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SAMMANFATTNING 

De hälsorisker som kan förknippas med sexuellt beteende kan förebyggas genom att stärka 

individens identitet och självkänsla samt förmågan att hantera relationer till andra 

människor. Att öka kondomanvändningen bland unga och unga vuxna, 15 till 29 år, är ett sätt 

att minska smittspridningen av klamydia som är den vanligaste förekommande sexuellt 

överförbara infektionen (STI).  

Projektet Kärleksambassadörerna verkar på Mälardalens högskola och arbetar enligt 

metoden peer-to-peer education som innebär att studenter utbildar studenter. I denna studie 

beskrivs diffusionsteorin som handlar om spridningen av kunskap och self-efficacy som 

innebär tron på den egna förmågan att kunna påverka händelser som influerar individens liv. 

Syftet med denna studie var att undersöka utsträckning av testningen av STI och hiv bland 

högskolestudenter och om det fanns könsskillnader samt vilken kunskap om sexuell hälsa 

som efterfrågas.  

Som metod valdes en kvantitativ ansats med en tvärsnittsdesign. Sekundär data användes 

från en webbaserad enkätstudie som tillhandahölls från Landstinget Sörmland. 

Resultatet visar att den mest efterfrågade kunskapen gällande sexuell hälsa bland 

studenterna gäller smittvägar för STI och hur man får en relation att fungera bra.  

 

 

Nyckelord: högskolestudenter, Kärleksambassadörerna, self-efficacy, sexualitet, STI, 

tvärsnittsstudie. 

   



 

ABSTRACT 

The health risks associated with sexual behaviour may be prevented by strengthening the 

individual's identity, self-esteem and the ability to handle relationships. Increase of the use of 

condoms among youth and young adults, 15 to 29 year olds, may reduce the spread of the 

most common sexually transmitted infection (STI); chlamydia. The project “love 

ambassadors” are situated at Mälardalen University and works according to “the peer-to-

peer education”, which means that students educate other students. The theoretical 

perspective of this study is the “diffusion theory”, which involves the dissemination of 

knowledge and “Self-efficacy” which includes a self-belief of the individuals own ability to 

influence events that has effects on the individual's life.  

The purpose of this study was to investigate in which extent college students are testing for 

STI and HIV and furthermore, if there were gender differences. Moreover, the students were 

asked about if they considered any specific need for more knowledge about sexual health 

issues.  

The study was performed through a quantitative method, with a cross-sectional studydesign. 

Secondary data was used from a web-based survey, provided by the County council of 

Sörmland. 

Results revealed that the most sought knowledge among students regarding sexual health 

issues is about STI is infectious, and advises regarding relationships.  

 

 

Keywords; college students, cross-sectional study, Love Ambassadors, self-efficacy, 

sexuality, STI. 
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1 INTRODUKTION  

Sexualitet har inte bara ett stort egenvärde i människors liv och i nära relationer, det har 

även betydelse för människors välbefinnande och övriga hälsa. Sexualiteten uttrycks på olika 

sätt men är en viktig del av livskvaliteten. En del i Sveriges arbete med sexualitet och 

reproduktiv hälsa ingår det att samordna och utveckla det förebyggande arbetet mot sexuellt 

överförbara infektioner (STI). Folkhälsovetenskapen bidrar med kunskap om befolkningens 

hälsa, och det kan ses som ett viktigt avseende för folkhälsan att minska smittspridningen av 

STI samt att främja den sexuella hälsan hos befolkningen. Att smittspridningen av klamydia 

fortfarande är på en hög nivå (högst i åldersgruppen 15 till 29 år) är en anledning till att 

fortsätta med det främjande och förebyggande arbetet. Det valda ämnesområdet är inspirerat 

utifrån den fältarbetsperioden som gjordes hösten 2014 hos Landstinget Sörmlands 

smittskyddsenhet, med en STI-samordnare som handledare. Under perioden togs lärdom av 

hur en webbenkät skapas samt hur ett projekt fungerar och det är det som ligger till grund för 

denna studie. 

2 BAKGRUND 

Sexuellt överförbara infektioner (STI). 

STI orsakas av virus eller bakterier. Infektionerna är till exempel, klamydia, gonorré och 

syfilis (Folkhälsomyndigheten, 2014a). Klamydia är en STI som är anmälningspliktig och 

ingår i kategorin allmänfarliga sjukdomar vilket enligt smittskyddslagen (2004:168) är en 

smittsam sjukdom som kan innebära lidande, långvarig sjukdom eller andra allvarliga 

konsekvenser. Klamydia är idag den vanligaste av STI:s i Sverige (Folkhälsomyndigheten, 

2014a). Även gonorré och syfilis ingår i kategorin allmänfarliga sjukdomar och är 

anmälningspliktiga. Hiv/aids är en sexuell överförbar sjukdom men kan även smittas via 

kontakt med smittat blod. Hiv är en förkortning av humant immunbristvirus och är en 

sjukdom som angriper immunsystemet. En hivinfektion betyder automatiskt inte att aids 

kommer utvecklas. Om en behandling sätts in i ett tidigt skede så finns det goda chanser att 

immunförsvaret inte hunnit bli alltför skadat (Folkhälsomyndigheten, 2014a).  

Sexualitet och sexuell hälsa. 

Sexualiteten är en integrerad del av varje människas personlighet. Det är ett grundbehov som 

innefattar identitet, kön, roller, sexuell läggning och reproduktion. Sexualiteten påverkar 

känslor, tankar, handlingar och därigenom den psykiska samt fysiska hälsan. Sexuell hälsa är 

ett tillstånd av fysiskt, emotionellt, mentalt och socialt välbefinnande. Sexuell hälsa kräver ett 

positivt och respektfullt närmande till sexualitet och till sexuella relationer. Möjligheten att få 
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njutbara och säkra sexuella erfarenheter, fria från förtryck, diskriminering och våld ses som 

en förutsättning. För att sexuell hälsa ska uppnås och behållas, måste människors sexuella 

rättigheter skyddas, respekteras och uppfyllas (WHO, 2006).  

2.1 Förekomsten av STI och hiv. 

Mellan åren 1997 och 2007 har klamydiaincidensen i Sverige tredubblats från en nivå strax 

under 14000 fall om året till 47000 fall. Den testning, smittspårning och övriga preventiva 

insatser har dock inte stoppat utvecklingen bland unga och unga vuxna, 15 till 29 år 

(Berglund, Tegnell, Thörn & Urwitz, 2010). En minskning av antalet anmälda klamydiafall 

har skett under de senaste åren och under 2013 minskade antalet fall med ca 5 % än det 

föregående året, men mellan åren 2006 och 2008 ökade dock antalet fall efter en upptäckt av 

en ny variant av klamydia. Det medförde ett införande av en ny mätmetod. År 2013 var det 

totalt 35 886 rapporterade fall av klamydia (Folkhälsomyndigheten, 2014b). Rapporterade 

klamydiainfektioner återfanns i större utsträckning bland personer i åldern 20 till 29 år som 

bor i Sverige och prevalensen var högst bland den yngsta åldersgruppen, 20 till 22 år 

(Deogan, Cnattingius & Månsdotter, 2012). 

Under år 2013 rapporterades totalt 1 114 fall av gonorré, varav majoriteten var av män, 72 %. 

Gonorré är vanligast i åldersgruppen 25 till 34 år. År 2013 rapporterades 275 fall av syfilis 

och det var en ökning med 37 % jämfört med 2012 då 201 fall rapporterades. Syfilis är 

fortsatt mycket vanligare bland män, något som framför allt förklaras av att infektionen är 

mer förekommande bland män som har sex med män och är vanligast i storstadsområdena. 

Ökningen av syfilis är viktigt att uppmärksamma då det blivit vanligare också i omvärlden, 

inte bara i Sverige, och att oskyddade sexuella kontakter på utlandsresan kan innebära risk 

för smitta (Folkhälsomyndigheten, 2014b).  

