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Abstract 
 
Author: Helena Samuelsson & Regine Andersson 
 
Title: A great many possibilities - Where the youth in the postmodern society seek 
guidance regarding questions of sexuality 

 
 
Supervisor: Lars B Ohlsson 
 
 
The postmodern society offers a variety of opportunities unbeknownst to prior 
generations. Every choice forces the individual to conduct a risk analysis by taking the 
consequences into consideration. This study that builds on a quantitative method with 
qualitative elements highlights where the youth turns to in regards to questions of 
sexuality. Any social effort has to take into account that for the youth, sexuality is an 
important part of every day life and in creating a sense of identity. Identifying the arenas 
where the youth seek guidance regarding questions of their own sexuality is primarily 
important for the preventive aspect of the social work. The youth clinic is an institution 
that has been a place to turn to for answers since the 1970s. Some youth clinics offers 
counselling in questions regarding sexuality, but does this mean the youth prefers these 
clinics more than other venues? The result of this study shows that the youth clinics, the 
internet, and the social circle one is a part of, are the most common venues for youngsters 
in this matter. It does however differ depending on the nature of the question itself.  
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1. Inledning 
1.1 Problemformulering 

Enligt vissa sociologiska teoretiker lever vi i ett samhälle som präglas av en stor mängd 

valmöjligheter, vilket skapar konsekvenser för individen som denne måste hantera för att 

få en trygg livssituation. Samhället präglas av en osäkerhet eftersom varje val innebär en 

risk för individen, då denne inte till fullo kan förlita sig på utfallet (Giddens & Griffiths, 

2007:117-129). Ungdomar påverkas av samhälleliga förändringar och varje generation 

har haft sina unika förhållanden att anpassa sig till (Wong, Bennet R., 1967:411). För att 

förstå den lilla gruppen bör vi sätta den i relation till det större sammanhanget, då det 

finns en dynamik och ett samspel mellan individ, grupp, kollektiv, samhälle och kultur. 

Dynamiken och samspelet förändras kontinuerligt och för att förstå hur enskilda delar kan 

påverkas är det av vikt att uppmärksamma de inbördes relationerna (Lalander, 2007:13). 

Resonemanget går att sammankoppla med Chapman och Werner-Wilsons (2008:506) 

diskussion om hur sexualitetens framväxt, på en samhällsnivå, skapar ett behov av att 

förstå, vårda, fostra och reglera sexualiteten i syfte att stävja oönskade beteenden. 

 

Lalander (2007:13) konstaterar att dagens ungdom präglas av en 

individualiseringsprocess, vilket innebär att individen värnar om sin frihet, identitet och 

känsla av autenticitet. Samtidigt söker de gemenskap, intimitet och kollektiva 

upplevelser. Under ungdomsperioden sker kroppsliga och psykologiska förändringar hos 

individen och identitetsskapandet tar stor plats i den unges liv. Det uppstår en process 

som innebär att individen skall integrera sexualiteten i sin personlighet och personliga 

tillvaro (Lundgren & Sörensdotter, 2004:8). Skulle en ohälsosam sexuell utveckling ske 

kan det leda till svårigheter att som vuxen skapa intima relationer, hantera föräldraskap 

och sätta gränser i relation till sig själv och andra. Det är viktigt att förstå den roll som 

ungdomars sexualitet spelar, eftersom den påverkar utvecklingen av den vuxna sexuella 

hälsan och identiteten (Chapman & Werner-Wilson, 2008:506).      

 

Utifrån ovanstående resonemang går det att konstatera att det sociala arbetet med 

ungdomar kräver kunskap om sexualitetens roll och hur den kan påverka deras 

identitetsskapande. Utgångspunkten i mycket av det sociala arbetet är klienter och mötet 

mellan människor. Detta bekräftas av Meeuwisse och Swärd (2006:21) som understryker 



 

 6 

relationens betydelse mellan klient och arbetare. Även Magnusson & Häggström-Nordin 

(2009:29, 39) för ett resonemang om hur mötet ska gestaltas. De menar att det måste 

finnas en förståelse för hur ungdomar resonerar och agerar kring sexualitet. 

Yrkesverksamma bör reflektera kring sina och samhällets föreställningar kring sexualitet 

och de bör heller inte vara rädda för att utmana sina egna attityder.     

         

Att fånga upp ungdomar i ett tidigt skede kan förebygga senare ohälsa. Ett preventivt 

arbete kräver förkunskaper som kan underlätta och effektivisera arbetet. Berg Kelly 

(1998:149-150) uppger att det idag finns ungdomsmottagningar över hela Sverige och att 

ungdomar söker sig dit med både mindre och mer omfattande besvär. Sex- och 

samlevnadsproblematiken utgör en viktig del av arbetet och mottagningarna anses ha en 

stor roll i det förebyggande arbetet. Flera ungdomsmottagningar profilerar sig som 

sexualrådgivare (UM Triangeln Malmö, UM Lönnen Malmö, UM Rooseum Malmö, UM 

Lund & UM Helsingborg, 2011). Men betyder det att ungdomar hellre söker sig dit än 

andra tänkbara arenor såsom medier, kompisar eller internet? En förutsättning för det 

sociala arbetet med ungdomar är att de yrkesverksamma vet var ungdomarna vänder sig, 

då de är i behov av råd och stöd i sex och samlevnadsfrågor. Därför är det av väsentlig 

vikt att identifiera dessa arenor.  

 

1.2 Syfte  

Syftet med studien är att utifrån ett sociologiskt perspektiv identifiera vilka arenor 

ungdomar söker sig till i frågor som rör sex och samlevnad samt belysa vilka 

frågeställningar som ungdomar främst vänder sig till ungdomsmottagningen med.  

 

1.3 Frågeställningar 

Vilka arenor söker ungdomar mellan 16 och 19 år sig till för att få svar på frågor som rör 

sex och samlevnad? 

Vilken roll spelar ungdomsmottagningen i den uppsjö av informationskällor som finns 

idag? 
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1.4 Bakgrund 

1.4.1 Ungdomens utveckling 

Berg Kelly (1998:36-37) har utformat ett schema kring ungdomens utveckling som 

bygger på Jean Piagets teorier om den kognitiva utvecklingen och Erik H Eriksons teorier 

om den emotionella utvecklingen. Schemat delar in ungdomsperioden i tre stadier: tidig 

adolescens (flickor 10-13 år och pojkar 11-14 år), mellanadolescens (flickor 13-16 år och 

pojkar 14-18 år) och senadolescens (flickor 16-20 år och pojkar 18-20 år). Följande 

avsnitt kommer kortfattat att redogöra för mellan- och senadolescensen eftersom 

deltagarna i denna studie befinner sig inom dessa åldersgränser.  

 

Under den tidiga adolescensen sker det mesta av den pubertala kroppsutvecklingen, vilket 

gör att den unge går in i mellanadolescensen med en vuxens människas kropp.  

Ungdomen tvingas därför söka en identitet som vuxen och denna process medför ofta 

avståndstagande från föräldrar och deras värderingar. Det är en process som kan skapa 

oro och ångest hos både föräldrar och ungdom. Den unge vänder sig hellre till andra 

vuxna som de litar på i sin omgivning. Identitetsutvecklingen står på sin spets och frågor 

som vem är jag och vad ska det bli av mig är vanliga. Det sker ofta ett rollspel, 

utforskande och experimenterande mellan olika identiteter. Den unge klarar att sätta upp 

hypoteser om sakers beskaffenhet och i begränsad omfattning analysera dem för att välja 

det rimligaste alternativet. Tidsbegreppet är diffust och tanken om att det är nu som livet 

ska levas figurerar i den unges huvud. Kamratgänget får stor betydelse, då de befinner sig 

i samma situation och kan utforska världen tillsammans med den unge. Den sexuella 

utvecklingen präglas av utforskande och rollspelande. Dem är måna om att bete sig rätt 

och många har under denna period sitt första samlag (Berg Kelly, 1998:46-48).   

 

Under senadolescensen blir den unge säkrare på sina egna behov och framtida roll. Det är 

en säkerhet som även syns i sexualiteten, då den unge kan inrikta sig mer på innehållet i 

relationen och dess utveckling. Kamratkretsens betydelse minskar och föräldrarna blir 

åter aktuella som personer att prata med och få råd av. Den unges kognitiva förmåga att 

analysera och förstå sammanhang har utvecklats, vilket kan leda till en sårbarhet då den 

unge inser sina egna begränsningar gentemot samhällets förutsättningar. Verkligheten 
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präglas av realism och i vissa fall pessimism. Den osårbarhetskänsla, optimism och 

allmaktkänsla som tidigare fanns försvinner och konsekvenser av tidigare handlande blir 

nu uppenbart för den unge (Berg Kelly, 1998:53-55). 

 

Det går att fördjupa förståelsen för den unges tonårsperiod och vilken roll sexualiteten 

spelar. Chapman och Werner-Wilson (2008:507-508) menar att ungdomar i sin utveckling 

mot sexuellt, reproduktiva och mogna individer översvämmas av kroppsliga förändringar, 

tankar och känslor. Biologiska och fysiologiska förändringar i kroppen kan ge ökad 

sexlust, annorlunda kroppsuppfattning, uppkomst av sexuella erfarenheter och även ökad 

oro. Den unge blir intresserad av andras och sin egen attraktionskraft och börjar uppfatta 

sig själv som en sexuell varelse. Ungdomsperioden är en viktig del i processen att skapa 

en sexuell identitet och denna identitet är sammanflätad med alla andra aspekter av 

identitetsutvecklingen. Den sexuella identiteten påverkar intrapersonella, interpersonella 

och samhälleliga förhållningssätt hos alla individer. Det vill säga att skapandet av sexuell 

identitet är betydelsefull för ungdomens hälsobeteende och attityder.  

 

1.4.2 Ungdomsmottagningar i Sverige 

Berg Kelly (1998:149-150) uppger att ungdomsmottagningen sedan 1970-talet fungerat 

som en arena dit ungdomar kan vända sig. Den första mottagningen startades av 

barnläkare Gustav Högberg. Syftet var att bemöta ungdomars behov med medicinsk, 

social och psykologisk kompetens. Utgångspunkten var att ungdomarna skulle mötas av 

stor respekt och kunna besöka mottagningen oberoende av bekymmer. Efter hand växte 

verksamheten och blev en förebild inom ungdomsvården, vilket gjorde att andra 

mottagningar öppnades. Det uppdagades att verksamheten var ett bra sätt att möta 

ungdomar, framför allt tjejer, vilkas problem inte nått fram i den övriga vården.  

Ungdomsmottagningarnas placering var till en början slumpmässig, men idag kan de 

flesta delar av landet erbjuda sådana.  

 

Idag är ungdomsmottagningar fortfarande ett frivilligt åtagande för kommuner och 

landsting. Mottagningarnas uppdrag kan se olika ut och det finns inga nationella 

rekommendationer eller riktlinjer att arbeta utifrån. Då mottagningarna startades låg det 
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mycket fokus på det förebyggande arbetet mot oönskade graviditeter och senare även 

HIV samt provtagning för könssjukdomar. I huvudsak vänder sig ungdomsmottagningar 

till ungdomar mellan 13 och 20 år, men dessa åldersgränser kan variera mellan olika 

mottagningar. Verksamheten ska vara en så kallad lågtröskel-verksamhet vilken tar emot 

alla ungdomar som vill ha hjälp relaterad till sexuell, fysisk och psykisk hälsa. Det är ofta 

den första instans som ungdomarna själva, aktivt söker hjälp av. Som ett komplement till 

ungdomsmottagningen startades UMO år 2008, vilket är en ungdomsmottagning på nätet   

(Socialstyrelsen, 2009:12-13). 

