt överförbar infektion vid samlag än att de själva skulle smitta sin partner (Ekstrand, 

Tydén & Larsson, 2011).  

Ignorans mot negativa effekter på den sexuella hälsan 

Mellan åren 2001 och 2008 ökade gonorréincidensen på grund av icke-kondomanvändning i 

Sverige med 32 procent och det motsvarar 4936 fall (Velicko & Unemo, 2009). Av de som 

testade sig för gonorré under ovanstående år var 62 procent kvinnor. I samma studie 

framkom, att av den svenska befolkningens gonorrésmittade hade 60 procent fått smittan i 

Sverige, 34 procent utomlands och övriga sex procenten saknades det information om. 

Ungdomar och unga vuxna ansåg att de riskerar bli smittade av klamydia i högre utsträckning 

än äldre vuxna (Herlitz & Forsberg, 2009). Oddskvoten för att ungdomar drabbas av klamydia 

har ökat signifikant från år 1997 till 2007 och ökningen var mer markant bland kvinnor än 

män (Herlitz & Forsberg, 2009). Medianåldern för de kvinnliga klamydiadrabbade i 

Värmland var 22 år och motsvarande siffra för värmländska män var 24 år (Nordvik, Liljeros, 

Österlund & Herrmann, 2007). De flesta klamydiafallen i Värmland var bosatta på 

landsbygden (Nordvik, Liljeros, Österlund & Herrmann, 2007). Studien visade även att 59 

procent av klamydiafallen i Värmland hade fått smittan från en person bosatt inom en mils 

radie. Av klamydiasmittade Värmlandsbor var det 46 personer av 851 som hade fått smittan 

av en person bosatt utanför Sverige (Nordvik, Liljeros, Österlund & Herrmann, 2007). 

Nittionio procent av unga män hade någon gång köpt eller hyrt pornografi och 53 procent av 

dem upplevde att pornografi påverkade deras sexuella beteende då de blivit inspirerade 

(Tydén & Rogala, 2004).  Unga män som såg på porr ansåg att andra människor som också 

såg på porr blev mer negativt inspirerade gällande riskbeteende kring sexualitet än de själva 

(Tydén & Rogala, 2004). Det fanns inget signifikant samband mellan sexuellt beteende, 

rökning och konsumtion av pornografi (Tydén & Rogala, 2004). I en studie av Novak och 

Karlsson (2005) visades det att rökning var associerat med att inte använda kondom bland 18 

åriga pojkar. Flickor i 18 årsåldern hade i högre utsträckning blivit utsatta för sexuellt våld vid 
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samlag än vad pojkar i samma ålder blivit (Novak & Karlsson, 2005). Siffran för att känna 

skuld och skam efter sexuellt samlag bland manliga ungdomar låg på 18 procent, jämfört med 

kvinnliga ungdomar där siffran låg på 26 procent (Novak & Karlsson, 2006). Att känna skuld 

och skam efter sexuellt samlag är en riskfaktor till att få en sexuellt överförbar infektion 

(Novak & Karlsson, 2006). Ungdomar som drabbats av klamydia kände sig chockade, rädda, 

ledsna, de skämdes och hade skuldkänslor (Christianson, Johansson, Emmelin & Westman, 

2003).   

De unga vuxna som inte hade ett fast förhållande uppfattade sig ha en högre risk att drabbas 

av en sexuellt överförbar infektion än de unga vuxna som var i ett fast förhållande uppfattade 

risken att bli smittade (Leval et al, 2011). Kvinnor oroade sig i högre grad än män för att 

eventuellt drabbats av en sexuellt överförbar infektion (Leval et al, 2011). Det har även visat 

sig att unga kvinnor som hade haft fler sexuella partners än genomsnittsvärdet, uppfattade i 

dubbelt så stor utsträckning att de möjligen drabbats av en sexuellt överförbar infektion. De 

kvinnliga ungdomarna som hade en tidig sexdebut tog även ett större riskbeteende (Edgardh, 

2000). Med att de hade haft fler olika sexuella partners, de hade haft sexuellt samlag med en 

partner de träffat tillfälligt på en utomlandsresa. De hade även något lägre 

preventivmedelsanvändning vid första samlaget samt något lägre kondomanvändning vid det 

senaste samlaget. Sexuellt överförbara infektioner som herpes, gonorré, klamydia och 

kondylom hade nio procent av sexuellt erfarna 17-åriga kvinnor på gymnasiet erfaret och det 

var vanligare att haft en sexuellt överförbar infektion hos de med tidig sexuell debut 

(Edgardh, 2000). En av fyra unga män hade haft minst en sexuellt överförbar infektion och 20 

procent av dem hade haft mer än en sexuellt överförbar infektion (Tydén & Rogala, 2004). En 

anledning till att unga män inte använde kondom var att de var mer bekymrade för att förlora 

erektionen än att få en sexuellt överförbar infektion eller bidra till en oönskad graviditet 

(Ekstrand, Tydén & Larsson, 2011).     

