Examensarbete
Socionomprogrammet
Olika informationskällors betydelse för kunskap inom sex
och samlevnad
En kvantitativ enkätstudie om ungdomars inhämtande av kunskap

inom sex och samlevnad
The influence of different sources of information on knowledge in sexuality
and sexual health

Författare: Lisa Blomstrand & Josefin Mattsson
Handledare: Kevin McKee
Examinator: Lars-Erik Alkvist
Ämne: Socialt arbete
Kurskod: SA2020 Examensarbete för socionomexamen
Poäng: 15 hp
Examinationsdatum: 18 januari 2019

Vid Högskolan Dalarna finns möjlighet att publicera examensarbetet i fulltext i DiVA. Publiceringen sker open access, vilket innebär att arbetet blir fritt tillgängligt att läsa och
ladda ned på nätet. Därmed ökar spridningen och synligheten av examensarbetet.
Open access är på väg att bli norm för att sprida vetenskaplig information på nätet. Högskolan Dalarna rekommenderar såväl forskare som studenter att publicera sina arbeten
open access.
Jag/vi medger publicering i fulltext (fritt tillgänglig på nätet, open access):

Ja☒ Nej☐
Högskolan Dalarna – SE-791 88 Falun – Tel 023-77 80 00

Förord
Författarna vill främst tacka Kevin McKee för en bra och mycket givande handledning! Vidare tackas kurskamrater och andra som bidragit med feedback på enkäten
och uppsatsen. Stort tack riktas även till rektorer, lärare, elever och annan personal
som varit så vänliga och tagit emot oss, bidragit med deras tid och engagemang, men
framförallt gjort vår undersökning möjlig.

Sammanfattning
Hela samhället berörs av bristande kunskap och dåliga attityder kring sexualitet och sexuell
hälsa. Syftet med studien var att beskriva ungdomars användning och upplevelse av informationskällor bland olika kunskapsområden inom sexualitet och sexuell hälsa, med en enkät.
Resultatet visade att vänner/partners är den mest värdefulla informationskällan. Pornografi är
en värdefull källa för kunskap om ”sätt att ha sex” och sociala medier är en värdefull källa för
HBTQ+. Mest tillförlitliga informationskällorna var föräldrar/vårdnadshavare, ungdomsmottagning och vänner/partner. Den upplevda kunskapen om sex och samlevnad överlag uppnådde nivån “måttlig”, med bäst kunskaper inom preventivmedel och säkrare sex, och det
viktigaste kunskapsområden upplevdes vara relationer. Studiens betydelsefullaste resultat visade att ungdomars upplevda kunskapsnivå inom ett område och upplevd tillförlitlighet av en
källa korrelerar med hur värdefull ungdomar upplever informationskällan, inte i vilken omfattning informationskällan används.

Nyckelord: Ungdomar, Informationskällor, Kunskap, Sex och samlevnad, Sexualitet, Sexuell
hälsa.

Abstract
The whole society is affected by the lack of knowledge and poor attitudes about sexuality and
sexual health. The purpose of the study was to describe young people's use and experience of
information sources among different areas of knowledge in sexuality and sexual health, with
a questionnaire. The result showed that friends/partners are the most valuable source of information. Pornography is a valuable source of knowledge about ways of having sex, and social media is a valuable source of knowledge for LGBTQ+. The most reliable sources of information are parents, youth clinics and friends/partners. The perceived knowledge of sexuality and sexual health in general achieved the level “moderate”, with the best knowledge
about contraception and safer sex, and the most important knowledge areas were perceived as
relationships. The most significant results showed that young people's perceived level of
knowledge in one area and perceived reliability of a source correlate with how valuable
young people experience the information source, not to what extent the source of information
is used.

Keywords: Adolescents, Sources of information, Knowledge, Sexuality and Relationship
Education (SRE), Sexuality, Sexual health.
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1. Inledning
1.1 Bakgrund och problemformulering
Enligt Socialstyrelsens rapport (2018) så utfördes ca 37 000 inducerade aborter under 2017,
vilket motsvarar 20 aborter per 1 000 kvinnor i åldern 15–44 år. Detta ringar in en bild av hur
många oönskade graviditeter som förekom under 2017. Bland könssjukdomar är klamydia
den vanligaste förekommande i Sverige och år 2017 återfanns 80 procent av alla rapporterade
klamydiafall, i åldrarna 15–29 år. Klamydia är vanligast bland kvinnor i åldrarna 15–19 år
och 20–24 år och bland män i åldrarna 20–24 år och 25–29 år (Folkhälsomyndigheten, 2018).
Statistiken tyder på att könssjukdomar är vanligare bland ungdomar och unga vuxna. Omkring 22 000 sexualbrott anmäldes under 2017 och av dessa rubricerades 7 370 som våldtäkt,
enligt Brottsförebyggande Rådet (BRÅ, 2018). Enligt Folkhälsomyndigheten (2018) så visar
svenska studier i subgrupper av befolkningen att sex mot ersättning är vanligare bland exempelvis HBTQ-personer och unga.

Tidigare forskning antyder att den svenska sexualundervisningen brister i att förmedla adekvat kunskap till ungdomar i förhållande till vad ungdomar önskar få lära sig mer om. Sex
och samlevnad är inget eget utbildningsämne utan dessa frågor ska ingå i flera ämnen i undervisningen (UMO, 2018, Skolverket, 2018). I sex och samlevnad ska flera kunskapsområden ingå såsom kropp, sexualitet, relationer, sex, känslor, jämställdhet och rättigheter (UMO,
2018). Dock önskar ungdomar mer utbildning och diskussion inom exempelvis relationer och
sexuella läggningar (Löfgren-Mårtensson, 2012; Eklund & Vikman, 2012; Petersson 2010;
Heikki Tikkanen, Abelsson & Forsberg, 2011). Brister i skolans undervisning leder till att
ungdomar hämtar information från andra källor, framförallt från internet (George, Weaver,
Higginsson & Chartier, 2015) där pornografi är en av de mest eftersökta ämnena. Pornografi
är idag väldigt lättillgängligt för de flesta och enligt forskning använder barn och unga bland
annat pornografi som en informationskälla (Häggström-Nordin, Sandberg, Hanson & Tydén,
2006; Löfgren-Mårtensson & Månsson, 2010). Forskning indikerar starka orsakssamband
mellan porrkonsumtion och sexuellt aggressiva attityder som i sin tur är en riskfaktor för sexualbrott (Waltman, 2014). Vidare tyder forskning också på att det finns ett samband mellan
ungdomars praktiserande av sexualitet och sexuell hälsa och vart de hämtar kunskapsbaserad
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information om ämnet ifrån (González-Ortega, Vicario-Molina, Luis Martínez, Orgaz, 2015;
Lesta, Lazarus & Essén, 2005; Pascoe, 2011; Sparado, d’Elia & Mosso, 2017; Ancheta, Hynes & Shrier, 2015).

Statistiken om ungdomars sexuella hälsa och den ökade uppmärksamheten kring frågor avseende våld i nära relationer, våldtäkter och sexuella trakasserier, ger en bild av hur det ser ut i
Sverige idag. Finns det ett samband mellan dessa samhällsproblem och vilka informationskällor ungdomar hämtar sin kunskap om sex och samlevnad från? Kunskap handlar om fakta,
förståelse och färdigheter, tillägnade genom studier eller erfarenhet och adekvat kunskap är
kunskap som är riktig och passande (NE, 2018). Adekvat kunskap kan också hämtas från informationskällor med kvalitet, som är tillförlitliga. Förutom skolan så kan ungdomar få information och kunskap om sex och samlevnad av exempelvis vänner, mamma, pappa, syskon, kusiner, andra släktingar, böcker och TV/media eller tidningar. Hela samhället berörs av
bristande kunskap och dåliga attityder kring sexualitet och sexuell hälsa, på ett eller annat
sätt. Unga behöver adekvat kunskap för att kunna forma hälsosamma relationer och ett hälsosamt sexliv senare under livet. Att studera ungdomars informationskällor skulle kunna bidra
till ett förebyggande arbete för att minska risken för sexköp, oönskade graviditeter, sexuella
övergrepp, spridning av könssjukdomar och våld i nära relationer framöver. Med denna utgångspunkt ser vi ett behov av att uppmärksamma och kritiskt granska ungdomars källor till
och kunskap om sex och samlevnad. Detta för att sedan kunna diskutera och undersöka vidare kring konsekvenserna av användning av olika informationskällor och vilken kunskap den
ger för ungdomars praktiserande av sexualitet och sexuell hälsa. Den slutgiltiga frågan blir
således om samhället har råd att låta osäkra alternativa källor vara barns primära sexualkunskapslärare?

1.2 Syfte och frågeställningar
Studiens syfte är att beskriva ungdomars upplevelse och användning av informationskällor
bland olika kunskapsområden inom sexualitet och sexuell hälsa, samt kvaliteten på dessa källor vad gäller deras värde och tillförlitlighet, så som respondenterna upplever det. Våra frågeställningar är följande:
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1. Hur upplever ungdomar värdet hos informationskällor för kunskap om sex och
samlevnad?
1.1. Hur varierar det upplevda värdet och användningen av olika informationskällor bland olika kunskapsområden?
2. Hur upplever ungdomar tillförlitligheten hos olika informationskällor?
2.1. Finns det ett samband mellan en informationskällas värde och användning
och dess tillförlitlighet?
3. Hur upplever ungdomar sin kunskapsnivå inom olika kunskapsområden?
3.1. Finns det ett samband mellan en informationskällas värde och användning
inom ett visst kunskapsområde, kunskapsområdets betydelse och den upplevda kunskapsnivån?

1.3 Centrala begrepp
Sex och samlevnad
Vi utgår från förståelsen om att sex och samlevnad är ett sammansatt begrepp, som innefattar
olika delar av och perspektiv på sexualitet och sexuell hälsa. I studien kommer sex och samlevnad delas upp i följande områden:
-

“Kropp och kön” = könsorganens anatomi, könsorganens sexuella funktioner, könsorganens reproduktiva funktioner, erektion, lubrikation, menstruation etc.

-

“HBTQ+” = homosexualitet, bisexualitet, transsexualitet, queer, könsidentitet, könsuttryck, ”att komma ut”, leva som HBTQ-person etc.

-

“Sätt att ha sex på” = olika sätt att ha sex med någon annan, onani, sexhjälpmedel,
sex för första gången, samspel vid sex etc.

-

“Relationer” = förhållanden, svartsjuka, sex och kärlek, otrohet, rädsla för närhet, att
göra slut, föräldraskap, dåliga relationer etc.

-

“Graviditet och abort” = hur man blir gravid, sex under graviditeten, sex efter förlossningen, hur abort går till, vart du kan göra abort, att stötta någon som ska göra abort
etc.

-

“Preventivmedel och säkrare sex” = vilka preventivmedel som finns, hur man använder dom, hur dom fungerar, för- och nackdelar med preventivmedel etc.
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-

“Könssjukdomar och HIV” = vilka könssjukdomar som finns, symptom, vart du kan
testa dig, läkemedel etc.

-

“När sex inte fungerar” = smärta vid sex, tidig utlösning, erektionsproblem, inte kåt
etc.

-

“Våld och övergrepp” = partnervåld, heder och våld, hatbrott, våldtäkt, sexuella trakasserier, skällsord etc.

-

”Samhällskroppen” = samtyckeslagen, smittskyddslagen, abortlagen, könsroller,
könsnormer, sexköpslagen, åldersgräns för sex, pornografi, jämställdhet, jämlikhet
etc.

Dessa områden har hämtats från Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU, 2018) och används i undersökningen, då författarna anser att de täcker in alla kunskapsområden som ingår
i sex och samlevnad.
Kunskap och adekvat kunskap
Kunskap handlar om fakta, förståelse och färdigheter, tillägnade genom studier eller erfarenhet (NE, 2018). Denna studie utgår från att kunskap är något som man sedan använder, agerar
utefter och som påverkar en persons attityder. Enligt Nationalencyklopedin så kan man använda ordet adekvat när man menar att något sägs vara passande och riktigt (NE, 2018). Med
adekvat kunskap, menar vi därmed kunskap som är riktig och som är passande i sammanhanget. Adekvat kunskap menar vi dessutom som något som hämtas från informationskällor
med kvalitet.
Informationskällor och kvalitet på informationskällor
Med informationskällor menas varifrån den kunskapsbaserade informationen inhämtas. Information är en generell beteckning för det meningsfulla innehåll som överförs vid kommunikation i olika former. En strikt gräns mellan information och kunskap är svår att dra. Information innebär att någon får kännedom om någonting. Den kan ses som en nödvändig, men
inte tillräcklig förutsättning för kunskap i betydelsen djupare insikt (NE, 2018). I enkäten
ingick informationskällorna; “vänner”, “föräldrar”, “syskon”, “skolundervisning”, “sociala
medier”, “webbsidor för sexualupplysning”, “ungdomsmottagning”, “tidningar/böcker”, “tvprogram/tv-serier/film/reklam på tv” och ”Andra webbsidor med bilder eller filmer om sex
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och sexualitet”. Med “kvalitet” utgick författarna från definitionen tillförlitlighet samt förmåga att tillfredsställa behov och förväntningar (Rönnmark, 2009). Källan kan utifrån detta vara
olika betydelsefull och behjälplig för ungdomar.
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2. Tidigare forskning
Följande kapitel innehåller forskning om ungdomars olika informationskällor avseende sexualitet och sexuell hälsa. Tillsammans utgör dessa studier en bild av kunskapsläget kring ungdomars informationskällor för sex och samlevnad, både i Sverige och internationellt. Då en
del av forskningen har gjorts i länder där andra kulturella normer förekommer så kan resultaten bli något problematiska att jämföra, vilket diskuteras vidare i den avslutande delen av
uppsatsen. Informationskällorna som presenteras är skolundervisning, media/internet, pornografi, Tv-reklam, ungdomsmottagning, vänner och föräldrar, samt fördelar och nackdelar med
källorna. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av kunskapsläget. Resultatet i den föreliggande studien analyseras och diskuteras utifrån relevanta delar från detta kapitel. En beskrivning av hur litteratursökningen har gått till går att finna i bilaga 6.

