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1. Introduktion 

 

1.1 Kondomanvändning och hinder  

Enligt Statens folkhälsoinstitut (2005) kan en utebliven kondomanvändning resultera i att man får 

en sexuellt överförbar sjukdom (STI) eller en oönskad graviditet. Det har skett en kraftig ökning av 

antalet klamydiainfektioner i Sverige, vilket sammankopplas med ett allt högre sexuellt risktagande 

bland ungdomar mellan 15-25 år. Forsberg (2000) beskriver att de könssjukdomar som är vanligast 

förekommande bland ungdomar i Sverige är klamydia, kondylom och genital herpes. I 

åldersgruppen 15-29 år anmäls de flesta klamydiafallen. Personer mellan 25-34 år är de som 

påvisats ha den mest utbredande kunskapen och förståelsen om STI.  

 

Forsbergs studie (2000) visade att p-piller och kondom var de preventivmedel som var vanligast 

förekommande bland svenska ungdomar. Kondom var det vanligaste preventivmedlet vid det första 

sexuella umgänget, medan p-piller var det preventivmedel som användes i ett etablerat förhållande. 

En betydande skillnad mellan de båda preventivmedlen var att kondom var det enda som både 

skyddar mot graviditet och STI, jämfört med p-piller som endast skyddar mot graviditet. Både 

kondom och p-piller är relativt lättillgängligt i Sverige vilket kan ha bidragit till att 

förhållningssättet har blivit mer accepterat och öppet mot ungdomars sexualitet. Det har dock inte 

lett till en ökad användning av preventivmedel i sexuella relationer. P-piller är ett bra 

preventivmedel för att skydda sig mot graviditet, men lättillgängligheten kan bidra till att ungdomar 

tappar motivationen till att använda kondom vilket kan leda till en ökad spridning av STI 

(Socialstyrelsen, 2009).  

 

Kondom används i större utsträckning bland ungdomar än vuxna. Oskyddat sexuellt umgänge är 

den gemensamma orsaken till att unga vuxna får STI och en förklaring till det kan vara att 

ungdomar i större utsträckning har fler tillfälliga sexuella kontakter (Herlitz, 2004). Allt fler unga 

vuxna väljer att inte använda kondom vid en tillfällig sexuell relation. En bidragande orsak till det 

skulle kunna vara att ungdomar kan se det som accepterat att ha sexuellt umgänge utanför ett fast 

förhållanden, vilket kan resultera i att ungdomar har fler sexpartners (Statens folkhälsoinstitut, 

2005). Forsberg (2000) förklarar att skydda sig mot STI kan vara ett känsligt ämne att diskutera i ett 

tidigt stadium av en relation eller vid en tillfällig sexuell relation. Det kan bero på att individerna 

vid en tillfällig relation inte känner varandra väl eller inte haft tid att skapa ett förtroende.  

 

I en undersökning med 100 kvinnliga collegestudenter ansåg 39 % att de hade en positiv attityd till 
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kondomanvändning. Mer än hälften av kvinnorna i studien ansåg att kondom inte påverkade deras 

sexuella njutning, men hade en uppfattning om att kondomen minskade deras partners sexuella 

njutning. Kvinnorna ansåg dessutom att kondomanvändning var ett viktigt ämne att diskutera 

(Roberts & Kennedy, 2006). 

 

Socialstyrelsen (2009) framhävde att ytterliggare en orsak till att ungdomar valde att inte använda 

kondom skulle kunna vara intag av alkohol i samband med sexuellt umgänge. Alkohol kan bidra till 

ett ökat sexuellt riskbeteende och risktagande. Rapporten visade att det har skett en ökning av 

alkoholkonsumtionen bland ungdomar det senaste årtiondet, en liknande ökning har skett av STI i 

åldersgruppen 15-29 år. Tydén (1996) visade i sin studie från Uppsala universitet att en bidragande 

anledning till att studenter har oplanerat sexuellt umgänge kunde bero på att de hade konsumerat 

alkohol. En annan studie (Davis et al., 2010) visade att innan kvinnor ägnade sig åt ett sexuellt 

riskbeteende i en situation där alkohol förekommer, reflekterar de över vilka konsekvenser 

beteendet kan medföra. 

 

1.2 Värderingar, attityder och kunskap 

Normer och värderingar är något som under livet präglar människor till att bete sig på en rad olika 

sätt. När ungdomar väljer att ha oskyddat sexuellt umgänge, har de ett mål med att utföra 

handlingen, de prioriterar och värdesätter målet i högre grad än att ta hänsyn till de risker som det 

kan medföra med oskyddat sexuellt umgänge (Ajzen & Fishbein, 1980). Forsberg (2000) påpekade 

att normen om att kondom bör användas vid tillfälliga sexuella kontakter är överlag accepterad 

bland dagens ungdomar, men när ungdomar väl befinner sig i stundens hetta var det vanligt att 

kondom inte användes.  

 

Socialstyrelsen (2009) framhäver att en förändring har skett från en konservativ till en mer liberal 

och öppen inställning till sexuellt umgänge. Forsberg (2006) beskrev att Sverige genomgick stora 

förändringar i samhället under 1900-talet som även bidrog till att attityder och beteendemönstret 

vad gäller sexuellt umgänge ändrades. Det var inte bara förändringar i forskningsresultat kring 

attityder och beteenden som kunde uppmärksammas, även en viss förändring i statistiken av 

könssjukdomar bland ungdomar påträffades. Unga vuxnas beteenden ledde till en mer accepterad 

syn på sexuellt umgänge utanför ett fast förhållande. Intima relationer styrs av norm- och 

regelsystem som präglat sättet att se på kondomanvändning och andra preventivmedel. Ungdomar 

väljer därför i större utsträckning att ha fler sexpartners och därmed fler sexuella kontakter. FoU-

enheten (2001) visade samtidigt att en studie från Halland fann att ungdomar ansåg att sexuellt 
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umgänge förknippades med en kärleksrelation och inte en tillfällig kontakt. Trohet var något 

ungdomar ansågs viktigt även i kortare förhållanden. 