 

Som ovan beskrivet finns inga nationella riktlinjer för ungdomsmottagningar, men 

Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar (FSUM) har arbetat fram ett 

policyprogram vilket kan användas som vägledning i arbetet. De menar att 

ungdomsmottagningar ska arbeta utifrån en helhetssyn, där kroppslig, psykisk och social 

utveckling ingår. Det övergripande målet är att främja hälsa och stärka ungdomar i deras 

identitetsutveckling. En viktig del i verksamheten är det preventiva arbetet med att 

förebygga oönskade graviditeter och sexuellt överförbara sjukdomar. Personalen bör 

utgöras av olika yrkeskategorier såsom barnmorska, läkare, kurator eller psykolog. 

Verksamhetens innehåll kan bestå av undersökningar, behandling, 

preventivmedelsrådgivning, individuella samtal, gruppverksamheter och utåtriktat arbete 

i exempelvis skolor (ibid.).   

 

2. Tidigare forskning 

Nedan följer ett urval av den forskning som gjorts på ungdomar, sexualitet och 

ungdomsmottagningar. Avsnittet inleds med en nyligen utkommen rapport från 

Göteborgs universitet och följs av andra publikationer som också behandlar ungdomars 

sexualvanor de senaste årtiondena. Den sista rapporten handlar om ungdomars relation 

till ungdomsmottagningen.  

 

2.1 UngKAB09 

Göteborgs universitet publicerade, på uppdrag från Socialstyrelsen, nyligen rapporten 

UngKAB09 (Unga – Kunskap – Attityd – Beteende – År 2009) vilken handlar om 
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ungdomars kunskaper, attityder och sexuella handlingar. Författarna menar att ungdomar 

är mycket centrala i det preventiva arbetet med att förebygga senare sexuell ohälsa. 

Begreppet sexuell ohälsa omfattar exempelvis könssjukdomar och svårigheter att sätta 

sexuella gränser i relation till sig själv och andra. Undersökningens syfte var bland annat 

att ta reda på hur ungdomars sexualvanor ser ut, hur de ser på sexuellt risktagande och 

vilket förhållningssätt de har till könssjukdomar. För att få svar på dessa frågor 

genomfördes år 2009 en undersökning där drygt 15 000 svarande från hela landet deltog. 

Åldersspannet rörde sig mellan 15 och 29 år. En av slutsatserna som drogs från resultatet 

var att det inom det preventiva arbetet är viktigt att stärka unga människors förmåga att 

själv kontrollera, styra och utveckla den egna sexualiteten. Det preventiva arbetet 

behöver också intensifieras och utvecklas för att kunna möta de frågor och behov som 

ungdomarna har, vilket ska göras på ett sätt som främjar reflektion och möjliggör val av 

handlingsstrategier som minskar risken för att ungdomarna ska drabbas av sexuell ohälsa 

(Heikki Tikkanen, Abelsson & Forsberg, 2011:5-7). 

 

De resultat som framkom under kategorin ”Behov av preventiva insatser” visar att de 

insatser som flest ungdomar efterfrågar är lättillgängliga mottagningar för sexuell hälsa, 

kondomutdelning vid olika mötesplatser samt preventiv information på internet. En 

relativt stor andel efterfrågar även rådgivare att chatta med på internet. Betydligt fler kan 

tänka sig att prata med en rådgivare över internet gentemot att ha ett personligt möte eller 

en telefonkontakt. Resultatet från UngKAB09 visar också att vissa grupper av ungdomar 

är överrepresenterade i statistiken när det gäller sexuellt risktagande. Att ha sin sexdebut 

före 15-års ålder, att använda alkohol eller droger samt ha haft sex med ett stort antal 

sexpartners räknas till de grupper som i högre grad än andra utsätter sig för sexuella 

risker. Det framkommer att dessa ungdomar har mer kontakt med det preventiva och 

hälsofrämjande arbetet jämfört med dem som inte tillhör riskgrupperna, vilket 

understödjer slutsatsen att det preventiva arbetet kan styrkas och intensifieras eftersom 

ungdomarna redan är i kontakt med preventionen på olika sätt (Heikki Tikkanen, 

Abelsson & Forsberg, 2011:20-21).  
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Ett särskilt avsnitt behandlade kontakten med det preventiva arbetet. Det framkom att 

nära en tredjedel av de svarande hade besökt internetsidor som berör HIV/STI1/säkrare 

sex. På frågan om de svarande läst en tryckt broschyr under det senaste året gick det att se 

att fler respondenter har erfarenhet av dessa, i kontrast till internet. Det är framför allt 

yngre som kommit i kontakt med det tryckta materialet. Individer som tillhör 

riskgrupperna för sexuell ohälsa har i större utsträckning erfarenhet av 

informationskällorna, både från internet och i tryckt form. Ungefär hälften av de som 

svarat på enkäten har under det senaste året kommit i personlig kontakt med det 

preventiva arbetet, då de tagit emot gratiskondomer (Heikki Tikkanen, Abelsson & 

Forsberg, 2011:140).  

 

2.2 Ungdomssexualitet 2005 

Rolf Eliasson och Länshälsolaget i Östergötland publicerade år 2006 en rapport gällande 

ungdomssexualitet, vilken innefattar frågor om kroppsutveckling, relationer, hångel, 

onani, samlag, preventivmedel, könssjukdomar och attityder. Undersökningen var 

kvantitativ och genomfördes med hjälp av enkäter. Urvalsgruppen bestod av 960 

ungdomar i 17-års åldern (Eliasson, 2006:1, 5). I fråga om samtalspartner vid sexuella 

frågeställningar visade sig kompisar har störst betydelse, för både tjejer och killar. 

Tjejerna uppgav vidare att de även vänder sig till sin mamma i vissa frågor, något som 

inte gällde pojkarna. Mellan 50 och 60 % av pojkarna vänder sig inte alls till sina 

föräldrar i sex och samlevnadsfrågor (Eliasson, 2006:7-8). När det gäller frågan om 

samlag visade det sig att 2/3 av respondenterna hade haft sitt första samlag före 17-års 

ålder (Eliasson, 2006:14). Under det första samlaget hade 37% av killarna och 30% av 

tjejerna inget preventivmedel, vilket hade förändrats när samma sak frågades om det 

senaste sextillfället. Då hade betydligt fler preventivmedel och de vanligaste skydden är 

p-piller och kondom (Eliasson, 2006:24-25).  

 

Resultatet från frågor som rör könssjukdomar visade att över 80 % av killarna och drygt 

60% av tjejerna aldrig gått på en undersökning för att kontrollera om de har en sexuellt 

överförbar sjukdom/infektion. Ungefär 17% av tjejerna hade gått på flera kontroller, 

                                                             
1 Sexuellt överförbara infektioner (Magnusson & Häggström-Nordin, 2009:305) 
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medan samma siffra hos killarna låg på ca 4%. Vid frågan om ungdomarna haft en 

könssjukdom svarar 4% av killarna och 5% av tjejerna ja. Den vanligaste sjukdomen var 

klamydia (Eliasson, 2006:33-34).  

 

2.3 Does positive youth development predict adolescent attitudes about sexuality? 

En studie har utforskat korrelationen mellan individuella faktorer, föräldrar och 

aktivitetsgrad, satt i relation till ungdomens attityder kring sexualitet. Chapman och 

Werner-Wilson (2008:505) menar att diskussionen om hur en positiv ungdomsutveckling 

kan främjas bör inkludera frågor om ungdomens sexualitet. Studien visade att föräldrars 

inflytande hade störst betydelse för ungdomens attityder gentemot sexualitet, men även 

självkänsla och sexuella erfarenheter hade inverkan. Vidare beskriver de en modell för att 

arbeta med ungdomar i syfte att främja en hälsosam utveckling. Fokus ligger på interna 

och externa tillgångar runt den unge. Till de externa räknas bland annat ungdomens 

relationer, interaktionsmönster, sociala miljö, samhällets normer och värderingar. Till de 

interna räknas stöd, empowerment, gränssättande, individens värderingar, vilja att lära 

och social kompetens (Chapman & Werner-Wilson, 2008:516). 

 

2.4 Ungdom och sexualitet. En sociologisk studie av ungdomars sexuella 

föreställningar och erfarenheter 

1983 publicerades en stor sociologisk studie rörande ungdomars sexuella föreställningar 

och erfarenheter. Under fyra år arbetade Bo Lewin och Gisela Helmius (1983) med 

projektet, som bland annat tar upp frågor som rör hur ungdomar upplever sin egen 

sexualitet. Även om forskningen har några år på nacken kan den komplettera de 

undersökningar som görs idag. Författarna konstaterar att dagens ungdom har större 

möjlighet att skaffa sig sexuell erfarenhet utan att mötas av samhällets fördömande. Det 

har skett en förskjutning på den sociala kontroll som tidigare låg på de vuxna i barnets 

omgivning, vilken idag till stor del överförts till ungdomsgruppen. Gränserna för vad som 

är tillåtet sätts allt mer av ungdomarna själva vilket leder till att de i större utsträckning 

lämnas ensamma att hantera eventuella bekymmer (Lewin & Helmius, 1983:356).  
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I kapitlet ”Varför gör de som de gör” tas frågan om ungdomars beteende upp och vem 

eller vilka som ungdomar skulle lita mest på om de fick höra information om sexualitet 

samt vem de skulle vända sig till med egna frågor. Författarna menar att resultaten 

illustrerar en autonomitet och samtidig lyhördhet för det omgivande samhällets 

värderingar. Ungdomarna skulle i första hand prata med sina kamrater om sexualitet, men 

de tar heller inte avstånd från hemmet och föräldrarnas värderingar utan finner dem värda 

att lita på. I interaktion med kamrater skapas ett underlag för handlingsbeslut som färgas 

av hemmets värderingar (Lewin & Helmius, 1983:361). Det framkommer alltså att de 

personer som ungdomar litar på, inte är dem som unga i första hand skulle vända sig till 

med egna frågeställningar. Detta gäller inte bara föräldrar, utan även lärare (Lewin & 

Helmius, 1983:372). Forskningen visar också att egna sexuella erfarenheter minskar 

ungdomens benägenhet att öppet diskutera sex med sina föräldrar (Lewin & Helmius, 

1983:373). 

 

2.5 Ungdomsmottagningens roll och verksamhet 

På uppdrag från Statens folkhälsoinstitut genomförde Forskningsstationen Mösseberg år 

2005 rapporten ”Ungdomsmottagningens roll och verksamhet”. Fokus låg på ungdomens 

perspektiv på kvalitet, avseende ungdomsmottagningens roll och verksamhet. Statens 

folkhälsoinstitut ville kartlägga hur ungdomen tänker och var denne söker hjälp. Studien 

genomfördes med hjälp av enkäter och intervjuer. I enkätstudien skulle ungdomen 

rangordna vilka instanser denne skulle välja att gå till i frågor som handlar om kropp och 

sexualitet. De olika instanserna var elevvården, vårdcentralen, ungdomsmottagningen, 

barnmorskemottagningen, barn-ungdomspsykiatriska mottagningen, vuxenpsykiatriska 

mottagningen och annat (denna kategori döptes senare om till ”det sociala nätverket” i 

rapporten). Utöver det skulle ungdomen även motivera valet av instans (Fors, 2005:7-8). 