År 2012 fanns ca 6 200 personer med en hiv diagnos i kontakt med infektionsvården i 

Sverige, prevalensen var på ca 65 personer per 100 000 invånare, 0,06 %. Det rapporterades 

ca 441 fall av hivinfektion vilket var något färre än 2011. Det ligger på samma nivå som 

genomsnittet under den senaste tioårsperioden. Den vanligaste smittvägen för hiv är sexuell 

kontakt mellan män vilket manar till ett behov för att minska smittspridningen i den gruppen 

(Smittskyddsinstitutet, 2012).   

2.2 Nationella folkhälsomål 

I regeringens proposition 2007/08:110, en förnyad folkhälsopolitik (Prop. 2007/08:110) 

finns elva målområden och inom målområde sju, skydd mot smittspridning nämns att det är 

viktigt att stimulera insatser på lokal och regional nivå. Arbetet bör bedrivas med ett brett 

perspektiv på sexuell hälsa för att kunna nå framgång i det förebyggande arbetet mot 

hiv/aids och andra STI riktat till unga och unga vuxna. Målområde åtta, sexualitet och 

reproduktiv hälsa innefattar att bland unga och unga vuxna bör sexuell hälsa främjas liksom 

den egna förmågan att hantera relationer till andra människor. Tillgång till information, 
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individuell rådgivning via ungdomsmottagningar, studenthälsa och övriga liknande 

verksamheter är viktigt. Det är angeläget att minska förekomsten av STI och oönskade 

graviditeter. Regeringen har avsett i uppdrag åt Socialstyrelsen att kartlägga såväl 

inriktningen som till exempel kvaliteten på landstingens sex- och samlevnadsrådgivningar. 

Sexualiteten är en viktig beståndsdel i alla individers liv för lust och livsglädje och synen på 

sexualitet formas i ett samspel med andra. De hälsorisker som kan förknippas med sexuellt 

beteende kan förebyggas genom att stärka individers egen identitet, självkänsla och den egna 

förmågan att hantera relationer till andra individer samt en saklig sexualkunskap (Prop. 

2007/08:110).  

2.2.1 Nationell strategi mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 

Socialstyrelsen ansvarade enligt propositionen Nationell strategi mot hiv/aids och vissa 

andra smittsamma sjukdomar (Prop. 2005/06:60) för att följa upp och samordna de 

nationella preventiva insatserna mot hiv och STI. De skapade Nationell handlingsplan för 

klamydiaprevention, med fokus på ungdomar och unga vuxna 2009-2014. Handlingsplanens 

visionsmål var att andelen ungdomar och unga vuxnas kondomanvändning ska ha ökat. Att 

självinsikten och förståelsen för konsekvenserna vid osäker sex och vad de kan innebära ska 

väsentligen ökat inom målgruppen samt att testningen för STI ska ha ökat. Åldersgruppen 

och målgruppen är 15 till 29 år, unga och unga vuxna. Handlingsplanen ska ha fungerat som 

ett stöd för målriktning och samordnande av insatser och inom folkhälsoområdet kan 

handlingsplanen setts som speciellt användbart då flera olika typer av insatser behövs på 

flera olika arenor. Uppföljning av handlingsplanen och dess mål kommer att utföras av 

Folkhälsomyndigheten i samverkan med aktörerna (Socialstyrelsen, 2009). 

2.3 Riskfaktorer för ett riskfyllt sexuellt beteende och STI 

Förseningar i diagnostisering och behandling av STI kan få allvarliga konsekvenser hos 

individen och även för folkhälsan (Barth, Cook, Downs, Switzer & Fischhoff, 2002). 

Vuxnas svårigheter att kunna prata om sex och sexuell hälsa för att det uppfattas som genant 

kan avspeglas i sättet och hur vuxna lär ut till de unga. En rädsla för att det ska bli genant och 

besvärande gör att det finns en risk att unga inte uppsöker hälso- och sjukvård för att just 

risken att bli offentligt avslöjad och förödmjukad kan uppstå (Bell, 2009).  

Det finns studier som påvisar samband mellan alkoholkonsumtion och riskfyllda beteenden, 

såsom flera sexuella partners. Alkoholkonsumtionen kan medföra en låg 

kondomanvändning, ett mönster som verkar lika för män och kvinnor. Dock kan alkohol 

hämma eller främja en sexuell kontakt, men det är högst individuellt hur utgången av det 

påverkas. Sambandet mellan alkohol och sexuellt beteende blir därför komplext. 

Eftergymnasiala studier kan medföra en ny sorts frihet då de flesta flyttar hemifrån och 

därmed kan experimentera med kombinationen av alkoholkonsumtion och riskfyllda 

beteenden som kan äventyra det psykiska och fysiska välbefinnandet (Cooper, 2002). 
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2.4 Efterfrågad kunskap 

UngKAB, står för Unga, Kunskap, Attityder, Beteende och är en undersökning om sexualitet 

hos unga och unga vuxna mellan 15 och 29 år, studien fick drygt 15 000 respondenter från 

hela landet. Göteborgs universitet genomförde undersökningen på initiering av 

Socialstyrelsen, resultat publicerades under hösten 2010 och fick då namnet UngKAB09. 

Undersökningens syfte var bland annat att undersöka ungdomars sexualvanor, vilka attityder 

ungdomarna hade på sexuella risktaganden och vilket förhållningssätt de haft till 

könssjukdomar. Resultatet visade att de insatser som de flesta efterfrågat är fler 

lättillgängliga mottagningar för sexuell hälsa, kondomutdelning på olika mötesplatser samt 

preventiv information på internet. Även att få möjligheten att kunna chatta med en rådgivare 

på internet var något som efterfrågades och betydligt fler ville hellre chatta med en rådgivare 

jämfört med att ha ett samtal vid ett personligt möte eller över telefon. Det största 

kunskapsbehovet bland respondenterna återfanns inom relationsområdet. Ungefär hälften 

nämnde att de behövde mer kunskap om hur man får en relation att fungera bra. Något som 

relativt många ville ha är mer kunskap om är hur det är att leva med hiv samt hur hiv och 

andra STI smittar (Tikkanen, Abelsson & Forsberg, 2011). 

2.5 Preventiva insatser och projektet Kärleksambassadörerna.  

Insatser som ökar kunskapen och uppmuntrar till testning av STI kan ha viss effekt för att 

öka testningen och minska stigmatisering kring ämnet (Barth, Cook, Downs, Switzer & 

Fischhoff, 2002). Peer-to-peer education även kallat peer-education kan ses som en metod i 

att hälsoutbilda på skolor, universitet och högskolor, då det innebär att studenter utbildar 

studenter, jämlike utbildar jämlike. En tendens att lita på kamrater om information kan 

uppfattas mer positivt eftersom deras kamrater ses vara mer tillgängliga än fakultet och 

personal. Peer-education är också ett ekonomiskt sätt att framställa en hälsoutbildning 

(Boyle, Mattern, Lassiter & Ritzler, 2011). Fördelar för unga och unga vuxna som deltar i 

kamratledda insatser eller aktiviteter kan ge en ökad samhörighet med skolan och 

studenterna sinsemellan samt att kognitiva och beteendemässiga förändringar skulle kunna 

hindra riskfyllda beteenden (Layzer, Rosapep, & Barr, 2014). Med diffusionsteorin och self-

efficacy påvisas att nya beteendeförändringar kan etableras med en opinionsledare eller så 

kallad peer-educator. Om det visar sig vara en omtyckt, populär person som blir 

opinionsledare och som själv är medlem i målgruppen, så kan det ses som en person som 

skulle kunna leda till en förändring. Men viktigt är att inte underskatta svårigheterna med att 

utbilda och engagera människor. Att kunna prata och förmedla kunskap på ett stödjande och 

tydligt sätt om säkrare sex och sexuell hälsa kan bli problematiskt (Kelly, 2004). Att ha en 

hög self-efficacy skulle vara mer motiverande för kondomanvändning vid en ny kontakt. 

