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Sammanfattning   
 
Bakgrund: Ungdomars sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter (SRHR) är 

ett viktigt folkhälsoarbete och barnmorskan har en central roll när det kommer till 

att nå ungdomarna med kunskap och information. Det förefaller finnas få studier om 

barnmorskors uppfattningar om vad ungdomar behöver veta mer om när det kommer 

till deras sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter. Syfte: Syftet med denna 

studie var att beskriva barnmorskors uppfattningar om vad ungdomar behöver veta 

mer om inom området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Metod: 

Kvalitativ intervjustudie med åtta semistrukturerade intervjuer med barnmorskor. 

Datamaterial analyserades med en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. 

Resultat: Barnmorskorna uppfattade att ungdomarna hade behov av att veta mer om 

kroppsutveckling. Även mer om sexuellt överförbara infektioner (STI) och 

preventivmedel samt att killarna behövde veta mer om deras reproduktiva ansvar. 

Ungdomarna behövde också veta mer om sexuella relationer och rättigheter, 

innefattande bland annat lagar och homosexualitet. Barnmorskorna ser idag en 

ökning av sexuella problem bland ungdomarna och barnmorskorna hade en 

gemensam uppfattning om att det beror på pornografikonsumtion. Slutsats:  

Barnmorskor har insikt i vad ungdomar behöver veta mer om inom SRHR. Det finns 

fortfarande brister i undervisning och utbildning till ungdomar inom SRHR och det 

är angeläget att fokusera och investera i arbeten för att stärka och främja ungdomars 

SRHR. Klinisk tillämpbarhet: Denna studie lyfter barnmorskors uppfattningar om 

vad ungdomar behöver veta mer om inom ämnet SRHR. Studien kan användas i 

klinisk verksamhet till förbättringsarbeten för olika yrkeskategorier som arbetar med 

ungdomar gällande SRHR. Nyckelord: Barnmorskan, Informationskällor, 

Kroppsutveckling, Sexuell och Reproduktiv Hälsa och Rättigheter, Riskbeteenden, 

Sexuella Relationer, Sexuella Rättigheter, Pornografi, Ungdomar 

 



 
 

Abstract 
 
Background: The sexual and reproductive health and rights (SRHR) of young 

people is an important public health work and the midwife has a central role in 

reaching the young people with knowledge and information. There seem to be few 

studies on midwives' perceptions about what young people need to know more about 

when it comes to their sexual and reproductive health and rights. Purpose: The 

purpose of this study was to describe the views of midwives about what young 

people need to know more about in the area of sexual and reproductive health and 

rights. Method: Qualitative interview study with eight semi-structured interviews 

with midwives. The data material was analyzed with a qualitative content analysis 

with inductive approach. Result: The midwives perceived that the young people 

needed to know more about body development. In addition,  more about sexually 

transmitted infections (STIs) and contraceptives and that the young men needed to 

know more about their reproductive responsibilities. The youth also needed to know 

more about sexual relations and rights, including, among other things, laws and 

homosexuality. The midwives today see an increase in sexual problems among 

young people and the midwives had a common view that this is due to pornography 

consumption. Conclusion: Midwives have insight into what young people need to 

know more about in SRHR. There are still shortcomings in education for young 

people within SRHR, and it is important to focus and invest in work to strengthen 

and promote young people's SRHR. Clinical application: This study highlights the 

views of midwives on what young people need to know more about in the subject 

of SRHR. The study can be used in clinical activities for improvement work for 

various occupational categories that work with young people regarding SRHR. 

Keywords: Midwife, Information Sources, Body Development, Sexual and 

Reproductive Health and Rights, Risk Behavior, Sexual Relations, Sexual Rights, 

Pornography, Young people 
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INLEDNING 

Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa är huvudämnet i barnmorskans profession. 

Barnmorskan har enligt Svensk Barnmorskeföreningens kompetensbeskrivning ett 

brett arbetsområde vilket skapar möjlighet att få arbeta med individer i olika åldrar 

med varierande behov. Grunden till denna uppsats ligger i författarnas gemensamma 

drivkraft och intresse för ungdomsfrågor. Det finns en målsättning om att i framtiden 

få möjlighet att arbeta med ungdomar som legitimerad barnmorska. En av 

författarna till denna uppsats har arbetat inom svensk ungdomssektion i den religiöst 

och politiskt obundna organisationen Rädda Barnen och har erfarenhet av att bedriva 

samtalsgrupp för ungdomar, vilket ledde till ett fortsatt växande intresse för 

engagemang i ungdomars hälsa. Uppsatsförfattarna har hämtat inspiration från 

tidigare studier där barnmorskor och barnmorskestudenter visat att barnmorskan har 

spetskompetens och uttrycker ansvar för att informera och utbilda ungdomar 

gällande sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Studier visar att 

barnmorskan inte har en given roll inom skolhälsovården. Svensk skola har ett 

ansvar i och med den lagstadgade sex-och samlevnadsundervisningen. 

Skolinspektionen har under år 2017 genomfört en genomgripande granskning av 

sex-och samlevnadsundervisningen som visade att brister fortfarande finns i 

varierande grad. Tre tjejer på en gymnasieskola i Stockholm har under år 2018 

startat ett företag kallat “Snaf” i Ung Företagsamhet (UF) som handlar om 

“Sexualkunskapen ni aldrig fick” som nu i januari 2019 fått stor uppmärksamhet i 

media. Snaf belyser ämnen som de upplever som viktiga för främst unga kvinnor 

men som skolan inte uppmärksammar, vilket tyder på att ungdomar har stort behov 

av undervisning inom sex och samlevnad. Författarna till föreliggande uppsats anser 

att sex och samlevnad är ett högaktuellt ämne och det är betydelsefullt att 

ungdomarna får den undervisning som de önskar och har behov av för att främja och 

stärka ungdomars sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter. Barnmorskan 

yrkesverksam på en ungdomsmottagning har ett unikt tillfälle att uppmärksamma 

ungdomars behov i sitt arbete. 
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DEFINITIONER AV CENTRALA BEGREPP 

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) - Begreppet avser 

ämnesområdet i denna uppsats. 

 

Ungdomar - Ungdomar beskrivs i denna uppsats som personer mellan 12–25 år, då 

det är denna åldersgrupp som är aktuell på ungdomsmottagning enligt föreningen 

för Sveriges ungdomsmottagningar (FSUM). 

 

Tjej - Tjej beskrivs i denna uppsats som en person som betraktas ha en biologisk 

tjejkropp, enligt definition av riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU). 

 

Kille - Kille beskrivs i denna uppsats som en person som betraktas ha en biologisk 

killkropp, enligt definition av RFSU. 

 

Begreppen “ungdomar, tjej och kille” används med anledning av att studiens 

deltagare själva använde dessa begrepp. 
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BAKGRUND 
 

SRHR 

Folkhälsomyndigheten (2017a) menar att den grundläggande principen inom SRHR 

är att varje människa skall ges likvärdig möjlighet till ett sexualliv som är 

tillfredsställande och säkert. Starrs M et al. (2018) beskriver begreppet SRHR där 

sexuell hälsa bland annat innefattar ett upplevt välbefinnande inom det fysiska, 

känslomässiga, psykiska och sociala i frånvaro av sjukdom, dysfunktion eller 

funktionshinder. Människan skall ha möjlighet till ett självbestämmande över sin 

förmåga att reproducera sig, genom tillgång till preventivmedel, smittskydd och 

abort. Den upplevda goda sexuella hälsan innefattar respekt mot människans 

inställning till sexualitet och relationer och diskriminering, våld och sexuellt tvång 

skall inte förekomma. Sexuella rättigheter innebär exempelvis människans rätt till 

att kunna söka och få ta emot information om sexualitet, vilket innefattar möjlighet 

till en evidensbaserad sexualundervisning. Människan skall få välja om och när hen 

vill vara sexuellt aktiv och därefter antal sexpartnerns, detta utifrån samtycke. Även 

valet om giftermål ingår under människans sexuella rättigheter. Den reproduktiva 

hälsan upprätthålls genom människans rätt till att förstå reproduktionssystemet och 

vidare kunna hantera menstruationscykeln på ett värdigt och hygieniskt sätt. Vidare 

ingår rätten till att ha tillgång till bland annat säkra och effektiva preventivmedel, 

abortvård samt infertilitetsklinik. Reproduktiva rättigheter är att människan skall 

ges möjlighet att fritt få bestämma över familjeplanering, det vill säga frihet att 

bestämma om, när och hur ofta hen vill reproducera (ibid.).  

 

SRHR i ett globalt perspektiv  

Förenta nationerna (2019) har utformat 17 utvecklingsmål som ingår i Agenda 2030 

vilket står för en hållbar utveckling och gäller alla världens länder. De nya målen i 

Agenda 2030 ersätter de tidigare åtta milleniemålen och lägger ett större fokus på 

bland annat tjejer och kvinnors rättigheter och jämställdhet (UNICEF, u.å). 

Målområde tre “hälsa och välbefinnande” bygger på att varje människa i alla åldrar 

skall kunna leva ett hälsosamt liv med upplevt välbefinnande. Detta för att 

möjliggöra att människan skall bidra till samhällsutveckling.  
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Delområde 3.7 menar att innan år 2030 skall alla människor ha tillgång till en sexuell 

och reproduktiv hälsovård som inkluderar information, utbildning och 

familjeplanering som skall genomsyra nationella program (Regeringskansliet, 

2017). 