Bland tonårsflickor med sexuell erfarenhet hade 66 procent varit nyktra vid första sexuella 

samlaget (Edgardh, 2000). Sjutton procent av flickorna rapporterade också att alkohol och 

sexuellt samlag var en vanlig kombination. Bland unga män var det 60 procent som någon 

gång haft sexuellt samlag och sedan ångrat det på grund av att de druckit alkohol (Tydén & 

Rogala, 2004). Vid unga mäns första samlag var det 68 procent som var nyktra, 17 procent 

som hade druckit lite, elva procent hade druckit ”mer än lite” och fem procent hade druckit 

mycket (Tydén & Rogala 2004).   
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Okunskaper om riskerna  

En anledning till att ungdomar inte använde kondom vid sexuellt samlag var att de inte visste 

varför de skulle använda kondom (Novak & Karlsson, 2005). Efter utbildning inom den 

reproduktiva hälsan för elever i årskurs två på gymnasiet, ändrades deras syn på riskbeteenden 

gällande den sexuella hälsan (Rembeck & Gunnarsson, 2011). De unga kvinnorna ansåg att de 

själva blivit påverkade av utbildningen i högre grad än vad de unga männen upplevde att de 

blev påverkade. Unga män på gymnasiet tog mindre ansvar för prevention i sexuellt 

överförbara infektioner än unga kvinnor (Rembeck & Gunnarsson, 2011). Unga män trodde 

att det var mer troligt att ”äldre” partner de hade haft sex med, bar på en sexuellt överförbar 

infektion (Ekstrand, Tydén & Larsson, 2011).  

I en studie som utförts bland unga män på gymnasiet hade de som gick ett yrkesinriktat 

program större riskbeteende i den reproduktiva hälsan än de unga män som gick ett teoretiskt 

gymnasieprogram (Makenzius, Gådin, Tydén, Romild & Larsson, 2009). I samma studie 

visades även att kunskapen kring sexuellt överförbara infektioner var låg bland eleverna på ett 

yrkesinriktat gymnasieprogram. Två tredjedelar av unga män på gymnasiet ansåg att de hade 

tillräckligt med kunskaper om sexuell och reproduktiv hälsa (Makenzius, Gådin, Tydén, 

Romild & Larsson, 2009).  Män på gymnasiet ansåg att de viktigaste källorna till att få 

kunskap om reproduktiv och sexuell hälsa var högstadiet och vänner (Makenzius, Gådin, 

Tydén, Romild & Larsson, 2009).  

Unga kvinnor testade sig oftare än unga män för sexuellt överförbara infektioner (Rembeck & 

Gunnarsson, 2011). Ovanstående studie visade att 22 procent av männen testat sig för någon 

sexuellt överförbar infektion, motsvarande siffra för kvinnorna låg på 64 procent bland 17- 

åriga ungdomar på gymnasiet. 

Diskussion  

De fyra resultatteman, datainsamlingen, dataanalysen och databearbetningen har granskats, 

analyserats och jämförts med tidigare forskning. Även nya infallsvinklar och aspekter på det 

som kommit fram i resultatet diskuteras i resultatdiskussionen. Metoddiskussionen tar upp 

tankar kring hur data samlades in samt hur det insamlade materialet granskades och 

bearbetades.     
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Resultatdiskussion  

Flera tillfälliga sexuella partners 

En riskkälla till att drabbas av en sexuellt överförbar infektion var att haft flera olika sexuella 

partners (Novak & Karlsson, 2006). Den vanligaste orsaken till att en tonåring drabbas av en 

sexuellt överförbar infektion var att han eller hon haft två eller flera olika sexuella partners 

(Scott et al, 2011). En orsak till detta kan vara att smittor sprids snabbare desto fler personer 

som är integrerande i att sprida en smitta. Om alla skulle testa sig direkt efter sexuellt samlag 

med en ny partner utan kondom skulle förmodligen smittspridningen minska. Ett mål är att 

andelen ungdomar ska öka som testar sig för klamydia till 2014, för att på så vis minska 

smittspridningen (Berglund, Tegnell, Thörn & Urwitz, 2010). Ungdomar och unga vuxna 

hade betydligt fler sexuella partners än övriga vuxna (Herlitz, 2009) (Herlitz & Forsberg, 

2009). En eventuell orsak till detta kan vara att det blivit vanligare med så kallade 

”Knullkompisar” (Berglund, Tegnell, Thörn & Urwitz, 2010). Tidigare var sexuellt samlag 

förknippat med förhållande och kärlek, jämfört med idag då ungdomar har en mer liberal syn 

på sexuella samlag (Herliz, 2009). Resultatet stämde överens med tidigare studier som även 

de kommit fram till att ungdomar idag, har en annan syn på sexvanor och relationer. Tidigare 

var sex mer förknippat med en stadig relation (Socialstyrelsen, 2009). Media kan vara en 

bidragande faktor till att det blivit allt mer acceptabelt med flera olika sexuella partners 

(Håkansson, 2006).  