 

Elever från grundskolan årskurs 9 och andra året på gymnasiet (sammanlagt 204 elever) 

utgjorde undersökningens respondenter, vilka i analysen presenterades som en gemensam 

ungdomsgrupp. Resultatet från de genomförda enkäterna visade följande: 

- Vid frågor som rör självet och relationer till andra var förstahandsvalet det sociala 

nätverket, därefter elevvården och tillsist ungdomsmottagningen. I denna fråga var det 
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fler flickor än pojkar som valde det sociala nätverket som förstahandsval.  

- Vid frågor om preventivmedel var det vanligaste förstahandsvalet 

ungdomsmottagningar, likaså vid frågor om könssjukdomar och sexualitet i allmänhet. 

Det näst vanligaste förstahandsvalet var det sociala nätverket och i tredje hand 

elevvården. Vid uppdelning av kön visades ingen större skillnad vid förstahandsvalet 

(Fors, 2005:11-12). 

 

Då ungdomar vänder sig till ungdomsmottagningen handlar det främst om frågor som rör 

preventivmedel och könssjukdomar. Rapporten visar att ungdomar i hög grad väljer att 

vända sig till ungdomsmottagningen eftersom personalen har kunskap och erfarenhet, det 

känns bra att gå dit samt att man har förtroende för dem (Fors, 2005:13). Det var fler 

ungdomar som lämnade motivering till svarsalternativen i frågor om kroppens fysiologi 

och preventivmedel och färre som lämnade motivering om sig själv som person och sina 

relationer. Enligt författaren till rapporten kunde detta bero på frågans karaktär. Det blev 

mer känsligt när frågan handlade om sexualitet i relation till sig själv och andra (Fors, 

2005:11-12).  

 

3. Teoretiska utgångspunkter 

För att kunna tolka resultaten från en studie krävs det att forskaren applicerar ett teoretisk 

synsätt (Giddens, 2006:27). I denna uppsats kommer vi att tolka resultaten av enkätdata 

utifrån postmodernism, där sociologi är den vetenskap som utgör ramverket. Nedan följer 

en presentation av den teoretiska referensram som uppsatsen bygger på. 

 

3.1 Sociologi 

Sociologi är en vetenskap som studerar människans handlingar i nutid. Ordet ”samhälle” 

har en central plats och kan ses som ett fundamentalt nyckelbegrepp (Giddens, 1996:22, 

Bauman & May, 2004:13). Sociologer studerar de konsekvenser som skapas utifrån de 

relationer individen omges av och det samhälle individen är en del av. Genom ett 

sociologiskt tänkande går det att förstå den mänskliga tillvaron eftersom möjligheten att 

se världen på ett nytt sätt ges, då en vakenhet och tolerans inför mångfalden möjliggörs. 

Med detta menas att samhället kan ses ur flera perspektiv (Giddens 1996:22). Vidare 
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menar Giddens (1996:22) att individen är tvungen att plocka fram sin fantasi om denne 

ska kunna tänka sociologiskt, då vetenskapen inte enbart kan läras in genom en rutinartad 

inlärning av fakta. Individen måste även kunna ställa sina personliga erfarenheter åt sidan 

och placera saker och ting i ett mer generellt perspektiv. Det krävs en förmåga att kunna 

koppla bort de välbekanta vardagsbestyren och betrakta dem i ett nytt ljus.  

 

3.2 Postmodernism 

I ett försök att förstå vad det postmoderna samhället innebär kan man tänka i termen ”allt 

flyter”. Det postmoderna samhället utgör en pluralistisk och mångfaldig verklighet i 

vilken det existerar olika sorters kunskap och historia, där ingen av dem tar någon 

särskild plats. Samhället erbjuder individen en mängd valmöjligheter och en 

individualisering som inte existerat i tidigare traditioner. Individen påverkas i hög grad av 

avlägsna händelser, då olika medier har kommit att spela en viktig roll i samhället. Även 

om individen inte lever i den verklighet som medierna förmedlar, sänder dem ut 

värderingar och idéer vilket påverkar det samhälle i vilket individen lever (Giddens och 

Griffiths 2007:117-118). 

 

Att vara människa innebär att praktiskt taget hela tiden veta vad man gör och varför man 

gör det. Det hänger samman med begreppet reflexivt medvetande, vilket innebär att 

människan kontinuerligt inspekterar och reflekterar kring sina egna handlingar (Giddens, 

1999:47). Vidare menar Giddens att självet skapas reflexivt, i relation till samhällets 

influenser. Uppgiften hanteras i ett virrvarr av möjligheter och alternativ som det 

moderna samhället erbjuder. All kunskap väntas ha hypotetisk form då påståenden 

mycket väl kan vara sanna, men att de i princip alltid är öppna för revideringar och kan 

komma att förkastas vid ett senare tillfälle (Giddens 1999:11). I det postmoderna 

samhället mister traditionen mer och mer sitt grepp och ju mer traditionen tynar bort 

desto mer pressas individen att välja en livsstil bland åtskilliga andra. Det finns inte 

längre en utstakad väg att gå i livet. Vid skapandet av livsstil finns, som beskrivet, många 

valmöjligheter och där får begreppen tillit och risk en väsentlig betydelse (Giddens 

1999:11,13-14).  
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3.2.1 Tillit och risk 

Begreppet tillit kommer ursprungligen från Erik Erikson och D W Winnicots teorier om 

barnets relation gentemot sina omsorgspersoner. Relationen handlar om en förbindelse, 

samtidigt som en separation. Om barnet kan känna en grundläggande tillit till sina 

omsorgspersoner, kan de lättare acceptera den frånvaro som uppstår då 

omsorgspersonerna inte är i närheten (Giddens, 1999:50-51). Enligt Giddens (1999:52-

53) kan den tillit som barnet under normala förhållanden känner för sina omsorgspersoner 

betraktas som en emotionell vaccinering mot existentiell ångest. Den blir ett skydd mot 

framtida faror och hot, som gör att individen i svåra situationer kan bevara hopp och 

mod. Tillit utgör ett av de viktigaste emotionella element i den försvarssköld som alla 

individer bär på för att kunna hantera vardagen. Livet präglas av kroppsliga och psykiska 

risker och det faktum att människans beteende till stor del påverkas av tidigare 

erfarenheter, tillsammans med den kognitiva och kalkylerande förmågan, gör att 

individen kan överväldigas av ångest för de risker som det innebär att leva (Giddens, 

1999:52-53) 

 

I ett samhälle som rör sig från det förflutna, bort från traditionella handlingssätt och in i 

en mer problematisk framtid blir även begreppet risk centralt. Samtiden och framtidens 

händelser ses utifrån en öppenhet, vilket är ett uttryck för samhällets formbarhet och 

människans förmåga att påverka den fysiska miljön. Den värld som erbjuds är fylld av 

kontrafaktiska möjligheter, vilket kräver reflektion och riskbedömningar av individen. 

Riskbedömningarna kan aldrig bli fullkomliga eftersom det i begreppets karaktär ligger 

en oförutsägbarhet (Giddens, 1999:136). De mängder av val som individen erbjuds 

innebär också en frihet som tidigare genrationer inte sett skymten av. Enligt Bauman 

(2002:59) är priset för den ökade friheten en otrygghet, då de val som individen ställs 

inför måste göras utan någon vetskap om det kommande resultatet. Eftersom ingen kan 

garantera hur utvecklingen kommer att te sig, skapas en osäkerhet angående vem och vad 

som individen kan sätta sin tillit till. Giddens (2010:36) bekräftar detta och menar att risk 

hänger samman med begreppen sannolikhet och osäkerhet. Är fallet det att utgången 

visar en hundraprocentig säkerhet, finns ingen risk för individen. I det postmoderna 

samhället finns heller ingen överordnad auktoritet som individen kan vända sig och ha 
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tilltro till, varpå individen tvingas att ta risker (Giddens 1999:169). 

 

4. Metod 

4.1 Val av metod 

Att studera samhället är ett komplext och mångfacetterat uppdrag. För att fånga 

verkligheten krävs ett flertal metodredskap och inom den samhällsvetenskapliga 

forskningen används kvantitativa och kvalitativa metoder. Valet av metod utgår främst 

från problemställning och resurser (Mange Holme & Krohn Solvang, 2000:76). För att få 

svar på våra frågeställningar har vi använt oss av kvantitativ metod med kvalitativa 

inslag. Uppsatsens fokus ligger framför allt på var ungdomar söker stöd i frågor som rör 

sex och samlevnad, vilket gör den kvantitativa metoden applicerbar då den söker en 

bredd snarare än ett djup (Bryman, 2008:40). Om vi enbart hade använt kvantitativ metod 

skulle datamaterialet ha blivit ett alltför tunt underlag vid diskussion och analys av 

frågeställningarna. Det går med fördel att kombinera kvantitativ och kvalitativ metod 

eftersom den ena metodens svagheter kan vägas upp av den andra metodens styrkor. Den 

kvantitativa metoden omvandlar information till siffror och mängder, medan den 

kvalitativa metoden fokuserar på förståelse och tolkning (Mange Holme & Krohn 

Solvang, 2000:76). I resultatet av det insamlade datamaterialet går det att uppmärksamma 

skillnader mellan olika variabler och sätta dem i kontrast till varandra. En annan fördel är 

att andra forskare kan upprepa mätningen, oberoende av tidpunkt (Bryman, 2008:167-

169). Något som är värt att ha i åtanke är denna studies klara fokusering på den 

kvantitativa metoden, där de kvalitativa inslagen är till för att komplettera snarare än att 

verka som en enskild metod.   

 

Surveyundersökningen är en av de mest använda metodredskapen inom den kvantitativa 

samhällsforskningen. Undersökningen kännetecknas av att man samlar in data från ett 

stort antal individer, allt från några hundra till flera tusen. Med hjälp av representativa 

urval vill forskningen förklara och beskriva egenskaper eller åsikter hos en population.  

En population kan utgöras av en viss grupp i samhället eller hela landets befolkning 

(May, 2002:113). Då vi valt att studera ungdomars handlingsmönster, är det således dem 

som utgör denna studies population. Det finns tre olika typer av frågeformulär som 
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forskaren kan använda sig av då data ska samlas in: postenkäter eller självbesvarande 

enkäter, telefonintervjuer utifrån ett frågeformulär eller personliga intervjuer utifrån ett 

frågeformulär (May, 2002:123). Vi har använt oss av självbesvarande enkäter, som vi 

delat ut eller skickat till gymnasieskolor.  

 

Den kritik som har riktats mot surveyundersökningar handlar om att de inte tar hänsyn till 

individens handlingsmönster, dess värderingar eller beteendemönster. Det går att se ett 

samband mellan olika variabler, men inte vad som orsakar detta samband. 

Undersökningen tar inte heller hänsyn till att människor över tid ändrar åsikt. Vissa 

kritiker menar också att forskningen styrs utifrån forskarens förutfattade meningar. 