Individer som förmedlar kondomanvändande på ett positivt sätt bland sina kamrater ökar 

känslan av self-efficacy och får kondomanvändandet att bli mer frekvent (Wulfert & Wan, 

1993). Projektet Kärleksambassadörerna är ett samarbete mellan Landstinget Västmanland, 

Landstinget Sörmland, Mälardalens Högskolas studentkår och Studenthälsan. Unga och 

unga vuxna är en prioriterad målgrupp för det förebyggande arbetet gällande hiv och STI. 

Landstingen samarbetar tack vare att Mälardalens Högskola är belagd i både Västerås och i 
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Eskilstuna samt att båda landstingen har statistik som sticker ut gällande klamydia incidens 

per år i den målgruppen. Mälardalens högskola är en arena där målgruppen går att nå. 

Projektet startade under åren 2013/2014.  Det övergripande målet för projektet är att nå en 

ökad provtagning av hiv och STI bland studenterna. Delmålen är att hösten 2015 ska andelen 

studenters kunskap kring hiv och STI ökat. Studenterna ska känna till vart de kan vända sig 

för testning av STI och hiv. Dessutom ska studenterna ha kännedom om att 

Kärleksambassadörerna finns och verkar på högskolan. Tanken med projektet är att 

Kärleksambassadörerna ska kunna bli en egen förening som det finns på många andra 

universitet och högskolor runt om i landet, och för att kunna söka medel från landstingen 

(personlig kommunikation, 2015-03-20). Deras arbete är viktigt för den sexuella hälsan och 

målgruppen. Och för att kunna nå ut och sprida information.  

2.6 Teoretiska ramverket 

Self-efficacy. 

Begreppet self-efficacy introducerades av Bandura (1997) som en del i hans social-kognitiva 

teori (social-inlärnings teori). Self-efficacy handlar om individers tro på den egna förmågan 

att kunna påverka händelser som influerar deras liv. Grunden är mänsklig motivation, 

bedrifter och emotionellt välbefinnande som klargör interaktionen mellan inre och yttre 

påverkan på individers beteende. Fyra grundläggande källor till self-efficacy, är 

självupplevda erfarenheter av framgångar och misslyckanden som den första. Den andra 

källan är modellinlärning det vill säga tron på den egna förmågan att lyckas i prestationer 

som stärks när individer betraktar andra som lyckas med liknande uppgifter. En persons self-

efficacy påverkas av tidigare åstadkomna framgångar eller misslyckanden. Tidigare 

bemästrade svårigheter fungerar som bevis att individerna har en förmåga och erfarenheter 

ger användbara strategier och stärker kontrollen över kommande handlingar. Att inte har 

någon likvärdig förebild att jämföra sina egna prestationer med kan vara svårt att bedöma 

om dessa ska betraktas som bra eller dåliga. Det är nödvändigt för individer att göra sociala 

jämförelser och därmed sätta sina egna förmågor i relation till andras. Som en tredje källa till 

self-efficacy nämns social övertygelse, vilket kan förklaras som vikten av positiv återkoppling 

från individer i omgivningen. Detta grundas på att individer som övertygas att de innehar en 

förmåga att bemästra ett speciellt problem också i högre grad gör det. Den fjärde källan för 

self-efficacy är betydelsen av individers känslomässiga och fysiska tillstånd, där stress, 

negativitet och feltolkning av fysiskt befinnande försämrar bedömningen av den egna 

förmågan (Bandura, 1997). 

Diffusionsteorin. 

Diffusion är den process genom vilken en innovation kommuniceras genom vissa kanaler 

över tid bland individer i ett socialt system och innovation är en idé eller objekt som 

uppfattas som ny av en individ eller annan enhet för antagande. Med diffusionsteorin menas 

att nya idéer upptäcks, upptas och sprids. Detta medför en social förändring. Termen 

diffusion används som både spontana och planerade spridningsprocesser av idéer. 

Adoptionsprocessen är vad som händer när individer konfronteras med en innovation eller 

nyhet och delas in i fem olika faser, kunskap, övertalning, beslut, implementering och 

processen leder till att individerna antingen förkastar eller tar till sig innovationen (Rogers, 
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2003). Diffusionsteorin applicerad på hälsokommunikation kan ses som en planerad 

spridningsprocess att via kommunikation ska budskapen spridas från individ till individ, för 

att skapa uppmärksamhet kring en innovation eller nyhet (Jarlbro, 2010). Diffusionsteorin 

anses vara en källa till idéer, koncept, åtgärder, och exempel på tillämpning i spridningen 

samt genomförande av innovationer. Den har verkat på områden där vetenskapen har avsett 

att lösa mänskliga problem och har också blivit en insamling av begrepp från olika berörda 

samhällsvetenskapliga områden med kunskapsöverföring, och erfarenheter från 

tillämpningen samt spridning av dessa i populationer. Diffusionsteorin anger uppkomsten av 

olika teoretiska förklaringar till socialt beteende inom kommunikation, marknadsföring och 

utbildning. Dessutom har Diffusionsteorin inspirerat mycket av folkhälsoarbetet (Green, 

Ottoson, Garcia, & Hiatt, 2009).  

2.6.1 Problemformulering 

Trots att det förebyggande arbetet med preventionsarbete mot klamydia gått framåt och 

smittspridningen av klamydia trappats ned något, så är ändå smittspridningen fortfarande 

hög. Klamydiaincidensen har sedan år 1988 då den inkluderades i smittskyddslagen synts på 

en hög nivå jämförelsevis mot andra STI, med en kraftig ökning sedan 1998 befinner sig i 

nuläget runt 35 000 till 40 000 fall per år, och 85 % av alla rapporterade klamydiafall 

återfanns i åldersgruppen 15 till 29 år under år 2013 (Folkhälsomyndigheten, 2014b). Det 

förebyggande arbetet med STI och hiv främjar en sexuell hälsa. Att undersöka prevalensen 

bland högskolestudenterna, vad de är för kunskap som efterfrågas och hur utsträckningen för 

testningen av STI och hiv kan se ut, anses som viktiga frågor att försöka besvara. Då det kan 

ge en inblick i fortsatt arbete, forskning och hjälpa i det främjande och i det förebyggande 

arbetet.  

3 SYFTE 

Syftet med studien är att undersöka i vilken utsträckning högskolestudenterna testar sig för 

STI och hiv och att undersöka om det finns könsskillnader, samt att redogöra för vilken 

kunskap om sexuell hälsa som efterfrågas. 

3.1 Frågeställningar 

1. I vilken utsträckning testar sig studenterna för STI och hiv? 

2. Föreligger det någon skillnad mellan könen gällande STI- och hivtest? 

3. Vilken kunskap om sexuell hälsa efterfrågas bland studenterna? 
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4 METOD 

Utgångspunkten för studien var att ha en realistisk syn och en objektiv bild på verkligheten. 

En kvantitativ metod tillämpades för att besvara syftet och frågeställningarna. En kvantitativ 

metod är ett samlingsbegrepp inom samhällsvetenskaperna för de arbetssätt där forskaren 

systematiskt samlar in empiriska och kvantifierbara data, som sedan sammanfattas i 

statistisk form. Den bearbetade datan analyseras för att besvara syftets frågeställningar. De 

kvantitativa arbetssätten är som regel formaliserade, med varje steg i forskningsprocessen väl 

definierat och avskilt från de övriga, och har som utgångspunkt ett representativt urval ur en 

befolkning eller grupp och undersöker dessa med olika former av mätinstrument som kan 

fånga samband, fördelning och variation i det som studeras (NE, 2015).  

Genom en deskriptiv ansats belyses studiens problemformulering i enlighet med syftets 

frågeställningar (Davidson & Patel, 2011). Deskriptiv undersökning beskriver flera 

egenskaper hos en grupp människor eller population. Vid en deskriptiv undersökning finns 

redan en viss mängd kunskap och därför beslutades om en avgränsning till vissa aspekter av 

de fenomen som är tänkt att beskrivas. Deskriptiva undersökningar utförs ofta i form av 

tvärsnittsstudier (Olsson & Sörensen, 2011). Studiedesignen i denna studie är en 

tvärsnittsstudie och det inbegriper insamling av data som inte har med en tidsaspekt och som 

ger en bild av nuet samt syftar till att påvisa och upptäcka eventuella sambands- och 

variationsmönster (Ejlertsson, 2012). 