2.1 Studier om olika informationskällor för sexualitet och sexuell
hälsa
I en studie från Cypern undersöktes olika informationskällors tillräcklighet i frågor som rör
sexualitet och sexuell hälsa, genom att intervjua 12 ungdomar mellan 15-18 år (Lesta et al.,
2005). Intervjufrågorna handlade om informanternas kunskaper om HIV/AIDS och andra
sexuellt överförbara sjukdomar, säkrare sex, preventivmedel och abort. Man undersökte även
attityder och övertygelse om relationer, homosexualitet och ömsesidigt samtycke. Författarna
fann att även om skolan identifierades som den primära informationskällan, så ansåg informanterna att den information om sexuell hälsa som erhålls från skolan är tråkig och irrelevant. Media identifierades som den viktigaste informationskällan gällande sexuella relationer,
sexuella handlingar, homosexualitet och abort. Vidare kunde författarna indikera att kunskap
om sexuellt överförbara sjukdomar ofta var begränsad och felaktig hos informanterna, medan
attityder om preventivmedel, abort och homosexualitet genomsyras av negativa stereotyper.

En liknande studie genomfördes i Spanien, där man undersökte spanska ungdomars användning av internet som en informationskälla för sex och samlevnad (González-Ortega et al.,
2015). Studien belyser här även andra informationskällor som; vänner, skola, föräldrar, syskon, böcker och TV/media. Syftet med studien var att undersöka mängden information om
sexualitet och sexuell hälsa som dessa informationskällor gav, informationskällornas använd13

barhet, skillnader mellan kön och utvecklingsstadier, samt kopplingar till sexuella beteenden.
Undersökningen genomfördes på 3809 ungdomar mellan 12-17 år, med hjälp av en enkät.
Författarna fann att många ungdomar får sin kunskap om sexualitet och sexuell hälsa från
internet då denna informationskälla har en stor tillgänglighet. Internet identifierades även här
som en lovande och användbar källa.

2.2 Den svenska sexualundervisningen
I Sverige har sexualkunskap i skolan varit ett obligatoriskt ämne sedan 1955 (Löfgren &
Mårtensson, 2012). Sexualundervisningen i skolan är en betydelsefull informationskälla enligt Biltman, Johnsson & Titz (2007) då andra informationskällor som majoriteten av ungdomar inhämtar sin kunskap ifrån kan vara vilseledande. Dock går det att i flertal nationella
studier återse att skolan brister i att förmedla adekvat och fullt ämnesövergripande kunskap
om sexualitet och sexuell hälsa. I en enkätundersökning (Heikki Tikkanen et al., 2011) undersöktes 15 278 unga mellan 15 och 29 år med syftet att generera ett vetenskapligt underlag för
utformandet av olika typer av insatser riktade till ungdomar och unga när det gäller sexuell
hälsa. Resultatet från enkäten visade att dessa ungdomar efterfrågar lätt-tillgängliga mottagningar för sexuell hälsa, kondomutdelning på olika mötesplatser, preventiv information på
internet samt möjligheten att chatta med rådgivare på internet. Gällande kunskapsbehov var
det största inom relationsområdet, hur man får en relation att fungera bra, samt hur det är att
leva med HIV och hur HIV och andra könssjukdomar smittas.

En enkätstudie (Petersson, 2010) undersökte två klassers upplevelser av sexualundervisningen på en högstadieskola. Resultatet visade att eleverna i huvudsak var nöjda med undervisningen, men var dock intresserade av ytterligare undervisning gällande sexuella läggningar.
Liknande resultat går att återse i en enkätstudie (Nylund, 2008) som riktade sig till samtliga
elever i årskurs 9 på en skola i Södermanlands län. Elevers i denna studie upplevde sig ha en
liten påverkansmöjlighet i sexualundervisningen och att innehållet i undervisningen inte
överensstämde med vad de önskade. Resultatet antydde att mest information gavs om könssjukdomar och information om identitet var det som undervisningen innehållit minst. Vidare
uppgav eleverna ett önskemål om mer praktiska kunskaper såsom hur olika typer av sex går
till i praktiken. Dock upplevdes helhetsintrycket av sexualundervisningen som positivt av
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eleverna. Avslutningsvis antyder en litteraturstudie (Biltman et al., 2007) att vem som utför
undervisningen spelar roll. Studien utgick från 19 forskningsartiklar och resultatet visade att
det finns ett behov av specialutbildad personal för att förbättra undervisningens kvalitet.

2.3 Internet och medier
I en amerikansk studie från 2011, skriver Pascoe att media är ett viktigt hjälpmedel för att få
information kring sexuell hälsa och identitet. Då de flesta ungdomar har mobiltelefon så
spenderar de också mycket av sin tid på medieanvändning, för kommunikation, möten och
relationer. Med medieanvändning avses här användningen av mobiltelefon för samtal, sms,
bilder, besökande av olika webbsidor, sociala plattformar och profiler. I denna studie har man
undersökt ungdomar mellan 15-19 år, i USA, och deras användning av ny mediateknik, med
hjälp av 40 intervjuer och dagboksanteckningar från 9 dagböcker. Pascoe fann att ungdomarna i studien använder medier för att samla information om sexualitet, sexuell hälsa, kön och
relationer för att media som informationskälla alltid är tillgänglig och de kan vara anonyma
med sina frågor. Internet och medier erbjuder således möjligheten att vara privat, ger tillgång
till information och har blivit en mångfacetterad källa för kunskap inom sex och samlevnad.
Information om sex och sexualitet kan vara lättare att få tag i på internet, än en allsidig officiell sexualundervisning i skolorna. Bristen på allsidig sexualundervisning i skolan och den
ökade användningen av medier i intima relationer gör att internet kan framträda som den
primära tillgången för ungdomar vid frågor om sexualitet.

Även då internet kan ses som en värdefull informationskälla på flera sätt, så finns det också
nackdelar och risker. Pascoe (2011), skriver att ungdomar har lättare att fängslas av ny media
och integrera det i sina sociala världar på sätt som deras föräldrar inte kan se. Då det finns en
oro hos föräldrar kring vad deras tonåringar gör på internet, så var syftet med studien även att
belysa detta. De som söker information och relationer på internet kan också råka ut för oönskad kontakt och olämpligt innehåll. I en kanadensisk studie lyfter författarna fram att ungdomar är oroliga kring tillgängligheten hos sexuella hälso- och sjukvårdstjänster på internet
(George et al., 2015). Vidare menar författarna att anonymitet, konfidentialitet och komfort är
viktiga komponenter för ungdomar, vid användning av sexuella hälso- och sjukvårdstjänster
på internet. Detta då det kan röra sig om känsliga frågor, där dessa komponenter inger en tro

15

om att uppgifter som rör en själv behandlas med respekt. Problemet är att det på internet finns
möjlighet för vem som helst att skapa en webbsida, vilket innebär att personer utan kunskap
och utbildning inom ett område ändå kan skriva om det. Risken finns då att felaktig information delges mottagare, vilket kan leda till negativa konsekvenser för ungdomens praktiserande av sexuell hälsa. Studien gjordes med hjälp av fokusgrupper, där 32 ungdomar deltog. Resultatet visade i huvudsak att samtliga deltagare önskade saklig information om sexuell hälsa
på internet från tillförlitliga myndigheter. Majoriteten av dessa ungdomar ansåg att skolan är
en informationskälla att föredra då den är obligatorisk, men att det är betydelsefullt för dem
på vilket sätt informationen presenteras och av vem.

Tv-reklam är en annan typ av informationskälla, som kan ha en negativ påverkan på ungdomars självbild och ideal. En komparativ studie från 2017, påvisar att exponering av tv-reklamer om mensskydd kan påverka unga kvinnor i Italien och Sverige negativt, då de framställer
menstruation som tabu. Man undersökte även vilken roll kunskap om mens hade i relation till
detta. Totalt deltog 319 kvinnor, varav 159 var svenskar och 160 italienare. Undersökningen
skedde online via en webb-baserad enkät. Resultatet visade att de som exponeras av tv-reklam, som upprätthåller tabun kring mens, i Italien, leder till mer självobjektifiering, särskilt
för deltagare med mindre kunskap om mens. Dessa reklamer förhindrar således en öppen diskurs och upprätthåller tabun kring menstruation. Samma resultat kunde dock inte identifieras
hos de svenska deltagarna.

Resultatet diskuterades utifrån kulturella skillnader, där författarna lyfter att Sverige har en
lång tradition av sexualundervisning i skolan. Målet med undervisningen är att skapa medvetenhet och kunskap för att ge trygghet i att hantera frågor och händelser relaterade till kropp
och kön, samt förebygga sexuella risker. I Italien upplevs menstruation som obekvämt ämne
att diskutera medan man i Sverige generellt ser det som ett tecken på god hälsa och att kroppen fungerar som den ska. Bristande kunskap om kroppen och mens kan leda till att kvinnor
upplever negativa känslor som skam över kroppens funktioner och mår därmed sämre i sig
själva (Sparado et al., 2017).
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2.4 Pornografi
Häggström-Nordin et al. (2006) skriver att pornografi är en av de mest eftersökta ämnena på
internet och är lättillgängligt för vem som helst, även för barn och ungdomar. Syftet med deras studie var att få förståelse för tankar och reflektioner om porrkonsumtion och dess möjliga påverkan på sex bland unga. Tio tjejer och åtta killar i åldrarna 16-23 deltog i djupintervjuer om porr och sexualitet. Deltagarna uttryckte motstridiga känslor till pornografin och
olika handlingsstrategier för att hantera den nuvarande sexuella normen.

I en annan svensk studie har personer som arbetar med unga intervjuats och liknande resultat
framkom (Mattebo, et. al, 2014). Här menade man att pornografi förmedlar en motstridig bild
i jämförelse med nationella och allmänna hälsomål, sociala lagar och förordningar. Informanterna i studien ansåg att pornografin bidrar till normskapande ideal och efterfrågad sexualitet
som bekräftar den traditionella könsordningen, samt att pornografin används av unga både
som informationskälla och vid stimulans. Enligt Bridges et al. (2010) så förekommer det
inom porren en hög grad av både fysisk och verbal aggression. Ett flertal studier visar dessutom att porranvändning påverkar förväntningar, attityder och beteende vid sexuella relationer (Waltman, 2014; Mattebo, et. al, 2014, Häggström-Nordin, et. al, 2006).

2.5 Ungdomsmottagning
Ungdomsmottagningar är ett annat exempel på informationskälla som ungdomar kan använda
sig av. Enligt en svensk studie är ungdomar nöjda med innehållet i undervisningen som ges
på ungdomsmottagningar och att den fungerar som ett komplement till sexualundervisningen
i skolan (Kånåhols, Magnusson & Alehagen, 2011). Studien utfördes i fokusgrupper, där 29
ungdomar 14-16 år, intervjuades inom 2 veckor efter att de gått utbildningen hos en ungdomsmottagning. Ungdomarna delades upp beroende på kön, vilket bidrog till en trygg känsla hos informanterna. De anställda på ungdomsmottagningarna upplevdes även som kompetenta och skapade även så en bekväm atmosfär, vilket underlättade för ungdomarna att diskutera ämnen och frågor om sexualitet och sexuell hälsa.
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2.6 Vänner och familj
I en amerikansk studie (McDavitt & Mutchler, 2014) diskuterar man kring att vänner som
informationskälla för frågor om sexualitet har både sina fördelar och nackdelar. Mellan vänner förmedlas normer och problem kan uppstå där någon avviker från dem. Vänner kan endast stötta varandra i frågor om sexualitet om de öppet kan prata om dessa. I denna studie använde man kvalitativa intervjuer för att undersöka hur konversationer om sexuella manus kan
vara ett hinder eller underlätta. Totalt 48 personer deltog i studien, där 24 var huvuddeltagare
och 24 vänner till dessa. Enligt författarna pratar homosexuella män ibland om oskyddat sex
på ett dömande sätt genom att exempelvis kalla en vän för “slampa” eller “hora” gällande att
ha sex utan skydd. I vissa fall användes denna typ av språk på ett lekfullt sätt, medan det i
andra fall kunde förhindra samtal om sexualla risker. Vidare visar studiens resultat att kvinnliga vänner mer sällan var öppet dömande till skillnad från männen, men att de ofta var obekväma att prata om homosexualitet. Således antyder författarna att hur ungdomar talar om
sexualitet och sexuell hälsa kan påverka hur ungdomar uttrycker sin sexualitet och praktiserar
säkert sex.

I vilken grad ungdomar praktiserar säkert sex menar tidigare forskning kan bero på när och
från vem information om sexuell hälsa ges. En studie från 2005, av Ancheta et al., påvisar att
ungdomar som erhåller information om sexuell hälsa från både föräldrar och formella källor i
tidig ålder är mer benägna att använda preventivmedel såsom kondom vid sex. Undersökningen omfattade 113 kvinnor under 24 år, vilka rekryterades från en vuxenklinik i USA.
Studien antyder även att om ungdomar får samma information från samma källor dock vid
äldre ålder så ökar ungdomars sexpartners i antal. Ungdomar som enbart har haft föräldrar
som sin informationskälla oavsett tillfälle redovisade ökade sexuella riskbeteenden, vilket
författarna tolkar som en motreaktion eller trots mot föräldrarna. Således menar de att en tidig
hälsoutbildning från både föräldrar och formella källor är förknippad med minskade sexuella
riskbeteenden bland ungdomar.