 

Årligen sker uppskattningsvis fler än 25 miljoner osäkra aborter i världen, och över 

200 miljoner kvinnor och flickor i låginkomstländer vill undvika en graviditet men 

samtidigt används inget säkert preventivmedel (Starrs M et al., 2018). Hälften av 

graviditeterna är oavsiktliga och 30 procent av graviditeterna avslutas genom 

inducerad abort (Sully et al., 2018). 45 miljoner kvinnor eller flickor i 

låginkomstländer beräknas inte få eller får otillräcklig mödravård under graviditeten 

och vidare går 30 miljoner av dessa kvinnor eller tjejer igenom en förlossning 

utanför hälso-och sjukvården (Starrs M et al., 2018). Komplikationer under 

graviditet och förlossningar fortsätter enligt Riley et al. (2018) att vara ledande för 

dödsfall och ohälsa bland 15-19 åriga kvinnor i Uganda. Fler än 350 miljoner 

kvinnor och män världen över behöver varje år behandling för en sexuellt överförbar 

infektion (STI) som går att bota och två miljoner människor får en konstaterad HIV 

infektion. En tredjedel av världens kvinnor eller flickor har eller kommer bli utsatt 

för könsbaserat våld i nära relationer eller sexuellt våld från någon annan än sin egen 

partner. Sammanfattningsvis uppskattas det att ungefär 4,3 miljarder människor i 

reproduktiv ålder någon gång kommer sakna minst en basal hälso- och 

sjukvårdstjänst inom området SRHR (Starrs M et al., 2018). 

 

Guttmacher institutet är ett forskningsinstitut i USA som bedriver internationellt 

arbete och forskning framåt om bland annat ungdomarnas tillgång till 

sexualundervisning och lyfter deras behov för att tillgodose SRHR (Guttmacher 

Institute, 2019). Starrs M et al. (2018) förordar en ny samordnad definition av SRHR 

som är evidensbaserad och byggd på mänskliga rättigheter då det råder en bristande 

jämställdhet inom ämnet världen över. Den nya definitionen av SRHR menar att 

vissa områden skall fokuserar mer på och ses med helhetssyn. Ungdomars 

sexualitet, könsbaserat våld, abort, sexuella könsidentiteter och utforskande av 

sexualitet är några av de utvalda områdena.  
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Vidare rekommenderas en sex-och samlevnadsundervisning som är omfattande och 

varierande, tillgänglighet till olika preventivmedel och rådgivning inom dessa och 

en abortvård som är säker. Vården skall förebygga och behandla STI samt kunna 

förebygga och identifiera sexuellt och könsrelaterat våld. Även fertilitet och 

infertilitet är område som skall förbättras (Starrs M et al., 2018). Riley et al. (2018) 

menar att ungdomars SRHR är ett viktigt utvecklingsarbete genom ökad tillgång till 

preventivmedel och utbildning som är åldersanpassad för att de skall ha möjlighet 

att bestämma över sin sexualitet och reproduktion. 

 

Alla världens länder rekommenderas att stegvis följa den nya SRHR definitionen i 

den takt politiska förhållanden och resurser tillåter (Starrs M et al., 2018). Politik 

nationellt och internationellt bör investera i SRHR och främst bland ungdomar då 

det visats en positiv utveckling och fördelar ur både ett hälso-, samhälls-och 

ekonomiskt perspektiv (Sheehan et al., 2017; Starrs M et al., 2018). 

Flera studier menar att politiken i låginkomstländer är avgörande för hur 

skolundervisningen implementerar ämnet SRHR och hur läroplaner anpassas och 

integreras (Keogh et al., 2018; Panchaud et al., 2018). 

 

SRHR i ett nationellt perspektiv 

I folkhälsomyndighetens rapport (2017b) om sexualitet och hälsa bland unga i 

Sverige såg 89 procent av ungdomarna vikten av att skydda sig med preventivmedel 

mot oönskad graviditet eller sexuellt överfarbara sjukdomar. Kondom ansågs i 

teorin av ungdomarna vara det lämpliga preventivmedlet, följt av p-piller, men i 

verkligheten användes kondom i mindre uträckning än hormonella preventivmedel. 

Tjejer i åldern 16-19 år var den grupp som inte ansåg sig ha råd att hämta ut sitt 

hormonella preventivmedel då det har förekommit en kostnad vid uthämtning på 

apotek, även om förskrivet preventivmedlet varit subventionerat eller kostnadsfritt. 

Vidare uppdagades att tre gånger högre andel tjejer än killar någon gång hade testat 

sig för klamydia, som den vanligaste sexuellt överförda infektionen bland unga i 

Sverige, och tjejerna uppgav i högre grad att de ansåg att det var viktigt att testa sig 

mot sexuellt överförbara sjukdomar när man är i en sexuell relation.  
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Sexton procent av ungdomarna hade erfarenhet av inducerad abort, och strax över 

hälften av dem uppgav att ett samtal med en kurator, barnmorska eller läkare skett 

efteråt (ibid).  

 

Alla ungdomar i Sverige har rätt till en sex-och samlevnadsundervisning som ska 

leda till främjande av god sexuell och reproduktiv hälsa och rättighet 

(Skolinspektionen, 2018). Sex-och samlevnadsundervisningen blev obligatorisk år 

1955 (RFSU, 2017). Skolverket (2018) menar att sex-och samlevnadsundervisning 

skall ingå i grund-och gymnasieskolans läroplan och att det primära ansvaret ligger 

på kommun och dess rektor enligt lag. Skollagen och läroplaner fastslår bland annat 

att eleverna ska få ha en påverkan över planering och genomförande samt 

delaktighet i uppföljningen av undervisningen om jämställdhet, sexualitet och 

relationer (Skolverket, 2013). Men enligt skolinspektionen (2018) och 

Folkhälsomyndigheten (2017b) så uppmärksammar inte alla grund-och 

gymnasieskolor de frågeställningar eleverna har samt att flertalet lärare uppger sig 

obekväma i att undervisa i sex och samlevnad.  

 

Ungdomar och sexualitet 

I åldern 10–20 år, så kallad adolescensen, går ungdomen in i en intensiv period som 

kännetecknas av osårbarhet och risktaganden. Flera förändringar sker inom 

ungdomens fysiska, psykiska, känslomässiga och sociala delar. Puberteten startar 

och ska leda till vuxenlivet (Häggström-Nordin, 2016; Häggström-Nordin & 

Mattebo, 2016). Denna intensiva period som ungdomen generellt går igenom är en 

avgörande tid och lägger grunden för ett hälsosamt sexuellt och reproduktivt liv. 

Framförallt är detta en betydelsefull fas för den sexuella utvecklingen (Starrs M et 

al., 2018) då en egen sexuell identitet uppdagas för många ungdomar och de börjar 

få sexuella erfarenheter (Häggström-Nordin, 2016; Häggström-Nordin & Mattebo, 

2016) och debutåldern för samlag ligger runt 16 år bland svenska ungdomar 

(Folkhälsomyndigheten, 2017b; Häggström-Nordin, 2016; Häggström-Nordin & 

Mattebo, 2016).  
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I en studie av Sanders et al. (2010) genomfördes i USA en undersökning om vad 

deltagarna anser som inkluderade inom beteckningen ”sex”. Resultatet var mycket 

varierande beroende på respondent men bland annat termen penetrerande sex var 

överlägsen med över 94 procent. Sjuttio procent benämnde oralsex som sex, medan 

resterande 30 procent, vilka var övervägande unga män, inte klassade oralsex som 

sex. Oralsex är idag en vanlig sexualvana, och ett sätt för unga att uttrycka sin 

sexualitet och kärlek på utöver onani, kyssar och samlag (Häggström-Nordin, 2016). 

Författarna till studien i USA tryckte på vikten av att forskare, lärare och 

vårdpersonal diskuterar vad sex innebär för varje enskild individ och inte antar att 

deras egna definitioner av vad sex innebär är samma som för deras 

forskningsdeltagare, elever eller patienter (Sanders et al., 2010).  

 

En kvantitativ studie gjord i Portugal undersökte vilken effekt sex-och 

samlevnadsundervisningen hade på främjandet av ett hälsosamt sexuellt beteende 

bland universitetsstudenter i åldern 18-35. Resultatet visade bland annat att den 

gruppdeltagare som uppgett sig haft sex-och samlevnadsundervisning hade oftare 

använt kondom eller p-piller vid sexualdebut och fortsatte upp till 12 månader efter 

sexualdebut. Det framkom även att den gruppen hade haft mindre tillfälliga 

sexpartners, oönskade graviditeter och aborter samt att de hade haft färre tillfällen 

med alkoholrelaterat sex (Reis, Ramiroa, Gaspar de Matosa & Alves Diniza, 2011). 

 

Barnmorskans roll i ungdomars sexuella och reproduktiva hälsoarbete 

Utöver skolans sex-och samlevnadsundervisning kan mötet med ungdomar i Sverige 

även ske via ungdomsmottagningar med fokus på ungdomars sexuella och 

reproduktiva hälsa och rättigheter (Häggström-Nordin, 2016). Ungdomsmottagning 

är den verksamhet som behövs i vårdkedjan för att stödja och främja ungdomars 

sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter. Den svenska barnmorskans kliniskt 

verksamma ansvarsområde kring ungdomar innefattar hälsa, sexualitet och 

samlevnad utifrån en helhetssyn och ett genus-och livscykelperspektiv (Wendt & 

Leijen, 2018). Barnmorskan skall ha kunskap och vidare kunna informera om bland 

annat pubertet och kroppsutveckling, sexualitet, könsidentitet, sexuell läggning, 

STI, oönskade graviditeter, relationer och lust.  
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Vidare skall barnmorskan kunna stärka självkänsla och levnadsvanor (Svensk 

Barnmorskeförening, 2018; Wendt & Leijen, 2018). Barnmorskan har, sedan år 

1970 (RFSU, 2017) då den första ungdomsmottagningen öppnade i Borlänge, den 

viktigaste rollen och rätt kompetens när det gäller teamarbetet kring ungdomar och 

sexualitet på ungdomsmottagningar (Häggström-Nordin, 2016). FSUM genomförde 

en studie med blandad metod med syfte att beskriva Sveriges 

ungdomsmottagningsverksamhet. Enkät som besvarades av ungdomar och personal 

på ungdomsmottagning rörande besöksfrekvens, tillgänglighet, bemötande, miljö 

och kännedom visade att ungdomarna var nöjda över sitt besök på 

ungdomsmottagningen och generellt fick förtroende och rekommenderade personer 

i sin omgivning att besöka den mottagningen (Leijen, Rasmussen och Wendt, 2015). 