 

Unga kvinnor var mer oroade för att drabbas av en sexuellt överförbar infektion än vad unga 

män var visade resultatet (Leval et al, 2011). Det var ändå fler unga män än unga kvinnor som 

hade sex med en tillfällig partners vid senaste samlaget (SMI, 2011). Dock var ökningen av 

klamydiaincidenten betydligt mer markant bland unga kvinnor än unga män visade resultatet 

(Herlitz & Forsberg, 2009). 

 

Negativa attityder mot kondomanvändning 

Sexuella samlag utan att använda kondom har fördubblats de senaste 20 åren (Herlitz & 

Forsberg, 2009). Resultatet speglar vad tidigare studier har kommit fram till. Enligt Eaton et 

al, (2011) hade kondomanvändningen minskat bland ungdomar från år 1991 fram till 2009. 

En eventuell orsak kan vara pornografi som blivit mer lättillgängligt och inspirerar till att inte 

använda kondom, då kondom inte används i de flesta porrfilmer (Håkansson, 2006).  
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Attityderna bland ungdomarna har förändrats och det tas lättare på risker nu än tidigare 

(Herlitz & Forsberg, 2009). Manliga gymnasieungdomar skulle använda kondom oftare vid 

sexuella samlag om de vore mer lättillgängliga eller gratis (Makenzius, Gådin, Tydén, Romild 

& Larsson, 2009). Tidigare studier har kommit fram till liknande resultat, att ungdomar tycker 

kondomer är dyra, obehagliga och obekväma (Darj & Bondestam, 2003). RFSU:s original 

kondomer kostar 175 kronor för 30 stycken, alltså cirka sex kronor styck. Studiebidraget för 

gymnasieungdomar ligger på 1050 kronor (Försäkringskassan, 2009). Kostnaden för 

kondomer kan vara en riskkälla till att de inte används. 

Ungdomarna ansåg även att det var pinsamt att köpa kondomer (Makenzius, Gådin, Tydén, 

Romild & Larsson, 2009). I en del butiker som exempelvis på bensinstationer, finns oftast 

kondomerna bakom disken och kunden måste fråga expediten om varan. Det kan vara ett 

eventuellt skäl till att ungdomar inte vågar köpa kondomer. Resultatet visade att ungdomar 

och unga vuxna inte använde kondom på grund av att de tyckte det var pinsamt att prata om 

säkert sex med sin partner (Ekstrand, Tydén & Larsson, 2011). Tidigare forskning har också 

kommit fram till samma resultat, att ungdomar ansåg det pinsamt att prata med sin partner om 

kondom och det var ett hinder till att den inte används vid sexuellt samlag (Darj & 

Bondestam, 2003).  

Det fanns delade meningar då en del av resultatet visade att ungdomar inte visste varför de 

skulle använda kondom (Novak & Karlsson, 2005). En annan del resulterade i att ungdomar 

hade kunskaper om vad kondomen skyddar mot (Christianson, Johansson, Emmelin & 

Westman, 2003). Tidigare forskning har kommit fram till att ungdomar har goda kunskaper i 

att kondom skyddar mot graviditet och sexuellt överförbara infektioner (Darj och Bondestam, 

2003) Manliga ungdomar använde kondom i större utsträckning än kvinnliga ungdomar 

(Rembeck & Gunnarsson, 2011). Det kan bero på missförstånd vid datainsamlingen. De unga 

kvinnorna kan misstolkat frågan ”använde du kondom vid senaste samlaget?”. Frågan kan ha 

tolkats som att det bara var männen som använde kondomen vid samlaget och inte de själva, 

medan de som samlade in materialet till studien ansåg att även kvinnan använde kondom vid 

samlaget. Detta kan vara en eventuell bias, mätfel i denna studies resultat.  

Endast ett av tio tv-program som har sexuella innehåll nämner konsekvenserna med att inte 

använda kondom eller något annat slag av preventivmedel (Brown, 2002). Det är mer 

lättillgängligt med pornografi där sex inte är förknippat med kärlek (Carlsson, 2005). 

Ungdomar och unga vuxna kan utifrån detta ta lättare på risker rörande den sexuella hälsan 
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eftersom att ungdomar och unga vuxna är en lättpåverkad grupp som tar in mycket från media 

(Engström, 2009). Resultatet visade att nästintill alla unga män i Sverige har konsumerat 

pornografi och 53 procent av dem uppgav att pornografin påverkade och inspirerade dem 

(Tydén & Rogala, 2004). Enligt socialstyrelsen (2009) var det oklart hur pornografi påverkar 

ungdomars sexuella beteenden men det framgick att ungdomar fått idéer och prövat sexuella 

beteende utifrån pornografi som de sett. Tonårspojkar ansåg att pornografi var dåligt för att de 

aldrig använder kondom och då får de som tittar på pornografi en uppfattning om att kondom 

inte ska användas vid sexuellt samlag (Foxhage, 2006).  