En amerikansk studie antyder att olika informationskällor om sexualitet och sexuell hälsa är
förknippade med olika underliggande övertygelser (Bleakley, Hennessy, Fishbein & Jordan,
2009). Studien utfördes med hjälp av en internetbaserad enkät, som besvarades av 459 ung
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domar mellan 14-16 år. Forskarna identifierade att de viktigaste informationskällorna var
vänner, lärare, mödrar och media. Regressionsanalyser påvisade att det finns ett samband
mellan tron att man bör vänta med att ha sex och om ungdomen fått information om sex från
föräldrar, far- eller morföräldrar och religiösa ledare. Informationskällor såsom vänner, kusiner och media var däremot förknippade med ökad sannolikhet att ha sex.

2.7 Sammanfattning av kunskapsläget
Studierna som presenteras här visar flera exempel på olika informationskällor som ungdomar
använder sig av och exempel på kunskapsområden inom sex och samlevnad. Ungdomar värderar en trygg atmosfär och en kompetent utbildare i sex och samlevnad, samt att informationen presenteras på ett bra sätt. Det finns fördelar och nackdelar med olika informationskällor.
Flera studier tyder på att internet är en vanlig, användbar och lättillgänglig informationskälla
och används av ungdomar på grund av dess många fördelar. Media/internet används främst
vid känsliga frågor och kring kunskapsområden där skolundervisningen inte räcker till, likaså
ungdomsmottagningar. Det finns dock risker med internet och medieanvändning, som att utsättas för oönskade kontakter och riskera att få missledande information. Forskningen visar
även exempel på hur pornografi kan användas som en alternativ informationskälla av ungdomar, vilket kan påverka deras tankar och attityder kring sex och relationer. Vänner verkar
vara en användbar informationskälla, men de kan endast stötta varandra i frågor om sexualitet
om det öppet kan prata om dessa. I vilken grad ungdomar praktiserar säkert sex kan bero på
när och från vem information om sexuell hälsa ges från. Att undersöka ungdomars informationskällor och hur ungdomar upplever dessa kan, enligt tidigare forskning, bidra till att förbättra skolans sexualundervisning och förutsättningarna för att ungdomar ska ges adekvat
kunskap om sex och samlevnad.
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3. Teoretisk bakgrund
I detta kapitel redogör författarna för studiens teoretiska utgångspunkter och centrala begrepp
inom det valda ämnesområdet. Varje dels relevans motiveras med hänvisning till syftet. Kapitlet har som funktion att vara ett teoretiskt bollplank genomgående under forskningsprocessen, förutom kopplingen till teorin som sker vid analys av studiens resultat.

3.1 Vetenskapsfilosofisk position
Syftet med studien var att beskriva ungdomars användning av informationskällor utifrån det
som går att utläsa av studiens resultat. Som forskare eftersträvas ett förhållningssätt som är så
objektivt som möjligt i forskningsprocessen och till insamlad data (Sohlberg & Sohlberg,
2013). Författarna vill alltså bemöta informationen oberoende av sin förförståelse. Därmed
kommer arbetet genomgående kritiskt analyseras och problematiseras kring egna tolkningar
och författarnas roll i studien. Resultatet kommer att presenteras objektivt, i form av tabeller.
Av tabellerna önskas det sedan kunna utläsas eventuella samband, varefter dessa tolkas utifrån den teoretiska bakgrunden och den tidigare forskningen. En enkätundersökning operationaliserar ett koncept och förutsätter att konceptet har samma verklighet och därmed kan
mätas på samma sätt för alla deltagare. Utgångspunkten för studien utgår således från den
positivistiska traditionen då insamlad data ses som en objektiv social verklighet baserade på
sinneserfarenheter.

3.2 Paulo Freire och empowerment
Empowerment grundas i att individen ska stärkas på ett sådant sätt att den får kraft att ändra
sina förutsättningar som gör att den befinner sig i en svag och maktlös position (Askheim &
Starrin, 2007). En central punkt för att ändra sina förutsättningar, menar Askheim och Starrin,
är att skapa en medvetenhet hos individen om sambandet mellan den egna livssituationen och
de yttre samhälleliga förhållandena (2007). Medvetandegörandet är, enligt den brasilianska
pedagogen Paulo Freire, huvudpoängen för att individen ska kunna handla annorlunda och
skapa en ny situation som vidare gör det möjligt för denne att sträva efter ett rikare människovärde (1974). Denna frigörelse och förändring, eller som Freire benämner som ”praxis”,
kan endast ske genom kombinationen av kritisk reflektion och handling i förhållande till tillvaron (1974).
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Freires mest kända begrepp, ”medvetandegörande”, innebär tillväxten av kritisk medvetenhet
(1974). I förlängning menar Freire att om individen inte besitter insikt och förståelse över
sina förutsättningar saknar denne möjligheten till aktivt handlande. Individen blir därmed
maktlös i sin brist på kunskap. Enligt Freire kan inte praxis ske om individen saknar förmågan att kritiskt reflektera, varvid den viktigaste metoden för kritisk reflektion ligger i dialogen (1974). Endast dialogen, vilket kräver kritisk reflektion, genererar kritisk reflektion.

Sammanfattningsvis är en sann dialog förutsättningen för praxis; frigörelse, enligt Freire. Den
sanna dialogen, menar han, kräver horisontell kommunikation, vilket innefattar egenskaper
som ödmjukhet, kritiskt förhållningssätt, ömsesidighet och empati (1974). Vid denna typ av
kommunikation sker en utveckling av kunskaper, insikter och färdigheter; sann kunskap, som
Freire menar inte går att få genom vertikal kommunikation. Till skillnad från den horisontella
saknar den vertikala kommunikationen ovan nämnda egenskaper. Istället omfattas den av arrogans och misstrogenhet (1974). Den som är överst i den vertikala hierarkin besitter därmed
makten att uttala sig och förneka andra att säga sina egna ord och tänka sina egna tankar
(1974).
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4. Metodbeskrivning
I detta kapitel redogörs och motiveras valet av metod och hur författarna gått tillväga i arbetet.

4.1 Forskningsdesign
Med anledning av studiens syfte användes en kvantitativ strategi med teoretisk testning som
härrör från empiriska förståelser om verkligheten. Som ram för undersökningen valdes en
tvärsnitts- och formulärbaserad design, då målet var att mäta en aspekt i förhållande till en
annan vid en specifik tidpunkt och på så sätt finna eventuella sambandsmönster mellan olika
variabler (Bryman, 2011). Studien har utgått från en deduktiv ansats, vilken Bryman (2011)
anger är forskning som utgår från redan givna premisser och teorier.

4.2 Population och urval
Bryman (2011) skriver att en population består av samtliga enheter som man gör sitt urval
ifrån. Stickprov eller sample är den del av populationen som väljs ut för en studie. Urvalsramen avser en förteckning eller uppställning av alla enheter i populationen man gör sitt urval
ifrån. Ett representativt urval avser ett sample som speglar populationen på ett adekvat sätt.
Denna studies målgrupp var ungdomar, men då det är en alldeles för bred och heterogen
grupp så gjordes en avgränsning till åldersgruppen 18 år, dvs ungdomar som går tredje året på
gymnasiet.

Besluten om urval och urvalsstorlek beror oftast på en kompromiss mellan ett flertal faktorer,
såsom tid, pengar och behov av precision (Bryman, 2011). På grund av framförallt tidsbegränsning gjordes ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att författarna vänt sig till personer
som funnits tillgängliga för undersökningen. Med denna typ av urvalsstrategi kan det gå att
generalisera till populationen, men man behöver vara försiktigare än vid exempelvis slumpmässigt urval. Detta beror på att forskare är mer benägna att införa någon form av partiskhet
vid ett bekvämlighetsurval. Vidare kan ett bekvämlighetsurval vara en problematisk strategi
då man inte vet vilken population stickprovet är representativt för (Bryman, 2011). Det kan
däremot fungera som språngbräda för vidare forskning eller användas för att göra kopplingar
mellan redan existerande resultat (Bryman, 2011). Förfrågan om deltagande i denna studie
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skickades ut via mail till rektorer vid gymnasieskolor i två kommuner i Dalarna och sedan
gjordes en totalundersökning av respondenterna från de skolor som tackade ja.

4.3 Operationalisering av frågeställningar
För att forskningsuppgiften ska bli genomförbar så behöver problemställningen preciseras
och begrepp operationaliseras (Bjereld, Demker, Hinnfors, 2009). Data valdes att samlas in
med hjälp av en enkät (se bilaga 4), då fler respondenter kan nås på detta sätt och det är lättare att delta anonymt (Ejlertsson, 2005). Enkäten bestod av 13 frågor som på följande sätt operationaliserade våra frågeställningar.

De första tio frågorna behandlade användning och upplevelse av de 10 framtagna informationskällorna (se rubrik 3.3, Informationskällor och kvalitet på informationskällor) beroende
av de 10 olika kunskapsområden som enligt RFSU (2018) ingår i sex och samlevnad, vilka
tillsammans besvarade frågeställningarna 1 och 1.1. I varje fråga ingick en terminologisk förklaring av det kunskapsområde som frågan behandlade (se bilaga 4 eller rubrik 3.3, Sex och
samlevnad). Svarsalternativen bestod av en 5-gradig Likertskala i följande ordning: “Inte
alls”, “Lite”, “Måttligt”, “Mycket”, och “Extremt”. Likertskalor används när målet är att mäta
intensiteten i en upplevelse som rör det aktuella området (Bryman, 2011), vilket var fallet för
föreliggande studie. Möjligheten fanns även att kryssa i “ej använt/använder ej”, då alla
kanske inte har önskat använda eller haft tillgång till samtliga informationskällor som fanns
med bland alternativen. För att täcka upp för möjligheten att respondenten använder sig av
andra källor än de svarsalternativ som erbjudits i enkäten, så fanns även ett alternativ “annat;
vad?”. Orsaken till varför man använder vissa informationskällor och inte andra kan däremot
bero på olika saker, vilket studien inte avsåg att mäta med enkäten.

För att besvara frågeställning 2 mättes informationskällornas upplevda tillförlitlighet i fråga
11 med hjälp av en 5-gradig Likertskala med svarsalternativen “Mycket dålig”, “Dålig,
“Måttlig, “Bra” och “Mycket bra”, samt ett alternativ “annat, vad?”. Frågeställning 3 besvarades genom fråga 12 där respondenten fick ange hur goda kunskaper denne upplever sig ha
om de 10 kunskapsområdena. Svarsalternativen var detsamma som vid fråga 11, exklusive
alternativet;“annat, vad?”. Slutligen mättes i fråga 13, hur betydelsefulla de olika kunskaps

23

områdena upplevdes vara för respondenten, med samma svarsalternativ som vid fråga 1-10,
exklusive alternativet; “annat, vad?”. Denna fråga avsåg besvara frågeställning 3.1. Frågeställning 2.1 och 3.1 avsåg frågor om samband, vilka besvarades med hjälp av korrelationsanalys genom SPSS (se rubrik 4.5, Analysmetod).

Enkäten utformades utifrån målet att den skulle gå att förstå av målpopulationen och för att
ge svar på avsedda frågor. Formuläret bör inte ha för många sidor, samtidigt som det inte heller bör vara för kompakt (Ejlertsson, 2005; Bryman, 2011). Båda dessa faktorer har vägts
samman för att balanseras i enkäten. Bryman (2011) skriver att det kan vara fördelaktigt att
använda flera indikatorer som mått på ett begrepp. Det är möjligt att ett begrepp är för generellt eller att en enda indikator bara kan fånga en viss del av det bakomliggande begreppet.
Utifrån detta har de första 10 enkätfrågorna ställts på så sätt att respondenterna väntats besvara hur värdefulla de olika informationskällorna är för 10 olika kunskapsområden. Upplevelsen av informationskällorna mäts ytterligare med indikatorn tillförlitlighet. Både värdet av
informationskällorna och dess tillförlitligheten är mått på kvalité. Upplevelsen av kunskapsområdena mäts endast i vilken grad respektive område anses vara viktigt för respondenterna.
Kunskapsnivån för respektive kunskapsområde skattas också utifrån varje respondents egna
upplevelse.

4.4 Datainsamling och tillvägagångssätt
I utformandet av enkäten prövades frågorna att besvaras både av författarna och deras studiekamrater för att avgöra om enkäten gick att förstås och kunde besvaras utan problem. I ett
senare skede fick även en närstående ungdom till en av författarna testa att besvara enkäten
och lämna reflektioner. Förfrågan om deltagande i studien skickades ut via mail till sammanlagt 12 skolor. I och med processen av att skicka påminnelsemail, mer information till intresserade och kontakta skolpersonal via telefon, tackade tillslut 3 skolor ja till deltagande.

Då surveyundersökningar online tenderar att få lägre svarsfrekvens än fysiska enkäter som
delas ut via post eller på plats (Bryman, 2011) , så valdes varianten där man delar ut enkäten
direkt i hand till respondenterna. På den första skolan samlades 31 enkäter in, på den andra
skolan samlades 60 enkäter in och på den tredje skolan samlades 24 enkäter in. Samtliga del
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tagare fick en presentation av forskarna och information om studien, samt information om att
deltagandet var anonymt och frivilligt. Skolorna fick även erbjudande om att ta del av den
färdigställda studien om så önskades. Sammanfattningsvis samlades 115 enkäter in 94 stycken var användbara.