4.1 Urval 

Studiepopulationen i undersökningen bestod av alla studenter på Mälardalens Högskola 

(cirka 13000 studenter) och urvalet blev ett bekvämlighetsurval, där linjeföreningarna 

kontaktades. Ordförande i alla linjeföreningar på Mälardalens högskola kontaktades via mail 

och med mailen skickades en länk med enkäten och en uppmuntran till att sprida länken 

bland medlemmarna i linjeföreningen. Bekvämlighetsurval består av sådana personer som 

för tillfället finns tillgängliga för att undersöka studiens syfte (Bryman, 2011). Urvalet i denna 

studie är de 101 studenter ur linjeföreningarna som valde att besvara enkäten. Enligt Bryman 

(2011) är det inte idealistiskt med ett bekvämlighetsurval men anses acceptabelt för syftet och 

det kan ge en indikation gällande behov av fortsatt forskning. 

4.2 Datainsamling 

I november 2014 skapades genom Landstinget Sörmlands STI-samordnare en webbaserad 

enkät, en version på svenska och en version på engelska, dessa skickades ut via mail till alla 

linjeföreningar med en uppmuntran om att sprida länken till enkäterna vidare bland sina 

medlemmar. Webbenkäterna var från början enkäter i pappersformat som hette Sex frågor 

om Sex och A few questions about sex, som sedan gjordes om till webbenkät format och fick 

då namnet Några frågor om sex och den engelska versionens namn behölls. 

Webbsurveys innebär att respondenterna ombeds att besöka en webbsajt för att fylla i en 
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enkät. Fördelarna med dessa är att det kan varieras i form och utseende samt att det är låga 

kostnader och det kan ges en snabbare respons. Även konfidentialitet och anonymiteten ses 

som fördelar för webbenkäter. Nackdelarna är bland annat en låg svarsfrekvens (Bryman, 

2011). 

Denscombe (2009) nämner också att fördelarna med webbaserade frågeformulär, även kallat 

webbenkät, är designmöjligheterna och att forskaren kan få svar snabbt och exakt med hjälp 

av att föra in svaren i ett kalkylprogram eller databas. 

Enkätens frågor är inspirerade utifrån UngKAB09´s enkätfrågor som skrevs av Tikkanen, 

Abelsson & Forsberg (2011). De sammanställda svaren från de webbaserade enkäterna 

tillhandahölls från den dåvarande STI-samordnaren för Landstinget Sörmland, detta 

överfördes via mailkontakt. Vid ett senare tillfälle även där via mailkontakt gavs en tillgång 

till den grund data, även kallat rådata, som använts vid sammanställningen från den svenska 

versionen. Att använda sig av data som andra samlat in, sekundär data, kan dock medföra 

nackdelar som att andras data samlats in för ett undersöka ett annat sammanhang (Eliasson, 

2013). I denna studie stärks det med att frågeställningarna och variablerna stämmer överens 

med data som samlats in. Fördelar med en sekundäranalys är enligt Bryman (2011) att det 

ger tid att kunna lägga på analys och tolkning av information.  

Relevanta frågor har valts ut från webbenkäten för att besvara frågeställningarna (Bilaga A). I 

bilagan inkluderas endast de enkätfrågor som innefattas i denna studie. 

4.2.1 Databearbetning 

Rådata tillhandahölls från landstinget Sörmland via en Excelfil av den svenska versionen. 

Excelfilen överfördes till en SPSS-fil som kunde bearbetas vidare i dataprogrammet IBM 

SPSS statistics (version 22). Frågor från webbenkäten valdes ut för att besvara 

frågeställningarna och för bearbetning, vilka frågor som valts ut syns i bilagan (Bilaga A). 

Frågan om kön som hade fyra svarsalternativ på nominalskalenivå, dessa dikotomiserades till 

”man”, ”kvinna”, ”annan könsidentitet” och ”vill ej definiera” valdes bort då svarsfrekvensen 

var låg, då få angett något av de alternativen, nollades och räknades som ett systematiskt 

bortfall i SPSS. Frågorna om testning, fråga åtta och nio (Bilaga A) av antingen STI eller hiv 

hade vardera tre svarsalternativ, ”Ja, under de senaste 12 månaderna”, ”Ja, för mer än ett år 

sedan” och ”Nej, aldrig”. Dessa dikotomiserades till ”ja” eller ”nej”. Att dikotomisera 

variabler innebär att svarsalternativen delas in i två kategorier (Ejlertsson, 2012). 

4.3 Analys 

Fördelar med en kvantitativ analys är att kvantitativ data kan analyseras relativt snabbt med 

förutsättningen att de i förväg har gjorts förberedelser och planering. Analysen förefaller vara 

baserad på objektiva lagar snarare än på forskarens egna värderingar. Kvantitativ data ger en 

grund för beskrivning och undersökning. Nackdelar kan ses i att kvaliteten av data är så bra 

som den insamlingsmetod som använts, är den dålig blir utgången dålig (Denscombe, 2009). 

Data analyserades med deskriptiv statistik för att se frekvens och antal. För att undersöka 



 9  

samband mellan två variabler utfördes Chi-två test. Ett Chi-två test är en prövning av 

statistisk signifikans som på ett sätt avgör hur pass säker ett resultat som visas i en korstabell 

kan generaliseras från ett urval till en population (Bryman, 2011).  För att beräkna ett chi-två 

test jämförs observerade frekvenser i en studie mot förväntade frekvenser i en tabell, enligt 

en viss förutbestämd signifikansnivå och antal frihetsgrader (Eliasson, 2013). Ett Chi-två test 

prövar beroendeförhållandet mellan variablerna men säger inget om styrkan hos eventuella 

samband. Vid beräkningarna i denna studie har signifikansnivån varit 0.05, detta innebär att 

det kan relateras till ett värde där det är 95 % sannolikhet att resultatet stämmer och inte har 

uppstått av slumpen. Om Chi-två testet påvisar ett p-värde som understiger 0,05 går det att 

uttala sig om att det finns en skillnad (Ejlertsson, 2012).  

4.4 Etiska överväganden 

De forskningsetiska principerna innebär bland annat att deltagandet i studien alltid ska vara 

frivilligt och ska kunna avbrytas närsomhelst. Deltagarna ska vara väl informerade om syftet 

med studien. Integriteten hos deltagarna måste alltid respekteras och personliga uppgifter 

måste alltid handskas med varsamhet samt att forskare ska skydda deltagarnas hälsa, 

värdighet och integritet (WMA, 2013). Detta återfinns i Vetenskapsrådets (2002) skrift om de 

forskningsetiska principerna. Informationskravet innebär att forskaren ger information om 

studiens syfte och i förhandsinformationen ska de ingå kontaktinformation till någon 

ansvarig för studien. I den webbenkät som skapades och skickades ut, fanns projektägarnas 

kontaktinformation tillgänglig.  

Samtyckekravet innebär att deltagarna i studien har rätt att bestämma över sin egen 

medverkan och kan därmed avbryta närsomhelst under studiens gång. Deltagare i en 

undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. Ett samtycke ska inhämtas 

från deltagarna, i vissa fall bör samtycke dessutom inhämtas från förälder eller 

vårdnadshavare till exempel om respondenterna är under 15 år och undersökningen är av 

etiskt känslig karaktär (Vetenskapsrådet, 2002). 

Det framkom tydligt i och med webbenkäten att det var frivilligt att delta samt att det kunde 

avbrytas under tidens gång och urvalet var över 18 år.  

Konfidentialitetskravet innebär att alla eventuella uppgifter om deltagare i studien ska 

förvaras på ett sätt som obehöriga inte kan ha tillgång till (Vetenskapsrådet, 2002).  