 

Herlitzs (2004) studie visade att ungdomar var väl medvetna om att kondom var ett säkert skydd 

mot STI, vilket 71 % av männen och 76 % av kvinnorna svarade. Studien visade att trots den 

utbredda medvetenheten om hur gott skydd kondom är väljer ungdomar att förbi se detta vid 

sexuellt umgänge. Enligt Socialstyrelsen (2009) var det en stor andel ungdomar som valde att inte 

använda kondom vid sexuellt umgänge. Unga vuxna hade i stor utsträckning god kännedom om 

kondomanvändning. Detta resulterade inte i att unga vuxna använde kondom i större utsträckning. 

Tydén (1996) visade att ökad kunskap om sexuellt risktagande inte bidrog till en förändring i det 

verkliga beteendet när det gällde kondomanvändning.  

 

Patel, Yoskowitz och Kaufman (2007) delade in ungdomar i hög- och lågrisktagande individer i 

deras studie. Högrisktagande individer var de som såg den tillfälliga njutningen i den sexuella 

situationen och för dem var det känslan som styrde om man skulle ha oskyddat sexuellt umgänge 

eller inte. Lågrisktagande individer såg istället till de risker som den tillfälliga sexuella situationen 

kunde bidra med och tog därmed hänsyn till detta i sitt beslut om kondomanvändning. Ytterligare 

en aspekt som kan ha inverkan på kondomanvändning var i vilken kontext som individerna befinner 

sig i när de ska ha sexuellt umgänge. 

 

Kang och Moneyham (2007) visade att kvinnan kände ett större ansvar av att använda 

preventivmedel. En anledning kunde vara att kvinnan berördes mer av en oönskad graviditet jämfört 

med mannen. Unga vuxna valde att använda preventivmedel främst för att skydda sig mot oönskad 

graviditet och såg inte vilka konsekvenser en könssjukdom kunde medföra. En diskussion om 

preventivmedel kunde bidra till att partners påverkar varandra i sitt beslut om att använda kondom 

och på så sätt hindra en oönskad graviditet samt spridning av könssjukdomar.  

 

Espinosa-Hernández och Lefkowitz (2009) visade i sin studie att vid sexuellt umgänge utan 

kondom fokuserade ungdomarna främst på den sexuella njutningen i stundens hetta istället för de 

negativa följderna som kan uppstå till följd av riskbeteendet. Män och kvinnor hade olika 

uppfattningar om kondomen som ett hinder för den sexuella njutningen. Kvinnor ansåg i högre grad 

än männen att kondom inte hindrade deras sexuella njutning. De båda könen hade samma 

uppfattning om kondomens preventionsförmåga vid sexuellt umgänge.    
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Gallupe, Boyce och Fergus (2009) beskrev att när en kvinna kände sig pressad till att ha sexuellt 

umgänge var det oftast mer troligt att kondom inte användes jämförelsevis om det istället hade varit 

en man som befunnit sig i samma situation. Kvinnan var även den som i större utsträckning tog upp 

diskussionen om kondom skulle användas. Det var fler män än kvinnor som rapporterade att de 

använde kondom vid det senaste sexuella umgänget. 

 

Studenthälsan på högskolan där undersökningen genomfördes arbetar med att främja den sexuella 

hälsan bland studenter och de har ett intresse av att studera attityder till kondomanvändning. 

Studien utfördes för att kunna ge bakgrundsinformation inför Studenthälsans framtida preventiva 

arbete.  

 

1.3 Syfte 

Syftet med studien var att undersöka studenters attityder till kondomanvändning och sexuella 

relationer. 

 

1.4 Frågeställningar 

• Anser de tillfrågade studenterna att det är viktigt att känna en person för att ha sexuellt 

umgänge? 

• Hur stor andel av de tillfrågade studenterna anser att kondom bör användas vid sexuellt 

umgänge? 

• Hur stor andel av de tillfrågade studenterna anser att kondom bör användas även när annat 

preventivmedel används? 

• Vad är den främsta faktorn till att kondom används/ inte används? 

• Hur viktigt är det att diskutera kondomanvändning med sin partner? 
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2. Metod 

 

2.1 Utformning av instrument 

En enkät utformades utifrån en tidigare studie gjord på Malmö Högskola som undersökte studenters 

attityder och kunskap om kondomanvändning (Wahlberg & Åkesson, 2008). Utarbetning av enkäten 

gjordes även med hjälp av Studenthälsan och deras tidigare enkät som delats ut till studenter på 

högskolan. Enkäten kom att innefatta 11 frågor där deltagarna fick svara på frågor om deras 

attityder till kondomanvändning och sexuella relationer (se Bilaga 1). En stor andel av frågorna 

hade fasta svarsalternativ, men inom vissa frågor fanns det möjlighet att utveckla sina åsikter. En 

pilotstudie utfördes på ett antal studenter som var medlemmar i en kårförening på högskolan. 

Sammanställning av pilotstudien resulterade i ett fåtal ändringar på utformning av enkäten.  

 

2.2 Tillvägagångssätt 

För att nå så många studenter som möjligt inom utsatt tid valdes studenter som fanns tillgängliga på 

högskolan. För att få ett representativt urval och jämn könsfördelning valdes klasser ut från varje 

sektion inom högskolan. Lärare kontaktades via mejl och de gav ett godkännande om att besöka 

föreläsningar för att informera studenterna och dela ut enkäter. Utdelning och insamling av enkäter 

pågick under en period av två veckor. Enkäterna delades ut efter ett informerat samtycke från 

studenter och samlades sedan in i slutet av varje föreläsning. Sammanlagt delades 310 enkäter ut 

och totalt besvarades 287, varav 102 (36 %) män och 182 (63 %) kvinnor (se Tabell 1).  

 

Tabell 1.  Föredelning av de studenter som deltog i studien på högskolan.  