4.5 Analysmetod
Analys genomfördes med hjälp av statistikprogrammet SPSS. Univariata analyser gjordes
inledningsvis, i syfte att studera en variabel i taget och beskriva dess statistiska egenskaper, i
enlighet med beskrivningen i Djurfeldt et al. (2010). Nedan följer en tabell för att ge en bild
över studiens fyra univariata analyser.

Tabell 1
Tabell över studiens fyra univariata analyser

!
De statistiska egenskaperna som användes för att beskriva resultatet i de fyra analyserna var
medelvärde och standardavvikelse. Samtliga tabeller går att finna i bilaga 5.

Eventuella samband mellan olika variabler undersöktes genom korrelationsanalyser. Vid dessa analyser studerades korrelationen mellan variablerna i syfte att få en bild av relationen
mellan dem (Bryman, 2011). I föreliggande studie användes Pearsons korrelationskoefficient
som sambandsmått, där 1 är perfekt samband och 0 är inget samband alls (Bryman, 2011).
Alla korrelationsanalyser var “two-tailed” och signifikansnivån för varje analys var p<.05.

4.6 Bortfallsanalys
Svarsfrekvens och bortfall utgör viktiga aspekter i kvantitativa studier som denna. Svarsfrekvensen utgör den procentuella andelen av samplet som faktiskt besvarar frågorna. Bortfallet
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utgörs istället av de som inte besvarar frågorna (Bryman, 2011). Nackdelar med enkätundersökningar är bland annat att bortfallet tenderar att bli större jämfört med om man istället använt intervjuer som datainsamlingsmetod (Bryman, 2011). Trots detta så eliminerades bortfallsrisken till viss del, i och med att enkäterna delades ut och besvarades av de 18-åringar
som var närvarande vid själva datainsamlingstillfället. Bortfallet bestod då främst av elever
som var frånvarande vid den givna tidpunkten. Om en enkät är för krävande att besvara ökar
bortfallet. Detta kan, men behöver inte nödvändigtvis, bero på enkätens längd och antal frågor då respondenter faktiskt även kan besvara omfattande enkäter om de upplever att det är
intressanta frågor. En lockande layout och tydliga instruktioner är faktorer som minskar bortfallet (Bryman, 2011).

Enligt Mangiones mått så bedöms en svarsfrekvens över 85% som utmärkt, 70-85% är bra,
60-70% är acceptabelt, medan resultat under 50% är oacceptabelt (Mangiones, 1995, refererad i Bryman, 2011). Med dessa mått mätt så är föreliggande studies svarsfrekvens 82%, vilket innebär en bra svarsfrekvens. Den höga svarsfrekvensen kan, som tidigare nämnts, bero
på att enkäten var i pappersform och respondenterna fick besvara den i skolan, med författarna närvarande (Bryman, 2011). Risken är ganska stor för att man får tillbaka enkäter som endast är delvis besvarade och då en eller flera frågor inte besvaras så går viktig information
förlorad (Bryman, 2011). Så var fallet gällande 17 enkäter i föreliggande studie. Det är bättre
att använda sig av de enkäter som bedöms som användbara och inte de som tyder på att respondenten inte tar frågorna på allvar (Bryman, 2011). Utifrån detta har författarna i föreliggande studie resonerat sig fram till att då en eller två frågor missats i en enkät så har detta bedömts som ett misstag och enkäten är okej att användas. Dessa 17 enkäter har alltså bedömts
som användbara trots att några svar saknats. I fall då en respondent endast fyllt i första halvan
av enkäten eller besvarat alla frågor exakt lika så bedömdes dessa som ogiltiga, vilket i föreliggande studie omfattade 5 enkäter. Av totalt 115 utdelade enkäter blev 99 stycken besvarade
och 77 stycken av dessa var fullt ifyllda, men där 17 stycken ändå kunde användas. Totalt 5
stycken togs bort, därav återstod 94 giltiga enkäter.
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4.7 Validitet och Reliabilitet
Med validitet menas om man mäter det man avser att mäta, alltså huruvida teoretiska och
operationella definitioner överensstämmer (Bjereld, Demker, Hinnfors, 2009). Således utformades enkätfrågorna så att de stämde överens med studiens syfte och frågeställningar (se 3.0
och 4.3). Validitet kan delas upp och beskrivas i intern och extern validitet. Intern validitet
avser huruvida en slutsats som rymmer ett kausalt förhållande mellan två eller flera variabler
är hållbart eller ej (Bryman, 2011). För den föreliggande studien handlade detta om hur forskarna kunde vara övertygade om att de oberoende variablerna; informationskälla och kunskapsområde, åtminstone delvis orsakar variationen hos de beroende variablerna; upplevt
värde, tillförlitlighet, kunskap och betydelse.

Enligt Bryman (2011) så kan en tvärsnittsdesign bara studera kopplingar och relationer mellan variabler och inte slå fast en viss orsaksriktning. Detta innebär att den interna validiteten
var relativt låg för den föreliggande studien. Resultatet här tyder istället på att användningen
av en informationskälla kan påverka eller samvariera med upplevelsen av den och hur man
värderar dess tillförlitlighet. Däremot efterfrågas inte orsaken till användningen och upplevelsen av informationskällor så det gick därmed heller inte att utläsa några riktiga orsaksförhållanden. Författarna kunde endast spekulera kring dessa utifrån resultatet i jämförelse med tidigare forskning och teorier.

Extern validitet handlar om huruvida resultaten kan generaliseras utöver den specifika kontexten för undersökningen (Bryman, 2011). Då urvalet inte var slumpmässigt utfört och
samplet inte kan sägas vara helt representativt för målpopulationen, så blev det svårt att generalisera resultatet till en vidare population. Vidare innebär detta att även den externa validiteten blev låg. Med anledning av studiens höga svarsfrekvens så minimeras dock risken att
provet är partiskt i förhållande till studiepopulationen, vilket stärker den externa validiteten.

Till skillnad från validiteten så handlar reliabiliteten om förhållandet mellan den operationella
definitionen och empirin; undersökningsobjektet. Reliabilitet handlar om hur man mätt det
man avser att mäta och om resultaten blir detsamma eller annorlunda om man gör undersökningen igen. (Bjereld et al., 2009; Bryman, 2011). För att öka tillförlitligheten och transpa
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rensen så har författarna för föreliggande studie lagt tid på en noggrann beskrivning av val
och tillvägagångssätt. Det finns alltid en risk att andra respondenter i en annan kontext skulle
kunna ge andra svar än de i denna studie, men resultaten avses också att analyseras utifrån
denna aspekt.

Vidare kan resultat påverkas av mätinstrument, till exempel en enkät med oklara frågor. Bryman (2011) skriver att det är viktigt att göra en pilotstudie, för att se hur forskningsinstrument
fungerar innan den riktiga undersökningen. Utifrån detta har enkätfrågorna testats enligt beskrivningen och därefter har författarna kunnat samla in reflektioner huruvida frågorna är förståeliga och enkäten i sin helhet pedagogisk. Dessa har sedan tagits hänsyn till vid arbetet
med att forma den slutgiltiga enkäten.

Den höga svarsfrekvensen tyder på att frågorna gick att förstå och var relativt intressanta att
besvara. Däremot förekom en del tecken på att det inte var helt problemfritt att besvara enkäten, vilket skulle kunna ha bidragit till slumpmässiga svar som i sin tur påverkar tillförlitligheten (se rubrik 4.8). Då respondenterna för studien blev så pass många så har resultatet kunnat visa sådana mönster att detta inte har noterats vara ett problem i föreliggande studie.

4.8 Metoddiskussion
Författarna diskuterade valet av enkäter som insamlingsmetod och jämfört detta med andra
alternativ. Kvalitativa intervjuer hade kunnat vara en lämplig metod för att fånga ungdomars
subjektiva upplevelse och uppfattning om informationskällor och kunskapsområden inom sex
och samlevnad. Denna datainsamlingsmetod hade dock inneburit svårigheter att nå en övergripande uppfattning. Den beskrivande karaktären för denna studie motiverade det slutgiltiga
valet av enkäter, istället för intervjuer som metod för datainsamling. Fördelen med enkäter är
också att de ofta går snabbare och är billigare att administrera än intervjuer (Bryman, 2011).

Enkäter medför dessutom ingen intervjuareffekt, dvs att respondenterna försöker ge en positiv bild av sig själva, som de är benägna att göra när intervjuare är närvarande (Bryman,
2011). Vidare var det fördelaktigt att ungdomarna i vår studie var anonyma och den insamlade datan konfidentiell, vilket också reducerar risken för effekter om social önskvärdhet. Även
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då forskarna trots allt var närvarande vid tillfället för datainsamlingen så var respondenterna
mer eller mindre självständiga i att läsa och besvara frågorna. Vissa klasser verkade önska
vidare förklaring kring enkäten och frågorna, då detta uttrycktes högt av några elever, samt då
flera vände sig till kompisen bredvid och viskade med varandra. Detta kan grundas i att enkäten möjligtvis innehöll för svåra begrepp för respondenterna, eller att ungdomarna inte fått
tillräckligt med information inför genomförandet. Det skulle även kunna bero på att den helt
enkelt upplevdes för omfattande för dem. En bättre och mer strukturerad pilotstudie på fler
testpersoner hade kunnat gjorts för att förbättra enkäten ytterligare och bidragit till färre problem för respondenterna vid undersökningstillfället. Eftersom enkäter dock inte passar alla,
då en del exempelvis har läs- och skrivsvårigheter, så skulle detta också kunna vara orsak till
att visst bortfall eller felkällor förekom (Bryman, 2011).

De första 10 enkätfrågorna avsåg mäta hur värdefulla olika informationskällor upplevdes av
respondenterna och frågorna ställdes på samma sätt för 10 olika områden; “Hur värdefull
upplever du att följande informationskällor har varit för dig överlag vid frågor, funderingar
eller intresse kring (kunskapsområde)?”. Då frågorna var ställda på samma sätt, så behövde
respondenterna endast reflektera över varje nytt kunskapsområde och sedan besvara frågan på
samma sätt. Kunskapsområdena förklarades inledningsvis i anslutning till frågan, däremot så
förklarades inte begreppet “värdefull”. Det går att diskutera huruvida tydligare förklaringar
hade hjälpt respondenterna att besvara enkäten lättare eller om detta istället hade gjort det
svårare för dem att ta ställning till frågorna. Då upplevelsen av begreppet “värdefull” inte behövde tolkas djupare än att respondenterna förhöll sig till de olika graderna av begreppet, så
menar författarna att en förklaring inte behövdes för detta. Förklaringarna kring kunskapsområdena avsåg ge en fingervisning för vilken typ av kunskap det handlade om, där respondenterna antingen kunde ha känt igen alla exempel eller endast delar av dessa för att kunna besvara frågan. Oavsett vilket så kunde de ta ställning till dessa utifrån svarsalternativen.

Av olika anledningar har vi avråtts från att göra en studie där frågor om porr får ta plats, då
detta anses vara ett känsligt ämne utifrån etiska aspekter. Detta kan man diskutera kring om
det är bra eller dåligt. Författarna har tagit ställning till de förutsättningar som funnits för
denna studie och kommit fram till att det inte går att undersöka ungdomars användning av
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porr. Däremot går det att problematisera och diskutera vad det sänder för signaler. Tidigare
forskning visar att barn och unga använder porr till viss del som informationskälla till kunskap och sex och samlevnad. Porr är något naturligt förekommande för många och därmed
borde det inte vara något att skämmas över. Porr hade kunnat ingå som en alternativ informationskälla, för att signalera att det är något som förekommer och därmed måste kunna diskuteras utan att man skuldbelägger någon. För att ändå få med porrkonsumtion i mätningen så
har författarna istället operationaliserat detta till en informationskälla med benämningen
”Andra webbsidor med bilder eller filmer om sex och sexualitet”, där pornografi kan sägas
ingå. Med pornografi utgår författarna från en allmänt vedertagen definition, alltså bilder eller filmer där personer uttrycker sexualitet eller sexuella handlingar. Däremot kan respondenterna ha tolkat källan som något annat än författarna.

Studien avsåg inte jämföra olika åldrar, olika könsidentiteter eller liknande och därmed förekom inga bakgrundsvariabler för respondenterna att kryssa i. Detta kan diskuteras ha inneburit både för och nackdelar, då det hade kunnat vara intressant att jämföra resultatet utifrån exempelvis kön. Däremot hade det inneburit en något längre enkät för respondenterna att ta sig
igenom, samt fler aspekter att redovisa på ett tydligt och bra sätt, vilket hade krävt mer tid än
vad den föreliggande studien hade att förhålla sig till.

4.9 Etiska överväganden
Studier på ungdomar kan anses vara problematiska ur ett etiskt perspektiv beroende på val av
forskningsämne och ungdomarnas ålder. För att bemöta denna problematik
valdes en population bestående av ungdomar som fyllt 18 år. 18-åringar har rättshandlingsförmåga att själva agera juridiskt, alltså att själva ingå avtal (Leviner & Eneroth, 2014, s.
117-118). Således kan ingen annan än de själva bestämma om de ska delta i studien eller inte.

Vidare gjordes en etisk egengranskning i enlighet med Högskolan Dalarnas forskningsetiska
anvisningar (se bilaga 1). Deltagandet skedde avidentifierat och inga personuppgifter behandlades, vilket medförde att inga av de insamlade enkäten gick att koppla ihop med en viss deltagare. De insamlade enkäterna förvarades inlåsta när dessa inte användes i forskningsyfte av
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författarna. Enkätsvaren omformulerades till elektronisk data och efter studiens färdigställande strimlades de fysiska enkäterna.