Eftersom webbenkäten gjordes i anonymitet så finns inga personliga uppgifter om 

respondenterna och det är projektägarna som innehar svaren från respondenterna och dess 

resultat som i denna studie undersöks och analyseras.   

Nyttjandekravet innebär att uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas 

för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Denna studie har inga uppgifter insamlade 

om enskilda personer. 
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4.5 Kvalitetskriterier 

I en kvantitativ studie står begreppet validitet för hur väl ett instrument mäter det den avser 

att mäta, en god validitet betyder att de data som forskaren eftersöker ska höra ihop med 

syftet för den studie som görs och förutsättningen är att veta att det som mäts är vad man har 

för avsikt att mäta (Davidson & Patel, 2011).  

Eftersom frågorna ur webbenkäten är inspirerade från UngKAB09 är frågorna redan 

beprövade, dessutom är frågorna ur UngKAB09 granskade av ett stort antal forskare och 

expertis vid Statistiska centralbyrån. Reliabilitet handlar om pålitligheten och 

följdriktigheten hos ett mått på ett begrepp. Att med samma mätinstrument mellan 

mätningarna uppnå ungefär samma resultat varje gång det mäts. Reliabiliteten påverkas av 

hur mätningarna utförs av den efterkommande databearbetningen (Olsson & Sörensen, 

2011). Bryman (2011) nämner att reliabilitet och validitet verkar vara synonyma med 

varandra men att de är olika när de gäller bedömningen av mått på olika begrepp. 

Reliabilitet, validitet och replikation är de tre viktigaste kriterierna för bedömning av 

samhällsvetenskapliga undersökningar. Replikation liknar reliabilitet, och för att en 

undersökning ska kunna replikeras, upprepas, behövs ett detaljrikt tillvägagångssätt för 

undersökningen (Bryman, 2011). Studien kan ha svagheter när de kommer till replikation då 

sekundär data använts och att urvalet är ett bekvämlighetsurval samt att svarsfrekvensen var 

låg, skulle studien göras om skulle de kunna ge ett snarlikt men annorlunda resultat. 

Människors uppfattningar, kunskap och värderingar kan ändras över tid, vilket försvårar en 

replikering. Generaliseringen rör forskningsresultatens externa validitet, den externa 

validiteten innebär om resultaten från en undersökning kan generaliseras utöver den 

specifika undersökningskontexten. Generaliserbarheten kan ha begränsningar tack vare 

bekvämlighetsurvalet, eftersom det är svårt att säga om det är representativt för 

populationen (Bryman, 2011). Denna studie har dessutom en lågsvarsfrekvens på enkäterna 

vilket kan motsäga generalisering.  

5 RESULTAT 

Analysen visades att 35 respondenter hade svarat på den engelska versionen och 66 

respondenter hade svarat på den svenska versionen. Åldersspannet varierade mellan 

individer födda år 1986 till 1994 i båda versionerna. I den engelska versionen var majoriteten 

födda 1990 (23 %) och i den svenska versionen var majoritet födda 1991 (23 %).  

5.1 Utsträckning av testningen för STI och hiv 

I den svenska sammanställningen, den deskriptiva analysen, visades att majoriteten av 

respondenterna vet vart de ska vända sig för att kunna testa sig, dock var det motsatt resultat 

i den engelska sammanställningen där 15 respondenter (65 %) hade svarat nej och åtta (35 
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%), hade svarat ja på fråga fem; ”Vet du vart du kan vända dig om du skulle vilja testa dig 

för STI och hiv?”. Bland kommentarerna om vart man kan vända sig för att testa sig för STI 

svarade respondenterna övervägande ungdomsmottagningen (UM), men några nämnde även 

vårdcentral, venereologmottagningen och barnmorska. I den svenska versionen svarade 

majoriteten, 16 respondenter (55 %) på fråga tio; ”Var har du testat dig för STI?”, på UM. I 

den engelska versionen var svarsfrekvensen väldigt låg, totalt fem svarande varav fyra uppgav 

att de testat sig på UM. 

Resultatet är inte representativt för urvalet och populationen men de ger en indikation om 

hur många som valt att testa sig eller inte. Tabellerna nedan visar spridningen av de olika 

svaren i fråga åtta och nio i enkäten (tabell 1-2).  

 

         Tabell 1: Fråga åtta, har du någon gång testat dig för STI (n=59). 

Svenska versionen n % Engelska versionen n        % 

Ja, under de senaste 12 

månaderna 

12 30 % Yes, during the last 12 

months 

7 37 % 

Ja, för mer än ett år 

sedan 

17 43 % Yes, more than a year 

ago 

1 5 % 

Nej, aldrig 11 28 % No, never 11 58 % 

Total 40 100 % Total 19 100 % 

 

 

         Tabell 2: Fråga nio, har du någon gång testat dig för hiv (n=59). 

Svenska versionen n  % Engelska versionen n        % 

Ja, under de senaste 12 

månaderna 

4 10 % Yes, during the last 12 

months 

5 26 % 

Ja, för mer än ett år 

sedan 

7 15 % Yes, more than a year 

ago 

2 11 % 

Nej, aldrig 30 75 % No, never 12 63 % 

Total 41 100 % Total 19 100 % 

 

5.2 Könsskillnader i testningen av STI och hiv 

Genom den deskriptiva analysen framkom att könsfördelningen var relativt jämn i gällande 

om respondenterna testat sig för STI och hiv eller inte (tabell 3-5).  

Tabell 3: Fråga två. Bakgrundsvariabel, kön (n=78). 

Svenska versionen n            % Engelska versionen n             % 

Kvinna 24 45 % Female 12 48 % 

Man 26 49 % Male 12 48 % 

Annan könsidentitet 2 4 % Do not want to define 0 0 % 

Vill ej definera 1 2 % Other gender identity 1 4 % 

Totalt: 53 100 % Totalt: 25 100 % 
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Analysen gjordes med den svenska versionens data, med fråga åtta; Har du någon gång 

testat dig för STI?. De fanns inga större skillnader i antalet mellan könen, fåtalet fler män 

uppger att de aldrig testat sig. Dock anger fler kvinnor att de testat sig jämfört med männen. 

Skillnaden var inte signifikant (χ2=2.504, df=1, p=0.114). 

                                   Tabell 4: Fråga åtta, Har du någon gång testat dig för STI (n=39). 

 Ja Nej Total 

Kvinna 18 4 22 

Man 10 7 17 

Total 28 11 39 

 

 

Frågan ”Har du någon gång testat dig för hiv?” påvisade få könsskillnader, men fler kvinnor 

har uppgett att de aldrig testat sig för hiv. Skillnaden var inte signifikant (χ2=0.003, df=1, 

p=0.953). 

                                   Tabell 5: Har du någon gång testat dig för hiv (n=39). 

 Ja Nej Total 

Kvinna 5 17 22 

Man 4 13 17 

Total 9 30 39 

 

5.3 Kunskap om sexuell hälsa som efterfrågas bland studenterna 

Två av de vanligaste svaren på frågan gällande vad respondenterna ansåg sig behöva mer 

kunskap om var; ”Hur andra sexuellt överförbara infektioner (STI) smittar” och ”Hur man 

talar om riskerna för STI med en partner”. Det fanns 14 olika svarsalternativ och ett öppet 

kommentarsfält, respondenterna kunde markera flera svarsalternativ. Det som även flertalet 

ansåg sig vilja ha mer kunskap om var; ”Hur man får en relation att fungera” och ”Hur man 

hittar någon att inleda en relation med” samt ”Hur man flirtar/raggar”. ”Hur hiv smittar” 

och ”Hur det är att leva med hiv” var det ett tiotal som ville veta mer om.  

 

Tabell 6: Redogör för vilket område studenterna efterfrågar mer kunskaper inom (n=38). 

 Antal Procent 

Hur man får en relation att 
fungera. 