Ignorans mot negativa effekter på den sexuella hälsan 

Alkoholreklam har ökat allt mer i svensk tv de senaste två åren och reklamen har lett till ökad 

alkoholkonsumtion bland unga (Strömberg, 2011). Ökad konsumtion av alkohol är en 

riskfaktor för spridning av sexuellt överförbara infektioner (Berglund, Tegnell, Thörn & 

Urwitz, 2010). Media var en kraftfull sexualutbildare men inte den bästa eftersom att 

preventivmedel oftast lyste med sin frånvaro (Håkansson, 2006). Unga män som tittade på 

porr trodde att andra människor som också såg på pornografi blev mer negativt påverkade än 

de själva, att de tog lättare på riskerna gällande den sexuella hälsan efter att de sett på 

pornografi (Tydén & Rogala, 2004). Utifrån detta kanske de unga människorna har en felaktig 

syn på vad de påverkas av, när de tror att andra blir mer negativt påverkade av pornografi än 

de själva.  

Resultatet visade att de flesta klamydiafallen i Värmland var bosatta på landsbygden 

(Nordvik, Liljeros, Österlund & Herrmann, 2007). Medan tidigare studier kommit fram till att 

störst andel fall av sexuellt överförbara infektioner var bosatta i tätorten (Herlitz & Ramstedt, 

2005). En faktor till de delade meningarna kan vara att det bor fler ungdomar och unga vuxna 

i tätorter än på landsbygden och studien inte tagit hänsyn till det i sin mätning. Istället för att 

mäta andelen fall av sexuellt överförbara infektioner var för sig. Av gonorrésmittade var det 

34 procent som fått infektionen utomlands (Velicko & Unemo, 2009), det kan bero på att 

resvanor har förändrats och svenskar reser allt mer utanför Sveriges gränser (SMI, 2010). En 

orsak till att gonorréincidenten har ökat kan vara att ungdomar och unga vuxna reser betydligt 

mer idag än tidigare (SMI, 2010). Det visade sig att 59 procent av klamydiasmittade i 

Värmland hade fått infektionen från någon som var bosatt inom en mils radie (Nordvik, 

Liljeros, Österlund & Herrmann, 2007). En orsak kan vara att ungdomar underskattar riskerna 

med sexuellt överförbara infektioner (Halvarsson, 2009). Ungdomar ansåg att oddskvoten för 
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att de skulle drabbas av klamydia var högre än att vuxna skulle göra det (Herlitz & Forsberg, 

2009). Enligt Stenqvist, Höglund, Löwhagen, Andersson-Ellström och Milsom, (2002) var 82 

procent av de diagnostiserade klamydiafallen i åldrarna 15 till 29 år. Ungdomarnas antagande 

stämmer överens med verkligheten, att de löper större risk att drabbas av klamydia. En orsak 

kan vara brist på kunskap i den sexuella hälsan bland ungdomar (Novak & Karlsson, 2005). 

Det kan också bero på att ungdomarna inte tänker på riskerna att bli smittade förens det är 

försent och de redan blivit smittade, de underskattar de personliga riskerna att de själva kan 

bli smittade med en sexuellt överförbar infektion (Wolfers, De Zwart & Kok, 2011). Denna 

attityd är ett risktagande som måste stoppas för att förhindra smittspridningen.  

 

Unga kvinnor testade sig oftare än unga män för sexuellt överförbara infektioner och detta 

kan bero på att kvinnor oroar sig för eventuella graviditeter efter oskyddat sex (Rembeck & 

Gunnarsson, 2011). När unga kvinnor besöker en ungdomsmottagning för att testa sig för en 

eventuell graviditet kanske de även passar på att göra ett smittotest för en sexuellt överförbar 

infektion. En annan anledning till att kvinnor testar sig oftare än män är att de ska förnya sina 

hormonella preventivmedel och därmed gör ett smittotest vid samma besök (Noring, 2006).  

 

Resultatet hade skilda åsikter i om rökning är ett riskbeteende och en bidragande orsak till att 

drabbas av en sexuellt överförbar infektion. En studie av Tydén och Rogala (2004) visade att 

det inte fanns något signifikant samband mellan rökning och sexuellt beteende. Medan en 

annan studie av Novak och Karlsson (2005) påvisade att det fanns ett signifikant samband 

mellan att vara rökare och ha ett sexuellt riskbeteende med att inte använda kondom bland 18-

åriga män. Det var vanligare att gymnasieungdomar som rökte var erfarna av sexuella samlag, 

jämfört med gymnasieungdomar som inte var rökare (Häggström-Nordin, Hanson & Tydén, 

2002). Det kan ha ett samband, då de ungdomar som tar ett risktagande att röka även är mer 

benägna att göra risktagande i den sexuella hälsan. Samtidigt som rökning i detta fall kan vara 

en confounder i resultatet. Ytterligare en eventuell confounder i resultatet är att film och tv-

tittande som fritidsintresse bland ungdomar, skulle påverka deras attityder till att bli mer 

benägna att använda kondom (Novak & Karlsson, 2005). 