Avseende datainsamlingen samlades 115 enkäter in. Av dessa var 77 stycken helt ifyllda, 17
stycken saknade svar på en eller flera frågor och 5 stycken saknade svar halvvägs in i enkäten. De resterande 16 enkäterna var inte ifyllda alls. Detta innebär att 21 stycken av de som
blev tilldelade en enkät ej gav samtycke till deltagande och de resterande 94 respondenterna
gav sitt samtycke.
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5. Resultat
Här presenteras det empiriska materialet, dvs vad som framkommit av studien. Totalt deltog n
= 94 personer i undersökningen. Resultatet redovisas i samma hierarkiska ordning som frågeställningarna är framförda (se rubrik 1.2), samt i enlighet med tabell över bivariata analyser
(se rubrik 4.5, tabell 1). För tabeller se bilaga 5, tabell 1-4, där resultatet presenteras i sin helhet. Under vardera resultatpresentation medföljer en tabell för att tydliggöra den hierarkiska
ordningsföljden.

5.1 Värdet på informationskällor
Från tabell 1 utläses att de tre mest värdefulla informationskällorna oberoende av kunskapsområde var vänner/partner (M=3,17 SD=0,89), webbsidor för sexualupplysning (M=2,52
SD=0,96) och ungdomsmottagning (M=2,48 SD=0,95). De tre minst värdefulla upplevdes
vara tv-program/tv-serier/film/reklam (M=1,84 SD=0,72), webbsidor med bilder/filmer om
sex och sexualitet (M=1,84 SD=0,79) och tidningar/böcker (M=1,53 SD=0,59).

!
Diagram 1. Informationskällors upplevda värde oberoende av kunskapsområde.
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5.2 Tillförlitlighet
Enligt tabell 2 var de tre mest tillförlitliga informationskällorna föräldrar/vårdnadshavare
(M=3,77 SD=1,08), ungdomsmottagning (M=3,77 SD=1,11) och vänner/partner (M=3,74
SD=,94). De tre minst tillförlitliga var tidningar/böcker (M=2,56 SD=,92), tv-program/tv-serier/film/reklam (M=2,37 SD=,92) och webbsidor med bilder/filmer om sex och sexualitet
(M=2,22 SD=1,02).

Diagram 2. Informationskällors upplevda tillförlitlighet.

5.3 Upplevd kunskap
Utifrån tabell 3 utläses att respondenterna upplevde sig ha bäst kunskaper inom följande tre
kunskapsområden; preventivmedel och säkrare sex (M=4,04 SD=1,01), kropp och kön
(M=3,83 SD=,94) och sätt att ha sex (M=3,81 SD=1,07). Vidare upplevde de sig ha sämst
kunskaper om följande tre områden; samhällskroppen (M=3,23 SD=1,09), när sex inte fungerar (M=3.23 SD=1,14) och HBTQ+ (M=3,07 SD=1,33).

!
Diagram 3. Upplevd kunskapsnivå inom olika kunskapsområden.
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5.4 Betydelsen av kunskapsområden
Tabell 4 redovisar att relationer (M=3,92 SD=1,08), preventivmedel och säkrare sex (M=3,89
SD=1,110) och våld och övergrepp (M=3,73 SD=1,25) upplevdes som de tre mest betydelsefulla kunskapsområdena. De tre minst betydelsefulla kunskapsområdena var samhällskroppen
(M=3,47 SD=1,22), när sex inte fungerar (M=3,38) och HBTQ+ (M=2,81 SD=1,29).

!
Diagram 4. Upplevd betydelse av olika kunskapsområden.
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6. Analys
I detta kapitel följer en analys av resultatet utifrån frågeställningarna med koppling till tidigare forskning och Freires teori om medvetandegörande. Analysen är skriven utifrån frågeställningarnas ordningsföljd och ger en bild av informationskällornas upplevda värde och kvalitet.

6.1 Värdet av olika informationskällor för kunskap
Högsta värdena avseende upplevt värde hos informationskällorna överlag, uppnås av vänner/
partner och ungdomsmottagning, som alltså upplevs vara “måttligt värdefulla”, enligt studiens mått. Resultatet antyder att vänner och partner är den värdefullaste informationskällan
avseende 8 av 10 kunskapsområden. Av de resterande två, upplevdes sociala medier som värdefullast för kunskap inom HBTQ+ och ungdomsmottagningen som mest värdefull för information gällande området “Könssjukdomar och HIV”. Det lägsta värdet hade källan “tidningar/böcker”, som upplevs som inte alls till lite värdefull. Bland de lägsta värdena fanns
även informationskällorna “tv-program/tv-serier/filmer/reklam” och sedan “webbsidor med
bilder/filmer om sex och sexualitet”. Nedan följer en analys av studiens mest betydelsefulla
resultat avseende vilka informationskällor som är mest respektive minst värdefulla för vilka
kunskapsområden.
Sociala medier & HBTQ+
Att sociala medier upplevdes mest värdefull avseende kunskap inom HBTQ+, skulle utifrån
vad Pascoe (2011) skriver, kunna ha att göra med att man kan vara anonym på internet och att
det är en lättillgänglig informationskälla. Enligt McDavit & Mutchler (2014) kan vänner endast stötta varandra i frågor om de kan prata öppet om dessa. Att prata med sina vänner/partner, som annars är den värdefullaste informationskällan överlag, kan då istället bli känsligt
om man har olika normer att förhålla sig till eller då vännerna inte ingår i HBTQ+ som grupp,
när man själv gör det. Därför kanske sociala medier är att föredra då tillgängligheten gör det
möjligt för ungdomar att nå ut till andra med liknande frågor och bli förstådd. Trots detta så
värderades vänner/partner som den sekundärt värdefullaste informationskällan för området
HBTQ+, vilket utifrån en bedömning av siffran inte skiljer sig särskilt långt från sociala medier. Det skulle kunna innebära att även då problem kan uppstå så är vänner/partner även här
en värdefull informationskälla.
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Vilket språk som används vid samtal om sexuella risker kan också påverka om man upplever
vännerna ge stöd eller inte (McDavit & Mutchler, 2014). Utifrån detta skulle man därmed
kunna ifrågasätta vad det innebär att vänner och partners upplevs vara den mest värdefullaste
informationskällan och om ungdomars sexualitet och sexuella hälsa påverkas negativt av
gruppnormer och språkbruk? Viktigt att poängtera är att även om vänner och partners inte är
en särskilt saklig och objektiv informationskälla, behöver inte det betyda att den inte kan vara
värdefull. Styrkan med denna typ av källa skulle istället kunna vara förmågan att ge och få
stöd, dela erfarenheter och diskutera sig fram till en bättre förståelse.
Ungdomsmottagningen & Könssjukdomar och HIV
Att ungdomsmottagningen är en värdefull källa för studiens respondenter kan tolkas utifrån
vad Kånåhols et al. (2011) menar, om att ungdomsmottagningar fungerar som ett komplement
till sexualundervisningen i skolan. Resultatet skulle således både kunna lyfta ungdomsmottagningen som en källa med kvalité, eller sänka skolundervisningen som eventuellt bristande
i sin kvalité, i avseende av att kompletterande informationskällor upplevs behövas. Detta
skulle därmed även kunna förklara varför skolans sexualundervisning upplevdes som endast
lite värdefull av studiens respondenter.

Resultatet avseende att ungdomsmottagningen upplevs värdefull vid frågor och funderingar
kring könssjukdomar och HIV kan tolkas som förståeligt, då ungdomsmottagningar i Sverige
genomför STI-tester. Efter ungdomsmottagningen upplevs “webbsidor för sexualupplysning”
värdefullast, vilket heller inte är ett förvånande resultat då informationskällor såsom RFSU
och UMO erbjuder ett stort utbud av information om sexuellt överförbara sjukdomar och är
saklig i sin karaktär. Vidare erbjuder dessa webbsidor information om stöd och rådgivning.
Först på tredje plats kommer här vänner/partner som en värdefull informationskälla gällande
könssjukdomar och HIV. Författarna tolkar detta resultat som att källan är värdefull i den mån
att vänner och partners kan erbjuda ett personligt stöd vid en situation där man blivit drabbad
av HIV eller någon annan könssjukdom.
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Pornografi, Sätt att ha sex & Kropp och kön
Bland de minst värdefulla informationskällorna fanns “tv-program/serier/filmer/reklam” och
“webbsidor med bilder/filmer om sex och sexualitet”. Dessa är båda media/internet-relaterade
källor, som skulle kunna tolkas som användbara och tillgängliga (Pascoe, 2011). Enligt Pascoe’s studie, så använder ungdomar webbsidor för att få information om sexualitet och sexuell hälsa. Webbsidor kan däremot tolkas rymma olika typer av information, där både sidor för
sexualupplysning och sidor med bilder/filmer om sex och sexualitet, kan ingå. Trots att denna
källa inte upplevdes så värdefull överlag, så visades denna vara bland de värdefullaste för
kunskapsområdet “kropp och kön” och “sätt att ha sex”. Utifrån detta skulle forskningen
kunna sägas stämma överens med föreliggande resultat, avseende delen i att webbsidor kan
användas för information om kropp och kön. Detta då kön också tas upp av Pascoe, som ett
område ungdomar söker information i sin medieanvändning. Detta medan webbsidor för sexualupplysning kanske snarare anses mer värdefull vid frågor om “preventivmedel och säkrare
sex” eller “könssjukdomar och HIV”, i enlighet med den föreliggande studiens resultat.

Källan “webbsidor med bilder/filmer om sex och sexualitet” menar författarna ska kunna tolkas som pornografi. Resultatet kring “webbsidor med bilder/filmer om sex och sexualitet”,
som pornografi är värt att lyfta vidare, då det även kan tolkas gå i linje med vad Mattebo et.
al (2014) redovisar i sin studie, om att pornografi används som både informationskälla och
vid stimulans. Genom att studera “sätt att ha sex” och “kropp och kön” utifrån pornografi så
kan ungdomar därmed också få kunskap om dessa områden. Föreliggande studieresultat och
Mattebos resultat kan även tolkas utifrån att eleverna i Nylunds (2008) studie önskar mer
praktisk kunskap om sex i skolans sexualundervisning. Med bakgrund i detta, så söker sig
kanske ungdomar till sådana webbsidor för att få den praktiska kunskapen, som de inte får i
skolan. En kvarstående fråga här är vilka konsekvenser detta kan ha med tanke på vad Mattebo et al. (2014 lyfter om att pornografi uttrycker en verklighetsbild som inte går hand i hand
med nationella och allmänna hälsomål, sociala lagar och förordningar.

Ett annat sätt att tolka valet av källan som avser pornografi för kunskap om “sätt att ha sex”,
skulle utifrån vad Pascoe (2011) säger om fördelarna med internet, då man kan vara anonym
med pinsamma frågor. Därmed skulle “sätt att ha sex” kunna anses vara ett område för pin
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samma frågor, som man inte gärna delar i klassrummet och därför väljer att vända sig till internet istället.
Brist på värdefulla källor för kunskap om När sex inte fungerar
Informationskällornas värde i relation till de olika kunskapsområdena visade att 6 av 10 källor upplevdes minst värdefulla för kunskap om “när sex inte fungerar”. Dessa var Förälder/
vårdnadshavare (1,73), Syskon (1,58), Skolundervisning (1,77), Sociala medier (1,72), Tidningar/böcker (1,41) och Tv-program/serier/filmer/reklam (1,49). Resultatet visar alltså att
fler än hälften av informationskällorna väljs bort i sökandet av information kring “när sex
inte fungerar”. Detta skulle, precis som “sätt att ha sex” kunna förklaras som ett känsligt område, som kan vara svårt att ta upp inför familjen, skolan eller på sociala medier och därför
används heller inte dessa källor för detta kunskapsområde. I dagens läge, så kan man också
förstå om ungdomar inte vänder sig till tidningar och böcker med sina frågor och funderingar,
eftersom allt man behöver är en dator eller smartphone för att ta reda på saker. Tv-program/
serier/filmer/reklam kanske heller inte främst fokuserar på att beröra området “när sex inte
fungerar”.

6.2 Tillförlitlighet bland informationskällorna
Ungdomsmottagningen och föräldrar/vårdnadshavare upplevdes som mest tillförlitliga och
fick samma medelvärde. Strax efter rankas vänner/partner. Att dessa källor anses tillförlitliga
skulle kunna tänkas ha att göra med att ungdomsmottagningen är en känd aktör som finns
över hela Sverige, finansierad av Sveriges landsting och regioner, samt är gratis för alla ungdomar. Detta skulle därmed kunna bidra till att ungdomsmottagningen upplevs ha hög tillförlitlighet hos respondenterna. Det kan även tänkas att närstående personer, som förälder/vårdnadshavare och vänner/partner, också upplevs vara tillförlitliga av just den anledningen att de
är närstående.

Lägst grad av tillförlitlighet finns hos “webbsidor med bilder eller filmer om sex och sexualitet” och “tv-program/tv-serier/filmer/reklam”. I botten kan man därmed återigen se två varianter av informationskällor som avser internet/medier. Den tidigare forskningen pekar på att
det finns en oro och osäkerhet kring media och internet, då anonymiteten och lätt-tillgänglig
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heten kan innebära att utrymme ges till osäkra och icke-seriösa källor vid ungdomars inhämtande av kunskap (Pascoe, 2011; Georg et. al 2015). Med bakgrund i detta så kan den låga
tillförlitligheten hos “webbsidor med bilder/filmer om sex och sexualitet” och “tv/serier/filmer/reklam”, som källor inom media/internet, förklaras. Då pornografi också är en av de
mest eftersökta ämnena på internet, enligt Häggström-Nordin et al. (2006), så kan man tolka
det som ett exempel på en osäker källa på internet, som därmed har låg tillförlitlighet. I det
avseendet stämmer forskningen överens med föreliggande studies resultat.