 

Teoretiskt perspektiv  

I denna studie utgår författarna utifrån barnmorskans kompetensbeskrivning av 

Svenska Barnmorskeföreningen (SBF, 2018) och International Confederation of 

Midwives (ICM, 2017) som sedan diskuteras i förhållande till studiens resultat. I 

kompetensbeskrivningen (Svenska Barnmorskeföreningen, 2018) står det att 

“Sexuell och reproduktiv hälsa påverkar varje människas personliga relationer och 

sexuella aktiviteter under hela livet” och att barnmorskan ska kunna “identifiera 

behov samt informera och ge råd gällande sexualitet, samlevnad och antikonception 

och främja sexuell hälsa och förebygga sexuell ohälsa”. Vidare skriver ICM (2017) 

“The midwife has an important task in health counselling and education, not only 

for the woman, but also within the family and the community. This work should 

involve antenatal education and preparation for parenthood and may extend to 

women’s health, sexual or reproductive health and childcare. A midwife may 

practice in any setting including the home, community, hospitals, clinics or health 

units.” 
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PROBLEMFORMULERING 

Ungdomars sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter är ett viktigt 

folkhälsoarbete. Barnmorskan har en central roll när det kommer till att nå 

ungdomarna med kunskap och information i sexuell och reproduktiv hälsa och 

rättigheter. Sveriges grund-och gymnasieskolors sex-och 

samlevnadsundervisningen är lagstadgad och skall bedrivas utifrån läroplan. 

Skolinspektionens granskning visar att det finns varierande brister och 

förbättringsarbete behövs och är pågående. Det förefaller finnas få studier om 

barnmorskors uppfattningar om vad ungdomar behöver veta mer om när det kommer 

till deras sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter. Det är av vikt att de som 

arbetar med ungdomar känner till och har förståelse för ungdomarnas upplevda 

värld. Genom att få ta del av barnmorskornas erfarenhet och dialog med ungdomar 

på ungdomsmottagning kan pågående och framtida förbättringsarbeten fokusera 

innehållet mot ungdomarna och deras eventuella behov. 

 

SYFTE 

Syftet med denna studie var att beskriva barnmorskors uppfattningar om vad 

ungdomar behöver veta mer om inom området SRHR. 

 

METOD 

Design 

Studien är en kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats (Danielsson, 2017).  

 

Urval 

Ett ändamålsenligt urval valdes och genomfördes genom intervjuer med 

yrkesverksamma barnmorskor på ungdomsmottagning eller med erfarenhet av 

skolundervisning, vilket var en inklusionskriterie för att få deltaga i studien. Ett 

bekvämlighetsurval startade rekryteringsprocessen genom att kontakt togs med en 

bekant barnmorska på en ungdomsmottagning för information om studien.  
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Ett snöbollsurval gjordes då den ovannämnda barnmorskan via mail 

vidarebefordrade informationen till passande kollegor för studien enligt författarnas 

önskemål om deltagare. En deltagare rekommenderade ytterligare kollegor som 

kontaktades via mail. Författarna tog därefter kontakt med fler 

ungdomsmottagningar via mail.  

 

Datainsamling  

Åtta barnmorskor medverkade i studien, varav sex var verksamma på 

ungdomsmottagning samt två verksamma vid barnmorskemottagning med 

erfarenhet av undervisning i sex och samlevnad på grund-och gymnasieskola. 

Deltagarna kom från sex orter fördelat i två län i mellersta Sverige. De 

yrkesverksamma barnmorskorna hade mellan 2–29 års erfarenhet inom 

ungdomsmottagning eller skolundervisning. En av deltagarna hade även flera års 

erfarenhet av skolsköterskearbete. Teknisk utrustning och semistrukturerad 

intervjuguide (Bilaga 1) testades först genom provintervju med två personer varefter 

smärre justeringar i intervjuguiden genomfördes. Åtta individuella intervjuer 

genomfördes därefter med stöd av intervjuguiden. Sju intervjuer utfördes på 

barnmorskornas arbetsplats under arbetstid och en intervju via telefon på arbetstid.  

Intervjuerna spelades in med digital ljudinspelning som sedan transkriberades 

ordagrant och skrevs ut. Intervjuerna pågick mellan 22–35 minuter. Intervjuerna 

inleddes med att deltagarna fick upprepad information utifrån de etiska 

huvudkraven. Sedan ställdes bakgrundsfrågor därefter fortlöpte intervjun utifrån 

intervjuguiden. 

 

Genomförande av analys  

Det insamlade datamaterialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys med 

induktiv ansats inspirerat av Graneheim Hällgren och Lundman (2004). En 

kvalitativ innehållsanalys användes då författarna förutsättningslöst ville granska 

och tyda den utskrivna texten från intervjuerna och få en helhetsförståelse för 

barnmorskornas uppfattningar. Allt transkriberat material lästes igenom upprepade 

gånger av författarna var för sig, samtidigt som minnesanteckningar gjordes.  
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Grunden för analysen togs ut via meningar och stycken så kallad meningsenheter i 

texten. Meningsenheterna kondenserades därefter för att göra texten kortare och mer 

lätthanterlig men centralt innehåll behålls. Textens innehåll abstraherades därefter, 

vilket innebär att innehållet lyfts till en högre logisk nivå. Koder skapades sedan 

med beaktande av meningsenheter och studiens syfte. Koder med likartade innehåll 

lades ihop och kategorier bildades. Det latenta budskapet i textinnehållet, det vill 

säga den bakomliggande tolkningen, från intervjuerna ledde sedan fram till ett 

övergripande tema. Tema, kategorier och underkategorier redogörs i resultatet 

(Lundman & Graneheim Hällgren, 2017).  

 

 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori Tema 

Det är svårt att uppnå 

ett bra sexliv eller ett 

bra hälsofrämjande 

sexliv om du har det 

som enda 

bakgrundskunskap. 

Det handlar ju om 

lyhördhet och en 

egen fantasi.  

Svårt att uppnå ett bra 

hälsofrämjande sexliv 

med pornografi som 

enda bakgrundskunskap 

då sex handlar om 

lyhördhet och fantasi. 

Pornografi som 

ensam 

informationskälla 

Pornografi Informations- 

källor 

 

 

 

 

Viljan att 

stärka 

ungdomars 

SRHR 

 

Hur det går till att 

göra en abort att 

killarna inte har rätt 

att bestämma, att de 

får betala underhåll, 

vilket de inte har koll 

på ”amen då gör de 

bara abort” ja men 

om hon inte gör en 

abort, vad är det som 

händer då 

Killarna har inte koll på 

hur en abort går till och 

vad som händer om 

tjejen inte gör en abort. 

Att killarna inte har rätt 

att bestämma och att 

dom får betala 

underhåll. 

Killarnas 

reproduktiva 

ansvar 

Oönskad 

graviditet  

Riskbeteende 

 

 

Figur 1. Exempel på kategori med meningsenheter, kondenserad meningsenhet, 

koder, underkategorier, kategorier och tema.  
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ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Vetenskapsrådet (2002) har formulerat fyra övergripande etikregler för 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning vilket författarna har tagit hänsyn till i 

studien. De fyra huvudkraven är följande: 

 

Informationskravet 

Deltagarna fick muntlig och skriftlig information om studiens syfte, metod och 

ansvarig handledare för studien. Deltagarna fick även information om att medverkan 

i studien var frivillig och att de kunde avbryta sin medverkan när som helst utan att 

behöva ange orsak.  

 

Samtyckeskravet 

Efter given information gav deltagarna skriftligt samtycke om medverkan. 

 

Konfidentialitetskravet 

Författarna gav löfte om konfidentialitet till deltagarna. Under intervjuernas 

inspelning, transkribering och utskrift har författarna använt kodnamn för att 

undvika exponering av deltagarnas identitet. Allt datamaterial, det vill säga 

inspelningar, transkriberade texter och kodlistor har förvarats på ett säkert sätt med 

lösenord under studiens tid och har destruerats vid studiens avslut. 

 

Nyttjandekravet 
 
Insamlade uppgifter har ej lämnats vidare till obehöriga utan endast använts för 

denna studie. 

 

Författarna har använt Högskolan Dalarnas blankett för etisk egengranskning för att 

avgöra om ett eventuellt forskningsetiskt tillstånd krävdes för studien. Bedömningen 

gjordes att det inte krävdes någon ansökan till Forskningsetiska nämnden (FEN) vid 

Högskolan Dalarna (Forskningsetiska nämnden, 2016). 
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RESULTAT 
 

 
 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Tema, kategorier och underkategorier. 

 

Efter att ha analyserat intervjumaterialet så identifierades fyra kategorier vilka var: 

Kroppsutveckling, Riskbeteende, Sexuella relationer och rättigheter samt 

Informationskällor. Kategorierna hade 13 tillhörande underkategorier. Ett 

övergripande tema kunde utrönas i det latenta budskapet som blev: Viljan att stärka 

ungdomars sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter.  