13 34% 

Behöver ingen mer kunskap. 13 34% 

Hur man hittar någon att inleda 
en relation med. 

11 29% 

Hur andra STI smittar. 10 26% 

Hur man talar om risker för STI 
med en partner. 

10 26% 
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6 DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion 

Valet av metod ansågs som den lämpligaste för ämnesområdet och för denna studies syfte 

samt frågeställningar. Att göra en kvalitativ studie med intervjuer ansågs inte som ett 

alternativ för denna studie, mycket på grund av ett känsligt ämnesområde. Och att det var av 

intresse att synliggöra mer hur det ser ut än att undersöka företeelser.  

Fördelar med kvalitativa metoder är att det går att anpassa efter situationen och hur 

undersökningen utvecklar sig. Kvalitativa metoder har fördelar som att undersöka företeelser 

kvantitativa metoder inte kommer åt. Förberedelserna ses som viktiga vid en kvantitativ 

metod då en undersökning knappast går att kompletteras efteråt (Eliasson, 2013).  

Urvalet för denna studie är relevant då projektet Kärleksambassadörerna och dess 

styrdokument riktar sig till målgruppen. Dock skulle ett sannolikhetsurval kunna vara att 

föredra som till exempel ett obundet slumpmässigt urval som enligt Bryman (2011) är den 

mest grundläggande formen av sannolikhetsurval. Det förebyggande arbetet kring STI/hiv 

baserar sig på befintlig statistik där målgruppen unga och unga vuxna är speciellt utpekande 

när det kommer till spridningen av klamydia.  

Enligt nationell handlingsplan för klamydiaprevention (Prop. 2005/06:60) och de nationella 

folkhälsomålen (Prop. 2007/08:110), kan åldern på respondenterna i denna studie ses som 

en matchning för målgruppen i det hiv och STI förebyggandet arbetet enligt styrdokumenten. 

Användningen av ett bekvämlighetsurval har sina nackdelar då det innebär att man väljer 

personer som finns till hands och det ger en svaghet i att det kanske inte blir representativt 

för populationen samt att det försvårar generaliserbarheten.  

För datainsamlingen var delaktigheten under processen med skapandet av webbenkäten som 

skedde under fältarbetsperioden hösten 2014 det som väckte intresset för att vidare studera 

och resultatet. Detta kunde åstadkommas med rådata som landstinget Sörmland 

tillhandahöll.  

Att använda sig av andras data, en så kallad sekundäranalys kan ses som en svaghet då en 

god kännedom av materialet inte finns från början (Bryman, 2011). Det finns inte möjlighet 

att påverka enkätformulärets frågor och svarsalternativ (Bryman, 2011). 

Valet av analysmetod användes för att besvara syftet och frågeställningarna. För att besvara 

frågeställning ett, vilken utsträckning testar sig studenterna för STI och hiv, användes en 

sammanställning av deskriptiva data. Underlaget användes även för att se om studenterna 

visste vart en testning kan utföras. Att inte rådata direkt analyserades för att besvara alla 

frågeställningar berodde på att den deskriptiva datan visade alla svar på de öppna frågor som 

undersökts från båda versionerna av webbenkäten. Dock kunde den svenska rådatan 

användas vid analys av frågeställning ett och två. När det gäller frågeställning två, 

genomfördes även ett chi-två test för att se om de fanns någon signifikant skillnad mellan 

könen och om de testat sig för STI och hiv. Frågeställning tre, kunde besvaras med hjälp av 
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sammanställningen. Att använda sekundär data är i efterhand kanske inte var den bästa 

metoden för att bearbeta data, samt att ett eget material hade kunnat vara att föredra, till 

exempel att ha använt sig av en enkät i pappersformat. Det hade kunnat medföra en 

förberedande planering av studien inför analys samt egen inmatning och kodning på ett mer 

strukturerat sätt. Men för studiens syfte, och för ämnesområdet kunde ändå den tillgängliga 

datan användas, men främst för deskriptiv analys.  

Det interna bortfallet är oturligt men eftersom frågor angående sexualitet kan uppfattas 

stötande eller något respondenten inte känner sig bekväm med att svara på, kan det vara en 

orsak till bortfallet. 

Det upplevdes problematiskt att analysera sekundär data de det var en brist på kännedom om 

det insamlade materialet, vilket också är i enighet med det Bryman (2011) beskriver som en 

nackdel vid analys av sekundär data. Innan analys blev det nödvändigt att dikotomisera 

svarsalternativen från fråga åtta och nio, för att på så vis kunna utföra ett chi-två test, för att 

påvisa könsskillnader. På grund av ett lågt deltagarantal förhindrade lågt power att 

ytterligare analyser utfördes då det blev ett för lågt antal i de enskilda cellerna (Olsson & 

Sörensen, 2011). 

6.1.1 Etik 

 

Informationskravet uppfylldes då det ingick kontaktinformation till den ansvarige för studien 

i den webbenkät som skapades och skickades ut. Samtyckekravet i denna studie kan vara 

svårt att uttala sig om i formen av att sekundärdata använts, då samtycket finns på den enkät 

som gjordes men inte möjligtvis för denna studie, dock så finns nyttjandekravet med i åtanke 

då denna studie är gjord för forskningsändamål, som i detta fall ses som en studie och 

ingenting annat. En vanlig fördel med webbenkäter är konfidentialiteten och anonymiteten. 

Dock finns problematiken med internt bortfall troligen då en del av de inkluderade frågorna i 

enkäten kan ha upplevts känsliga eller svåra att svara på.  Vid inkludering av känsliga frågor, 

finns det alltid en risk för både externa och interna bortfall (Olsson & Sörensen, 2011).  

6.1.2 Kvalitetskriterier 

 

Eftersom denna studies urval inte är representativ för studiepopulationen, är 

generaliserbarheten begränsad. Frågorna som använts i webbenkäten anses som valida då de 

är beprövade innan i en större enkät, som är granskad. Reliabiliteten kan vara svårt att uttala 

sig om då människor ändrar sina åsikter över tid, dock så syns det snarlika resultatet från 

UngKAB09:s enkät fråga angående vilken kunskap som efterfrågades som med denna studies 

resultat. Dessutom skiljer det sex år emellan undersökningarna. En replikation av denna 

studie kan bli svår att uttala sig om då sekundärdata och ett bekvämlighetsurval använts. 
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6.2 Resultatdiskussion 

 

6.2.1 Utsträckningen av testningen 

Resultatet är inte representativt utifrån urvalet för studiepopulationen. Men det ger ändå en 

liten indikation om testningen av hiv och STI bland studenterna. Det förebyggande arbetet 

bör fortsätta och en ökad information om vart en testning kan utföras behövs. Speciellt till 

nya studenter och internationella studenter. Resultatet påvisar att de internationella 

studenterna inte vet vart de kan vända sig för att testa sig för en testning av hiv och STI. 

Bättre information bör tillhandahållas de internationella studenterna när de börjar studera 

på Mälardalens högskola. Testningen av hiv och STI samt smittspårning behövs för att 

minska smittspridningen, men dock skulle en ökad kondomanvändning kunna ses som det 

bästa alternativet för att minska spridningen och även mot oönskade graviditeter. Det kan ses 

som en förbättringsmöjlighet för det förebyggande arbetet då enligt Blashill & Safren (2015) 

ses en konsekvent användning av kondom är det mest effektiva sättet att minska STI.  

Self-efficacy relaterat till kondomanvändning påvisas som en viktig faktor, att kunna 

överväga fördelarna och nackdelarna med kondomanvändning på ett bra sätt. En låg self-

efficacy och ett missnöje med den egna kroppen kan påverka kondomanvändningen på ett 

negativt sätt, då missnöjet med den egna kroppen minskar intresset av att skydda den 

(Blashill & Safren, 2015).  