Genom utformningen av enkäten och de begränsade frågeställningar som enkäten 

innehåller, kan forskaren påverka forskningsprocessen på så sätt att teorin som studien 

utgår ifrån bevisas. Genom att använda standardiseringar begränsas respondentens 

möjlighet att utveckla eller fördjupa sitt svar (May, 2002:141-142).  

 

4.2 Reliabilitet och validitet 

En viktig fråga i forskningsprocessen är hur hög reliabilitet och validitet som det 

insamlade datamaterialet har, eftersom detta stärker tilltron till resultatet. Reliabiliteten 

påverkas av hur mätningarna utförs och den efterkommande databearbetningen, medan 

validiteten handlar om huruvida forskaren mäter det som han eller hon avsett att mäta 

(Magne Holme & Krohn Solvang, 2000:163). Det går inte att undkomma att fel smyger 

sig in i forskningsprocessen och forskarens uppgift blir således att försöka att göra felen 

så små som möjligt. Innan datainsamlingen påbörjats kan forskaren ha följande frågor i 

beaktande: Är svarsalternativen uttömmande? Förstår respondenterna de intentioner 

forskaren har med sina frågor? Vilken situation befinner sig respondenten i? Hur många 

svar har samlats in? Har vi läst ut mer av informationen än vad vi har grund för? (Magne 

Holme & Krohn Solvang, 2000:164). Det är även väsentligt att uppmärksamma de olika 

verklighetsuppfattningar som möts då forskarens logiskt uppbyggda problemupplevelse, 

präglat av dennes värdepreferenser möter deltagarens perspektiv och utgångspunkter 

(Magne Holme & Krohn Solvang, 2000:156).    
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Vår undersökning strävar efter en hög reliabilitet och validitet. Det lades mycket fokus på 

enkätens utformning, vilka frågor som skulle användas, vilket språk som minimerade 

risken för missförstånd utifrån ungdomarnas perspektiv och anpassning av frågorna så att 

vår problemställning skulle kunna besvaras. Vi försökte att skapa en större tillförlitlighet 

till vårt material genom att ha en öppen fråga på slutet som kunde härledas till de åtta 

frågorna med fasta svarsalternativ. Dessa går att jämföra för att se om svaren stämmer 

överens.  

   

4.3 Urval 

Urvalet har en central betydelse i forskningsprocessen. För att kunna göra 

generaliseringar är det viktigt att urvalet är representativt för den population som studeras 

(May, 2002:118). Det finns två huvudsakliga former av urval: sannolikhetsurval, vilket är 

ett urval som baseras på slumpmässighet och icke-sannolikhetsurval, vilket är ett urval 

som inte baseras på slumpmässighet (Magne Holme & Krohn Solvang, 2000:183). 

Populationen i denna studie är ungdomar och för att finna respondenter sökte vi oss till 

gymnasieskolor. Vi valde gymnasieskolor då det är en känd arena, där många ungdomar 

vistas dagligen. Gymnasieskolorna som vi fick tillgång till ligger i Helsingborg, Lund och 

Malmö. Valet av städer berodde på vilka skolor som kunde tänka sig att delta, det 

geografiska avståndet och den begränsade tidsramen. Valet av skolor och klasser utgick 

främst från att klasserna skulle ha en jämn könsfördelning, då vi ville öka tillförlitligheten 

och generaliserbarheten till studien. Som ett led av detta använde vi oss inte av 

programinriktningar där endera könet dominerar. Det fanns heller inga stora etniska 

skillnader. På varje gymnasieskola använde vi oss av en klass ur vardera årskurs för att få 

en åldersmässig spridning. Studien utgår således från ett strategiskt urval, vilket är en typ 

av icke-sannolikhetsurval. Det innebär att forskaren utgår från en redan känd egenskap 

hos respondenten då dessa ska väljas (May, 2002:121).  

 

4.4 Enkäten  

Som vi tidigare nämnt är denna studie en kombination av kvantitativa och kvalitativa 

metoder, som bägge använts under insamling och i analysen av data. Syftet med studien 

är att belysa frågan kring vart ungdomar söker hjälp i frågor som rör den egna 
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sexualiteten. För att besvara detta fordrades en kvantitativ enkätundersökning, då det blev 

en fråga om mängd och bredd. Vår andra problemställning behandlar 

ungdomsmottagningens roll i relation till de andra arenor som finns att tillgå för 

ungdomar. Denna problemställning krävde inslag av kvalitativ metod i enkäten. Vid 

utformningen av enkäten (se bilaga) använde vi oss av fasta svarsalternativ som redovisas 

i form av tabeller och grafer, men vi gav även ungdomarna en möjlighet att lämna en 

svarsmotivering efter varje fråga. Detta för att underlätta arbetet i analysen och göra 

materialet fylligare.  

 

Magne Holme och Krohn Solvang (2000:173-175) menar att enkätens utformning är av 

stor betydelse då forskaren är beroende av deltagarens välvilja för att få in resultaten. Om 

enkäten är för omfattande, strukturen oklar eller språket obegripligt minskar chansen för 

att mottagaren ska besvara den. Det finns en balansgång mellan forskarens behov av 

information gentemot hur mycket tid och engagemang som kan förväntas från deltagarna. 

Enkätens struktur bör följa en viss mall. Inledningsvis kommer ett antal faktafrågor som 

sedan kan åtföljas av mer kontroversiella frågor om exempelvis värderingar. Formuläret 

rundas av med mer oproblematiska frågeställningar som kan neutralisera eventuella 

spänningar hos deltagaren. Vår enkät strävade efter att följa den mall som ovanstående 

författare redovisar. Formuläret inleds med två faktafrågor om kön och ålder och de 

påföljande åtta frågeställningarna är hypotetiska antaganden rörande var den unge skulle 

vända sig om han eller hon hade vissa bekymmer. Dessa frågor gjordes utifrån två 

indelningar: frågor som härledas till psykiska bekymmer och frågor som kan härledas till 

fysiska bekymmer. Inspiration till enkätens problemområden hämtades från UMO:s 

hemsida. Våra frågeställningar är skapade utifrån de frågor som ungdomar själva ställt på 

hemsidan. Enkätens två sista frågor är öppna och mer inriktade på ungdomens inställning 

till ungdomsmottagningen som verksamhet. En viktig utgångspunkt var att ingen ungdom 

skulle känna sig kränkt av våra formuleringar, därför var vi både i missivbrevet och på 

enkäten noga med att framföra att frågorna med svarsalternativ endast var hypotetiska 

antaganden, vilket vi även förklarade innebörden av.   
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4.5 Genomförande 

Efter att frågeställningen var formulerad påbörjades arbetet med att finna respondenter. 

Inledningsvis var det tänkt att vi skulle hålla oss till Lund/Malmöregionen, men efter att 

ha mött motstånd från de rektorer vi kontaktat var vi tvungna att vidga sökområdet till 

västra Skåneregionen. Förfrågningarna skedde genom telefon och mail. Vi fick komma ut 

till tre gymnasieskolor, i tre olika städer. Enkäterna delades ut och samlades in på plats. 

Därefter fördes datamaterialet in i SPSS, varpå vi började bygga diagram och tabeller. 

Parallellt med detta arbetade vi med teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning.   

 

Under första delen av arbetsprocessen arbetade vi mer individuellt och sökte information 

på varsitt håll. Vi hade kontinuerlig kontakt och lade gemensamt upp ett schema för 

vilken information som skulle samlas in och vem som skulle göra vad. Då uppsatsen hade 

tillräckligt mycket material, satte vi oss gemensamt och arbetade fram uppsatsen. Under 

arbetsprocessen var vi noga med att fördela arbetsuppgifterna så till vida att den enskildes 

styrkor lyftes fram vilket gjorde arbetet mer effektivt.  

 

4.6 Litteratursökning 

Den litteratur som vi använt oss av i bokform är hämtad dels från Social och 

Beteendevetenskapliga Biblioteket i Lund och dels från Biblioteket Hälsa och Samhälle i 

Malmö. Övrig litteratur, forskning och rapporter är hämtade från databasen SocINDEX 

(EBSCOhost), organisationer och verksamheters hemsidor. I arbetet med SPSS använde 

vi oss av Lars Wahlgrens bok. 

 

4.7 Bortfallsanalys  

I startgropen av studien var vår ambition att få in 400 enkäter. Då vi stötte på motstånd 

var vi tvungna att sänka ambitionsnivån och fick till slut in 213 stycken. Motståndet låg 

framför allt i att vi hade svårigheter med att finna gymnasieskolor dit vi kunde få komma 

och utföra enkätstudien. Den främsta anledningen till detta var att eleverna var 

”enkättrötta”. En ytterligare anledning var att skolorna dagligen fick liknande 

förfrågningar.  
 

”Jag förstår er besvikelse, men du måste förstå att jag får dagligen förfrågningar från 
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studenter som vill dela ut enkäter eller intervjua våra elever”  Rektor från en 

gymnasieskola.  

 

Detta citat är taget ur ett mail från en rektor, som inledningsvis lovade att hjälpa oss. 

Efter att vi skickat dit 100 enkäter, fick vi några veckor senare reda på att rektorn inte 

gjort vad som sagts, vilket gjorde att enkäterna aldrig samlades in. 

 

Den vanligaste typen av bortfall vid kvantitativa undersökningar är att forskaren inte 

kommer i kontakt med de utvalda personerna eller att de vägrar delta. Det kan även 

handla om ett partiellt bortfall där vissa frågor i enkäten inte har besvarats eller att 

individer faller bort. Bortfallet kan komma att snedvrida resultatet och därför är det av 

vikt att minimera bortfallets omfattning och eventuella effekter (Byström, 2005:267-268). 

Vidare menar Byström (ibid.) att vissa åtgärder kan göras för att begränsa bortfallet. Det 

gäller att informera ordentligt om undersökningens syfte, upplägg och hur resultaten ska 

användas och redovisas. Enkätens utformning är av stor betydelse, då den ska vara lätt att 

fylla i och inte innehålla långa anvisningar till varje fråga.  

 

Denna studie har inget externt bortfall, då respondentgruppen inte var avgränsad utan 

berodde på de elever som den aktuella dagen befann sig i klassrummet. Däremot har vi 

varit tvungna att sortera bort 50 enkäter som fyllts i felaktigt. I vissa fall handlade det om 

att deltagarna inte fyllt i kön, vilket vi tror kan ha berott på att frågorna inte 

uppmärksammades av deltagarna eftersom det var relativt tätt mellan raderna i början av 

enkäten. Andra deltagare har ringat in fler svarsalternativ. Det kan ha berott på att vi var 

otydliga i vår kommunikation eller att eleverna inte läst våra instruktioner. Vi har även 

sorterat bort de motiveringar som haft en oseriös och tramsig framtoning och inte använt 

dem i bortfallsanalysen. Risken för bortfall minskades då vi efter den första 

enkätutdelningen insåg vikten av att ge tydliga instruktioner på hur deltagarna skulle fylla 

i enkäterna. De blev således mer korrekt ifyllda beroende på i vilken ordning de 

genomfördes. Vi hade som mål att enkäten skulle vara enkel, kortfattad och tydlig, men i 

motiveringarna visade det sig att ett fåtal missuppfattat frågornas karaktär och svarat som 

om frågorna gällde något som hänt eller kommer att hända dem i verkliga livet. Vissa 

respondenter lade även in värderingar i antagandena, något som inte alls var tanken från 
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vår sida. Exempel:  
 

”Jag är inte osäker på min sexuella läggning” tjej, årskurs 3.  