Unga kvinnor som hade en tidig sexuell debut tog större risker gällande den sexuella hälsan 

till skillnad från unga kvinnor med en senare sexuell debut (Edgardh, 2000). Resultatet stöds 

av forskning som kommit fram till samma resultat, att unga kvinnor med tidig sexuell debut är 

mer riskbenägna angående den sexuella hälsan (Hansen et al, 2010).    
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Okunskaper om riskerna 

Det framkom i resultatet att unga män på ett yrkesinriktat gymnasieprogram tog ett större 

riskbeteende gällande den reproduktiva hälsan än unga män som gick ett teoretiskt 

gymnasieprogram (Makenzius, Gådin, Tydén, Romild & Larsson, 2009). Tidigare studier har 

visat att unga män som gick ett teoretiskt gymnasieprogram ansåg att skolans 

sexualundervisning var tillräcklig, till skillnad från unga män på ett praktiskt 

gymnasieprogram (Häggström-Nordin, Hansson & Tydén, 2002). Utifrån resultatet ansåg 

unga män på gymnasiet att de viktigaste källorna till att införskaffa kunskap om den 

reproduktiva hälsan var genom högstadiets sexualundervisning och vänner (Makenzius, 

Gådin, Tydén, Romild & Larsson, 2009). Enligt smittskyddsinstitutet, (2011) var de 

vanligaste källorna till kunskapsinhämtandet inom den reproduktiva hälsan skolan, internet 

och ungdomsmottagningen. Varav unga män fick mer information via internet och unga 

kvinnor från ungdomsmottagningen.   

Metoddiskussion  

För att besvara syftet i denna litteraturstudie användes både kvantitativa och kvalitativa 

studier. De kvalitativa studierna innehåller egna erfarenheter om riskbeteenden i den 

reproduktiva hälsan och de kvantitativa studierna innehåller statistisk information och 

samband mellan olika variabler. Upplevelser, tankar och erfarenheter av riskbeteenden kring 

sexuellt överförbara infektioner lyfts fram i de kvalitativa artiklarna. I de kvantitativa 

artiklarna mättes olika variablers samband som exempelvis antal sexuella partners, 

kondomanvändning och rökning med sexuellt överförbara infektioner. Den vetenskapliga 

kvaliteten i resultatartiklarna var relativt bra, dock var den mindre bra i några av artiklarna. 

Det kan sänkt resultatets kvalité i denna litteraturstudie och undertecknande författare ställer 

sig kritiska till detta.  

De två systematiska sökningarna gjordes i databasen Pubmed. Om sökningen hade utförts i 

någon eller några andra databaser hade resultatet eventuellt sett ut på ett annat vis. Pubmed 

var en av de databaser med mest relevans inom hälsovetenskap och därför valdes den som 

sökmotor. Resultaten anses vara tillförlitliga eftersom att databasen Pubmed hade hög 

relevans inom hälsovetenskap, där den reproduktiva hälsan ingår. Som ovan nämnt hade 

resultatet eventuellt sett ut på ett annat vis om sökningen utförts i någon eller några andra 

databaser och därför finns det brister i tillförlitligheten av studiens resultat. Dock hade 

resultatartiklarna en relativt hög kvalité. Giltigheten och reliabiliteten är hög eftersom att 
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mesh-termer, exklusion- och inklusionskriterier samt sökningsmetod är utförligt beskrivet i 

metoddelen. Det gör att någon annan kan göra samma sökning och få fram samma resultat. 

Reliabilitet är graden av överensstämmelse, att det blir samma resultat vid olika mättillfällen 

(Olsson & Sörenson, 2001). Resultaten ifrån denna studie som gjorts bland Sveriges 

ungdomar och unga vuxna kan inte överföras globalt eftersom att det finns skillnad i den 

reproduktiva hälsan mellan ett höginkomstland som Sverige och låginkomstländer 

(Lindstrand et al, 2006). Över lag var resultatartiklarna rimliga till syftet, dock fanns det 

brister i någon artikel eftersom att det var en del svårigheter att hitta artiklar som speglar 

syftet och samtidigt utförts bland ungdomar och unga vuxna som var bosatta i Sverige.   

Alla komponenter av ett begrepp som ska mätas täcks med frågor för att innehållsvaliditeten 

ska vara hög (Forsberg & Wengström, 2003). Två frågeställningar och ett syfte var grunden 

som resultatet samlades in utifrån. De två frågeställningarna formulerades som en 

underlättning för att besvara studiens syfte. Genom diskussion med handledare bestämdes 

syfte och frågeställningar. Ett krav vid en litteraturstudie är att artiklarna ska vara granskade 

av en etisk kommitté eller att noggranna etiska övervägande har gjorts (Forsberg & 

Wengström, 2003). 