6.3 Upplevd kunskap inom sex och samlevnad
Angående kunskapsnivån inom sex och samlevnad så upplevde respondenterna att de hade
goda kunskaper kring “preventivmedel och säkrare sex”, som fick högsta värdet av alla kunskapsområden. Området med lägst värde var HBTQ+ , där upplevelsen speglade ett värde av
“måttlig kunskap”. Resterande kunskapsområden låg på en nivå av måttlig till god kunskap.
Det generella resultatet visar därmed att respondenterna upplever sig som minst ha måttlig
kunskap inom sex och samlevnad överlag.

Föreliggande studies resultat kan analyseras genom resultatet som Lesta, Lazarus & Essén
(2005) fick i deras studie. De fann att attityder om preventivmedel genomsyras av negativa
stereotyper. Dock är det viktigt att belysa att föreliggande studie undersökte den upplevda
kunskapen och inte faktiska kunskaper, samt att den applicerade studien inte bestod av svenska ungdomar. Vad som kan orsaka eventuella negativa stereotyper kan kopplas ihop med vad
McDavitt & Mutchler (2014) fann, att det sätt som ungdomar talar och sexuell hälsa kan påverka hur de praktiserar säkert sex. Vidare menar Heikki Tikkanen, Abelsson & Forsberg
(2011) att ungdomarna i deras studie efterfrågade preventiv information på internet. Sammanfattningsvis finner författarna endast svaga liknelser mellan den tidigare forskningens och den
föreliggande studies resultat, om den höga upplevda kunskapsnivån inom området “preventivmedel och säkrare sex”. Liknelserna visar dock tecken på att även om ungdomar upplever
att de har goda kunskaper, så betyder inte det att det är faktiska kunskaper.

Resultatet avseende HBTQ+, som det området som respondenterna upplevde sig ha minst
kunskap om i jämförelse med övriga områden, går i linje med Peterssons studie från 2010.
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Där visades att högstadieeleverna i stora drag var nöjda med skolans sexualundervisning,
men att det också fanns ett intresse för ytterligare undervisning kring sexuella läggningar.
Även då elevernas ålder skildes sig något åt från respondenterna i föreliggande studie, så kan
man utifrån denna bakgrund utläsa att det möjligtvis inte var en slump att kunskapsnivån för
området HBTQ+ värderades lägst denna gång. Dock så behöver inte en lägre upplevd kunskapsnivå betyda att man önskar mer kunskap inom ett område. På samma sätt kan man även
säga att en högre kunskapsnivå inte nödvändigtvis innebär att man inte vill få lära sig mer.

6.4 Kunskapsområden som upplevs viktiga för ungdomar
Bland kunskapsområdena visades att relationer var viktigast överlag, därefter kommer preventivmedel och säkrare sex. Minst viktigt upplevdes HBTQ+. Det generella resultatet visar
alltså att respondenterna överlag upplevde alla kunskapsområdena som måttligt till mycket
viktiga. Enligt Heikki Tikkanen, Abelsson & Forsberg (2011) är ungdomars kunskapsbehov
störst inom just relationer. Med bakgrund i detta kan man utläsa att dessa studiers resultat
skiljer sig åt. Då den upplevda kunskapen om relationer uppnår ett värde om måttligt till goda
kunskaper och att området upplevs mycket viktigt, så kan man tolka föreliggande resultat
som att ungdomar är nöjda med deras kunskapsbas om relationer. Detta skulle kunna tyda på
att kunskapsbehovet har förändrats sedan 2009, eller också att behovet skiljer sig beroende på
vart man befinner sig. Däremot kan återigen respondenterna i denna studie, fortfarande önska
mer kunskap även om de upplever sig ha en ganska hög kunskapsnivå. Att HBTQ+ inte upplevdes som ett lika betydelsefullt kunskapsområde går dock inte hand i hand med att Peterssons (2010) resultat om att ungdomar önskar mer kunskap om sexuella läggningar.

6.5 Samband och samvariationer
Författarna studerade två delar i undersökningen; Informationskällor och kunskapsområden
inom sex och samlevnad. Hittills har resultaten analyserats utifrån medelvärden. Nedan följer
en presentation och analys av studiens värdefullaste fynd avseende sambandsanalysernas resultat. Resultatet i sin helhet går att finna i bilaga 5, tabell 5 och 6.
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Sambandsanalys kring värde, användning, tillförlitlighet och kunskap
Den första studerade korrelationen var relationen mellan en informationskällas upplevda värde och användning, samt den upplevda kunskapen inom ett kunskapsområde. Utifrån tabell 5
(bilaga 5) framgår att det råder ett samband mellan hur värdefull en informationskälla är avseende ett visst kunskapsområde, och den upplevda kunskapen inom just det området. Däremot finns ingen relation mellan själva användningen av en informationskälla och dess värde.
Upplevd kunskapsnivå hos respondenterna korrelerar således med hur värdefull de upplever
informationskällan, men inte i vilken omfattning informationskällan används.

Det andra sambandet som studerades var relationen mellan informationskällors värde, användning och tillförlitlighet, där författarna fann liknande resultat som vid ovan, utifrån tabell
6 (bilaga 5). Tabellen visar att hur pass värdefull en informationskälla upplevs korrelerar med
hur tillförlitlig den är, medan tillförlitligheten däremot inte korrelerar med i vilken omfattning
informationskällan används.

Då sambandet mellan värde och kunskap, respektive värde och tillförlitlighet, uppnår ett
samband om 0,5 enligt Pearsons mått mätt, innebär detta att 25% av utfallet kan förklaras av
korrelationen. Detta tyder på ett starkt samband. Resultatet visar en korrelation, men inte
kausalitet. Detta innebär att variablerna hänger ihop, men det går inte att säga att variationen i
den ena variabeln beror på den andra variabeln.
Sambandsmönster och betydelser
De tre kunskapsområden som överlag upplevs vara minst betydelsefulla (samhällskroppen,
när sex inte fungerar och HBTQ+) är även de som respondenterna upplever sig ha minst kunskap om. Kunskapsområdenas värden speglar dock en nivå av “måttligt viktiga” och “måttliga kunskaper”, vilket innebär att även då de är längst ner i den hierarkiska ordningen för det
övergripande resultatet, så är de ändå inte oviktiga. De är mer än lite viktiga och respondenterna har mer än lite kunskap om dessa, enligt dem själva.

“Könssjukdomar och HIV” och “Preventivmedel och säkrare sex” var områden där informationskällorna skolundervisning, webbsidor för sexualupplysning och ungdomsmottagningen
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upplevdes värdefulla. Dessa källor skulle kunna tolkas som naturliga alternativ att vända sig
till för information om just dessa områden. Ungdomsmottagningens syfte är att ungdomar ska
kunna komma och gå för att testa sig för könssjukdomar, få symtom kollade eller fråga om
sådant som har med sex och samlevnad att göra (UMO, 2018). Ungdomsmottagningen liknar
på så vis webbsidor för sexualupplysning, exklusive det personliga mötet. När det gäller
skolundervisningen som informationskälla, så är dessa två områden något som skolan har
större möjligheter att informera om relativt sakligt och objektivt, utan att elever nödvändigtvis behöver komma med pinsamma eller personliga frågor.

De områden som upplevts viktiga överlag för respondenterna har de även upplevt att de har
måttliga till goda kunskaper inom, åtminstone när det gäller “preventivmedel och säkrare
sex”. Detta kunskapsområde upplevs överlag som det näst viktigaste och där respondenterna
upplever att de har bäst kunskaper inom. Föreliggande studie visar även att ungdomar hämtar
den huvudsakliga kunskapen om området från vänner eller partner och sekundärt från webbsidor för sexualupplysning. Resultatet går delvis ihop med det aktuella kunskapsläget om vad
ungdomar önskar mer kunskap inom. Enligt Heikki Tikkanen, Abelsson & Forsberg (2011)
efterfrågar ungdomar preventiv information på internet. Således kan resultatet tolkas som att
kunskapsbehovet inom området utifrån efterfrågan är uppnått från 2009, då deras studie genomfördes. Vidare uppger Nylund (2008) att den svenska sexualundervisningen fokuserar
främst på könssjukdomar, vilket kan tolkas sammanfalla med kunskap om säkrare sex. Dock
utläses av föreliggande studies resultat, att skolundervisningen inte är den primärt värdefullaste informationskällan för detta område. Detta kan sägas tala för att ungdomar inte hämtar
sin adekvata kunskap om området därifrån, utan istället ifrån källan “webbsidor för sexualupplysning”.

Ungdomar upplevde sig även ha goda kunskaper om sätt att ha sex och att kunskapsområdet
var viktigt. Resultaten kring “sätt att ha sex” kan analyseras vidare avseende vänner/partners,
som visades vara den värdefullaste informationskällan och därefter kom “webbsidor med bilder/filmer om sex och sexualitet”. Den sistnämnda utläses ha ett lågt värde av upplevd tillförlitlighet, medan vänner/partner upplevdes som en tillförlitlig källa. Vänner/partners menar
författarna kan tolkas som en naturlig informationskälla vid funderingar inom detta område,
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då sex och sexualitet till stor del handlar om att utforska och hitta sin egen väg, troligtvis tillsammans med sin partner.

Porranvändning har även visat sig påverka förväntningar, attityder och beteende vid sexuella
relationer (Waltman, 2014; Mattebo, et. al, 2014, Häggström-Nordin, et. al, 2006). En påverkan som McDavitt & Mutchler (2014) menar vänner/partners också kan medföra, med den
enda skillnaden att vänner/partners upplevs vara en mer tillförlitlig källa. Utifrån detta kan
man tolka det som att ungdomar hade kunnat behöva en informationskälla, som på ett normativt och objektivt sätt delger information och inspiration om sätt att ha sex, samtidigt som den
går ihop med nationella och allmänna hälsomål, sociala lagar och förordningar, samt med
ungdomars sexuella hälsa i fokus.

6.6 Kunskap via empowerment
I föreliggande studies resultat framgick att vänner/partner är den mest värdefulla informationskällan oberoende av kunskapsområde. Med bakgrund i Freires teori, så kan vänner och
partner beskrivas som en typ av källa för information som ges via dialog på lika villkor, dvs
horisontell kommunikation. Dock kan källan även bestå av vertikal kommunikation om maktfördelningen inte är jämn och den ena parten inte får komma till tals, vilket omöjliggör kritisk
reflektion. Med anledning av att vänner och partner även upplevs vara en tillförlitlig källa så
finns det dock skäl för tolkningen att vänner och partner möjliggör den största graden av horisontell kommunikation, vilket i sin tur går hand i hand med vad Freire menar är en god dialog och förutsättningen för praxis - frigörelse. Därav tolkar författarna att vänner och partner,
både utifrån studiens resultat och teorin, är den värdefullaste informationskällan för kunskap
inom sex och samlevnad.

Sociala medier upplevdes vara den mest värdefulla informationskällan för kunskap inom
HBTQ+. Sociala medier, såväl som vänner och partners, är av en social karaktär och möjliggör till stor del en horisontell kommunikation. Skillnaden är dock att sociala medier inte möjliggör ett personligt möte, vilket kan förklara varför vänner/partner upplevs som en mer värdefull informationskälla. Utifrån Freires teori om praxis, föreliggande studies resultat om
värde och kunskapsbilden från den tidigare forskningen, så kan författarna se ett mönster
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kring de informationskällor som möjliggör social interaktion. De är alla källor som upplevs
bidra till adekvat kunskap om sexualitet och sexuell hälsa hos ungdomar. Där kan sociala
medier anses vara ett verktyg för att nå en bredare vidd av personer att inhämta kunskap från.
Dock förklarar inte detta varför webbsidor för sexualupplysning upplevs som en mer värdefull informationskälla än ungdomsmottagningar. Däremot har dessa två källor mycket liknande värden i resultatet överlag, vilket är av vikt att poängtera.

Enligt resultatet är ungdomsmottagningen mer värdefull när det kommer till kunskapsområden av en något mer praktisk karaktär, som preventivmedel och säkrare karaktär samt könssjukdomar och HIV. Det kan förstås utifrån att man kan testa sig för könssjukdomar på ungdomsmottagningen, samt träffa barnmorska för att få preventivmedel utskrivet. Webbsidor för
sexualupplysning är enligt resultatet istället värdefull för kunskapsområdena kropp och kön,
HBTQ+ och när sex inte fungerar, vilket författarna tolkar är på grund av dess informativa
karaktär. Ungdomsmottagning är oftast ett måste om man som ungdom behöver testa sig eller
få preventivmedel utskrivet och för att använda ungdomsmottagning som en informationskälla så måste ungdomen träffa en barnmorska personligen. Ett besök är däremot inte nödvändigt för att använda webbsidor för sexualupplysning som en informationskälla, vilket kanske
talar för att denna källa är bättre på att möjliggöra neutrala maktpositioner, vilket uppstår i
mötet mellan hjälpsökande och professionell. Dock består ungdomsmottagningar som sagt av
det personliga mötet som, till skillnad från webbsidor för sexualupplysning, möjliggör ömsesidigt utbyte av information. Det är en “ge-och-ta”-relation. För att ungdomen ska få hjälp av
barnmorskan behöver ungdomen delge information om sin situation. För att barnmorskan ska
kunna hjälpa ungdomen behöver barnmorskan delge medicinsk information. Viktigt att anvisa är å ena sidan återigen att den professionella alltid besitter en maktposition över den
hjälpsökande, vilket försvårar dennes frigörelse. Således går det att ifrågasätta om ungdomsmottagningar verkligen möjliggör en horisontell kommunikation.