 Man (%) Kvinna (%) Totalt (%)                    
Sektionen för Hälsa och Samhälle (HOS) 25 (24) 74 (41) 99 (35)  
Sektionen för Humaniora (HUM) 12 (12) 34 (19) 46 (16)  
Sektionen för Ekonomi och Teknik (SET) 45 (44) 15 (8) 60 (21)  
Sektionen för Lärarutbildning (LUT) 9 (9) 57 (31) 66 (23)  
Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och 
Elektroteknik (IDE) 

11 (11) 2 (1) 13 (5)  

Totalt 102 (36) 182 (63) 284  
 

2.3 Databearbetning 

Vid bearbetningen numrerades alla enkäter för att sedan föras in i dataprogrammet Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS). Först analyserade resultatet deskriptivt sedan jämfördes 

män och kvinnors resultat med varandra. Svaren analyserades med hjälp av två testmetoder, Chi2-

test samt Mann-Whitney U-test, för att undersöka om det förelåg signifikanta skillnader i variabeln 
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kön. Valet av testmetoder gjordes med hjälp av en statistiker på högskolan för att använda de mest 

relevanta testerna till studiens resultat.  

 

2.4 Etiska överväganden 

Ämnet som undersökningen berör skulle kunna uppfattas som stötande och personligt vilket funnits 

i åtanke under processens gång. Information om studiens syfte, att deltagandet var frivilligt och 

anonymt presenterades muntligt. Medverkan i studien var frivillig vilket framhävdes i både den 

muntliga informationen innan utdelning av enkäten samt i den skriftliga informationen på enkäten. 

Individer som medverkat i undersökningen var anonyma och enkäten var utformad så att uppgifter 

inte går att kopplas till någons identitet.  
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3. Resultat 

Totala antalet enkäter som besvarades var 287 stycken, 36 % var män och 63 % var kvinnor. 

Deltagarnas ålder var mellan 19 och 49 år. För att kunna analysera och jämföra de olika frågorna 

har indelning mellan män och kvinnor gjorts. Det interna bortfallet varierade på enkätens olika 

frågor mellan 1 % till 18 % (Bilaga 2).  

 

Enkäten visade att 60 % ansåg att man inte behöver känna en person för att ha sexuellt umgänge,  

65 % av männen samt 58 % av kvinnorna såg inget hinder med att ha sexuellt umgänge med en 

person som man inte känner.  

 

Av deltagarna var det 86 % som svarade att det i någon grad var viktigt att kondom används vid 

sexuellt umgänge. Det var 33 % av alla kvinnor som svarade att det är mycket viktigt samtidigt som 

11 % av männen hade fyllt i samma svarsalternativ (se Tabell 2). 

 

Tabell 2. Studenternas syn på hur viktig det var att använda kondom vid sexuellt umgänge. 

 Man (%) Kvinna (%) Totalt (%)                   p-värde 
Ej viktigt 28 (28) 11 (5) 39 (14)  
Ganska viktig 39 (39) 47 (26) 87 (31)  
Viktigt 22 (22) 63 (36) 85 (30)  
Mycket viktigt 12 (11) 60 (33) 73 (25)  
Totalt 101 181 282 0.001 
 
 
Av deltagarna svarade 76 % av männen respektive 95 % av kvinnorna att kondom är bra och totalt 

ansåg 2 % att kondom var dåligt att använda vid sexuellt umgänge. Det var 10 % som hade en 

annan åsikt om kondom, de mest frekventa svaren var att kondom ”Är viktigt att använda vid nya 

kontakter” och att den ”Bidrar till minskad känsla”. 

 
Den främsta anledningen till att använda kondom vid sexuellt umgänge angav 51 % av männen 

samt 80 % av kvinnorna var att förhindra könssjukdomar. Av männen svarade 37 % och av 

kvinnorna 14 % att de använder kondom för att undvika graviditet. Deltagare som fyllt i ett annat 

svarsalternativ på frågan hade svårt att välja ett av de angivna svarsalternativen och angav istället 

alla tre möjliga förslagen som anledningar till att använda kondom. 

 
Den vanligaste anledningen till att studenterna inte använde kondom var att den ansågs vara 

avtändande, vilket 39 % av männen samt 34 % av kvinnorna angav. Av kvinnorna svarade 28 % att 

den största anledningen var att inte ha tillgång till någon kondom, medan 21 % av männen istället 
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svarade att det var alkoholintag som bidrog till att kondom inte användes. Totalt 17 % av deltagarna 

valde att fylla i en annan anledning än de alternativ som fanns angivna, det mest frekventa svaren på 

annat alternativ var ”Inte lika skönt”, ” Använder annat preventivmedel” samt ”Har fast 

förhållande”.  

 
På frågan om studenterna skulle avstå från sexuellt umgänge om ingen av parterna hade kondom 

fanns tre svarsalternativ i enkäten,vilka var; ja, nej och vet ej. I resultatet av denna fråga har ja och 

nej svaren analyserats. Totalt var det 71 % av studenterna, varav 80 % av männen och 66 % av 

kvinnorna, som angav att de inte skulle avstå från att ha sexuellt umgänge om ingen av parterna 

hade kondom. 

 

Av männen var det 88 % och av kvinnorna var det 92 % som svarade att de skulle använda kondom 

om deras partner tog upp diskussionen om kondomanvändning. Av deltagarna svarade 10 % att de 

inte skulle använda kondom trots en diskussion med sin partner. Endast de som svarat ja och nej på 

frågan är med i analysen.  