”Det är något jag hållt för mig själv. Hallå? Vem avgör om något är normalt eller inte.” 

tjej, årskurs 2.  

 

Då antalet ifyllda enkäter bara blev lite mer än hälften av vad vi hade hoppats på samt att 

vi var tvungna att sortera bort en del, påverkar detta givetvis våra möjligheter till 

slutsatser och generaliseringar.  

 

4.8 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2002:6) har gjort en sammanställning av de forskningsetiska principer 

som har till syfte att vägleda forskaren i relationen till undersökningsdeltagaren. 

Principerna ska verka som ett underlag då forskaren planerar sitt projekt och reflekterar 

över sitt ansvarstagande i forskningsprocessen. Den första principen behandlar 

informationskravet, vilket innebär att deltagarna har rätt till information om forskningens 

syfte och vilka villkor som gäller. De ska upplysas om att medverkan är frivillig och att 

de närhelst kan avbryta deltagandet. Den andra principen behandlar samtyckeskravet. 

Deltagarna har rätt att själva bestämma om de vill delta i undersökningen. Den tredje 

principen behandlar konfidentialitetskravet vilket innebär att de insamlade uppgifterna 

ska hanteras konfidentiellt och känsliga uppgifter ska bevaras på en plats dit obehöriga 

inte har tillträde. Den fjärde och sista principen handlar om nyttjandekravet. Insamlade 

uppgifter kring enskilda personer får endast användas i det syfte som tillkännagavs vid 

insamlingstillfället (Vetenskapsrådet, 2002:7-14).  

 

Det etiska perspektivet kom framför allt i fokus vid arbetet med urval och enkätens 

utformning. Åldersaspekten lyftes fram, vilket gjorde att vi beslutade att använda oss av 

ungdomar mellan 16 och 19 år eftersom ett godkännande från vårdnadshavare tagit alltför 

lång tid att få fram. Enkäten skickades och delades ut tillsammans med ett missivbrev där 

vi förklarade vem vi var, var vi kom från, syftet med forskningen, frivillighet och 

anonymitet, hur svaren skulle användas och vart den färdiga uppsatsen publiceras. Både i 

missivbrevet och enkäten förklarade vi att enkätens frågor var hypotetiska antaganden, 
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vilket vi även förklarade innebörden av då vi ville minimera risken för missförstånd.   

Vi delade personligen ut och samlade in enkäterna eftersom det gav oss en möjlighet att 

delge deltagarna missivbrevets innehåll och svara på eventuella frågor.    

 

Något som ytterligare kan påverka forskningsprocessen är värdeomdömen och 

värderingar. May (2002:66) kopplar värdeomdömen till den enskilde forskarens 

uppfattningar, förväntningar och erfarenheter vilka kan påverka forskningsprocessen. 

Under tiden som vårt arbete fortgick återkom vi ofta till våra egna föreställningar och 

förutfattade meningar. Ämnet skapar både engagemang och känslomässiga 

ställningstaganden hos oss och för att undkomma en subjektiv uppsats förde vi en öppen 

dialog kring våra tankar och känslor för att de inte skulle färga arbetet, samtidigt som vi 

hade en medvetenhet kring problematiken. Innan vi påbörjade uppsatsen tog vi kontakt 

med RFSU i Malmö för att diskutera ämnet. Diskussionen gav oss idéer och tankar som 

vi senare använde oss av då vi preciserade forskningsfrågan. Vi hade en tanke om ett 

samarbete med dem, men efter detta möte har vi inte haft någon ytterligare dialog 

eftersom vi kände att vi inte ville bli styrda eller påverkade alltför mycket av 

organisationens värderingar och intressen.  

 

5. Resultat 

Följande avsnitt kommer att redogöra för resultatet från enkätundersökningen. Totalt 

samlades 213 enkäter in, varav 50 har sorterats bort på grund av felaktig ifyllning. 

Resultatet av de återstående 163 visas nedan. Frågorna redovisas i samma turordning som 

på enkäten. Inledningsvis ges en bild av undersökningens population. Slutligen 

presenteras de två öppna frågor som berör ungdomarnas syn på ungdomsmottagningen. 

Nedan illustreras populationen utifrån variablerna kön och årskurs.  

 

  Årskurs 

  Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 Total 

Tjej 23 27 28 78 Kön 

Kille 20 41 24 85 

Total 43 68 52 163 
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Fråga 1. Jag vill få råd om preventivmedel 

 

 

Av tabellerna framgår att flest ungdomar vänder sig till Ungdomsmottagningen (41%) i 

frågor som rör preventivmedel. Framför allt gäller detta för ungdomar från årskurs 1. För 

tjejerna dominerar Ungdomsmottagningen (51%), vilket motiveras med: 
 

”De som arbetar där är kunniga inom området” tjej, årskurs 3 

”Det känns anonymt & säkert”  tjej, årskurs 2 

 

Killarna däremot väljer att i lite högre utsträckning vända sig till Internet (41%) i kontrast 

till Ungdomsmottagningen (32%). Valet att vända sig till Internet motiveras med: 
 

”För att det går snabbt och är enkelt”  kille, årskurs 3 



 

 26 

”Mycket mer info på nätet. Lättare och snabbare på internet” kille, årskurs 2 

 

Bland övriga arenor är fördelningen mer spridd. Killarna skulle i högre utsträckning än 

tjejerna vända sig till Skolan, medan tjejerna i högre utsträckning vänder sig till någon 

Kompis eller Förälder. Ungdomarna i årskurs 1 och årskurs 2 är lite mer varierade i sina 

val. Resultatet visar även att Internet i högre grad väljs av de äldre ungdomarna. 

I bortfallet är Ungdomsmottagningen det alternativ som flest ungdomar vänder sig till. 

Därefter följer Kompis och Internet.  

 

Fråga 2. Jag misstänker att jag har en könssjukdom 
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Av tabellerna framgår att flest ungdomar (65%) vänder sig till Ungdomsmottagningen i 

frågor som rör könssjukdomar. Det förkommer ingen skillnad mellan könen. Ungdomar 

från årskurs 2 väljer i mindre utsträckning att gå till Ungdomsmottagningen, dock är 

skillnaden inte särskilt stor. Valet att gå till Ungdomsmottagningen motiveras enligt 

följande: 
 

”Där blir allt accepterat och de kan ge bra råd eftersom de är utbildade. Förälder/kompis 

har inte samma erfarenhet kanske.”  tjej, årskurs 1 

”Professionellt och anonymt.”  kille, årskurs 3 
 

De två nästkommande arenor som ungdomarna skulle vända sig till Sjukvården (12%) 

eller Internet (11%). Liksom vid Ungdomsmottagningen är könsfördelningen vid Internet 

jämn, medan killarna i högre utsträckning vänder sig till Sjukvården. Ungdomarna 

motiverar valet av Sjukvården enligt följande: 
 

”Man vill inte oroa föräldrar eller kompisar förrän man vet helt säkert.”  tjej, årskurs 1 

”Bäst behandling/undersökning.”  kille, årskurs 2  
 

Fler tjejer än killar skulle välja att vända sig till sina föräldrar, medan killarna i högre 

utsträckning skulle prata med sina kompisar. Det visar sig att ungdomar från årskurs 3 i 

högre utsträckning söker sig till Internet, Ungdomsmottagningen eller Sjukvården, 

jämfört med de yngre som vänder sig till fler arenor. I bortfallet framkommer att 

Ungdomsmottagningen är det ställe dit flest ungdomar skulle vända sig. Det alternativ 

som kommer på andra plats är Sjukvården. Det är ingen som skulle välja att vända sig till 

någon Förälder. 
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Fråga 3. Jag är inte säker på när/om jag vill ha sex 

 

 

 

Av cirkeldiagrammen framgår att flest ungdomar (56%) vänder sig till någon Kompis i 

frågor som rör osäkerhet kring när/om de vill ha sex. Det märks ingen tydlig skillnad 

mellan kön eller årskurs. Valet att vända sig till någon Kompis motiveras med: 
 

”Känner en bra, kanske själv har samma problem. Är dessutom i samma ålder och ser 

situationen utifrån rätt ålder.”  tjej, årskurs 3 

”Känner mig trygg att prata med honom om det” kille, årskurs 1 

 

Därefter följer alternativet Annat (23%), under vilket flertalet ungdomar uppger att frågan 

endast berör dem själva. Förälder har viss betydelse, inte minst för tjejerna i årskurs 3. 
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Totalt är det 8% av alla ungdomar som väljer att gå till en Förälder. Detta motiveras med: 
 

”Kan ge råd och stöd”  kille, årskurs 1 

”De är min trygghet och vet hur det är”  tjej, årskurs 3  

 

Det går även att se att killar, i högre utsträckning än tjejer, vänder sig till flera olika 

alternativ och att spridningen är större. Ungdomsmottagningen har inte lika stor betydelse 

som i de två tidigare frågeställningarna. Alternativet Sjukvården väljs inte av någon 

ungdom. I bortfallet framkommer att någon Kompis är det alternativ som flest ungdomar 

söker sig till. Jämförelsevis har färre ungdomar valt att besvara denna fråga. 

 

Fråga 4. Jag är osäker på min sexuella läggning 
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Av tabellerna framgår att ungdomar vänder sig till någon Kompis (31%) och  Annat 

(27%). Under Annat räknar ungdomarna in sig själva, litteratur, övrig släkt eller ingen 

alls. Valet Annat motiveras med: 
 

”Tror inte att någon annan hade kunnat ge svaret om jag själv inte kan”  kille, årskurs 2 

”Ingen. Berättar inte för någon om jag inte är säker”  tjej, årskurs 3 

 

Vid sidan om de förstnämnda arenorna spelar Internet en viss roll, inte minst för tjejerna 

(22%) vilket motiveras med följande: 
 

”I rädsla för att kompisar hade tyckt annorlunda om mig hade jag nog valt internet för råd 

i första hand”  tjej, årskurs 3 

”Kontrollerar om det finns fler som känner som jag”  tjej, årskurs 3 

 

Även Förälder har betydelse, dock mest för killarna (killar 19 % och tjejer 13%). I denna 

fråga kan vi se en relativt stor spridning mellan de olika svarsalternativen. Skolan har en 

mycket liten betydelse och Sjukvården väljs inte av någon ungdom. I bortfallet är 

spridningen bland svarsalternativen relativt stor, dock visar det sig att Internet väljs av 

flest ungdomar. Därefter följer Kompis och Ungdomsmottagningen. I relation till andra 

frågor, har färre ungdomar valt att besvara denna.  
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Fråga 5.  Jag vet inte om mina sexuella fantasier är normala eller inte 

 

 

Av tabellerna framgår att flest ungdomar vänder sig till någon Kompis (33%), vilket 

motiveras med: 
 

”Kompisar känns mest lätta att prata med och kan veta hur jag tänker”  tjej, årskurs 3 

”Fråga lite diskret, skaffa information, jämför med folk i samma ålder”  kille, årskurs 2  
 

Tätt efter Kompis följer Internet (29%) och Annat (29%). Under Annat förekommer ofta 

en hänvisning till den egna personen. Det finns inga större skillnader mellan könen 

förutom att lite fler killar (9%) än tjejer (5%) vänder sig till Ungdomsmottagningen. 