Ett tillägg gällande en resultatartikel var att informanterna i studien var mellan nio och 17 år. 

Studien undersökte bland annat hur stor andel av informanterna som hade använt sig av något 

preventivmedel vid sin sexuella debut samt vid sitt senaste sexuella samlag (Edgardh, 2000). 

Författarna ställer sig kritiska till att en del av informanterna i studien var så unga som nio år. 

Resultatet valdes ändå att redovisas eftersom att majoriteten av informanterna var över 13 år. 

Ur två resultatartiklar av Herlitz, (2009)  och Herlitz och Forsberg, (2009) gjordes en 

jämförelse mellan unga vuxna i åldrarna 16 till 24 och 25 till 44 åringar. Det gjordes för att 

betona att unga vuxna är en riskgrupp då de har flera olika sexuella partners.  

Konklusion  

De resultatteman som kom fram var flera tillfälliga sexuella partners, negativa attityder mot 

kondomanvändning, ignorans mot negativa effekter på den sexuella hälsan samt okunskaper 

om riskerna. 

Sexuella samlag utan att kondom används har fördubblats de senaste 20 åren i Sverige och det 

i takt med att individer har fler tillfälliga sexuella partners. Flera olika sexuella partners är en 

riskkälla till att drabbas av en sexuellt överförbar infektion. Det har blivit mer acceptabelt 
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med sexuella samlag utanför stabila förhållanden bland ungdomar och unga vuxna. Synen 

som ungdomarna och unga vuxna har på sexuella samlag utanför stabila förhållanden är en 

riskkälla till att drabbas av en sexuellt överförbar infektion. Största anledningen till att 

ungdomar inte använde kondom vid sexuellt samlag, var att de antog att de inte hade någon 

sexuellt överförbar infektion. En annan orsak till att ungdomar inte använde kondom var att 

de inte visste varför de skulle göra det, detta är en kunskapsbrist.  

Implikationer  

Utifrån en del av resultatet finns det ett förslag om att lägga vikt på sexualundervisningen i 

början av gymnasiet eftersom att genomsnittsåldern för sexuella debuten ligger på 16 år och 

då har ungdomarna kunskaperna färska i minnet. Ett samarbete mellan olika aktörer kan vara 

en åtgärd inför framtidens insatser, för att öka kunskapen och på så sätt minska de sexuellt 

överförbara infektionerna bland ungdomar och unga vuxna. Ungdomsmottagningar som också 

visat sig vara en viktig arena för inhämtning av information av den reproduktiva hälsan, skulle 

kunna samarbeta med skolan i frågor som rör riskbeteenden kring sexuellt överförbara 

infektioner. Ett nytänkande och utveckling av skolans sexualundervisning kring riskbeteenden 

i den sexuella hälsan skulle behövas för framtiden, eftersom att skolan anses vara den största 

arenan där ungdomar inhämtar information om den reproduktiva hälsan. 

En idé till fortsatt forskning för att ungdomar ska använda kondom oftare vid sexuellt samlag, 

är att genomföra en intervention med att sälja kondomer styckvis, då summan inte blir så stor 

på en gång. Ett framtida forskningsämne är att studera om hur pornografi påverkar ungdomars 

riskbeteenden. Eftersom att det visat sig att ungdomar blir påverkade av pornografi, då de inte 

använder kondom. Men det finns även en del oklarheter i hur ungdomar mer påverkas av 

pornografi.  
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Tabell 2  Resultatmatris  

Ref. nr, 

publikati

onsår 

&land 

Författare Titel Syfte Metod och 

urval 

Slutsats Vetens

kaplig,

kvalite 

2011 

Sverige 

Leval A, 

Sundström K, 

Ploner A, 

Dahlström 

LA, 

Widmark C, 

Sparén P 

 

Assessing 

perceived risk 

and STI 

prevention 

behavior: a 

national 

population-

based study 

with special 

reference to 

HPV. 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka faktorer 

som är 

förknippade med 

kondomanvändnin

g, uppfattningar 

om STI risker 

mellan individer i 

riskzonen och STI 

riskuppfattningar 

samt bedöma STI 

förebyggande 

beteenden. 

Kvantitativ 

metod och 

ett 

stratifierat 

urval i den 

svenska 

befolkninge

n 

Öka kunskapen om 

användning av 

kondom vid nya 

Bekantskaper. 

Könsspecifika 

förebyggande 

strategier skulle vara 

effektiva med tanke på 

att det är skillnader i 

män och kvinnors syn 

om kunskaper i 

reproduktiv hälsa.   

*** 

2010 

Sverige 

 

Herlitz CA,  

Forsberg M. 

Sexual 

behaviour and 

risk 

assessment in 

different age 

cohorts in the 

general 

population 

of Sweden (19

89-2007). 