 

Fråga 7b i enkäten var en öppen fråga där deltagarna fick skriva hur de hade upplevt en diskussion 

om kondomanvändning med sin partner. Exempel på de vanligaste reaktionern hos studenterna var 

”Hade accepterat det. Viktigt att båda är överens”, ” Det hade varit självklart för min del att 

använda kondom och tycker inte det är svårt att prata om det med partnern” samt ”Bra, en 

diskussion som bör föras”. Ett antal deltagare förklarade att de ingick i ett förhållande och hade 

därmed inte använt kondom den senaste tiden, då de kände varandra väl. Övriga deltagare som hade 

en annan åsikt, förklarade att en diskussion om kondomanvändning med sin sexpartner skulle vara 

pinsam eller jobbig. Exempel på de mest frekventa reaktionerna var ”Pinsam tystnad”, ” Underligt 

och pinsamt” samt ”Beror på hur länge jag och partnern umgåtts eller varit tillsammans”. 

 

Det var 78% av männen samt 92% av kvinnorna som svarade att det är viktigt i någon grad att prata 

om kondomanvändning med sin partner (se Tabell 3). 

 

Tabell 3. Studenternas syn på hur viktigt det var att prata om kondomanvändning med sin partner. 

 Man (%) Kvinna (%) Totalt (%) p-värde 
Ej viktigt 22 (22) 14 (8) 36 (12)  
Ganska viktigt 46 (46) 56 (30) 102 (36)  
Viktigt 17 (17) 66 (36) 83 (30)  
Mycket viktigt 15 (15) 48 (26) 63 (22)  
Totalt 100 184 284 0.001 
Av alla deltagarna i studien hade 93 % någon gång haft sexuellt umgänge. Av deltagarna var det 60 
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% som angav att de var i ett fast förhållande, vilket var 50 % av männen och 65 % av kvinnorna. 

Deltagare som svarat att de ingick i ett förhållande analyserades sedan i frågan om de eller deras 

partner använder annat preventivmedel än kondom. Av deltagarna svarade 84 % att de använde 

annat preventivmedel än kondom.  

 

Deltagare som svarat alternativet vet ej är inte medräknade i analysen om hur studenter ser på 

kondomanvändning då deras sexpartner använder annat preventivmedel (se Tabell 4).   

 

Tabell 4. Studenternas syn på kondomanvändning när även annat preventivmedel används.  

 Man (%) Kvinna (%) Totalt (%)                   p-värde 
Anser att man bör använda 
kondom 

49 (64) 145 (89) 194 (82)  

Anser att man ej bör använda 
kondom 

27 (36) 17 (11) 44 (18)  

Totalt 76 162 238 0.001 
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4. Diskussion  

 

4.1 Resultatdiskussion 

Föreliggande studie visade att mer än hälften av deltagarna ansåg att de inte behövde känna en 

person för att ha sexuellt umgänge. Det fanns en liten skillnad mellan könen men den var inte 

signifikant. En tidigare undersökning (Forsberg, 2000) visade att män i större utsträckning 

accepterade att ha sexuellt umgänge med en person som man inte kände. I samma studie visades 

även att 38 % av kvinnorna och 65 % av männen i åldersgruppen 18-24 år hade haft sexuellt 

umgänge med någon som de inte varit förälskade i. Samma undersökning visade även att 

fördelningen mellan män och kvinnor i frågan om att känna en person för att ha sexuellt umgänge 

var densamma för personer upp till 50 år. I föreliggande studie kunde man tolka det som att 

studenterna inte såg det som en viktig del att ha känslor eller ingå i ett förhållande med en person 

för att ha sexuellt umgänge. Skillnaden mellan könen som Forsbergs (2000, 2005) undersökningar 

påvisat är inte lika märkbar som i undersökningen på högskolan i frågan om studenterna ansåg att 

man bör känna en person för att ha sexuellt umgänge, istället påvisades den totala andelen av både 

män och kvinnor som skulle kunna tänka sig ha sexuellt umgänge med en person de inte kände. En 

annan studie från Sverige (Christianson, Johansson, Emmelin & Westman, 2003) visade att 

ungdomar endast hade sexuellt umgänge med en partner de kände, men de förekom olika 

definitioner på att känna en person vilket varierade mellan att ha träffats en kväll eller haft en längre 

kontakt.  

 

Totalt svarade 14 % av deltagarna i föreliggande studie att kondomanvändning inte var viktigt vid 

sexuellt umgänge. De kvinnliga studenterna i studien ansåg i högre grad än männen att det var 

viktigt att använda kondom i en sexuell relation, vilket visade på en signifikant skillnad mellan de 

båda könen. En annan studie (Davidson-Harden, Fisher & Davidson, 2000) visade på en signifikant 

skillnad i hur kvinnor uppfattades som initiativtagare, då de överlag ansågs som mer ansvarsfulla 

och upplysta om kondomanvändning . Männen i föreliggande studie angav i högre grad än 

kvinnorna att det inte var viktigt att använda kondom i en sexuell relation. Resultatet visade även att 

studenterna inte såg kondomanvändning som en mycket viktig del i en sexuell relation, vilket skulle 

kunna innebära att flera studenter på högskolan visar tecken på ett sexuellt riskbeteende.        

 

Studenterna svarade i hög utsträckning att kondomanvändning var bra, men flertalet studenter 

angav att det ej var viktigt att använda kondom i en sexuell relation. Studenterna såg 

kondomanvändning som bra men det leder inte till att kondomen alltid används då inte alla såg den 
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som en viktig del i en sexuell relation. Utifrån Ajzen & Fishbein (1980) resonemang om att den 

information som studenterna hade kanske inte var tillräcklig eller inte användes på ett korrekt sätt så 

skulle det kunna förklaras med att studenterna valde att inte använda kondom i en sexuell relation. 

Eftersom de kvinnliga studenterna i föreliggande studie i högre grad svarade att det var viktigt med 

kondomanvändning kan det tolkas som att de hade tillräcklig information som kunde användas i 

sexuella relationer.   