Killarna motiverar valet av Ungdomsmottagning enligt följande: 
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”Rådfråga experter”  kille, årskurs 1 

”Ungdomsmottagningen är mest erfarna” kille, årskurs 2 

   

Överlag visar det sig att Ungdomsmottagningen, Sjukvården och Skolan har en mycket 

liten betydelse. Kompis har större betydelse för årskurs 2 och årskurs 3, medan Annat 

dominerar för årskurs 1. Förälder spelar en liten roll för tjejerna i årskurs 1 och årskurs 2 

(2%), däremot inte alls för killarna. I bortfallet framkommer att ungdomarna främst 

skulle vända sig till någon Kompis. Det är inte många som skulle vända sig till 

Sjukvården eller Skolan.    

 

Fråga 6. Jag har ingen sexlust 

 

 

Av cirkeldiagrammen framgår att 29% av ungdomarna skulle välja att vända sig till 

någon Kompis. Kön- och årskursfördelningen är relativt jämn, några fler tjejer än killar.  
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Valet att vända sig till någon Kompis motiveras med: 
 

”De kanske är i samma situation”  kille, årskurs 1 

”För att få stöd”  tjej, årskurs 1 

 

Tätt därefter följer Ungdomsmottagningen (28%). Killarna vänder sig i lika stor 

utsträckning till Ungdomsmottagningen som Internet. 8% av tjejerna skulle välja att prata 

med någon Förälder, medan ingen av killarna gjorde samma val. Tjejerna motiverar detta 

med: 
 

”För de känner mig, känns inte så pinsamt att säga något till dem”  tjej, årskurs 1  

”Dem borde hjälpa och förklara”  tjej, årskurs 3 

 

Internet får större betydelse för årskurs 3 och överlag väljer fler killar att söka sig dit. I 

bortfallet framkommer att Ungdomsmottagningen och Kompis är de arenor dit flest 

ungdomar skulle vända sig. Alternativen Förälder och Skolan väljs av ytterst få 

ungdomar. 
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Fråga 7. Jag får ont när jag har sex 

 

 

I tabellerna framgår att 43% av ungdomarna skulle välja att vända sig till  

Ungdomsmottagningen. Totalt sett gäller det 40% av alla tjejer och 46% av alla killar. 

Anledningen till detta motiveras enligt följande. 
 

”Känns konstigt att prata med någon annan man känner”  kille, årskurs 1 

”Deras område. De kan sånna saker”  tjej, årskurs 3  

 

Därefter följer Internet (20%) och Kompis (16%). I kontrast till killarna väljer en del av 

tjejerna (12%) att vända sig till Sjukvården utifrån motiveringar som bland annat: 
 

”Det är de på sjukvården som har svaret”  tjej, årskurs 1 

”Det kan vara allvarligt”  kille, årskurs 3 
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Förälder visar sig även här ha viss betydelse för tjejerna, framför allt i årskurs 1. Tjejerna 

är överlag mer splittrade i sina svar. Generellt sett går det att se att ungdomarna i årskurs 

3, framför allt killarna, verkar mer koncentrerade till några få arenor. I bortfallet 

framkommer att Ungdomsmottagningen och Internet är de ställen dit flest skulle vända 

sig.  

 

Fråga 8. Jag undrar om mina könsorgan ser ut som de ska 

 

 

Av tabellerna framkommer att Ungdomsmottagningen är det ställe dit flest ungdomar 

(45%) skulle vända sig. Detta gäller i lite högre utsträckning tjejerna. Internet är det näst 

vanligaste svarsalternativet för både tjejer och killar. Valet att vända sig till Internet 
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motiveras på följande sätt: 
 

”Det finns bilder på hur ett normalt könsorgan ser ut”  tjej, årskurs 1 

”Internet har svar på allt”  tjej, årskurs 3 

 

För tjejerna (9%), i framför allt årskurs 2 och årskurs 3, är Förälder någon de kan vända 

sig till, vilket i princip inte gäller för killarna alls. Inga ungdomar i årskurs 1 skulle välja 

att vända sig till någon Kompis, däremot var det 4% ur årskurs 2 och årskurs 3 som hade 

valt Kompis. Att vända sig till någon Kompis motiveras enligt följande: 
 

”Vi kan jämföra”  kille, årskurs 2 

”Står mig närmast”  tjej, årskurs 3 

 

Summering 

Överlag, oberoende av fråga, går det att konstatera att Ungdomsmottagningen är det ställe 

dit flest tjejer och killar (31%) vänder sig då de har frågor om sex och samlevnad. Både 

årskurs- och könsfördelningen är relativt jämn. I årskurs 1 är det några procent fler, 

jämfört med övriga årskurser, som skulle vända sig till Ungdomsmottagningen. I andra 

hand skulle ungdomarna vända sig till någon Kompis (23%) och därefter Internet (19%). 

Killarna vänder sig i lite högre utsträckning till någon Kompis och Internet, jämfört med 

tjejerna. Att vända sig till Internet är vanligare i de högre årskurserna, oberoende av kön. 

Tjejerna vänder sig i högre utsträckning till någon Förälder (tjejer 9% och killar 4%) eller 

Annat. Att vända sig till någon Kompis är mer förekommande i årskurs 1 och årskurs 2, 

även om skillnaden inte är signifikant.   

 

Om vi ser till de enskilda årskurserna går det att konstatera att årskurs 1 rangordnar 

arenorna enligt följande: Ungdomsmottagningen (33%), Kompis (24%) samt Internet 

(15%) och Annat (15%). Årskurs 2 väljer samma arenor, dock vänder de sig i lite mindre 

utsträckning till Ungdomsmottagningen och i lite högre utsträckning till någon Kompis. I 

jämförelse med de andra årskurserna vänder sig färre i årskurs 3 (20%) till någon Kompis 

och fler till Internet (26%), i den grad att Internet kommer på andra plats för dessa 

ungdomar. Att vända sig till någon Förälder är mer förekommande bland ungdomar i 

årskurs 1.     
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I de frågor som är av mer fysisk karaktär (frågorna 1, 2, 7 och 8) är 

Ungdomsmottagningen det svarsalternativ som flest ungdomar har valt (49%). Den arena 

som ungdomar (22%) skulle vända sig till efter Ungdomsmottagningen är Internet. I de 

frågor med mer psykisk karaktär väljer flest ungdomar att vända sig till någon Kompis 

(37%). Därefter är ungdomarna mer splittrade i sina svar. Bland annat får Annat en 

betydande roll.  

 

Studien visar att ungdomarna inte skulle välja att gå till Skolan i frågor som rör sex och 

samlevnad. Den fråga där Skolan förekommer flest gånger handlar om råd kring 

preventivmedel. Att välja att gå till Skolan motiveras med:  
 

”Första och bästa platsen att få information”  kille, årskurs 1 

”Skolsyster är bra, man hittar lätt henne och känner henne redan lite”  tjej, årskurs 3 

 

I bortfallet framkommer att flest ungdomar skulle välja att vända sig till 

Ungdomsmottagningen. Det alternativ som minst antal ungdomar valt är Kompis.  

 

Fråga 9 och 10. Ungdomsmottagningens roll 

Resultatet visar att ungdomar främst vänder sig till Ungdomsmottagningen i frågor som 

rör preventivmedel och könssjukdomar. Exempel: 

 

”Om det är något riktigt allvarligt, sjukdom, något fysiskt problem”  tjej, årskurs 1 

”Om könssjukdomar och graviditet. Hämta/få recept på preventivmedel”  tjej, årskurs 3 

 

Ett mindre antal ungdomar uppger att de skulle vända sig till Ungdomsmottagningen i 

alla frågor som rör sex och samlevnad. Exempel: 
 

”i de flesta som rör mitt sexliv”  kille, årskurs 2 

”Alla som rör sex, sexuell läggning, könssjukdomar, könsorgan, gyn-undersökning, 

preventivmedel, alla frågor kring sex”  tjej, årskurs 3 

 

Några ungdomar motiverar uttryckligen att de inte skulle välja att gå till 

Ungdomsmottagningen i frågor som är av mer psykisk karaktär. Exempel:  
 

”I de frågor som har mer allmänt om min kropp, inte om känslor och sånt för det har jag 
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mina kompisar till”  tjej, årskurs 1 

 

Resultatet visar att det är få killar i årskurs 1 som valt att besvara frågorna 9 och 10, 

medan det är jämnt fördelat i de övriga årskurserna. På frågan om hur ungdomarna ser på 

Ungdomsmottagningen är de allra flesta nöjda med verksamheten. Framför allt är det 

kunskap, anonymitet och förtroende som lyfts fram. 
 

”Dem har mer koll på ämnet än något av de andra alternativen och jag behöver inte oroa 

mig ifall jag kan lita på dem eller inte”  kille, årskurs 3 

”Positiva, de är kunniga, hjälpsamma och har bra förståelse för ungdomar & hur vi tänker 

och känner”  tjej, årskurs 2 

”Jag tycker det är bra att dem finns eftersom det är anonymt och ingen behöver veta om 

man gått dit + att dem kan ge stöd och prata om allt”  tjej, årskurs 2 

 

Ett fåtal ungdomar hade en mer negativ syn på Ungdomsmottagningen. Detta 

framkommer genom motiveringar som: 
 

”Ofta får jag en känsla av att personalen hatar ungdomar. Riktigt otrevlig personal så man 

drar sig för att gå dit”  tjej, årskurs 3  

”Har haft en väldigt bra barnmorska i Malmö sen jag var 13. Synd bara att det alltid är så 

lång kö. Ibland är de även otrevliga som fan, tycker inte att de är i rätt sits att vara 

otrevliga eller döma”  tjej, årskurs 3 
 

Överlag fokuserar tjejerna mer på vikten av ett bra bemötande, vilket inte inbegriper 

otrevlig personal eller dömande personal. Pojkarna fokuserar mer på kunskapen och den 

praktiska biten, då de kan få gratiskondomer. 
 

”Som en kunskapsbank rörande sex och samlevnad. Inte lika medicinskt kunnande som 

en läkare men mycket bra på saker som preventivmedel och abort, kanske även 

könssjukdomar”  kille, årskurs 2 
 

Sammanfattning 

Resultaten visar att ungdomarna överlag skulle välja att gå till ungdomsmottagningen vid 

frågor om sexualitet, därefter rådfråga någon kompis och söka information på internet. 

Vid frågor av mer fysisk karaktär väljer ungdomarna att gå till ungdomsmottagningen och 



 

 39 

vid frågor av mer psykisk karaktär vänder de sig till någon kompis. I motiveringarna 

visar det sig att ungdomarna lägger stort fokus vid kunskap, bemötande, relation och 

förtroende. Ungdomarna har överlag en positiv inställning till ungdomsmottagningens 

verksamhet och ser den som en kunskapsbank. 

 

6. Analys 

I detta avsnitt kommer studiens resultat att kopplas samman med det teoretiska 

perspektivet, bakgrunden och den tidigare forskningen. Analysen kring var ungdomar 

vänder sig kommer att göras utifrån två teman: tillit till kunskap och tillit till relationer.  