Då det är upp till varje professionell att reflektera över maktförhållandet gentemot klient, som
vid ungdomsmottagningar, så är det därmed svårt att göra en bedömning kring om källan är
horisontell eller vertikal. Det beror på dynamiken i det personliga mötet mellan ungdom och
barnmorska. På så vis kanske webbsidor för sexualupplysning är mer horisontell, även om
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den inte inkluderar social interaktion, med anledning av att den inte skapar utrymme för maktobalanser mellan professionell och hjälpsökande. Denna informationskälla upplevs trots allt
vara värdefull för ungdomar och är frivillig att bruka. Webbsidor för sexualupplysning möjliggör dock inte en ömsesidig delgivning av information i samma mån som flertal andra informationskällor. Däremot byggs informationsinnehållet på dessa typer av webbsidor upp beroende på ungdomars behov av kunskap och är normativ till sin art. Således gör författarna
tolkningen att webbsidor för sexualupplysning är mer horisontell än ungdomsmottagningen
även om den sociala interaktionen saknas.

Huruvida pornografi är en horisontell eller vertikal form av kommunikation kan liknas med
författarnas analys om webbsidor för sexualupplysning. På samma sätt formas utbudet av information av efterfrågan, med skillnaden att innehållet på webbsidor med pornografi huvudsakligen styrs av vad mottagaren stimuleras av sexuellt. Båda informationskällorna kan därmed sägas erbjuda en horisontell kommunikation, med anledning av förhållandet mellan utbud och efterfrågan, vilket på ett sätt kompenserar för bristen på social interaktion. Däremot
söks och ges information utifrån olika syften på pornografiska webbsidor. Utifrån författarnas
tolkning av Freire kan syftet med den ena partens kommunicering påverka om dialogen i sin
helhet är vertikal eller horisontell. Om mottagaren (ungdomen) önskar information om olika
sätt att ha sex, med syftet att få kunskap om ämnet, så går inte det ihop med givarens (skaparen av den pornografiska webbsidan) syfte, som är att stimulera mottagaren sexuellt. Det råder inget ömsesidigt syfte med kommunikationen parterna emellan. Pornografiska webbsidor
tolkas således inte vara informationskällor som skapar de grundläggande förutsättningarna
för, vad Freire menar är, en god dialog, vilket i sin förlängning därmed inte möjliggör kritisk
reflektion och praxis.
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7. Slutdiskussion
7.1 Betydelsen av olika informationskällor för kunskap om sex och
samlevnad
Syftet med studien var att beskriva ungdomars användning av informationskällor bland olika
kunskapsområden inom sexualitet och sexuell hälsa. Dels var målet att resultatet skulle visa
vilka källor ungdomar använder och hur värdefulla och tillförlitliga dessa upplevs. Vidare
skulle resultatet ge svar på hur viktiga respektive kunskapsområde inom sex och samlevnad
är för ungdomar och hur de upplever sin kunskapsnivå inom dessa. Huvudsakligen kom studien fram till att respondenterna upplevde att den värdefullaste källan är “vänner/partner “och
de viktigaste kunskapsområdena är “relationer” och “preventivmedel och säkrare sex”. Informationskällornas värde och användning kan utifrån detta sägas variera utifrån kunskapsområde.

Därefter gav sambandsanalyserna mer information kring variablernas relation till varandra.
Vad man kan se utifrån studiens resultat är att om man upplever att en källa är värdefull så
tycker man också att den är tillförlitlig. Upplevelsen av värde hänger alltså ihop med en upplevelse av tillförlitlighet. Dessa två faktorer kan därmed också sägas spegla en informationskällans kvalité. Värdet på kunskapsområde korrelerar även med den upplevda kunskapen. Det
finns dock inget bevis för att användningen av en källa eller kunskap ska ha ett samband med
det upplevda värdet av dessa. Däremot kan detta samvariera i vissa fall.

Avslutningsvis kan man utifrån Freire tolka att det som gör en informationskälla värdefull,
när det kommer till kunskap inom sex och samlevnad, beror på källans förutsättning att neutralisera maktobalanser genom ömsesidigt vinnande, samt graden av social interaktion. För att
förbättra informationskällors kvalitet så skulle man kunna se till denna teori och på så vis
kanske kunna påverka ungdomars kunskaper om sexualitet och sexuell hälsa positivt.
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7.2 Styrkor och brister med studien
Studien är mycket övergripande och det finns många trådar att diskutera kring och studera
vidare. Att jämföra resultat från olika länder kan vara svårt då olika kulturer kan ha olika sätt
att se på sex och samlevnad som ämne och kunskapen inom detta. Detta har dock inte upplevts som ett problem i denna studie, då kopplingar som gjorts till den tidigare forskningen
endast presenterar ett alternativt sätt att tolka situationerna kring resultaten. Det kan även ha
funnits studier som passat bättre än andra för vår tidigare forskning.

Studien är utförd på en heterogen målpopulation, där urvalet inte har utförts så att samlet kan
sägas vara helt representativt. Vårt sampel kan inte sägas vara helt representativt för målpopulationen, då vi exempelvis inte sett till att ha lika stor andel flickor och pojkar. Då det inte
heller går att diskutera skillnader på respondenterna utifrån bakgrundsvariabler och på så vis
diskutera representativiteten. Variablerna värdefull och tillförlitlighet, speglade ett mått av
kvalité, vilka också kunde bevisas hänga samman med varandra. Andra val av begrepp hade
däremot kunnat ge andra svar och gjort att resultatet blev annorlunda, vilket författarna är
medvetna om.

Datainsamlingen skedde utifrån tid och närvaro, då forskarna behövde anpassa undersökningen efter skolsituationen. Detta innebar bland annat att antalet respondenter inte var lika
stort på alla tre skolorna. Då inga bakgrundsvaribaler funnits med i enkäten så går det inte att
diskutera skillnaderna mellan de enskilda respondenterna. Bara för att man upplever att man
inte har så mycket kunskap inom ett visst område betyder det inte att man önskar mer kunskap inom det. För att ta reda på mer kring dessa aspekter så hade man behövt ställa andra
typer av frågor som exempelvis; “Önskar du mer kunskap inom..?”

Resultaten om vänner/partner som den värdefullaste källan kan diskuteras kring om källan
verkligen bedömts i avseende för kunskap om sex och samlevnad eller om respondenterna
kan ha svarat utifrån en allmän inställning om att vänner/parters är värdefulla källor även när
det kommer till annat. Detta kan även vara relevant utifrån frågan om tillförlitlighet där källan också värderades högt. Vänner är, utifrån ett utvecklingsperspektiv, särskilt viktiga under
ungdomstiden, vilket däremot inte behöver avse deras roll som informationskälla. Respon
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denterna var dessutom väl införstådda i huvudämnet för studien vid genomförandet av enkäten, vilket borde räcka för att utgå att de därmed också värderat informationskällorna utifrån
dess betydelse förkunskap om sex och samlevnad.

De främsta fynden för studien är resultaten kring samband och samvariation som framkommit i och med den multivariata analysen. Eftersom resultaten visar på god signifikans så finns
det trots urvalsförfarandet stor chans att generalisera resultatet. Då den tänkta målpopulationen var ungdomar 18 år i Dalarna, så skulle även enkäten kunna vara värd att testa på andra
skolor inom landskapet eller i andra delar av Sverige. Trots begränsningarna så har författarna ändå lyckats få en bra storlek på samplet av studiepopulationen och en hög svarsfrekvens.
Dessutom har studien kunnat ta fram intressanta samband med hög signifikans. Tillsammans
lyfter dessa delar studiens värde och gör att fynden ändå skulle kunna säga något om hur 18åringar i Sverige upplever informationskällors betydelse för kunskap om sex och samlevnad.
Åtminstone att det skulle kunna generaliseras till 18-åringar i Dalarna.

7.3 Förslag på vidare forskning
Det främsta bidraget med studien tänker författarna är att temat kring informationskällor och
kunskap inom sex och samlevnad lyfts, då det handlar om ämnen som berör flera och där det
behövs reflekteras kring. Förutom att samma undersökning skulle kunna genomföras på andra skolor i Sverige, så kan det även tänkas vara relevant att komplettera studien med frågor
som formuleras annorlunda eller där andra begrepp avseende kvalité används. Beroende på
resultaten så skulle denna studies relevans på så vis kunna bekräftas och därmed stärkas eller
så kan nya upptäckter komma fram där resultat skiljer sig åt.

48

Referenslista
Adams, R. (2008). Empowerment, Participation and Social Work (4:e uppl). Hampshire: Palgrave Macmillian.

Ancheta, R., Hynes, C. & Shrier, L. A. (2005). Reproductive Health Education and Sexual
Risk Among High-Risk Female Adolescents and Young Adults. Journal of Pediatric and
Adolescent Gynecology, 18(2), 105-111. doi.org/10.1016/j.jpag.2005.01.005.

Askheim, O.P. & Starrin, B. (2007). Empowerment i teori och praktik. Malmö: Gleerups Utbildning AB.

Biltmark, I., Johnsson, C. & Titz, E. (2007). Hur påverkar skolans sexualundervisning ungdomars kunskap om sexuellt överförbara sjukdomar?. (Examensarbete, Högskolan Halmstad,
Halmstad). Hämtad från http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:237670/
FULLTEXT01.pdf.

Bjereld, U., Demker, M., Hinnfors, J. (2009). Varför vetenskap? 3:10 uppl. Lund: Studentlitteratur AB.

Bleakley, A., Hennesy, M., Fishbein, M. & Jordan, A. (2009). How Sources of Sexual Information Relate to Adolescents' Beliefs About Sex. American Journal of Health Behavior,
33(1), 37-48. Doi: 10.5993/AJHB.33.1.4.

Bridges, A. J., et al. (2010). Aggression and Sexual Behavior in Best-Selling Pornography
Videos: A Content Analysis Update. Violence Against Women, 16(10), 1065-1085. Doi:
10.1177/1077801210382866.

Brottsförebyggande rådet [BRÅ]. (2018). Våldtäkt och sexualbrott. Hämtad från
https://www.bra.se/statistik/statistik-utifran-brottstyper/valdtakt-och-sexualbrott.html

Djurfeldt, G., Larsson, R. & Stjärnhagen, O. (2010). Statistisk verktygslåda - samhällsvetenskapliga orsaksanalyser med kvantitativa metoder (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur AB.

Ejlertsson, G. (2005). Enkäten i praktiken: En handbok i enkätmetodik. 2:a uppl. Lund:Studentlitteratur.

Eklund, V. & Vikman, K. (2012). Ungdomar och sexualundervisning: En empirisk studie angående sexualundervisningen i högstadiet. (Examensarbete, Yrkeshögskolan Novia, Vasa).
Hämtad från https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/44128/Eklund_Veronica.pdf?sequence=1.

Folkhälsomyndigheten. (2018). Klamydiainfektion 2017. Hämtad från https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och-visualisering/
sjukdomsstatistik/klamydiainfektion/.

Freire, P. (1974). Education for critical consciousness. Sheed and Ward Ltd.

George, C., Weaver, R., Higginson, A. & Chartier, L. (2015). Improving sexual health resources for youth: The use of sex-positive public health websites. International Journal of Child,
6(1), 150-164. Doi: 10.18357/ijcyfs.61201513494.

González-Ortega, E., Vicario-Molina, I., Luis Martínez, J. & Orgaz B. (2015). The Internet as
a Source of Sexual Information in a Sample of Spanish Adolescents: Associations with Sexual Behavior. Springer Link, 12(4), 290-300. https://doi.org/10.1007/s13178-015-0196-7.

Heikki Tikkanen, R., Abelsson, J. & Forsberg, M. (2011). UngKAB09: Kunskap, attityder och
sexuella handlingar bland unga (2011:1). Göteborg: Intellecta Infolog.

Häggström-Nordin, E., Sandberg, J., Hanson, U., Tydén, T. (2006). It's everywhere!’ Young
Swedish people's thoughts and reflections about pornography. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 20(4), 386-393. Doi: https://doi.org/10.1111/j.1471-6712.2006.00417.x

Kånåhols, A. F., Magnusson, H. & Alehagen, S. (2011). Swedish adolescents’ experiences of
educational sessions at Youth Clinics. Science Direct, 2(3), 119-123. https://doi.org/10.1016/
j.srhc.2011.05.003.

Larsson, M., Tydén, T., Hansson, U. & Häggström-Nordin, E. (2007). Preventivt arbete behövs för att främja ungdomars sexuella hälsa. Läkartidningen, 104(26-27), 1992-1995. Hämtad från http://www.lakartidningen.se/Functions/OldArticleView.aspx?articleId=6979.

Lesta, S., Lazarus, J. V. & Essén, B. (2005). Young Cypriots on sex education: sources and
adequacy of information received on sexuality issues. Sex Education, 8(2), 237-246. https://
doi-org.www.bibproxy.du.se/10.1080/14681810801981381.

Leviner, P. & Eneroth, E. (2014). Socialtjänstens ansvar för barn och unga. I E. Eneroth
(Red.) Juridik för socialt arbete. (s.111-156). 2 uppl. Malmö: Gleerups Utbildning AB.

Löfgren-Mårtensson, L. & Månsson, S-A. (2010) Lust, love, and life: a qualitative study of
Swedish adolescents' perceptions and experiences with pornography. The Journal of Sex Research, 47(6), 567-579. Doi: 10.1080/00224490903151374.

Löfgren-Mårtensson, L. (2012). ‘‘I Want to Do it Right!’’ A Pilot Study of Swedish Sex
Education and Young People with Intellectual Disabilities. Sexuality and Disability, 30(2),
209-225. http://dx.doi.org.www.bibproxy.du.se/10.1007/s11195-011-9239-z.

Mattebo, M., Larsson, M., Tydén, T., Häggström-Nordin, E. (2014). Professionals Perceptions of the Effect of Pornography on Swedish Adolescents. Public Health Nursing. https://
doi.org/10.1111/phn.12058.