 

I frågan om studenterna skulle avstå från att ha sexuellt umgänge om det inte fanns tillgång till 

kondom svarade 71 % av deltagarna att de inte skulle avstå, vilket var 80 % av männen samt 66 % 

av kvinnorna. Denna fråga visade en tendens till en skillnad mellan män och kvinnor. Tendensen 

berodde på att männen angav i större utsträckning att de inte skulle avstått från sexuellt umgänge 

om en kondom inte funnits till hands. Tidigare har nämnts (Herlitz, 2004) att unga vuxna var väl 

medvetna om vilka risker det medförde att inte använda kondom. Trots dessa kunskaper utsatte de 

sig ändå för ett sexuellt riskbeteende. Enligt Patel, Yoskowitz och Kaufman (2007) påverkades 

ungdomar av den sexuella njutningen vilket kan relateras till högrisktagande individer. Dessa 

individer kan vara så uppslukade av den sexuella situationen att de endast fokuserar på nuet och inte 

tänkte på vilka risker beteendet kunde medföra.  

 

Föreliggande studie visade att 89 % av kvinnorna svarade att kondom bör användas vid en tillfällig 

sexuell relation även när annat preventivmedel används. Det var en signifikant skillnad mellan 

männens och kvinnornas svar i frågan. En anledning kunde vara att kvinnorna kände ett större 

ansvar att skydda sig mot en oönskad graviditet jämfört med männen. Enligt Hammarlunds (2009) 

studie  ansåg svenska ungdomar att det var mer accepterat att skydda sig mot graviditet än STI och 

att tjejerna var mer oroliga för att bli gravida än att få en könssjukdom .  

 

I studien på högskolan svarade männen att annat preventivmedel än kondom var tillräckligt skydd 

vid sexuellt umgänge, vilket även Kang och Moneyham (2007) visade i sin studie där män var mer 

positiva till andra preventivmedel än kondom jämfört med kvinnor. Det kan vara riskabelt att 

studenter ser p-piller och andra preventivmedel än kondom som ett tillräckligt skydd vid sexuellt 

umgänge. Då studenter har den synen på preventivmedel kan detta innebära en ökad spridning av 

STI. Föreliggande studie visade att 84 % av de deltagare som ingick i ett förhållande använde annat 

preventivmedel än kondom, vilket kunde vara en bidragande faktor till att kondom inte användes i 

deras framtida sexuella relationer.   
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En stor andel av deltagarna i undersökningen svarade att den främsta anledningen till att använda 

kondom var att förhindra uppkomsten av STI. En tolkning av varför studenter valde att skydda sig 

främst mot könssjukdomar kunde vara att studenterna var väl medvetna om att kondom är det enda 

preventivmedel som skyddar mot könssjukdomar. Tydén (1996) skrev i sin avhandling att 

ungdomar hade kunskap och var medvetna om kondom och dess preventionsförmåga. I 

föreliggande studie angav studenterna att kondom var avtändande som främsta anledning till att inte 

använda den. Liknande uppfattning fann även Stone, Hatherall, Ingham och McEahran (2006) i sin 

artikel om engelska ungdomars inställning till kondomanvändning. Författarna förklarade att de 

största anledningarna till att ungdomar valde att inte använda kondom var att de ansåg att den kunde 

bida till minskad känsla och njutning samt att de inte kände någon motivation till att använda 

kondom. I en undersökning (Espinosa-Hernández & Lefkowitz, 2009) påpekade ett flertal 

ungdomar att kondomen stör den sexuella njutningen och blir därmed ett hinder vid sexuellt 

umgänge.   

 

Alkoholaspekten valdes att ta med som ett svarsalternativ i frågan om varför studenter inte använder 

kondom, eftersom forskning (Socialstyrelsen, 2009; Tydén, 1996; Forsberg, 2006) visat på en 

koppling mellan alkohol och sexuellt riskbeteende. I en undersökning (Tydén, 1996) bland 

högskolestudenter på Uppsala universitet i Sverige, svarade 30 % att de ångrat sexuellt umgänge 

vid tillfällen då de druckit alkohol. Enligt Forsberg (2006) har alkohol en inverkan på 

beslutsfattandet som kan leda till ett ökat risktagande. Ungdomar kan i efterhand använda alkoholen 

som en ursäkt för att ångra ett sexuellt umgänge. Samma studie visade även att en fjärdedel av 

ungdomarna i åldern 18-24 år hade konsumerat alkohol i olika grad vid det senaste sexuella 

umgänget . I föreliggande studie kan det tolkas som att alkoholintaget inte hade lika stor inverkan 

på kondomanvändandet som tidigare forskning visat. Men det kan även tolkas som att studenterna 

konsumerar alkohol i olika grad vid det sexuella mötet, men det påverkade inte beslutet om använda 

kondom. Det var 22 % av studenterna i undersökningen på högskolan som svarade att alkohol var 

den främsta anledningen till att inte använda kondom, vilket skulle kunna innebära att det fanns ett 

visst samband mellan alkohol och sexuellt risktagande bland studenterna på högskolan.  

 

I undersökningen svarade 10 % av studenterna att de inte skulle använda kondom trots en 

diskussion om kondomanvändning med sin partner. En anledning till svaret kunde vara att 

studenterna hade en stark tillit till sin sexpartner vilket kan leda till att kondom inte används. I en 

studie med 100 stycken kvinnliga collegestudenter, svarade hälften att de nekat till sexuellt 

umgänge, då deras partner hade vägrat att använda kondom (Roberts & Kennedy, 2006), vilket inte 
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överrensstämmer med föreliggande studie. Socialstyrelsen (2009) beskrev att föreslå kondom kan 

vara svårt, och män förväntar sig oftare att kvinnan ska ta initiativet till kondomanvändning. 

Kvinnor ansåg att förespråka kondom till sin sexpartner kunde uppfattas som bristande tillit och det 

var en anledning till att inte föreslå kondom. I föreliggande studie visade det sig att det fanns 

svårigheter med att ta initiativ till att använda kondom, men flera studenter angav att de skulle bli 

lättade över att den andra parten föreslog kondom vid sexuellt umgänge. Davidson-Harden, Fisher 

och Davidson (2000) fann att den partner som valde att initiera kondom i en sexuell relation ansågs 

som mer ansvarsfull jämfört med dem som valde att inte föreslå det. I undersökningen var 

studenterna överrens om att se det som ansvarsfullt och moget att föreslå kondomanvändning. 