Syftet med denna 

undersökning var 

att studera 

utveckling av 

sexuella attityder, 

beteenden och 

riskbedömning 

hos ungdomar och 

unga vuxna, 16-24 

år jämfört med 

äldre vuxna, 25-44 

år, mellan 1989 

och 2007. 

Kvantitativ 

metod och 

slumpmässi

gt urval i 

den 

svenska 

befolkninge

n.  

 

Sexuellt riskbeteende 

ökar markant bland 

16-24 åringar 

och särskilt unga 

kvinnor, under studie 

tiden. För att minska 

risken för 

okontrollerad 

spridning av sexuellt 

överförbara infektioner 

i denna åldersgrupp är 

de viktigt att 

uppmuntra 

kondomanvändning.   

 

*** 

2009 

Sverige 

Herlitz C. Sexual risk-

taking in the 

general 

population 

of Sweden (19

89-2007). 

 

Syftet med studien 

var att förändra 

sexuella attityder 

och sexuellt 

beteende relaterat 

till hiv och 

sexuellt 

överförbara 

infektioner under 

en låg period av 

intensivt arbete 

för svenska 

myndigheten. 

 

Kvantitativ 

metod och 

slumpmässi

gt urval i 

den 

svenska 

befolkninge

n. 

 

Studien visar på 

behovet av en 

kontinuerlig 

förebyggande kampanj 

mot hiv och sexuellt 

överförbara infektioner 

i den svenska 

befolkningen, särskilt 

bland ungdomar. 

** 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Leval%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sundstr%C3%B6m%20K%22%5BAuthor%5D
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Herlitz%20C%22%5BAuthor%5D


 

 
 

2011 

Sverige 

Rembeck 

GI,  

Gunnarsson 

RK. 

Role of gender 

in sexual 

behaviours 

and response 

to education in 

sexually 

transmitted 

infections in 

17-year-old 

adolescents. 

Att undersöka 

könsskillnader 

bland 

gymnasieelever 

med avseenden på 

sexuella 

riskbeteenden och 

deras uppfattning 

om effekten av en 

utbildning om 

sexuellt 

överförbara 

infektioner. 

Dessutom syftar 

studien att 

undersöka 

skillnader mellan 

elever i teoretiska 

gymnasieprogram 

jämfört med yrkes 

förberedande 

program. 

Kvantitativ 

metod och 

urvalet var 

frivilliga 

gymnasieel

ever i 

årskurs två 

från två 

kommuner 

i syd västra 

Sverige. 

Män tar mindre ansvar 

för STI prevention än 

kvinnor. Vid planering 

av STI utbildning är 

det viktigt att beakta 

kön, traditioner och 

olika inlärningsstilar. 

Om STI utbildning 

inte når män, kommer 

förekomsten av dessa 

infektioner fortsätta 

öka.  

 

*** 

2008 

Sverige 

Velicko I,  

Unemo M. 

Increase in 

reported 

gonorrhoea 

cases 

in Sweden, 

2001 - 2008. 

Syftet är att 

sammanfatta 

gonorré uppgifter 

i Sverige för de 

senaste åtta åren, 

2001-2008. 

 

Kvalitativ 

metod och 

urvalet 

gjordes 

SmiNet 

(registerdat

a). 

 

Ytterligare forskning 

om effektivare 

identifiering och 

beskrivning av 

sexuella mätverk 

behövs för att följa 

smittspridningen och 

på så sätt förhindra 

spridning av gonorré 

och andra sexuellt 

överförbara 

infektioner. 

* 

2009 

Sverige 

Makenzius 

M,  

Gådin KG,  

Tydén T,  

Romild U,  

Larsson M. 

 

Male students' 

behaviour, 

knowledge, 

attitudes, and 

needs in 

sexual and 

reproductive 

health matters. 

Att undersöka 

unga manliga 

studenters 

beteenden, 

kunskaper, 

attityder och 

behov som rör 

sexuell och 

reproduktiv hälsa. 

Skillnader mellan 

studenter på 

yrkesinriktade och 

akademiska 

utbildningar har 

också undersökts.   

Kvantitativ 

metod och 

urvalet var 

frivilliga 

manliga 

elever på 

tre 

gymnasiesk

olor i ett 

svenskt län. 

Förbättra kvalitén på 

sexualundervisningarn

a på gymnasieskolorna 

och anpassa 

undervisningarna till 

elevernas 

förutsättningar och 

behov. Lättillgängliga 

STI tester behövs för 

att nå unga män. 

*** 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Rembeck%20GI%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Rembeck%20GI%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gunnarsson%20RK%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gunnarsson%20RK%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Velicko%20I%22%5BAuthor%5D
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Makenzius%20M%22%5BAuthor%5D
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22G%C3%A5din%20KG%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Tyd%C3%A9n%20T%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Romild%20U%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Larsson%20M%22%5BAuthor%5D


 

 
 

2000 

Sverige 

 

Edgardh K. Sexual 

behaviour and 

early coitarche 

in a national 

sample of 17 

year old 

Swedish girls. 