McDavitt, B. & Mutchler, M. (2014). “Dude, You’re Such a Slut!” Barriers and Facilitators
of Sexual Communication Among Young Gay Men and Their Best Friends. Journal of adole-

scent research, 29(4), 464-498. Doi: https://doi-org.www.bibproxy.du.se/
10.1177/0743558414528974.

Nationalencyklopedin, information. /uppslagsverk/encyklopedi/kort/information (hämtad
2018-11-01)

Nationalencyklopedin, kunskap. /uppslagsverk/encyklopedi/kort/kunskap (hämtad
2018-11-01)

Nylund, M. (2008). Elevers uppfattningar av sexualundervisningen i skolan. Examensarbete,
Högskolan i Gävle. Hämtad från http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:120430/FULLTEXT01.pdf.

Pascoe, C. J. (2011). Resource and Risk: Youth Sexuality and New Media Use. Springer
Link, 8(1), 5-17. https://doi.org/10.1007/s13178-011-0042-5.

Petersson, J. (2010). Sex- och samlevnadsundervisning i grundskolans senare år. (Examensarbete, Mälardalens högskola, Västerås). Hämtad från https://www.diva-portal.org/smash/get/
diva2:327862/FULLTEXT01.pdf.

Riksförbundet för sexuell upplysning (2018). Hämtad 2018-11-12 från https://www.rfsu.se/.

Skolverket. (2018). Sex och samlevnad. Hämtad från https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/sex-och-samlevnad.

Socialstyrelsen. (2018). Statistik om aborter 2018. Artikelnummer 180517. Hämtad från
https://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikefteramne/aborter.

Sohlberg, P., Sohlberg, B-M. (2013). Kunskapens former: Vetenskapsteori och forskningsmetod (3 uppl). Stockholm: Liber AB.

Sparado, G., d’Elia, S. & Mosso, C. (2017). Menstrual Knowledge and Taboo TV Commercials: Effects on Self-Objectification among Italian and Swedish Women. Sex Roles, 78(9-10),
685-696. https://doi.org/10.1007/s11199-017-0825-0.

Ungdomsmottagning på nätet [UMO]. (2018). Om oss. Hämtad 2018-11-01 från https://
www.umo.se/om-oss/.

Ungdommottagning på nätet [UMO]. (2018). Om ungdomsmottagningen. Hämtat 2019-01-24
från https://www.umo.se/att-ta-hjalp/ungdomsmottagningen/om-ungdomsmottagningen/.

Waltman, M. (2014). The Politics of Legal Challenges to Pornography: Canada, Sweden,
and the United States. (Doktorsavhandling, Stockholms universitet, Stockholm). Hämtad från
http://ssrn.com/abstract=2539998.

Bilagor
Bilaga 1 - Etisk egengranskning
Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar människor.

Projekttitel: Kunskap och kunskapskällor: En kvantitativ enkätstudie om ungdomars inhämtande av kunskap inom sex- och samlevnad
Student/studenter: Josefin Mattsson & Lisa Blomstrand
Handledare: Kevin McKee

1 Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas, d.v.s. innehåller studien t.ex. barn, personer med nedsatt kognitiv förmåga, personer med psykiska funktionshinder samt personer i
beroendeställning i förhållande till den som utför studien (ex. på personer i beroendeställning
är patienter och elever)? (Nej)

2 Innebär undersökningen att informerat samtycke inte kommer att inhämtas (d.v.s. forskningspersonerna kommer inte att få full information om undersökningen och/eller möjlighet
att avsäga sig ett deltagande)? (Nej)

3 Innebär undersökningen någon form av fysiskt ingrepp på forskningspersonerna?
(Nej)

4 Kan undersökningen påverka forskningspersonerna fysiskt eller psykiskt?
(Tveksamt/Nej)

5 Används biologiskt material som kan härledas till en levande eller avliden människa (t.ex.
blodprov)? (Nej)

6 Avser du behandla känsliga personuppgifter, som etnicitet, politiska åsikter, religiös eller
filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv? (Nej)

7 Avser du behandla personuppgifter om lagöverträdelser, som brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden? (Nej)

8 Avser du behandla personuppgifter på ett strukturerat sätt, t.ex. i ett register eller en databas? (Observera att även avkodade och krypterade personuppgifter betraktas som personuppgifter så länge det finns en kodnyckel). (Nej)

Diskussion:
På första frågan svarar vi nej, även då vi tänker oss genomföra studien på gymnasieskola, där
respondenterna är elever. Det är dock svårt att säga att de skulle vara i en beroendeställning,
då studien är helt frivillig, vilket vi kommer informera om och de är så pass gamla att vi kan
utgå från att de förstår det och inte känner sig tvungna att delta i något om de inte vill det.
Muntlig och skriftlig information kommer att delges och vi kommer vara noga med att endast
använda material där samtycke lämnats skriftligt. Därmed svarar vi nej på fråga 2. Undersökningen kommer utföras via enkätfrågor, så inga fysiska ingrepp kommer ingå och vi svarar
därför nej på fråga 3. Respondenterna kommer inte att påverkas fysiskt av vår studie. Vi tänker att vi inte kan helt veta om någon kommer påverkas psykiskt eller inte av att delta i vår
studie, men vi tänker att det kan man aldrig veta vad den än gäller. Vi utgår dock från att dessa frågor inte bör påverka våra respondenter något särskilt och åtminstone inte negativt. Med
tanke på att vi är osäkra på den psykiska påverkan kommer vi informera respondenterna om
elevhälsan. Dock svarar vi tveksamt på fråga 4, eftersom vi tolkar påverkan som väldigt brett.
Biologiskt material används inte i vår studie och därför svarar vi nej på fråga 5. Vi anser inte
att vår studie behandlar känsliga personuppgifter, då svaren inte kommer knytas till någon
enskild person, utan snarare tala för 18-åringar i stort. Det kommer inte handla om etnicitet,
politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller
sexualliv. Ämnet är sex- och samlevnad, men fokuset ligger på kunskap och kunskapskällor
avseende detta och därmed handlar det inte om känsliga personuppgifter gällande sexualitet
eller sexualliv. Då frågan dock kan vara diskuterbar finns en viss tveksamhet på fråga 6, ef-

tersom studien ändå handlar om sex och samlevnad, även om vi inte kommer studera respondenternas privata sfärer. Därmed kommer vi diskutera detta vidare med vår handledare, men
tills dess svarar vi, utifrån vår bedömning, nej på fråga 6. Vi avser inte behandla personuppgifter om lagöverträdelser, som brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller
administrativa frihetsberövanden, och svarar därför nej på fråga 7. Vi avser inte behandla personuppgifter alls i vår undersökning. Vi tänker oss dock i urvalet söka respondenter via två
gymnasieskolors rektorer, då vår målgrupp är 18-åringar, dvs ungdomar i åk 3. Men tanken är
att det inte ska ha betydelse för studiens resultat och vi avser inte att ange var studien är
gjord. Därför svarar vi nej på fråga 8. Då vi inte kan garantera ett nej på alla frågor så kan vår
studie upplevas etiskt problematisk och vi har därmed skickat in en ansökan till forskningsetiska nämnden FEN för bedömning. Tyvärr har ansökan inte kunnat bedömas och vi har fått
invänta en överläggning med kursansvariga och med vår handledare för hur vi går vidare med
vårt arbete. Efter en hänvisning till viss revidering angående samtyckesblanketten och avidentifiering av mer specifikt var studien kommer genomföras, har vi nu fått klartecken om att
studien är okej att genomföra ur ett etiskt perspektiv. Vi kommer alltså att få genomföra studien utan en bedömning från FEN och ansökan har därmed dragits tillbaka.

Bilaga 2 - Kontakt med skolorna
“Hej!
Våra namn är Lisa Blomstrand och Josefin Mattsson. Vi läser vår sista termin på socionomprogrammet på Högskolan Dalarna och håller just nu på med vårt examensarbete. Vi gör en
enkätstudie om vilka informationskällor ungdomar använder sig utav avseende kunskapsämnet sex och samlevnad, samt hur dom upplever kvaliteten hos dessa informationskällor.
Därför frågar vi er om vi kan få möjlighet att ge ut vår enkät till era elever fyllda 18 år? Allt
kommer ske anonymt och självklart är det helt upp till er hur ni vill genomföra det i praktiken.
Projektet övervakas av professor Kevin McKee (kmc@du.se).
Om ni önskar mer information om studien och dess material så bifogar vi gärna det till er!
För vidare kontakt och information vänligen maila lisa.blomstrand@gmail.com eller ring 07663 25 244.
Önskar er en bra dag!
Med vänliga hälsningar, Lisa och Josefin”
“Hej!
Våra namn är Lisa Blomstrand och Josefin Mattsson. Vi är två studenter som skriver vårt
examensarbete inom socionomprogrammet och vi behöver deltagare till vår enkätstudie om
olika informationskällors betydelse för kunskap inom sex och samlevnad.
Ni får detta informationsbrev då vi antingen har haft telefonkontakt med er eller er kollega
där vi har blivit efterfrågade att skicka ut vidare information om vår studie.
I vår studie vill vi undersöka ungdomars användning av informationskällor gällande sexualitet och sexuell hälsa samt undersöka hur ungdomar upplever informationskällors kvalitet.
Enkäten tar cirka 5-10 minuter att besvara och vi vänder oss enbart till ungdomar som fyllt
18 år, alltså elever i årskurs 3. På grund av etiska aspekter önskar vi först få cirka 5 minuter
för att presentera studien för eleverna och delge information om frivilligt deltagande förslagsvis under förmiddagen, för att sedan under eftermiddagen dela ut och samla in enkäten. Vi är självklart anpassningsbara utefter era förutsättningar. Projektet övervakas av professor Kevin McKee (kmc@du.se).
Vi önskar dela ut och samla in enkäterna under vecka 50 helst, alternativt vecka 51. Vid frågor, tveka inte att höra av er!
Våra kontaktuppgifter är:
Mail: lisa.blomstrand@gmail.com
Mobil: 076-63 25 244
Hoppas ni får en fantastisk dag!
Med vänliga hälsningar,
Lisa Blomstrand & Josefin Mattsson”
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Bilaga 3 - Informationsbrev
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Bilaga 4 - Enkät
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Bilaga 5 - Tabeller
Tabell 1
Informationskällors upplevda värde inom olika kunskapsområden

!

!
Beskrivning. Siffrorna i tabellen visar hur värdefull källan upplevs; 1=inte alls, 2=lite, 3=måttligt, 4=mycket,
5=Extremt. n = population exklusive saknad data (procentsats av n som inte använder informationskällan), M =
medelvärde(varians).

Tabell 2
Informationskällors upplevda tillförlitlighet

!
Beskrivning. Tillförlitligheten mäts utifrån siffrorna 1-5, där 1=mycket dålig, 2=dålig, 3=måttlig, 4=bra, 5=mycket bra. n = population exklusive saknad data. % = procentsats av n som inte använder informationskällan. M =
medelvärde. St.d = Varians.

Tabell 3
Upplevd kunskap inom olika kunskapsområden

!
Beskrivning. Upplevda kunskaper mäts utifrån siffrorna 1-5, där 1=mycket dåliga, 2=dåliga, 3=måttliga,
4=goda, 5=mycket goda. n = totalpopulation. % = saknad data. M = medelvärde. St.d = varians.

Tabell 4
Upplevd betydelse av olika kunskapsområden

!
Beskrivning. Betydelsen mäts utifrån hur viktiga kunskapsområdena upplevs, i siffrorna 1-5, där 1=inte alls,
2=lite, 3=måttligt, 4=mycket, 5=extremt. n = totalpopulation. % = saknad data. M = medelvärde. St.d = varians.

Tabell 5
Samband mellan upplevd kunskap, betydelse av kunskapsområden och användning/värde av

!

informationskällor

Tabell 6

!

Samband mellan upplevd tillförlitlighet och användning/värde av informationskällor

Bilaga 6 - Litteratursökning
Vid första litteratursökningen inför vårt PM använde vi oss av sökmotorn summon och begreppen sexualundervisning och kunskapskällor på både svenska och engelska. Sökningen
(”sex* education") AND "sources of knowledge”, peer-reviewed, från 2005 och framåt gav
247 träffar. För att avgränsa oss ännu mer så adderade vi sökordet ”adolescents” och fick då
161 träffar. Av dessa har vi valt ut de som verkade mest relevanta för vår studie. Vi provade
även att lägga till ”Sweden” i sökningen och fick då 26 träffar. Efter kommentarer på opponering av pm och handledning fann vi ett behov av att göra en ny litteratursökning för att stärka
vår bakgrund. Sökordet ”sources of knowledge” bytte vi ut mot ”information sources” och
sources of information”, vilket gav mycket fler träffar. Vi avgränsade oss till tidsperioden
2008-2018 och adderade ”areas of knowledge” och ”social work”. Efter detta var antalet träffar fortfarande över 200. För att komma vidare så började vi bland artiklarna i de olika sökningarna för att kunna utreda vad som är relevant för vår studie. Som inklutionskriterier i sökandet av artiklar har vi: “sex och samlevnad” eller liknande begrepp, “ungdomar” eller tonåringar studenter vid grundskola eller gymnasium, “informationskällor”, samt “kunskap” eller
kunskapsområden. Alla sökord behövde inte nödvändigtvis finnas med i en och samma studie, men ju fler av dessa som går att utläsa i en artikel desto mer intressant var den för oss.
Studierna vi sökt efter har behövt vara relativt nära i tiden och “peer-reviewed”. Vi har varit
mest intresserade av vad som gjorts i Sverige, eftersom det är där vår studie planerades genomföras.