 

  

Viljan att stärka ungdomars 

SRHR 

Kroppsutveckling Sexuella relationer  

och rättigheter Informationskällor  Riskbeteende 

Anatomi 

 

Fysiologi  

 

        Psykiskt 
 

STI 

 

Preventivmedel 

och oönskad 

graviditet  

 

Säkra former av 

sex 

Lagar  

 

HBTQ  

 

Samspel 
 
 

Pornografi 

 

Kvalitetssäkrade 

webbsidor 

 

Sociala medier 

 

Källkritik 
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Kroppsutveckling 

Anatomi  

Hälften av barnmorskorna uppfattade att ungdomarna behöver veta mer om 

könsorganens anatomi. Ungdomarna har återkommande frågor kring könets 

utseende. Killarna funderar över exempelvis hur lång en normal penis skall vara 

eller vart g-punkten sitter, medan tjejerna undrar över hur deras blygdläppar skall se 

ut för att anses normala. Fortsättningsvis menade barnmorskorna att ungdomar 

generellt inte vet vart klitoris sitter och vilket samband den har med en kvinnlig 

orgasm. En barnmorska menade även att en del ungdomar har missvisande 

uppfattning om slidkransen, eller den så kallade mödomshinnan.  

  

”Men rent sexpraktika det upplever jag att de kan mycket om liksom så, hur man 

tekniskt ska göra sen vart klitoris faktiskt sitter det verkar det inte vara någon 

som riktigt, så jag ritar det på en karta, för jag har en sån här overhead-bild och 

så gör jag ett stort kryss, här är klitoris, hit ska ni, liksom såhär, målet, den 

heliga graalen liksom sådär så att ja och visar liksom har en 3D-modell hur 

klitoris egentligen ser ut…” (Bm6) 

  

En barnmorska menade att en del av den bristande anatomiska förståelsen som tjejer 

har kan bero på att de inte vågar utforska sina underliv. 

  

”…men jag tänker att det är många som är rädda för sitt underliv och liksom inte 

vågar utforska det kanske…” (Bm5) 

  

Ytterligare en barnmorska hade vid preventivmedelsrådgivning mött tjejer som inte 

vet hur sitt underliv ser ut. Hon menade att tjejerna behöver veta hur de anatomiskt 

ser ut för att kunna ta beslut rörande den egna kroppen. 
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“...ibland när vi pratar om preventivmedel så förklarar man ju så men hur blir 

man gravid, vad är ägglossningen, hur fungerar preventivmedel, hur ser det ut 

inuti. Då är det liksom folk som går på gymnasiet, folk som är liksom över 20 som 

liksom bara ‘va, är det såhär, det fick jag aldrig veta i skolan’ …  ‘jag trodde att 

den var mycket större’ eller ‘jag trodde att livmodern inte var där’ eller ‘jaha 

kommer man inte in hela vägen i livmodern när man har sex’. Så bara någon 

slags grundkunskap för hur man själv fungerar så att man ska kunna ta några 

beslut. Alltså ja, grundläggande anatomisk kunskap skulle jag säga att många 

efterfrågar.” (Bm2) 

  

Fysiologi 

Fyra barnmorskor hade som åsikt att ungdomar behöver veta mer kring normala 

kroppsfunktioner. Tjejer söker ofta till ungdomsmottagningen för bland annat 

flytningar och lukt från underlivet och de tror att något är fel. Både killar och tjejer 

söker för sveda, klåda och utslag på sitt könsorgan. Barnmorskornas uppfattning var 

att ungdomarna dagligen tvättar sitt underliv överdrivet och att de behöver veta mer 

om intimtvätt.  

  

”Flytningar, lukt från underlivet, det är återkommande tycker jag. Att man liksom 

inte har någon kännedom om att det är så det ska vara. Det är avvikande så fort 

det är någonting i trosorna.”(Bm4) 

  

De flesta barnmorskorna upplevde att tjejer behöver veta mer om 

menstruationscykeln. Tjejer besöker ofta ungdomsmottagningen med frågor och 

funderingar rörande menstruationens funktion och syfte, samt problem med 

menstruationssmärta och rikliga blödningar. Ett par barnmorskor erfarade att många 

tjejer hade besvär och de trodde att de måste uthärda exempelvis sin 

menstruationssmärta. Barnmorskorna beskriver att de informerar tjejerna om att 

vissa preventivmedel förutom skydd mot graviditet kan lindra smärta och rikliga 

blödningar.  
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”…ni behöver inte ha mens tjejer, vet ni om det? Ni behöver inte ha så ont som ni 

har, ni behöver inte ha det såhär jobbigt, ni behöver inte missa skollektioner för 

att ni har liksom kraftiga menssmärtor och ni behöver inte blöda så här mycket så 

att ni blöder igenom, vi kan hjälpa er. Liksom ni behöver inte, det finns inget 

fysiskt behov för kroppen att blöda, liksom så, vet ni om det? Så det är ju ingen 

som har koll på det…” (Bm6) 

  

En barnmorska uttryckte att det är viktigt att ungdomar får veta om sambandet 

mellan menstruationscykeln och graviditet. En annan barnmorska beskrev att hon 

träffat tjejer som haft oskyddat samlag under veckan efter menstruation då de trott 

att det är en säker period, men då det egentligen normalt sker en ägglossning.   

  

”Ja men som menscykeln, det är ju många kvinnor även i vuxen ålder som inte 

har koll på sin menscykel, det är inte helt ovanligt liksom, men jag hade ett gäng 

tjejer som kan ha varit över 20 i alla fall, som kom och jag frågade om 

preventivmedel. Nej ja vi använder en metod, okej sa jag, vad är det för metod?  

jo vi har sex veckan efter mens, för då är vi säkra...”(Bm1) 

  

Samma barnmorska uttryckte oro efter att ha träffat tjejer som blivit oönskat gravida 

på grund av att de misstrodde sin egen kropp och dess förmåga att bli gravid. 

Barnmorskans uppfattning var att tjejerna behöver veta mer om kroppens funktion i 

relation till infertilitet. 

  

“Sen är det ju det här med oönskade graviditeter, det är ju ändå ett bekymmer 

tänker jag. Där kanske attityderna är, där är det mycket okunskap tänker jag 

också. ‘Jag vill veta att jag kan bli gravid, jag tror inte att jag kan bli gravid’, 

mycket tankar om att dom tror att dom är infertila.”(Bm1) 
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Psykiskt  

Två barnmorskor påpekade att psykisk ohälsa är ett ökande problem bland 

ungdomar idag. En barnmorska beskrev att hon mött tjejer som är i behov av att veta 

mer om ångest, nedstämdhet, självskadebeteende och ätstörningar. En del tjejer 

kommer även till barnmorskan och funderar över skällsord och om ryktesspridning. 

Vidare uppfattade barnmorskorna att tjejerna behöver veta mer om olika känslor 

som kan uppkomma under kroppsutveckling och hur dessa kan hanteras. 

  

”…tjejer generellt undrar ju mer om … ja självskadebeteenden, ätstörningar, 

begrepp och som här hora, rykten, hur många ska du ligga med för att bli klassad 

som hora, varför kallar man tjejer för hora. Så tjejer har ju mer en den psykiska 

delen av och liksom mera djupare tankar och funderingar…”(Bm2) 

  

Fortsättningsvis menade en barnmorska att ungdomarna går igenom en period under 

pubertetsutvecklingen med tillhörande känsla av att vara osäker och oerfaren, vilket 

hon uppfattade att ungdomarna behöver veta mer om. 

  

”…lika det här liksom att man är nybörjare när man är oerfaren och dom känslorna 

man har kring det … Men just den där liksom nybörjar-osäkerheten och när det 

handlar om en själv och den egna kroppen…”(Bm8) 

  

 

Riskbeteende   

STI 

Sex barnmorskor menade att det är viktigt att ungdomarna får veta mer om STI; 

vilka som finns, omfattning, skillnader, hur de smittar, symtom, hur man testar sig, 

behandling, risker och konsekvenser samt om smittskyddslagen. Flera barnmorskors 

uppfattning var att ungdomarna nonchalerar riskerna med att ha en oskyddad sexuell 

kontakt. Flera barnmorskor menade att risktagandet att ha oskyddat sex i en situation 

kan bero på ökad sexuell lust som ungdomen inte kan hantera där och då.  

I diskussion med ungdomarna informerar barnmorskan om provtagning för STI och 

vilken eller vilka konsekvenser oskyddat sex kan medföra.  
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Till exempel att bli smittad av herpes och kondylom och vilka risker det kan medföra 

vid en eventuell kommande graviditet och förlossning.  

  

“...men attityden är ju då på nå sätt nä men strunt samma, det är ju liksom lusten, 

det är kåtheten som styr och det spelar ingen roll, har de inget skydd så struntar 

dom i det för att vad spelar det för roll … Och så försöker jag också prata om att 

vissa virus, alltså får du dom, så har du dom för resten av ditt liv, så jag brukar 

väva in kondylom och herpes i den diskussionen för att jag tänker vara kvinna och 

ha herpes och sen liksom föda barn med herpes kan ju finnas en risk som inte dom 

tänker på DÅ.” (Bm7) 

  

Även en annan barnmorskas uttryckte sin uppfattning om att ungdomarna inte tror 

att de själva kan drabbas av en STI. Barnmorskan menade att ett positivt klamydia 

besked inte alltid framkallar någon känslomässig reaktion hos ungdomarna då de 

vet att behandling finns. Återigen behöver ungdomarna veta mer om STI och dess 

eventuella följder som till exempel risken med att kunna bli infertil. 