 

Roberts & Kennedy (2006) visade i sin studie att 65 % av de kvinnliga studenterna angav att de inte 

hade något problem med att diskutera eller föreslå kondomanvändning innan ett sexuellt umgänge, 

medan 67 % av kvinnorna inte skämdes för att införskaffa kondom. I föreliggande framkom det att 

studenter ansåg att det var pinsamt att prata om kondomanvändning, men såg det som ansvarsfullt 

om deras sexparter gjorde det. Enligt Socialstyrelsen (2009) kunde en annan anledning till att 

kondom inte används vara att båda parterna känner en osäkerhet om att föreslå kondom och i stället 

förväntar sig att den andra parten ska ta initiativet. Många av kvinnorna i studien på högskolan 

svarade att de skulle uppskatta att männen tog upp diskussionen om kondomanvändning, men 

samtidigt tyckte de att det var bådas ansvar. Hammarlund, Lundgren och Nyström (2008) visade att 

tjejer och killar ansåg att det vara respektingivande om den andra partnern frågade om kondom 

skulle användas. 

 

I föreliggande studie ansåg studenterna att kondom var ett viktigt och bra preventivmedel för att 

skydda sig mot STI och graviditet. I en studie (Kang & Moneyham, 2007) har det även framkommit 

att ungdomar var positiva gentemot kondomanvändning, men hade delade åsikter i hur viktigt det 

ansågs vara att diskutera användandet av kondom. Studien visade även att män ansåg att kondom 

störde deras sexuella njutning. En annan studie (Roberts & Kennedy, 2006) visade att kvinnor inte 

såg kondomanvändning som ett hinder för deras sexuella njutning men upplevde dock att deras 

partner påverkades negativt. Många studenter svarade i den öppna frågan att om båda parterna hade 

testat sig ansågs det vara en tillräcklig anledning för att inte behöva använda kondom. Testning är 

dock ingen garanti för ett säkert sexuellt umgänge. Ungdomars tillit till sin partner skulle kunna 

påverka deras beslut om kondomanvändning och skulle därmed kunna resultera i ett sexuellt 

riskbeteende. Attityderna kring tillfälliga sexuella kontakter och kondomanvändning som 

framkommit i studien visade på att mer information och interventioner behövs för att kunna 
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förändra studenternas normer och attityder. Patel, Yoskowitz och Kaufman (2007) beskriver att 

noggrann och tydlig information skulle kunna ha inverkan på ett sexuellt riskbeteende. Enligt 

Forsberg (2005) har sexuella risktaganden som bland annat tillfälliga sexuella relationer, alkohol i 

samband med sexuellt umgänge och att inte använda preventivmedel påverkats av de normsystem 

som styr våra relationer till andra människor . 

 

I föreliggande studie framkom det att om ena partnern använde p-piller eller annat preventivmedel 

än kondom sågs kondom inte som en nödvändighet. Studien visade även att studenterna hade 

positiva tankar gällande kondomanvändning, men trots detta användes inte tankemönstret i en 

sexuell situation vilket skulle kunna leda till ett sexuellt riskbeteende. 

 

4.2 Metoddiskussion 

Vid utformning av enkäten användes en tidigare studie som genomförts på en annan skolan i 

Sverige, som undersökte kunskap och attityder om kondomanvändning. Studien överensstämde i 

stor utsträckning med föreliggande studies syfte och var därmed en hjälp till utformning av frågor 

till enkäten som delades ut till högskolestudenterna. Studenhälsans material bestod av en enkät som 

deltas ut till studenter som besökt sjuksköterskan och innehöll frågor som var relevanta till 

utformning av föreliggande studies enkät. Materialet har förvarats inlåsta i ett skåp på Studenhälsan 

och endast författarna av föreliggande studie har haft tillgång till detta skåp. Det för att skydda 

materialet från utomstående. Studenthälsan har fått ansvar för att förvara enkäterna efter studiens 

avslutande och kan därmed använda materialet i deras framtida arbete.  

 

Enligt Patel och Davidson (2003) framkom det att orsaken till bortfall i en undersökning inte 

behöver undersökas om det inte överstiger 20 % (, 2003). Svarsfrekvensen i undersökningen var  

93 %. Trots att det externa bortfallet inte översteg 20 % gick det att spekulera i varför vissa 

studenter valt att inte svara på enkäten. Två bidragande orsaker kunde vara att undersökningen 

berörde ett ämne som var privat samt kunde vara känsligt att diskutera. Frågor inom området 

sexuell hälsa bör undvikas eftersom det är ett känsligt ämne, men Ejlertsson (2005) visade dock att 

genom en enkätundersökning där respondenterna är garanterade anonymitet kan gränserna vidgas . I 

föreliggande studie fick deltagarna både muntlig och skriftlig information för att tydligt visa på 

anonymitet samt att det var frivilligt att delta.  

 

Enkäten delades ut i början och samlades in i slutet av föreläsningarna för att studenterna skulle ha 

möjlighet att fylla i den enskilt under ett rasttillfälle. Det fanns i detta fall ingen garanti för att 
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studenterna fyllde i enkäten på egen hand utan att de påverkats av övriga deltagare i studien. Detta 

skulle kunna medföra att deltagarna inte fyllde i sanningsenliga svar i enkäten. Om utdelning av 

enkäten istället hade skickats ut via studentmejl, skulle svaren kunnat bli annorlunda och 

svarsfrekvensen hade kunnat bli lägre. Det kan vara svårt att motivera studenter att fylla i en 

enkäten utan ett direkt möte och det kan leda till bristande anonymitet eftersom man skickar svaret 

på enkäten via sin mejladress.  