 

Vissa teoretiker menar att dagens ungdomar lever i ett postmodernt samhälle, vilket 

erbjuder individen en mängd valmöjligheter, som tidigare generationer inte har upplevt. 

Det har bland annat speglats i att fler källor till information och råd har uppstått (Giddens 

och Griffiths 2007:117-118). Denna studies resultat bekräftar denna teori, då valen av 

svarsalternativ är mycket skiftande beroende på fråga. Det verkar inte finnas en utstakad 

bana, utifrån vilken ungdomarna handlar. 

 

6.1 Tillit till kunskap 

Undersökningens resultat visar att ungdomarna vänder sig till ungdomsmottagningen i de 

frågeställningar som är av mer fysisk och praktisk karaktär. De får rollen som rådgivare 

och det motiveras med en tilltro till den kunskap som verksamheten besitter, 

professionalitet och möjlighet till vård. Tydligast blir detta i frågorna som rör 

preventivmedel och könssjukdomar. Resultatet stämmer överens med studien 

”Ungdomsmottagningens roll och verksamhet”, där det framkommer att förstahandsvalet 

för frågor om preventivmedel, könssjukdomar och sexualitet i allmänhet var just 

ungdomsmottagningen (Fors, 2005:11-12). Utifrån motiveringarna från denna studies 

respondenter, går det dock att se tydligare fokus på enbart frågor om preventivmedel och 

könssjukdomar, än sexuella frågeställningar i allmänhet. Fors (2005:13) beskriver även 

att ungdomarna motiverar valet att gå till ungdomsmottagningen med att de finner tilltro 

till deras kunskap och erfarenhet. Detta kan jämföras med de resultat som framkommer i 

denna studie, vilket också betonar tillit till kunskap.     



 

 40 

Berg Kelly (1998:149-150) uppger att en av ungdomsmottagningens utgångspunkter är 

att ungdomarna ska kunna besöka ungdomsmottagningen oberoende av bekymmer. Detta 

understöds inte av denna undersökning, då ungdomsmottagningen får betydligt mindre 

betydelse i frågor som är av mer psykisk karaktär. Varför ungdomar väljer 

ungdomsmottagningen i frågor som är av mer fysisk karaktär kan kopplas till Giddens 

(1999:11) tankar om att all kunskap ses som hypotetisk, vilket innebär att den mycket väl  

kan vara sann men att den även kan revideras eller förkastas vid ett senare tillfälle. I de 

mer fysiska och praktiska frågeställningarna är utgången av resultatet säkrare. Vidare 

menar Giddens (1999:136) att det krävs en riskbedömning av individen eftersom världen 

består av kontrafaktiska möjligheter. Det vill säga att om en ungdom söker sig till 

ungdomsmottagningen för att få information eller svar på en fråga om könssjukdomar 

kan svaret ses som mer begränsat, vilket gör riskbedömningen säkrare och ger individen 

trygghet. Sjukvården verkar spela en mindre roll för ungdomarna, men det är framför allt 

i samma frågor som ungdomsmottagningen som den får betydelse. Motiveringarna 

handlar främst om en tillit till sjukvårdens kunskaper. 

 

Studiens resultat visar även att internet har en central betydelse för informationssökning. 

Detta bekräftar Giddens och Griffiths (2007:117-118) som menar att olika medier har 

kommit att spela en viktig roll i samhället. Ungdomarna i studien kopplar internet till en 

kunskap som är lättillgänglig, snabb och anonym. Återigen kan Giddens (1999:136) 

resonemang om den kontrafaktiska världen och riskbedömningar användas. Ungdomarna 

kan inte vara säkra på att den information som framkommer på internet är sann, men å 

andra sidan behöver de inte känna rädsla inför att bli dömda eller ifrågasatta. En tidigare 

studie bekräftar internets betydelse då det har visat sig att ungdomar efterfrågar preventiv 

information på internet och även möjligheten att chatta med rådgivare. Betydligt fler kan 

tänka sig att prata med en rådgivare över internet gentemot att ha ett personligt möte eller 

en telefonkontakt (Heikki Tikkanen, Abelsson & Forsberg, 2011:20-21). 

 

Resultatet av studien visar att skolan har en ytterst liten betydelse i frågan om vart 

ungdomar söker sig. Skolan är ett ställe där ungdomar kan få eller söka kunskap. 

Motiveringar på enkäterna speglar att ungdomarna upplever frågorna som känsliga och 
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att de har ett behov av att antingen prata med någon de litar på eller som kan införliva 

dem i säkerhet och anonymitet. Då skolan är ett mer öppet forum kan inte trygghet till 

anonymitet garanteras eftersom andra elever och lärare finns närvarande. Resultatet pekar 

på att ungdomarna inte känner tillit till någon skolpersonal i den mån att de kan diskutera 

frågor om sex och samlevnad.      

 

I kontrast till ungdomsmottagningen och internet visar motiveringarna att en relativt liten 

andel ungdomar skulle vända sig till sina föräldrar och kompisar, beroende på den 

kunskap de besitter. Istället blir relationens betydelse en avsevärt viktigare anledning till 

varför ungdomarna i första hand skulle vända sig till föräldrar eller kompisar.   

 

6.2 Tillit till relationer 

I frågeställningarna som rör mer psykologiska aspekter av individens sexualitet visar 

studiens resultat att majoriteten av ungdomarna i huvudsak väljer kompisar då de vill ha 

råd och stöd. Berg Kelly (1998:46-48) menar att kamratgänget får en stor betydelse under 

ungdomsperioden. De befinner sig i samma situation och kan utforska världen 

tillsammans. Den forskning som gjorde på 1980-talet pekar åt samma håll. Rapporten 

visar att ungdomar i första hand skulle prata med sina kompisar om sexualitet (Lewin & 

Helmius, 1983:361). Även nyare forskning visar att kompisar har stor betydelse i frågan 

om samtalspartner vid sexuella frågeställningar (Eliasson, 2006:7-8, Fors, 2005:11-12). 

Resultatet och motiveringarna i denna studie bekräftar ovanstående. Det visar sig att 

ungdomarna lägger stor vikt vid förtroende inom och tillit till relationen. Då ungdomar 

utforskar världen tillsammans kan de anta att kompisarna har ställts inför samma 

funderingar som de själva har gjort och därför inte ifrågasätter eller dömer. Utifrån det 

kan ungdomen känna sig relativt trygg med att vända sig till kompisar om de behöver 

hjälp och stöd i frågor som rör den egna sexualiteten. Även i valet att vända sig till någon 

kompis, måste ungdomen göra en riskbedömning. Det blir en fråga om att värdera tilliten 

till relationen i kontrast till den information eller fråga som den unga vill dela med sig av. 

Motiveringar beskriver vikten av att kompisar inte är dömande, inte sprider 

informationen vidare samt att dem finns nära till hands. Ungdomen kan ändock inte vara 

säker på hur kompisen kommer att reagera, vilket stödjer Baumans (2009:59) tankar om 
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att de val som individen ställs inför måste göras utan vetskap om det kommande 

resultatet. Berg Kelly (1998:53-55) beskriver att kamratgänget får allt mindre betydelse 

då ungdomen blir äldre, vilken även visar sig i denna studie.  

 

Vid sidan av kompis är internet en viktig arena dit ungdomar vänder sig. I motiveringarna 

blev det tydligt att relationen till likasinnade på internet har stor betydelse och ordet 

samhörighet fungerar som nyckelord. Det blir en plattform, där unga kan finna 

information utan att avslöja sin egen identitet och även diskutera med andra som har 

liknande frågeställningar. Tryggheten verkar ligga i en känsla av att inte bli dömd. Det 

stämmer inte överens med Baumans (2009:59) tanke om att individen ställs inför val som 

de inte kan veta resultatet av, vilket skapar en otrygghet. Valet att använda internet verkar 

istället betyda en trygghet för ungdomarna i denna studie, då de själva kan söka upp 

forum där de inte blir kränkta eller dömda.  

 

Resultatet från denna studie visar även att förälder som samtalspartner och rådgivare i 

frågor som rör sex och samlevnad, spelar en relativt liten roll i alla frågor. I den forskning 

som gjordes på 1980-talet visas det att ungdomen färgas av och litar på hemmets 

värderingar, men inte använder föräldrarna som samtalspartner (Lewin & Helmius, 

1983:361). I vissa frågor spelade föräldrarna en större roll än andra, bland annat den om 

sexuell läggning. Ungdomarna motiverade detta med att föräldrarna skulle älska dem 

oavsett, vilket betyder att de sätter en tillit relationen och menar att den bygger på 

acceptans och villkorslös kärlek.  

 

Forskning har visat att gränserna för vad som är tillåtet, i högre utsträckning än tidigare, 

sätts av ungdomarna själva vilket leder till att de allt mer lämnas ensamma att hantera 

eventuella bekymmer (Lewin & Helmius, 1983:356). Att ungdomen väljer att antingen 

hänvisa till sig själv eller ingen alls, blev mer tydligt i frågorna som rörde psykiska 

aspekter. Detta motiveras under svarsalternativet annat. Att dessa frågor var av känsligare 

karaktär kan överlag ses i motiveringarna, då färre ungdomar valt att motivera svaren på 

dessa frågor eller som sagt valt att hänvisa till sig själva eller ingen alls. Orsaken till 

varför ungdomar i högre utsträckning valde svarsalternativet annat kan belysas utifrån 
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perspektivet tillit kontra risk. I motiveringarna kunde det skönjas en ovilja att prata om 

funderingar kring det egna självet i relation till sexualitet. Att ungdomarna i andra 

frågeställningar poängterat betydelsen av förtroende och samhörighet, speglar en rädsla 

för risken att andra ska få reda på vad som diskuterats eller att de runtomkring ska ta 

avstånd. Tilliten till relationen vacklar. Berg Kelly (1998:46-48) poängterar också att 

avståndstagande från just föräldrarna är en del av ungdomens utveckling men det kan inte 

till fullo förklara ovanstående.  

 

Då resultatet endast utgår från 163 deltagare, påverkar detta givetvis möjligheten att göra 

generaliseringar och dra slutsatser. Det går ändock att se vissa tendenser och att resultatet 

bekräftas utifrån tidigare studier visar att det finns en styrka i analysen.    

 

7. Diskussion 

Syftet med uppsatsen var att få en fingervisning kring vart socialt arbete med inriktning 

på ungdomar skulle riktas i frågor som rör sex och samlevnad. Detta kopplas framför allt 

till det preventiva arbetet och den övergripande frågeställningen handlade om vilka 

arenor ungdomar skulle vända sig till i frågor som rör sexualitet. De arenor som 

ungdomarna fick välja mellan var kompis, förälder, skolan, internet, 

ungdomsmottagningen, sjukvården och annat. En särskild uppmärksamhet fick 

ungdomsmottagningen då denna utger sig för att bland annat vara sexualrådgivare. Vi 

blev intresserade av om fallet faktiskt var sådant att ungdomar vänder sig till 

verksamheten och i vilka frågor detta skulle vara aktuellt. 