  

“...idag bryr man sig inte om man får en klamydiainfektion, det väcker ingen större 

känslomässig reaktion. Det gjorde det förut, betydligt mera … det ligger inte så 

nära en att tänka att man kan bli sjuk i infektioner, utan det är först när du har 

blivit drabbad…” (Bm3) 

  

En barnmorska beskrev att hennes uppfattning var att ungdomar som uppvisar ett 

allmänt riskbeteende, till exempel användning av alkohol och droger, utsätter sig i 

större grad för sexuella risktaganden. En annan barnmorska menade att ungdomar 

som visar riskbeteende genom att upprepade gånger söka för provtagning och 

behandling för STI behöver veta mer om konsekvenser. Barnmorskan menade även 

att det är viktigt att våga öppna upp för djupare samtal om ungdomens bakgrund och 

eventuella riskfaktorer.  
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Preventivmedel och oönskad graviditet  

Sex barnmorskor uppfattade att ungdomarna generellt behöver veta mer om 

preventivmedel. Barnmorskorna informerade bland annat om hur kondomen 

används på korrekt sätt; den har olika storlekar, utgångsdatum, att den skall behållas 

på under hela samlaget och att den inom aktuell region är kostnadsfri för ungdomar. 

En barnmorska uppgav att det är fördelaktigt att ungdomarna får bekanta sig med 

olika preventivmedel, genom att se, känna och samtidigt kunna ställa frågor.  

En barnmorska poängterade tjejers rädsla för hormonella preventivmedel efter att 

ha påverkats negativt av influencer på internet, vilket ofta resulterade i att tjejerna 

slutade med p-piller. Barnmorskan uttryckte en oro över tjejers negativa inställning 

till hormonella preventivmedel då hennes uppfattning var att tjejerna inte tog ansvar 

i att använda något annat preventivmedel. Hon menade fortsättningsvis att tjejerna 

behöver veta mer om alternativa preventivmedel, exempelvis p-stav och spiral.  

  

“...man ser tjejer många gånger också, de kanske använder p-piller i tidig ålder 

och så här men sen så helt plötsligt kommer de på när de är såhär 19-20 år, ‘nej 

nu har jag ätit p-piller så länge det är farligt’, så sen läser man en massa på nätet 

och allt var dem är och googlar och far, så slutar man. Och då blir det fara och 

färde. För att då brukar man inte vara så bra på att skydda sig.” (Bm3) 

  

Fyra barnmorskors uppfattning var att killar generellt förväntar sig att tjejen skall 

ansvara och stå för preventivmedel mot skydd för oönskad graviditet. Samtliga 

barnmorskor ansåg att killar behöver veta mer om deras reproduktiva ansvar genom 

att exempelvis använda kondom eller medverka vid partnerns 

preventivmedelsrådgivning.  
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“Alltså att tjejer får ta mycket ansvar när det gäller sexualitet och reproduktion. 

Och det finns ju nästan alla preventivmedel är ju också för kvinnor och tjejer, alltså 

det blir ju skevt liksom, ansvaret lägga mycket på kvinnan … jag skulle ju ha velat 

prata mer med killar ja men inser ni att det här, ni har den här chansen att skydda 

er med kondom, och att ni får bestämma liksom.” (Bm1) 

  

Barnmorskorna uppfattade även en del killar som nonchalanta rörande 

graviditetsbeslut. Barnmorskorna informerade om att det är tjejen som bestämmer 

om graviditeten skall fullgöras eller inte vilket killarna uppfattades sakna förståelse 

för.  

  

“Killar förväntar sig ibland att det är, om det nu är ett heteropar, att det liksom är 

tjejen som ska stå för skyddet för graviditet. Och att dom liksom inte bryr sig om, 

dom tar inte ansvar för sina spermier, det är min uppfattning … Dom är också lite 

så här naiva och tänker att det blir inga barn ... Ibland undrar man om dom förstår 

kopplingen, spermie, träffar ett ägg, graviditet, du har inte möjlighet att bestämma 

över det här beslutet. Och det vill man ju få fram samtidigt som man inte vill 

skrämma.” (Bm7) 

  

“...sen finns det ju de som är rätt så okunniga och nonchalanta och tycker så ja 

men det är inte mitt problem om hon blir gravid…” (Bm8) 

  

En barnmorska hade även en uppfattning om att killarna utgår ifrån att abort är ett 

självklart och enkelt val för tjejen. Hon menade att killarna behöver veta mer om 

hur en abort går till och vad svensk abortlagstiftning innebär.  

  

“...också abort, svensk abortlagstiftning hur det går till att göra en abort att 

killarna inte har rätt att bestämma … vilket de inte har koll på ‘ja men då gör de 

bara abort’ ja men om hon inte gör en abort, vad är det som händer då.” (Bm2) 
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Fortsättningsvis menade barnmorskorna att killarna inte förstod vad de själva hade 

för ansvar vid en graviditet då tjejen väljer att behålla barnet. Barnmorskorna 

uppfattade att de behövde få veta mer om att bli ofrivillig pappa och vilket ansvar 

de ålägger sig, bland annat om deras skyldighet att betala underhållsstöd.  

  

“vi pratar … dels ansvaret när hon blir gravid, för killarna, de har de dålig koll 

på. De har väldigt dålig koll på försörjningsansvar … de har hört att ‘ja nej men 

jag har väl ingenting att säga till om’ fast när man har pratat om det och polletten 

trillat ner så är det ‘men du, menar du att jag faktiskt inte har någonting att säga 

till om?’ så..”(Bm6) 

  

Säkra former av sex  

Två barnmorskor beskrev att deras uppfattning var att ungdomarna tidigt behöver få 

veta mer om vilka olika former av sex det finns att tillgå, det vill säga vaginal-, oral-

, anal-, smek-, och onanisex, och vad som är säkert sex, innan ett sexuellt 

riskbeteende hunnit utvecklats. Detta för att undvika STI och oönskad graviditet.  

  

“...vad kan man göra istället för att ha sex. På vilka sätt kan man ha mer säkert 

sex. Vad leder till en STI, alltså såhär vilka typer av sex kan leda till STI, och vad 

är mer säkert om jag ska välja något liksom. Jag är kåt som tusan och måste bara 

ta på den här personen men vi har inget skydd liksom, hur ska jag i alla fall undvika 

en graviditet…” (Bm6) 

  

Sexuella relationer och rättigheter  

Lagar  

Fem barnmorskor hade en enad uppfattning om att ungdomarna behöver veta mer 

om samtyckeslagen. Två av de fem barnmorskorna uppgav oro då de hade en känsla 

av att tjejer ibland ställer upp på sexuell aktivitet fast dom egentligen inte vill. 

Vidare menade dessa barnmorskor att tjejerna måste stärkas i rätten till deras egen 

kropp och att våga säga nej.    
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”…tjejer tror att dom måste ställa upp, på sex, fast dom inte kanske vill. Det är 

sorgligt. Så det brukar jag prata en hel del om. Vad är ja och vad är nej. Samtycke 

och så, bra känsla.” (Bm7) 

  

Två av de fem barnmorskorna menade att ungdomar behöver veta mer om sexuella 

rättigheter i och med den ökande invandringen till Sverige. 

  

”Sen nu på senare år har det väl också kommit med tanke på att vi har fått många 

nyanlända, så dom är ju väldigt intresserade av det här med rättigheter, och att jag 

får gifta mig med vem jag vill, jag får leva med vem jag vill, jag får ha sex med vem 

jag vill, så länge dom vill ha sex med mig och hur vet man det.” (Bm1)  

  

En av de fem barnmorskorna ansåg att ungdomarna behöver veta mer om vad lagen 

om sexuell myndighetsålder innebär då hennes uppfattning var att de ofta inte har 

vetskap om detta, vilket ofta uppenbarades vid diskussion på studiebesök. 

  

Homosexuell, bisexuell, transperson och person med queera uttryck och 

identitet (HBTQ) 

Fem barnmorskor ansåg att HBTQ är ett ämne som ungdomarna behöver få veta 

mer om, och gärna få diskutera i skolundervisningen, varav en barnmorska 

poängterade att ungdomarna själva uppgett detta. En av dessa fem barnmorskor hade 

uppfattningen om att ungdomar idag har en öppenhet kring HBTQ men att fördomar 

kring exempelvis homosexualitet fortfarande förekommer. Detta stärker ytterligare 

en av barnmorskorna då hon uppmärksammat en nedlåtande attityd, hos främst 

killar, kring homosexualitet. Hon menar att diskussioner kring HBTQ, normkritiskt 

tänkande och sexuella rättigheter är än mer viktigare i denna grupp. 

  

”Det är det ju betydligt större öppenhet kring nu … men där kan de ju ha ganska 

stora fördomar fortfarande när de kommer på våra studiebesök, de har ju 

bögskräck och allt vad det är för någonting.” (Bm3) 
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Två av de fem barnmorskorna betonade att en del ungdomar har behov av att stärkas 

i sin könsidentitet eller sexuella läggning då det finns en vaksamhet och rädsla för 

utsatthet.  

 

”Sen tänker jag att det många mer som kanske har vågat vara öppna med 

transpersoner och att man inte känner sig bekväm med sitt egna kön eller sin 

identitet eller sexualitet. Att man mer kanske, dels är mer öppna idag men också 

mer vaksamma, att det blir en konsekvens. Man vill, man blir mer utsatt men man 

vill också våga mer liksom, man vill vara den man är och det är jättebra. Men det 

gäller att man är tillåten att vara det.” (Bm1) 

  

En annan barnmorska betonade att det är viktigt att ungdomarna behöver veta att 

alla individer inte behöver ha ett upplevt behov av en sexuell relation, och att skolans 

sex-och samlevnadsundervisning även bör beakta detta.  