 

Att utvärdera 

sexuellt beteende 

hos 17-åriga 

flickor.  

 

 

Kvantitativ 

metod och 

urvalet 

skedde på 

en skola 

samt en 

fritidsgård. 

Stort antal olika 

sexuella partes samt 

tidig sexuell debut 

ökar risken för 

sexuella överförbara 

infektioner och 

oönskade graviditeter.  

 

* 

2006 

Sverige 

Novak DP.  

Karlsson RB. 

A population-

based study of 

18-year old 

Swedish 

youths and 

factors 

correlated 

with their total 

number of 

lifetime sexual 

partners. 

Att undersöka 

vilka variabler 

som har samband 

med antal sexuella 

partners bland 

ungdomar. 

 

Kvantitativ 

metod och 

urvalet 

gjordes 

bland 18 

åriga 

ungdomar i 

fyra städer i 

norra 

Sverige. 

För att förhindra 

spridning av sexuellt 

överförbara infektioner 

är det viktigt att inte 

identifiera personer 

som har haft många 

partners. Så att de kan 

behandlas och 

uppmuntras till att 

förändra sitt beteende. 

*** 

2005 

Sverige 

Novak DP.  

Karlsson RB. 

Gender 

differed 

factors 

affecting male 

condom use. 

A population-

based study of 

18-year-old 

Swedish 

adolescents. 

Var att undersöka 

vilka faktorer som 

är förknippade 

med att inte 

använda kondom 

bland 18 åringar. 

Kvantitativ 

metod och 

urvalet 

bland 18 

åriga 

ungdomar i 

fyra städer i 

norra 

Sverige. 

Studien fann flera 

faktorer som är 

förknippade med att 

inte använda kondom 

varav den starkaste 

indikatorn till att inte 

använda kondom var 

att kvinnan tog p-

piller.  

 

*** 

2011 

Sverige 

Ekstrand M. 

Tydén T. 

Larsson M. 

Exposing 

oneself and 

one's partner 

to sexual risk-

taking as 

perceived by 

young 

Swedish men 

who requested 

a Chlamydia 

test. 

Att undersöka 

unga mäns 

uppfattningar om 

risker för sig 

själva och deras 

partner i samband 

med oskyddat 

samlag, samt de 

största hinder för 

att utöva säkert 

sex. 

Kvalitativ 

metod och 

urvalet 

gjordes 

bland 16-20 

åriga män 

som begärt 

ett 

klamydia 

test. 

De unga männen 

verkade inte oroa sig 

för risker med 

oskyddat sex. 

*** 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10858710
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10858710
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10858710
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10858710
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10858710
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10858710
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10858710
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2007 

Sverige 

Nordvik MK. 

Liljeros F. 

Österlund A. 

Herrmann B. 

Spatial 

Bridges and 

the Spread of 

Chlamydia: 

The Case of a 

County in 

Sweden. 

Var att avgöra om 

det är möjligt att 

identifiera de som 

spridit 

klamydiainfektion

er utanför 

Värmlands län, för 

att på så sätt göra 

åtgärdens program 

för att förhindra 

smittspridningen  

Kvantitativ 

metod och 

urvalet 

gjordes 

bland 

klamydias

mittade 

boende i 

Värmlands 

län 

Antalet personer som 

spridit klamydia 

utanför Värmlands län 

är så många att det går 

att skapa ett nätverk 

med länkar som bidrar 

till förhindrad 

spridningar av 

klamydia.  

 

* 

2004 

Sverige 

Tydén T. 

Rogala C. 

Sexual 

behaviour 

among young 

men in 

Sweden and 

the impact of 

pornography. 

var att undersöka 

sexuella 

beteenden bland 

unga män, med 

fokus på 

pornografi. 

Kvantitativ 

metod och 

urvalet var 

de unga 

män som 

besökt en 

urogenital 

klinik i 

Sverige. 

Den låga 

användningen av 

kondom vid analsex 

kan få allvaliga 

konsekvenser för 

spridningen av sexuellt 

överförbara 

sjukdomar. 

** 

2003 

Sverige 

Christiansson 

M. 

Johansson E. 

Emmelin M. 

Westman G. 

‘‘One-night 

stands’’ – 

risky trips 

between lust 

and trust: 

qualitative 

interviews 

with 

Chlamydia 

trachomatis 

infected youth 

in north 

Sweden. 

Syftet med studien 

var att får en 

djupare förståelse 

av sexuellt 

risktagande, 

genom att 

intervjua 

ungdomar med en 

klamydia 

infektion. 

Kvalitativ 

metod och 

urvalet var 

ungdomar 

mellan 18-

22 år på en 

ungdomsm

ottagning i 

Umeå. 

En viktig 

folkhälsofråga är att 

män bör spela lika stor 

roll i den reproduktiva 

hälsan. Ett förslag är 

klamydia screening för 

män. 

*** 