En koppling till Diffusionsteorin innefattar att sociala förändringar kan uppstå vid 

spridningen av kunskap och att sprida kunskapen om kondomens fördelar kan eventuellt 

leda till förändring. Att öka kondomanvändningen bland målgruppen unga och unga vuxna 

15 till 29 år, ses som en viktig del i det förebyggande arbetet, och att stärka individers self-

efficacy kan ha inte bara en fördel för användningen av kondom som skydd för den sexuella 

hälsan utan även för den övriga självupplevda hälsan. Enligt handlingsplanen, nationell 

strategi mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar (Socialstyrelsen, 2009) så ska 

kondomanvändningen öka samt att testningen av STI väsentligen öka och eftersom 

handlingsplanen ska fungera som ett stöd för målriktning och samordnade av insatser så 

syns de målen även för projektet Kärleksambassadörerna.  

6.2.2 Könsskillnaderna 

Att skillnaderna inte var signifikanta kan bero på att urvalet var för litet och svarsfrekvensen 

var låg. Av studien framkom det att fler män än kvinnor har uppgett att de aldrig testat sig för 

STI, för testningen av hiv var det tvärtom, där uppgav fler kvinnor att de aldrig testat sig. I en 

studie av Pearson (2003) nämns att unga och unga vuxna män kommer först och främst till 

ungdomsmottagningar (UM) för att hämta kondomer eller vid en krissituation och att 

männens kunskap om vilken hjälp det finns att tillgå var sämre än kvinnorna. Detta syns 

även i resultatet med utsträckningen av testningen för STI och hiv, då de flesta visste vart de 

skulle kunna testa sig och majoriteten nämnt UM som en plats vart man kan utföra ett test 

på.  
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Att fler kvinnor kommer i kontakt med UM är då majoriteten som besöker UM är unga 

kvinnor och det kan ses till preventivmedel såsom p-piller. Kvinnor testar sig i högre 

utsträckning och män nås i stället främst genom smittspårning samt att män upplever att det 

är jobbigare att besöka UM än kvinnor. Mäns ovilja att testa sig kan bland annat bero på att 

väntan på provsvaret upplevs som ångestladdad, rädsla för att undersökningen ska upplevas 

som smärtsam eller rädsla för ett positivt provsvar. Många unga män söker hellre 

information i skolan och på internet än att besöka UM och möjligheten att beställa 

klamydiatest på internet samt att ha tillgång till kvalitetssäkrad information på internet är 

därför viktiga komplement till UM´s verksamhet, trots att det innebär att det individuella 

samtalet uteblir. UM gör många åtgärder för att locka unga män att besöka deras 

verksamheter, som till exempel så ger mottagningarna riktad information till unga män. Som 

till exempel särskilda broschyrer med information, affischer och information på Facebook, 

eller i andra sociala medier samt via den egna webbplatsen (Socialstyrelsen, 2013). Detta kan 

ge en förklaring till könsskillnaderna i testning av STI och hiv, dock är inte skillnaderna i 

denna studie signifikanta, resultatet visar bara att antalet fler kvinnor svarat att dem testat 

sig för STI och hiv.  

6.2.3 Efterfrågad kunskap 

Den efterfrågade kunskapen bland Mälardalens högskolestudenter skiljer sig inte mycket mot 

den studie som gjordes av Tikkanen, Abelsson & Forsberg (2011), i UngKAB09 där sågs att 

det största kunskapsbehovet återfanns enligt respondenterna inom relationsområdet. Där 

ungefär hälften ansåg att de behövde mer kunskap om hur man får en relation att fungera 

bra. Även hur hiv och andra STI smittar är något som en förhållandevis stor andel anser att 

de behöver mer kunskap om samt att mer kunskap om är hur det är att leva med hiv är något 

som behövs, något som resultatet även i denna studie påvisar. Detta stärker reliabiliteten i 

denna studie. Att mer kunskap efterfrågas väcker frågor som hur man kan sprida kunskapen. 

Rogers (2003) menar att användandet av masskommunikation är som mest framgångsrikt 

när uppmärksamhet kring en nyhet skapas. Diffusionsteorin för hälsokommunikation är vad 

som händer när en individ konfronteras med en nyhet och hur reaktionen blir, och handlar 

om en planerad spridningsprocess för att uppnå sociala förändringar. Vikten av att ha en 

opinionsledare som liknar målgruppen och som har möjlighet att informellt påverka gruppen 

är betydande för hälsoarbetet och dess kommunikation (Rogers, 2003). Med diffusionsteorin 

och self-efficacy påvisas att nya beteendeförändringar kan etableras med en opinionsledare, 

peer-educator, som visar sig vara omtyckt, populär och som själv är medlem i målgruppen 

som en person som kan leda till en förändring (Kelly, 2004). Self-efficacy kan främjas genom 

olika former av social övertalning som uppmuntran, återkoppling, strategier, beteenden eller 

tankar. Det är väsentligt att vuxna i hemmet och skolmiljön ger nödvändig återkoppling och 

stöd till unga för att främja self-efficacy och den sexuella hälsan (Mahat, Scoloveno & Ayres, 

2014). Kärleksambassadörerna fungerar som peer-educators och att dem syns och finns på 

skolan är viktigt för det förebyggande arbetet kring hiv och STI. Den utvärdering som 

landstingen ska genomföra under hösten 2015 av projektet, bör ge en mer utförlig indikation 

på vad som behövs åtgärdas, dock kan även denna studie ses som en liten fingervisning då 

datan som använts i denna studie kommer från det projektet. Även Tikkanen, Abelsson & 

Forsberg (2011) nämner från deras studie att en av slutsatserna som drogs från resultatet var 
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att det inom det preventiva arbetet är viktigt att stärka unga människors förmåga att själv 

kontrollera, styra och utveckla den egna sexualiteten. Det förebyggande och främjande 

arbetet behöver utvecklas för att kunna möta de frågor och behov som de unga och unga 

vuxna 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.  

Det förebyggande arbetet gentemot unga och unga vuxna bör inkludera att förmedla kunskap 

om sexuell och reproduktiv hälsa, sexualitet och samlevnad. Att utifrån kunskap kunna 

påverka de ungas attityd till att skydda sig själva och partner mot såväl oönskade graviditeter, 

som hiv och STI. För att bedriva ett hälsofrämjande och förebyggande arbete behövs 

förutsättningar som att rätt kanaler kommunicerar rätt budskap. Att en tillgång finns till 

testning, smittspårning, kondomer och andra preventivmedel. Resurser för samtal i syfte att 

förmedla kunskap och därmed minska ett riskbeteende kan också behövas 

(Smittskyddsinstitutet, 2011). 

6.2.4 Projektet Kärleksambassadörerna och preventiva insatser  

Ett bifynd som gjordes under studiens gång var en fråga som egentligen inte var tänkt att få 

ta plats men som ändå visat sig vara nämnvärd. Fråga 12 i enkäten var en öppen fråga. ”Hur 

vill du att kärleksambassadörerna ska arbeta förebyggande med hiv och sexuell hälsa på 

Mälardalens högskola?” Svaren var varierande men en respondent påpekade att 

”Jag tycker det är viktigt att studenter har någonstans att vända sig med frågor gällande sex. 

Man kanske inte alltid vill vända sig till en vuxen så då är de bra att de finns studenter att 

vända sig till” 

Studenterna menade att det var viktigt att informera och att sprida kunskap gällande 

sjukdomarna, riskerna, vart man vänder sig för att testa sig och hur det går till. En 

respondent svarade att Kärleksambassadörerna bör fortsätta sitt arbete som de gör. Även att 

anordna träffar och möten på kåren ett par gånger per termin angavs som förslag. En 

fingervisning av att deras arbete behövs samt att det ses som ett bra initiativ syns i resultatet. 

Peer-to-peer kan ses som en metod i att hälsoutbilda på skolor och då det uppfattas som 

något positivt när studenter utbildar studenter. Detta syns även i denna studies resultat då 

respondenter påpekat att det är viktigt att studenter har någonstans att vända sig med frågor 

gällande sex. Det kan ses som angeläget att skaffa tidsenlig och relevant kunskap om sexuell 

hälsa, mycket för att kunna utveckla och effektivisera förebyggande och främjande insatser. 