  

”…han var missnöjd med min föreläsning för att han tyckte att jag liksom 

uppmanade till att ungdomar skulle ha sex, och sådär så att. Han kände sig väldigt 

provocerad … att verkligen förtydliga att NÄR och OM ni vill ha sex då kan ni 

tänka på det här.” (Bm7) 

  

Samspel  

Fyra barnmorskor samstämmer att ungdomar generellt behöver veta mer om det 

sociala samspelet i en relation. En av de fyra barnmorskornas uppfattning var att 

internet och sociala medier skapar en anonymitet som ungdomarna kan utnyttja då 

det inte finns någon vuxen som kan ingripa och ungdomarna får en minskad 

förståelse över vad som är okej och inte. 
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”Jag upplever att de har lite kunskap om sex, det känslomässiga. Relationer, det 

känslomässiga, hur man beter sig mot varann, rent generellt liksom så upplever jag 

behöver förbättras … när man håller på och lär sig det sociala spelet, vad är okej, 

vad är inte okej, men idag är liksom världen det rullar så snabbt och det finns så 

mycket utrymme på nätet och liksom så att det blir ännu mer svårhanterligt.” (Bm6) 

  

Ytterligare två barnmorskor tydliggjorde hur internet och sociala mediers 

tillgänglighet påverkade ungdomarnas utsatthet i form av integritetskränkning och 

ryktesspridning. Barnmorskans uppfattning var att de flesta ungdomar någon gång 

blivit utsatt för någon form av hot, våld eller trakasserier vilket kunde vara fysiskt, 

psykisk eller sexuellt. Därav menar de två barnmorskorna att undervisning borde 

fokusera på ungdomars beteenden, hur man behandlar varandra och samspelet innan 

och efter en sexuell kontakt. 

  

Två av de fyra barnmorskorna upplevde en tydlig förändring i ungdomars attityder 

gentemot begreppet samlevnad. Det handlar mer om relationer i stort än om 

samlevnad för ungdomarna och de vill gärna inte få någon specifik benämning som 

exempelvis förhållande, på sin sexuella relation. Barnmorskorna menade att 

ungdomar behöver stärkas i alla delar av livet som rör relationer. 

  

”…det handlar så mycket mer om sex och relationer … RFSU går ju ut med att man 

liksom inte säger samlevnad för att man behöver inte vara tillsammans för att ha 

en sexuell relation utan att det handlar om relationer, och den biten tror jag att vi 

behöver hjälpa ungdomar och stärka upp ännu mycket mer.” (Bm6) 

  

”…det där med att sätta etikett på saker och är ni liksom ett par eller ihop kan man 

fråga och då blir man bara utskrattad och de tycker att man är världens larvigaste 

för det man tänker liksom inte i såna banor utan man har knullkompisar…” (Bm5)  
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Informationskällor  

Pornografi  

Samtliga barnmorskor hade samma uppfattning om att pornografin är en av de 

största källorna till informationsinhämtning bland ungdomar idag. Fortsättningsvis 

uppgav alla barnmorskor spontant att deras uppfattning var att pornografin påverkar 

ungdomars sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter i varierande grad. En 

barnmorska menade att pornografin som ensam informationskälla kan bidra till 

svårigheter i att uppnå ett hälsofrämjande sexualliv. Ett par barnmorskors 

uppfattningar var att pornografin ger ungdomarna missvisande föreställningar och 

förväntningar om sex, till exempel killarna tror att de ska kunna prestera i flera 

timmar med full erektion och tjejer tror att de bör se ut eller låta på ett visst sätt. 

Vidare utvecklade barnmorskorna att ungdomar, främst tjejer, behöver få veta mer 

om hur de kan lära känna sin egen kropp och finna sin egen lust och njutning innan 

debut med annan part, då tjejerna ofta lägger vikt på utseende framför njutning i ett 

sexuellt möte. 

  

“...man ska ändå va medveten om att de allra flesta killar kan inte hålla på i timtal 

eller de flesta tjejer ser inte ut sådär eller låter sådär eller vill det där eller det kan 

finnas föreställningar om sex, hur det ska vara och som ska levas upp till på något 

sätt.” (Bm5) 

  

Näst intill alla barnmorskor delade uppfattningen om att de mött ungdomar som sökt 

för problem gällande sin sexuella hälsa som hade direkt koppling till 

pornografikonsumtion. De återkommande problemen var erektionssvikt, dyspareuni 

eller samlagssmärta, minskad sexuell lust, prematur ejakulation eller tidig utlösning, 

onani som tvångsbeteende, missförstånd gällande det motsatta könet, lyhördhet och 

sexuell fantasi. En barnmorska uppfattade även att pornografin kan leda till onödig 

frustration, besvikelse och svårighet i sexuell praktik hos ungdomar. 
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“Många har ju ont, eller får erektionsproblem eller problem med lusten eller tror 

att man ska bete sig på ett visst sätt i sängen eller va jag ska säga. Och där är det 

ofta, eller det blir ju negativt för båda parter. Hur länge ska ett samlag vara, hur 

mycket utlösning ska man ha, vem är det det ska vara skönt för, på vilket sätt ska 

jag se ut när jag har sex, tycker jag är återkommande.” (Bm4) 

  

 “...skapar en prestationsångest som är, jag tror att vi har framför oss en hel del 

ökade sexuella problem, jag tänker såhär ja men kring erektionssvikt, 

samlagssmärta alltså för att det blir på nått vis så svårt att få till det där i praktiken 

och man brottas med föreställningar som att liksom inte är så nära verkligheten...” 

(Bm8) 

 

Två barnmorskor uppfattade att den pornografin som ungdomarna idag tittar på 

mestadels innehåller våld, strypsex, analsex, gaging och “ass-to-mouth-sex” vilket 

ungdomarna har lätt åtkomligt via mobiltelefoner. De poängterar detta som oroande 

då båda barnmorskorna mött fjorton-femtonåringar som haft frågor och funderingar 

om strypsex, till exempel hur de ska agera om partnern svimmar. 

  

“...nu är det liksom våldsporr som är vanliga porren helt enkelt som är gratis, 

lättillgänglig som de har i sina mobiltelefoner som de tittar på varje dag säger dem 

… och liksom när de frågar i åttan och nian om strypsex då känner jag att då är 

det någonting som inte riktigt känns bra, tycker jag.” (Bm2) 

  

En annan barnmorska uppgav att en del ungdomar uttryckt en känsla av att de inte 

kan hantera det dem sett i pornografin och att barnmorskan uppmärksammade att de 

behövde få ventilera och diskutera detta med barnmorskan vid ett besök på 

ungdomsmottagning. Fortsättningsvis menade barnmorskan att hon var 

bekymmersam över vart ungdomarna annars vänder sig med sina frågor och 

funderingar rörande intryck de får av pornografin.  
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“...några som har tagit upp på studiebesök ... dom har tyckt att nu var det för mycket 

liksom, det räcker nu, och dom kunde inte hantera det. Det som jag kanske är orolig 

för är har dom kanaler att kunna prata om det dom möter. Vem vänder sig dom 

med dom frågorna. Jag hade ju dom här killarna som gick i åttan som  ‘ja men vi 

tryckte bara, men det var inte meningen vi ville inte, men det blev så’ liksom och ja 

med porr liksom … Och då ville dom ju prata om det ... där och då … då fick man 

ju ta den diskussionen … men annars tror jag att många bär saker inom sig och 

inte har någon att fråga.” (Bm1) 

  

En annan barnmorska poängterade också att det är viktigt för ungdomarna att veta 

vart dom kan vända sig med sina frågeställningar. Samtliga barnmorskor delade 

uppfattningen om att pornografin bör diskuteras med ungdomarna. Ungdomarna 

behöver få veta att pornografin många gånger inte är generaliserbar med 

verkligheten. Tre barnmorskor uppgav att ungdomarna behöver få diskussioner med 

möjlighet att på ett icke-värderande sätt problematisera, avdramatisera, vrida och 

vända, det vill säga reflektera över det de läser och ser i pornografin. 

  

“...diskutera vad är det vi ser, vad är det som visas, vad är okej, vad är inte okej, 

hur ska det kännas i mig, hur ska det kännas i dig, liksom när vi ses i ett sexuellt 

möte.” (Bm6) 

  

Kvalitetssäkrade webbsidor  

Samtliga barnmorskor beskrev att det uppmuntrar och informerar ungdomarna om 

källor som är faktabaserade och kvalitetssäkrade, till exempel umo.se, youmo,se, 

RFSU, 1177’s vårdguide och snorkel.se. Barnmorskornas uppfattning är att 

ungdomarna idag överrumplas av information om bland annat sexualitet och 

reproduktion genom utbud på nätet.  
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“...vi pushar ju för umo och youmo därför vi vet att vågar man sig in där och börjar 

surfa runt så får man ju jättemycket bra grejer, man har ju liksom tillgång till 

kvalitetssäkrad och absolut korrekt liksom faktakunskap och liksom en nyanserad 

resonemang om olika saker som kan vara problematiskt…” (Bm8) 

  

Sociala medier  

Ett par barnmorskor uppfattade att ungdomarna påverkas av sociala medier, till 

exempel genom videobloggar av influencer och snapchat. En barnmorska 

uppfattade att en del tjejer fått inspiration om natural cycles från influencer.  

 

“Ja alla har typ en smartphone, alla har sociala medier, alla liksom de pratar 

mycket om olika influencer, en del snackar om de hära Jocke och Jonna, och liksom 

alltså deras barn nu och ja men jag tror att de om man märker bland tjejer att de 

är mycket prat om det här, eller inte mycket men det är många som en del kommer 

med det här natural cycles och att man har läst influenser som använder det och 

att man inte vill ha några hormoner för det har nån sagt på internet.” (Bm2) 

  

En barnmorska menade att ungdomarna påverkas av sociala mediers budskap och 

hur de ständigt matas av kroppshets och bilder. 

 

“Av bilder och kroppshets alltså sånt har väl alltid funnits genom olika tidningar 

och, men nu är det ju hela tiden, vad vi än tittar på. Vi har ju alltid telefon liksom, 

du är alltid tillgänglig.” (Bm1) 

 

 

  

Källkritik  

Fler än hälften av barnmorskorna uppfattade att ungdomarna behöver få veta mer 

om hur de skall handskas med information som sociala medier ständigt prackar på. 