 

Resultatet visar att ungdomsmottagningen spelar stor roll för ungdomar idag, inte minst i 

de frågor som rör mer kroppsliga och praktiska fenomen. Det finns en tilltro till den 

kunskap som ungdomsmottagningen besitter. Att välja att vända sig till 

ungdomsmottagningen kräver en riskbedömning av den unge. Vilka konsekvenser skulle 

valet kunna få? I de sakliga frågor som rör exempelvis preventivmedel eller 

könssjukdomar är utfallet av riskbedömningen mer förutsägbart och begränsat, antingen 

så har ungdomen en könssjukdom eller inte. Resultatet kan inte ge fler utslag än så, vilket 

skapar en trygghet för ungdomen. Utifrån motiveringarna går det även att se att 
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ungdomarna lägger stor vikt vid bemötande, förtroende och anonymitet. Att 

ungdomsmottagningens betydelse minskar i frågor som av mer psykisk karaktär kan 

förklaras genom den rädsla som går att utläsa från motiveringarna, vilken bottnar i att bli 

dömd eller ifrågasatt. Frågorna berör den egna identiteten, vilket är en av de aspekter som 

kan göra frågan känslig. Vår undersökning visar att ungdomar endast i liten utsträckning 

väljer att vända sig till ungdomsmottagningen i frågor av psykisk karaktär, vilket inte går 

hand i hand med hur ungdomsmottagningen profilerar sig. Frågan är hur denna 

verksamhet skulle kunna utveckla sitt arbete och om detta är nödvändigt. Bör arbetet med 

de ungdomar som är i behov av råd och stöd i frågor som rör sexuell identitet, mer 

inriktas på andra arenor?  

 

Näst efter ungdomsmottagningen följer kompis som den arena dit ungdomar skulle välja 

att vända sig. Den främsta orsaken till detta var tillit till relationen och den samhörighet 

som finns kompisar emellan. Flertalet ungdomar poängterade att kompisar är i samma 

situation och torde ha liknande frågeställningar. Yrkesverksamma i det sociala arbetet bör 

se denna samhörighetskänsla som en tillgång och utnyttja det i preventivt arbete. En 

möjlighet är att starta ungdomsgrupper med sexualitet som fokus och låta ungdomarna 

utforska detta gemensamt. Forumet skulle behöva byggas på ett tillåtande klimat där alla 

frågor får plats, oavsett karaktär. Under arbetet med denna studie har vi inte kommit i 

kontakt med någon liknande verksamhet. Det var heller ingen ungdom som refererade till 

något liknande.  

 

Internet är den tredje största arenan som ungdomar skulle vända sig till.  

I studien verkar internet stå för två saker, dels lättillgänglig och snabb information men 

även känslan av samhörighet. En annan aspekt är anonymiteten. Ungdomarna kan på sätt 

och vis styra utfallet och därmed öka tryggheten. I vissa frågor märks en rädsla för att 

kompisar eller andra ska döma och den aspekten verkade försvinna i samband med 

internet. Individen har möjlighet att aktivt välja de forum som besöks, vilket kan 

minimera risken för att bli ifrågasatt eller dömd. De ställs inför dilemmat att riskera 

ensamhet eller att bli dömd, kontra osäkerhet kring kunskap eller de råd som ges 

(beroende på tillförlitliga internetkällor). Det blir heller inte en kontakt som kan påverka 
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den unges umgänge i verkliga livet och kanske är det då som de kan vara helt uppriktiga?  

Internet borde utgöra ett utmärkt forum för preventivt arbete inom området sexualitet, då 

ungdomarna har möjlighet att vara anonyma i frågor som kan vara väldigt känsliga att 

dela med andra. Ungdomarna behöver heller inte vara beroende av en personlig kontakt 

som ska ta sig tid att svara på deras funderingar. Arbetet skulle kunna inriktas på att skapa 

fler forum där tillförlitlig kunskap kan ges och ungdomarnas frågor få ta plats. En typ av 

forum skulle kunna innehålla en chatfunktion, där det ges möjlighet att konsultera en 

professionell socialarbetare med gedigna kunskaper inom området sexualitet.  

 

Att ungdomar är osäkra på sin identitet och existens beskrivs tidigare i uppsatsen. Att 

göra riskbedömningar är en viktig del av vardagen. Problemet är att den kognitiva 

utvecklingen inte är färdig, vilket kan begränsa ungdomens förmåga att ställa hypoteser 

gentemot varandra. Detta torde betyda att ungdomars förmåga till riskbedömningar är 

begränsade vilket kan leda till konsekvenser som den unge inte räknat med. Exempelvis 

kan detta handla om att ungdomen får felaktig information från internetkällor som inte är 

tillförlitliga. Hos de yngre ungdomarna i denna studie går det att se mer variation bland 

svarsalternativen, vilket vi kopplar till den osäkerhet som framför allt många i 

mellanadolescen upplever. Det är viktigt att uppmärksamma detta i socialt arbete, då 

dessa ungdomar kan vara lättpåverkade i både positiv och negativ bemärkelse. Risken 

finns att ungdomar litar på felaktig information, men om dessa ungdomar fångas upp i ett 

tidigt skede kan risken att hamna i ett ohälsosamt beteende minska.  

 

Frågan är vad som menas med en hälsosam sexualitet. Ett flertal källor som vi använt oss 

av i denna studie återkommer till vikten av ett hälsosamt sexuellt beteende, men vi kan 

inte finna någon som refererar till en universell definition. Det finns inga riktlinjer att gå 

efter, förutom samhällets syn och lagstiftning. Samhället kan ge motsägelsefulla 

indikationer på hur individen bör leva. Exempelvis uppmuntras tjejer att ta för sig 

sexuellt, samtidigt som de riskerar att bli betraktade som lösaktiga. Denna 

motsägelsefullhet kan skapa förvirring hos den unge. Avsaknaden av definitioner och 

riktlinjer kan skapa svårigheter för yrkesverksamma som arbetar med denna fråga, då det 

blir upp till var och en att bestämma. Risken finns att arbetet då blir godtyckligt.   
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Under arbetet med studien dök nya frågor upp. Med bakgrund av de resultat som denna 

studie visar, hade det varit intressant att göra en jämförelse om ungdomar i högre 

utsträckning skulle välja att vända sig till UMO (din ungdomsmottagning på nätet) i 

sexuella frågeställningar av mer psykisk karaktär, jämfört med den fysiska 

ungdomsmottagningen. Det hade även varit intressant att, utifrån samma frågeställningar 

som denna studie bygger på, göra en jämförelse mellan landsbygd och storstad. Har 

ungdomarna olika syn på sexualitet som sedan speglar valet av arena? Denna studie har 

utgått från svenska förhållanden vilket betyder att vi måste ta hänsyn till den sex och 

samlevnadsundervisning som ungdomar i Sverige får genom skolan. En ytterligare studie 

hade varit att jämföra svenska gymnasieelevers val av arenor, med ett land där 

ungdomarna inte får sex och samlevnadsundervisning i skolan.     

 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att det postmoderna samhället kräver mycket 

av ungdomarna, då de gång på gång ställs inför olika valmöjligheter som de måste 

hantera. Det krävs ett reflexivt medvetande då ungdomen måste göra en riskbedömning 

utifrån de konsekvenser som denne identifierar. Detta återspeglas även i de val som kan 

kopplas till sexualiteten, varpå det är viktigt att ungdomen har tillförlitlig information att 

utgå ifrån då valen ska göras. Inom det sociala arbetet är det viktigt att visa ungdomarna 

att det finns hjälp att få. Det går inte att tvinga ungdomar att prata om sexualitet, utan 

detta är något som får ske utifrån individens vilja. Oavsett behöver ungdomarna en 

tillförlitlig arena dit de kan vända sig för att få råd och stöd.  
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9. Bilaga 

 
Hej.  

 

Vi vill börja med att tacka för att du vill delta i vår undersökning. Vi är två socionomstu-

denter från Lunds Universitet som under vårterminen skriver en c-uppsats, vilken handlar 

om ungdomar och sexualitet. Syftet med denna enkätundersökning är att undersöka vart 

ungdomar i Skåneregionen söker svar på frågor som rör sex och samlevnad.  

 

Enkätundersökningen är frivillig och ditt deltagande sker anonymt, vilket innebär att 

ingen kommer veta att det är just du som har deltagit i undersökningen. Ditt svar kommer 

endast att användas i samband med vår c-uppsats och det syfte vi angett ovan. Resultatet 

av undersökning kommer att publiceras på Lunds Universitets hemsida där du kan ta del 

av den.  

 

De första åtta frågeställningar kommer att vara hypotetiska antagningar, vilket betyder att 

du själv inte behöver ha varit med om situationen utan att du tänker dig in i den. Vart 

skulle du söka råd och stöd om du befann dig i den givna situationen? Sedan följer två 

frågor där du skall ge din syn på ungdomsmottagningen som verksamhet.  

 

Ditt svar är viktigt! 

 

Vänliga hälsningar/Helena Samuelsson & Regine Andersson 

 

!
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9:;<=':>9?-@;:A:B!
 
 

Kön:              Tjej              Kille  
 
Ålder: 
 
De första åtta frågeställningarna behandlar olika problemområden inom sex och 
samlevnad. Tänk på att frågorna är hypotetiska antaganden, det vill säga att du inte 
behöver ha befunnit dig i situationen själv. Sedan följer två frågor där du skall ge din syn 
på ungdomsmottagningen som verksamhet.  
Ringa in det svarsalternativ som stämmer överens med vart/vem du skulle vända dig till 
utifrån de situationer som beskrivs. Motivera sedan varför du valde det svarsalternativet.  
 
 

1. Jag vill få råd om preventivmedel. 
 
Kompis     Förälder    Skolan     Internet    Ungdomsmottagningen     Sjukvården     Annat 
 
Motivera: 
...................................................................................................................................  
 
2. Jag misstänker att jag har en könssjukdom. 

 
Kompis     Förälder     Skolan     Internet     Ungdomsmottagningen     Sjukvården     
Annat 
 
Motivera: 
................................................................................................................................... 
 
3. Jag är inte säker på när/om jag vill ha sex. 

 
Kompis     Förälder     Skolan     Internet     Ungdomsmottagningen     Sjukvården     
Annat 
 
Motivera: 
................................................................................................................................... 
 
4. Jag är osäker på min sexuella läggning. 

 
Kompis     Förälder     Skolan     Internet     Ungdomsmottagningen     Sjukvården     
Annat 
 
Motivera: 
................................................................................................................................... 
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5. Jag vet inte om mina sexuella fantasier är normala eller inte. 

!

Kompis     Förälder     Skolan     Internet     Ungdomsmottagningen     Sjukvården     
Annat 
 
Motivera: 
................................................................................................................................ 
 

6. Jag har ingen sexlust. 

!

Kompis     Förälder     Skolan     Internet     Ungdomsmottagningen     Sjukvården     
Annat 
 
Motivera: 
................................................................................................................................ 
 

7. Jag får ont när jag har sex. 

!

Kompis     Förälder     Skolan     Internet     Ungdomsmottagningen     Sjukvården     
Annat  
 
Motivera: 
................................................................................................................................ 
 

8. Jag undrar om mina könsorgan ser ut som de ska. 
 

Kompis     Förälder     Skolan     Internet     Ungdomsmottagningen     Sjukvården     
Annat 
 
Motivera: 
................................................................................................................................ 
 
9. I vilka frågor skulle du vända dig till ungdomsmottagningen? 
 

................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................ 
 

10. Hur ser du på ungdomsmottagningen? 

!

................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................ 
 