Kunskapsinhämtningen förutsätter väl fungerande metoder i att närma sig ett för många 

privat och känsligt område som sexualitet och sexuell hälsa. Att ha bra förebilder när det 

kommer till en god sexuell hälsa och att skydda sig mot STI kan även ses genom Banduras 

(2003) self-efficacy där modellinlärning som innebär tron på den egna förmågan att lyckas i 

prestationer stärks när individer betraktar andra som lyckas med liknande uppgifter och en 

individs self-efficacy påverkas av tidigare åstadkomna framgångar eller misslyckanden. Att 

ha opinionsledare en så kallad peer-educator som förmedlar kunskap är en metod som kan 

bidra till att öka samhörigheten bland studenterna. Diffusionsteorin ses som ett sätt att 

kunna prata och förmedla kunskap på ett stödjande och tydligt sätt om till exempel sexuell 

hälsa såsom säkrare sex. Dock kan det bli problematiskt eftersom det är ett känsligt ämne att 

kommunicera om. Vinsterna i att sprida kunskap och information kan främja en god sexuell 
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hälsa och därmed folkhälsan. Ett av delmålen med projektet är att studenterna ska känna till 

att Kärleksambassadörerna finns och verkar på högskolan, denna studies resultat visar inte 

riktigt om målet uppnåtts eftersom det inte är representativt, då svarsfrekvensen var låg men 

det kommer förhoppningsvis att bli tydligare i den uppföljning som landstingen ska göra 

under hösten 2015. Områdena smittskydd, folkhälsa och samhällsmedicin behöver utveckla 

ett närmare samarbete för att stärka det hälsofrämjande och förebyggande arbetet, detta 

nämns i handlingsplanen (Socialstyrelsen, 2009). 

7 SLUTSATSER 

Majoriteten av respondenterna vet vart de kan vända sig för att utföra ett test av STI eller hiv,   

och 12 (30%) uppgav att de testat sig för STI under de senaste 12 månaderna och 17 (43%) 

uppgav att de testat sig för mer än 12 månader sedan. Fyra (10%) uppgav att de testat sig för 

hiv under de senaste 12 månaderna och sju (15%) uppgav att de testat sig för mer än 12 

månader sedan. 

Könsfördelningen sågs vara relativt jämn och skillnaderna var inte signifikanta, fåtalet fler 

män uppgav att de aldrig testat sig för STI och fåtalet fler kvinnor uppgav att de aldrig testat 

sig för hiv. 

Den kunskap som efterfrågas bland studenterna är hur man får en relation att fungera, hur 

man hittar någon att inleda en relation med och hur STI smittar.  

7.1 Fortsatt forskning 

Det pågående samarbetet mellan landstingen, Mälardalens studentkår och studenthälsan kan 

ses som ett nyttigt samarbete, för att projektet Kärleksambassadörerna ska kunna skapa en 

egen förening och för att kunna fortsätta nå ut och sprida kunskap. Men det behövs vilja och 

engagemang hos studenterna som väljer att bli kärleksambassadörer. Så det skulle vara 

intressant att även studera hur de upplevt projektet och den tid som de funnits och verkat på 

skolan samt hur det fungerat från deras synvinkel. Denna studie kan ses som en liten 

fingervisning till framtida främjande och förebyggande insatser, då resultatet av studien 

påvisat att behovet av kunskap om sexuell hälsa finns, trots att det inte är representativt för 

urvalet eller population och kan inte generaliseras.  

Eftersom attityder och beteenden förändras över tid hos människor så behövs det en 

kontinuerlig forskning som beskriver hur de ser ut i nuläget och för att mäta behovet samt för 

att de insatser som görs ger resultat. Det förebyggande och hälsofrämjande arbetet behövs för 

att främja en god sexuell hälsa och det fordrar en bra vetenskaplig grund. 

Under våren 2015 genomför Folkhälsomyndigheten UngKAB15 en uppföljning av 

UngKAB09. Den här gången vänder sig myndigheten enbart till ett representativt urval om 

30 000 unga i åldrarna 15 till 29 år och enkäten skickas ut i pappersformat men kan också 
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med inloggningsuppgifter besvaras via webben. UngKAB15 berör bland annat frågor kring 

preventivmetoder, attityder och beteende kring hiv och STI samt risktagande och kunskap. 

Statistiska centralbyrån har hand om utskick, insamling och sammanställning och studien 

syftar till att följa upp arbete som främjar hälsa, förebygger hiv, STI och oönskade 

graviditeter. Under senare år har samhällsutvecklingen gått fort och insatser behöver vila på 

saklig kunskap om hur området ungdomssexualitet verkligen ser ut då samhällsförändringar 

påverkar människors intima liv. Resultaten från studien kommer att sammanställas i en 

rapport på Folkhälsomyndigheten och resultatet ska kunna ge kunskap och stöd till 

verksamheter inom kommun och landsting, så som till exempel arbetet på 

ungdomsmottagningar, skolor, studenthälsan, socialtjänst samt mottagningar inom hälso- 

och sjukvården (http://www.folkhalsomyndigheten.se/ungkab15/). 
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BILAGA A 

Följande frågor ur webbenkäten A few questions about sex/Några frågor om sex, har använts 

för att besvara syftet och frågeställningarna. 

Fråga 2; Kön? Question 2; Gender? 

󠄀 Kvinna 󠄀 Female 

󠄀 Man 󠄀 Male 

󠄀 Annan könsidentitet 󠄀 Other gender identity 

󠄀 Vill ej definera  󠄀 Do not want to define  

 

Fråga 5; Vet du vart du kan vända dig om du skulle vilja testa dig för STI och hiv?/Do you know 

where to turn if you wanted to get tested for STI and/or hiv? 

󠄀 Ja/Yes 

󠄀Nej/No 

󠄀 Kommentar/Comment; 

 

Fråga 6: Vad tycker du att du behöver mer kunskap om? (Här kan du markera flera 

svarsalternativ). 

Säkrare sex, Hur hiv smittar, Hur andra sexuellt överförbara infektioner (STI) smittar, Hur 

det är att leva med hiv, Hur man talar om risker för könssjukdomar med en sexpartner, Vad 

ska man tänka på vid kondomanvändning, Hur man undviker oönskade graviditeter, Hur 

man hittar någon att inleda en relation med, Hur man får en relation att fungera, Hur man 

flirtar/raggar, Riskfylld alkoholkonsumtion, Risker med att använda narkotika, Risker med 

att använda dopingpreparat, Behöver ingen mer kunskap, Kommentar. 

Fråga 8: Har du någon gång testat dig för någon/några av följande könssjukdomar? Sexuellt 

överförbara infektioner (STI)? (Klamydia, Gonorré, Syfilis)/Have you ever taken a test for any of the 

following STI? (Chlamydia, Gonorrhea, Syphilis)? 

󠄀 Ja, Under senaste 12 månaderna./ Yes, During the last 12 months. 

󠄀 Ja, För mer än ett år sedan./Yes, More than a year ago. 

󠄀 Nej, aldrig./No, Never. 

 

Fråga 9: Har du någon gång testat dig för hiv?/Have you ever taken a test for HIV? 

󠄀 Ja, Under de senaste 12 månaderna./Yes, During the last 12 months. 
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󠄀 Ja, För mer än ett år sedan./Yes, More than a year ago. 

󠄀 Nej, Aldrig/No, Never. 

 

Bifynd återfanns i Fråga 12: Hur vill du att Kärleksambassadörerna ska arbeta förebyggande 

med hiv och sexuell hälsa på Mälardalens Högskola?/How would you like the Love 

Ambassadors to work with hiv prevention and sexual health at Mälardalens University?



 

 



 

 

 

Box 883, 721 23 Västerås Tfn: 021-10 13 00 
Box 325, 631 05 Eskilstuna Tfn: 016-15 36 00 

E-post: info@mdh.se Webb: www.mdh.se 

 