Till exempel att träna på källkritik.  
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“...man behöver jobba med är väl det här med kritisk granskning och så, men det 

tror jag man får med sig mycket i skolan. Dom vet att det inte är bra sidor. Dom vet 

att det här kanske inte är sant. Men när man väl sitter där och läser det där då tar 

man ändå åt sig, det vet man ju själv, hur man reagerar på olika saker. Man blir ju 

ändå påverkad om man ständigt matas med det liksom.” (Bm1) 

  

Ett flertal barnmorskor hade den uppfattningen om att skolan har ansvar för ett 

övergripande lärande av källkritik, men en del barnmorskor ansåg att ungdomarna 

behöver veta mer om hur de skall använda den kritiska granskningen inom den 

sexuella och reproduktiva hälsan och rättigheter.  

  

“Det ligger ju i deras (skolans) ansvar att diskutera källkritik inom alla områden, 

liksom oavsett om det är en uppsats som ska skrivas eller om det är ett samlag som 

ska has, alltså så, så det bör de ju göra…” (Bm6) 
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DISKUSSION 

Sammanfattning av huvudresultat  

Studiens huvudresultat visade att barnmorskorna, verksamma på 

ungdomsmottagning eller med erfarenhet av undervisning i skolan, uppfattade att 

ungdomarna hade behov av att veta mer om den anatomiska och fysiologiska och 

psykologiska kroppsutvecklingen, bland annat menstruationscykel, flytningar och 

intimtvätt samt hantering av eventuella känslor kring pubertetsutveckling. Vidare 

uppmärksammade barnmorskorna attityder och risktaganden hos ungdomar som i 

vissa fall fick negativa följder. Barnmorskorna ansåg därför att ungdomarna 

behövde veta mer om STI och dess konsekvenser samt generellt om preventivmedel. 

Det framkom att framförallt killarna behövde veta mer om deras reproduktiva ansvar 

gällande oönskad graviditet. Barnmorskornas uppfattning var att både killar och 

tjejer behövde veta mer om olika former av säkert sex i förebyggande syfte att 

undvika STI och oönskad graviditet. Fortsättningsvis behövde ungdomarna veta mer 

om sexuella relationer och rättigheter, innefattande samtyckeslagen, sexuell 

myndighetsålder, abortlagstiftning och smittskyddslagen. Även HBTQ var ett ämne 

som barnmorskorna uppfattade som viktigt för ungdomarna att veta mer om då 

fördomar fortfarande existerade trots ökad öppenhet kring HBTQ. Barnmorskorna 

uppfattade att ungdomarna behövde veta mer om det sociala samspelet och stärkas 

i termen relation. Slutligen var samtliga barnmorskor enade om att ungdomarna idag 

påverkas av pornografi genom missvisande föreställningar och förväntningar om 

sex samt att barnmorskorna uppmärksammat en ökning av sexuella problem direkt 

kopplade till pornografikonsumtion. Ungdomarna behöver bland annat få diskutera, 

ventilera och reflektera rörande intryck de får av pornografi. Barnmorskorna 

uppmuntrade ungdomarna till fakta- och verklighetsbaserade informationskällor 

samt vikten av källkritik.  
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Resultatdiskussion 

Pornografikonsumtion var ett område som samtliga barnmorskor uppfattade som 

viktigt att lyfta med ungdomarna, då en ökad tillgänglighet via media och samhället 

skapar olika problem i sexuell praktik. Barnmorskorna i föreliggande studie menade 

att pornografin var en av den främsta informationskällan som ungdomarna använder 

med syfte att lära sig om och få inspiration till sex. Denna uppfattning stärks i en 

kvalitativ studie gjord av Mattebo, Larsson, Tydén och Häggström-Nordin (2013) 

där olika yrkeskategorier som i sitt arbete möter ungdomar intervjuades med syfte 

att diskutera pornografins effekt på ungdomar. Personalens uppfattning var att 

ungdomarna använder pornografi som en informationskälla och att det ger någon 

typ av sexuell njutning (Mattebo et al., 2013) och att både tjejer och killar får 

inspiration och nya idéer av pornografi (Häggström-Nordin, Tydén, Hanson och 

Larsson, 2009).  

 

Vidare visade föreliggande resultat att pornografi ger ungdomarna missvisande 

föreställningar och förväntningar om sex vilket i sin tur skapar problem och 

svårigheter i sexuell praktik. Mattebo, Larsson, Tydén, Olsson & Häggström-Nordin 

(2012) styrker ovanstående då de skriver att ungdomar ansåg att pornografi ger en 

förvrängd verklighetsuppfattning. Ungdomarna upplevde motstridiga känslor som 

ångest, rädsla och inspiration. Ungdomarna beskrev “porrstjärnans stereotyp” som 

underviktiga kvinnor med stor byst och lätt solbränna, och männen som muskulösa 

med stor penis vilket förmedlade ett förvrängt budskap om ungdomarna förväntas 

se ut. Ungdomarna kände press rent utseendemässigt och i sexuell praktik på grund 

av förväntningarna. Mattebo et al. (2013) menar även de att pornografi bidrar till 

prestationsångest hos ungdomarna på grund av missvisande normer inom kropps-

och sexideal. Häggström-Nordin, Tydén, Hanson och Larsson (2009) poängterar 

även i sin studie att framförallt tjejer upplever att pornografi skapar krav och en 

känsla av osäkerhet. Barnmorskorna i föreliggande studie menade att tjejerna måste 

stärkas i kroppskännedom och i sin förmåga att känna sexuell lust då de oftare 

uppfattas lägga fokus på sitt utseende än njutning, vilket uppsatsförfattarna anser 

handla om att kvinnan vill vara partnern till lags.  
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En intressant koppling kan ses i studien av Elmerstig, Wijma och Swahnberg (2013) 

där tjejer med vulvovaginalsmärta uppgav sig fullfölja vaginalt samlag trots upplevd 

smärta under sexuell akt, då de var oroade över att förstöra stämningen och att såra 

partnern, vilket ytterligare visar att kvinnan vill vara partnern till lags. 

Barnmorskorna i föreliggande studie pratar även om vikten av samtycke och bra 

känsla inför och under sexuellt umgänge vilket kan kopplas till Elmerstig, Wijma 

och Berterös (2008) studie om att tjejer vill leva upp till bilden av idealkvinnan som 

alltid ställer upp och tillfredsställer partnerns behov. 

 

Uppsatsförfattarna anser även att killar som söker ungdomsmottagning för 

exempelvis sviktande erektion behöver få reflektera om vad de själva anser som en 

normal erektion, då problemet många gånger speglas av missvisande uppfattningar 

från pornografin där erektion kan pågå i timtal. Barnmorskan som möter 

ungdomarna bör kunna agera i motvikt och handskas med missvisande 

föreställningar vilket Mattebo et al. (2013) instämmer med att ungdomar bör få 

fakta- och kvalitetssäkrad information. Barnmorskorna i föreliggande studie hade 

uppfattningen om att ungdomarna behöver få diskussion med möjlighet att ventilera, 

problematisera och avdramatisera rörande intryck de får av pornografin. Vidare 

menade barnmorskorna att ungdomarna behöver få veta mer om hur kritisk 

granskning skall användas inom SRHR. Mattebo et al. (2013) understryker även att 

källkritik inom SRHR bör ses över och ingå i skolans läroplan. Uppsatsförfattarna 

anser att det är viktigt att beakta ovanstående då barnmorskorna uttryckte en oro 

över att sexuella problem som till exempel nedsatt sexuell lust, erektionssvikt och 

samlagssmärta ökar bland ungdomar pararellt med pornografikonsumtion. En studie 

av Mattebo, Tydén, Häggström-Nordin, Nilsson och Larsson (2018) visade att 

ungdomar som konsumerade pornografi i högre utsträckning oftare uppvisade 

psykosomatiska symtom till exempel stress, huvudvärk, magont, sömnsvårigheter, 

irritation eller nervositet. Ett professionellt tillvägagångssätt krävs enligt Mattebo et 

al. (2013) för att möta ungdomarna vilket deltagarna i studien uppgav sig sakna och 

de efterfrågade verktyg för att kunna ta itu med sexuella problem och jämställdhet 

som är orsakat av pornografin.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Elmerstig%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23701494
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wijma%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23701494
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Swahnberg%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23701494
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wijma%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23701494
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wijma%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23701494
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Pound, Langford och Campbell (2016) skriver att ungdomarna efterfrågar en 

utomstående person i skolundervisningen då de uppgav sig vara obekväma med 

ordinarie lärare, samtidigt som lärarna själva uttryckte att de inte hade kvalifikation 

för ämnet. Uppsatsförfattarna menar att i och med barnmorskans profession och 

kompetensbeskrivning (Svensk Barnmorskeförening, 2018) är hen den som är 

lämpligast att möta ungdomar i diskussion om exempelvis pornografin och dess 

inverkan i deras SRHR.  

 

Barnmorskorna i föreliggande studie uppmärksammade att tjejer behöver veta mer 

om hur sitt underliv ser ut och fungerar. Frågor om normalt utseende av blygdläppar 

och klitoris funktion var bland annat det många tjejer sökte barnmorskan för att 

diskutera. Barnmorskan anade att tjejer ofta har en missvisande bild över hur ett 

normalt underliv skall se ut. Uppsatsförfattarna är av åsikten att intryck från 

pornografin många gånger kan vara orsaken till att tjejer har funderingar om vad 

som anses som ett normalt underliv utseendemässigt. Linköping universitet har 

inom kognitionsvetenskap undersökt kvinnors känslor för sitt underliv genom en 

intervjustudie med barnmorskor och gynekologer. Studien visade bland annat att 

kvinnor ofta söker gynekolog för önskan om operation av blygdläppar då de 

upplever att dessa är för stora eller att det skaver under samlag, medan gynekologen 

menar att kvinnor inte är tillräckligt upphetsade inför penetrerande sex och att de 

påverkas av rådande normer (Samuelsson, 2018). Trots annan inriktning i det 

tidigare nämnda arbetet anser uppsatsförfattarna att deras resultat kan förankras till 

barnmorskans ämnesområde SRHR och att barnmorskan kan utbilda och stödja 

dessa kvinnor i sitt arbete (ICM, 2017).  