 

I en enkätundersökning är det enligt Ejvegård (2009) viktigt hur frågorna är formulerade så 

deltagaren kan ta ställning i frågan, utan att bli influerad av dem som framställt enkäten. I 

föreliggande studie valde författarna att ej vara närvarande när studenterna fyllde i enkäten, detta 

för att undvika påverkan i så hög utsträckning som möjligt. På fråga 4 och 5 i enkäten var det ett 

relativt stort internt bortfall på 18 % respektive 10 %. Enligt Ejlertsson (2005) kan en anledning till 

bortfall vara att individer väljer att genomföra enkäten utan djupare reflektioner, eller så kan det 

finnas en tidsbrist för deltagaren att besvara frågorna. Vid datainsamlingen var avsikten att 

studenterna skulle få god tid på sig att besvara enkäten och ha tillfälle för eftertanke.  

 

En öppen fråga  kan enligt Ejlertsson (2005) bidra till att respondenten inte begränsas endast till  

angivna svarsalternativ. I föreliggande studie var det angivet i enkäten att endast ett svarsalternativ 

skulle anges på fråga 4 och 5. Trots det valde ett stort antal studenter att fylla i flera av 

svarsalternativen på samma fråga, därav det stora interna bortfallet. En anledning till att inget 

svarsalternativ på frågorna fick övervägande majoritet, skulle kunnat bero på att studenterna inte 

ansåg att något av alternativen stämde överrens med deras uppfattning i frågan. Hade de två 

frågorna  istället varit utformade som öppna frågor, skulle studenterna kunnat angivit ett annat svar 

utan att de hade blivit påverkade av de fasta svarsalternativen som redan fanns angivna i enkäten. 

Om frågorna hade formulerats annorlunda fanns det en möjlighet att resultatet inte skulle blivit 

detsamma.  

 

Genom en enkätundersökning nås ett stort antal människor och dessutom finns det en garanti för att 

deltagarna svarat på samma frågor. I föreliggande studie fyllde deltagarna själva i sitt svarsalternativ 

vilket medförde att analysprocessen blev okomplicerad och resultaten var lätthanterliga. Enligt 

Ejvegård (2009) är enkäter det mest lämpliga alternativ då forskaren är ute efter att få fram attityder 

och åsikter kring en specifik fråga.  

 

På vissa frågor i enkäten fanns svarsalternativet ”vet ej” som ett komplement till övriga alternativ. 
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Detta alternativ exkluderades i sammanställningen av resultatet för att få fram två skilda 

ställningstaganden. Att ha ett neutralt svarsalternativ innebar att studenten inte behövde ta ställning 

i en fråga som kunde uppfattas som komplex. Det fanns dock med i enkäten för att förhindra ett 

stort internt bortfall.  

 

Antalet studenter vid de fem olika sektionerna skiljde sig relativt mycket åt, vilket bidrog till att fler 

klasser valdes ut bland dem som tillhörde de större sektionerna. IDE sektionen blev 

underrepresenterad i undersökningen med endast 13 deltagare, medan 99 studenter representerade 

sektionen HOS. 

   

5. Konklusion 

Undersökningen visade att studenter i stor utsträckning ansåg att de inte behövde känna en person 

för att ha sexuellt umgänge. Föreliggande studie visade att det inte fanns någon skillnad i åsikten 

mellan män och kvinnor hur de ansåg att de behöver känna en person för att ha sexuellt umgänge.  

Studenterna hade till stor del en positiv attityd till kondomanvändning, men åsikterna varierade i 

hur viktigt det var att diskutera det med sin partner. Kvinnor ansåg i högre utsträckning än män att 

diskussion om kondomanvändning är viktigt. När studenter väljer att inte använda kondom vid 

tillfälliga sexuella relationer och inte ser diskussionen som en viktig del kan det leda till ett sexuellt 

riskbeteende. Anledningen till varför studenter valde att använda kondom var för att skydda sig mot 

könssjukdomar och som hinder för användning angavs att kondom ses som avtändande i den 

sexuella situationen.  

 

6. Implikation 

Det skulle vara av intresse att undersöka de bakomliggande faktorerna, exempelvis negativ attityd 

och bristande tillit, till kondomanvändning och varför just de faktorerna påverkar studenternas 

beslut av att använda kondom. Det skulle kunna ske i form av en kvalitativ studie då man kan få 

fram studenters åsikter och uppfattningar kring detta ämne.  

 

Även om studenters attityder till kondomanvändning är positiv, behövs en beteendeförändring för 

att minska spridning av STI. För denna beteendeförändring krävs både ökad information och 

interventioner som syftar till att förändra ungdomars normer och värderingar. Eftersom 

Studenthälsan arbetar med studenter kan de bygga upp ett ökat förtroende emellan och på så sätt 

använda sig av denna tillit för att skapa nya normer och värderingar på högskolan.  
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Bilaga 1:1 

Hej! 
 
Vi är två studenter som skall skriva C-uppsats inom ämnet Folkhälsovetenskap 61-90hp. I 
samarbete med Studenthälsan här på Högskolan i Halmstad skall vi göra en 
enkätundersökning angående studenters attityder till kondomanvändning.  
 
Det är helt frivilligt att besvara enkäten. För användbarheten av resultatet är det viktigt att 
frågorna besvaras så ärligt som möjligt i förhållande till dina egna åsikter. Svaren kommer 
att behandlas konfidentiellt vilket innebär att inga uppgifter kommer att kunna kopplas till 
någons identitet.    
 
Kryssa i ditt svarsalternativ (endast ett kryss per fråga). På fråga 3, 4, 5 samt 7b finns 
dessutom utrymme att ange ditt svar i fritext.   
 
Har du några frågor och funderingar så kommer vi att finnas till hands i slutet av 
föreläsningen då vi samlar in enkäten. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Anna Hulander & Elin Lindström 
 



 

 

 



 

 

Bilaga 1:2 
 
Kön:              Man □    Kvinna    □                                                            Ålder________år 
 
Tillhör sektion:  ______________________      
   
1.  Anser du att man behöver känna en person för att ha sexuellt umgänge?  
 
 Ja     □ 
 Nej     □ 
 
2. Om din bästa kompis inleder en sexuell relation med någon, hur 
viktigt anser du att det är för dem att de använder kondom?  
 
 Ej viktigt   □      
 Ganska viktigt  □ 
 Viktigt    □ 
 Mycket viktigt  □ 
 
3. Anser du att kondomanvändning vid sexuellt umgänge är:                                 
       
 Bra   □ 
 Dåligt   □ 
 Annat:_________________ 
 ______________________ 
                                                                                                                           
4. Vad anser du att den främsta anledningen kan vara till att  
använda kondom?  
 
                                                                                                              Slippa ångest  □  
                                                                                                              Slippa könssjukdomar □ 
                                                                                                              Förhindra graviditet    □           
                                                                                                              Annat:___________________ 
                                                                                                              _________________________ 
 
5. Vad anser du att den främsta anledningen kan vara till att inte   
använda kondom?  
 
 Alkoholintag  □

 Avtändande  □

 Har ingen kondom □

 Annat:_______________ 
 ____________________ 
 
6. Om du befann dig i en sexuell situation och varken du eller din  
partner hade kondom, tror du att du skulle avstå från att ha sexuellt umgänge?   
  
 Ja   □ 
 Nej   □ 
 Vet ej   □ 
 

                                            Var god vänd 



 

 

Bilaga 1:3 
 

7 a) Om du befann dig i en sexuell situation och din partner tog upp 
diskussionen om att använda kondom, tror du att det hade medfört att 
 ni då valt att använda kondom?   
  
 Ja   □ 
 Nej   □ 
 Vet ej   □ 
 
b) Hur tror du att du hade upplevt denna situation? 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
 
8. Hur viktigt anser du det är att prata om kondomanvändning med 
sin sexpartner? 
 
 Ej viktigt  □

 Ganska viktigt  □

 Viktigt    □

 Mycket viktigt  □ 
 
9. Har du någon gång haft sexuellt umgänge? 
 
 Ja   □

 Nej    □ 
 
10 a) Har du ett fast förhållande? (definierat som en partner under  
mer än 6 mån.) 
 
 Ja   □ 
 Nej   □ 
  
10 b) Om Ja på ovanstående fråga, använder du eller din partner något  
annat preventivmedel än kondom?  
 
 Ja   □ 
 Nej   □ 
 
11. Hur ser du på kondomanvändning vid en tillfällig sexuell relation,  
där det visar sig att den ena parten använder annat preventivmedel än  
kondom?      
 
                                                                                   Anser att man bör använda kondom              □ 
                                                                                   Anser att man ej behöver använda kondom   □ 
                                                                                   Vet ej      □
     



 

 

Bilaga 2:1 
 
                       (%) 
 
Kön:  Man:  102 (36)
 Kvinna:  182 (63)                                         
   
1.  Anser du att man behöver känna en person för att ha sexuellt umgänge?          
             
 Ja      112 (40) 
 Nej    168 (60)
  
 
2. Om din bästa kompis inleder en sexuell relation med någon, hur 
viktigt anser du att det är för dem att de använder kondom?  
 
 Ej viktigt    39  (14)      
 Ganska viktigt  87  (31) 
 Viktigt    85  (30) 
 Mycket viktigt  73  (25) 
 
3. Anser du att kondomanvändning vid sexuellt umgänge är:                                 
       
 Bra    249 (88) 
 Dåligt   7     (3) 
 Annat   26   (9) 
                                                                                                                           
4. Vad anser du att den främsta anledningen kan vara till att  
använda kondom?  
 
                                                                                                  Slippa ångest  8     (3) 
                                                                                                    Slippa könssjukdomar 166 (70) 
                                                                                                  Förhindra graviditet    51   (22)        
                                                                                                  Annat   11   (5) 
 
5. Vad anser du att den främsta anledningen kan vara till att inte   
använda kondom?  
 
 Alkoholintag  58   (22)
 Avtändande  92   (36)
  
 Har ingen kondom  64   (25)
  
 Annat   44   (17) 
 
6. Om du befann dig i en sexuell situation och varken du eller din  
partner hade kondom, tror du att du skulle avstå från att ha sexuellt umgänge?   
  
 Ja    56   (20) 
 Nej    134 (48) 
 Vet ej   92   (32) 
 



 

 

 
                                            Var god vänd 

 
Bilaga 2:2 

 
7 a) Om du befann dig i en sexuell situation och din partner tog upp 
diskussionen om att använda kondom, tror du att det hade medfört att 
 ni då valt att använda kondom?   
  
 Ja    207 (73) 
 Nej    22   (8) 
 Vet ej   55   (19) 
 
b) Hur tror du att du hade upplevt denna situation? 
 
 171 svar 

 
8. Hur viktigt anser du det är att prata om kondomanvändning med 
sin sexpartner? 
 
 Ej viktigt   36   (12) 
 Ganska viktigt  102 (36)
 Viktigt    83   (30)
 Mycket viktigt  63   (22) 
 
9. Har du någon gång haft sexuellt umgänge? 
 
 Ja    262 (93)
  
 Nej     20   (7) 
 
10 a) Har du ett fast förhållande? (definierat som en partner under  
mer än 6 mån.) 
 
 Ja    168 (60) 
 Nej    114 (40) 
  
10 b) Om Ja på ovanstående fråga, använder du eller din partner något  
annat preventivmedel än kondom?  
 
 Ja    141 (84)   
 Nej    27   (16) 
 
11. Hur ser du på kondomanvändning vid en tillfällig sexuell relation,  
där det visar sig att den ena parten använder annat preventivmedel än  
kondom?      
 
                                                                   Anser att man bör använda kondom  194 (70) 
                                                                      Anser att man ej behöver använda kondom  44   (16) 
                                                                      Vet ej     37   (14) 
 



 

 

 

 