 

Föreliggande studie visade att barnmorskan drog paralleller mellan allmänt 

risktagande och sexuellt risktagande vilket stärks i studien av Mattebo, Tyden, 

Häggström-Nordin, Nilsson W och Larsson (2016) som visade att allmänt 

riskbeteende exempelvis rökning och alkoholanvändning hade samband med 

pornografikonsumtion. Även Wiksten-Almströmer (2006) beskriver i en artikel att 

upprepade undersökningar visar på att ungdomar med ett allmänt risktagande också 

tar risker inom sexualitet.  
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Uppsatsförfattarna är av åsikten att det är viktigt att barnmorskan enligt 

kompetensbeskrivning (Svenska Barnmorskeföreningen, 2018) uppmärksammar 

och informerar ungdomar som uppvisar allmänt riskbeteende för att på ett tidigt 

stadie förebygga sexuellt risktagande. 

 

Barnmorskorna i föreliggande studie menade att killarnas reproduktiva ansvar 

gällande preventivmedel mot skydd för graviditet är något som killarna behöver veta 

mer om. Killarna ansågs även ha en nonchalant attityd gentemot tjejernas 

graviditetsbeslut och abort. En kvalitativ studie av Smith, Fenwick, Skinner, 

Merriman och Hallett (2011) menar även att killar generellt undviker att använda 

kondom då de tycker att det är tjejens ansvar att skydda sig mot oönskad graviditet. 

Även Ekstrand, Engblom, Larsson och Tydén (2011) skriver i sin studie att killar 

inte tar ansvar gällande skydd mot graviditet, vilket även Ekstrand, Tydén, Darj och 

Larsson (2009) stärker i sin kvalitativa studie. Uppsatsförfattarna anser att killarna 

behöver stärkas i vikten av att använda preventivmedel, till exempel kondom, för att 

undvika ofrivilligt faderskap och det medföljande ansvaret om underhållsstöd. 

Killarnas behov av information stärks i Jaramillo, R.Buhi, P.Elder och L.Corliss 

(2017) kvantitativa studie som visat att killar som erhållit omfattande utbildning om 

bland annat preventivmedel också tenderade till att använda dubbla preventivmedel, 

som till exempel kondom och p-piller, vid den senaste sexuella kontakten. 

Barnmorskan kan stödja killarna i detta då kompetensbeskrivning för legitimerad 

barnmorska (Svensk Barnmorskeförening, 2018) betonar att barnmorskan skall 

kunna rådgöra och informera om reproduktion och antikonception för att förebygga 

eller planera en graviditet.  

 

Barnmorskorna i föreliggande studie påpekade att den ständiga tillgängligheten av 

internet och sociala medier i dagens samhälle påverkar ungdomarna.  Flera 

barnmorskor hade mött ungdomar som utsatts för exempelvis ryktesspridning eller 

kränkning av sin identitet, vilket på internet sker snabbt och oftast anonymt. 

Barnmorskorna upplevde att ett stort fokus behöver läggas på att diskutera med 

ungdomarna om internetbeteende.  

https://www-sciencedirect-com.www.bibproxy.du.se/science/article/pii/S1054139X16308783#!
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Friends nätrapport (Engström, 2017) visar att fler än var tredje ungdom mellan 10-

16 år har minst en gång om året utsatts för nätkränkningar, vilket varit en stabil siffra 

senaste åren. Vidare underströk Engstrand (2017) att för att trakasserier och 

kränkningar ska få ett slut måste vuxna markera att det aldrig är acceptabelt att kalla 

någon hora, skicka oönskade nakenbilder eller sprida rykten. Om vuxna inte ingriper 

bidrar de till normaliseringen av kränkningar och trakasserier (ibid.). 

Ungdomsstyrelsen (2012) uppger att yrkesverksam personal som möter unga bör 

inneha kunskap om ungdomars exponering och exploatering på internet för att 

kunna ge adekvat stöd. Dock visar en undersökning av Myndigheten för ungdoms- 

och civilsamhällesfrågor (2015) att knappt hälften av ungdomarna skulle vända sig 

till någon vuxen, som inte tillhörde familjen, exempelvis till en skolsköterska, 

kurator, ungdomsmottagning eller lärare med funderingar om sexuella händelser de 

utsatts för på internet som de ansett varit jobbigt. Anledningen var främst på grund 

av bristande tillit och oro över vuxnas eventuella reaktion. Uppsatsförfattarna anser 

att detta är viktigt att beakta då barnmorskan är en vuxen auktoritet som ungdomarna 

kan vända sig till för råd och information om det sociala samspelet och relationer 

(Svensk barnmorskeförening, 2018). 

 

Hälften av ungdomarna ansåg att skolundervisning gett tillräckligt med kunskap för 

att uppnå god sexuell och reproduktiv hälsa (Ekstrand, Engblom, Larsson, & Tydén, 

2011; Folkhälsomyndigheten, 2017b). Samtidigt är HBTQ, jämställdhet, normer 

(Folkhälsomyndigheten, 2017b), sexuella trakasserier och övergrepp, pornografi, 

abort och fertilitet (Ekstrand et al., 2011) områden som ungdomarna och framförallt 

tjejer önskar att det läggs mer fokus på i undervisningen, vilket även bekräftar 

föreliggande studies resultat. Regeringen har efter skolinspektionens 

genomgripande granskning av sex-och samlevnadsundervisningen gett skolverket i 

uppdrag att se över läroplaner med utgångsläge i granskningens resultat, men också 

med fokus på bland annat pornografi och samtycke (Regeringskansliet, 2018). 

Dessa områden som rekommenderas att ses över är även ämnen som barnmorskorna 

i föreliggande studie anser behöver stärkas inom ungdomars SRHR. 

Uppsatsförfattarna uppfattning är att barnmorskan inte har en självklar roll i dagens 

skolhälsovård, och är av åsikten att behovet finns.  
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Det är enligt Häggström-Nordin (2016) viktigt att det finns en pedagogisk 

kompetens ute på grundskole-och gymnasienivå för att på bästa vis nå ungdomarna 

vid samtal. ICM’s kompetensbeskrivning tydliggör att barnmorskan har en viktig 

uppgift gällande rådgivning och utbildning med syfte att främja SRHR (ICM, 2017). 

Folkhälsomyndigheten (2017b) menar att ett viktigt utvecklingsarbete är att 

skolhälsovården arbetar mer omfattande med ungdomars SRHR. Uppsatsförfattarna 

är av stark åsikt att barnmorskan med sin kompetens borde involveras i detta 

utvecklingsarbete.  

 

Etikdiskussion 

Etiska överväganden och skyddet av deltagarna är grundläggande aspekter av 

intervjuer (Ryan, Coughlan & Cronin, 2009). Uppsatsförfattarna inledde studien 

med att genomföra en etisk egengranskning utifrån Högskolan Dalarnas 

forskningsetiska nämnd och där bedömningen gjordes att en etisk prövning inte var 

aktuell. Fortsättningsvis har uppsatsförfattarna i största möjliga utsträckning beaktat 

deltagarna utifrån de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002). Inför 

intervjuerna erhöll deltagarna information om studien enligt informationskravet och 

att deltagandet var frivilligt. Deltagarna fick även lämna skriftligt samtycke. Under 

studiens process har deltagarna skildrats med kodnamn för att säkerställa 

konfidentialitet. Obehöriga har inte kunnat tagit del av materialet som förvarats på 

ett säkert sätt enligt nyttjandekravet. Samtliga deltagare utlovas ett exemplar av 

uppsatsen. Uppsatsförfattarna bedömer att studien inte överträtt de etiska 

principerna.  

 

Metoddiskussion  

För att svara på studiens syfte och stärka trovärdigheten valde författarna att 

genomföra en kvalitativ studie med induktiv ansats då detta ansågs vara en lämplig 

metod och design. Tillvägagångssättet med att först insamla data och sedan mönster 

i materialet passade studien då uppsatsförfattarna ville få fram barnmorskors 

uppfattningar och erfarenheter för att få en teoretisk förståelse (Backman 2016; 

Danielsson, 2017; Lundman & Graneheim Hällgren, 2017).  
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Ett ändamålsenligt urval valdes då uppsatsförfattarna ville ha uppfattningar från 

barnmorskor yrkesverksamma på ungdomsmottagning eller med erfarenhet av 

skolundervisning, vilket var en inklusionskriterie för att få deltaga i studien. Enligt 

Henricson och Billhult (2017) ger detta deltagare som kan ge beskrivningar med 

hög grad värdefull data, vilket ger ett underlag för svar på studiens syfte. Även 

Denscombe (2018) beskriver att om deltagare med synnerliga erfarenheter eller 

expertis inom området väljs ut, kan forskarna erhålla kvalitativ information och en 

värdefull inblick i forskningsämnet. Bekvämlighetsurval gjordes på grund av 

begränsad tid. Det är enligt Denscombe (2018) rimligt att välja det alternativ som är 

mest fördelaktigt och lättillgängligt för forskarna. För att utöka rekrytering av 

deltagare gjordes ett snöbollsurval. Denscombe (2018) beskriver att snöbollsurval 

är ett effektivt tillvägagångssätts som öka studiens trovärdighet då det blir en 

personlig rekommendation. För att erbjuda fler deltagare att medverka tog 

uppsatsförfattarna kontakt med ytterligare åtta ungdomsmottagningar via mail.  

 

Intervjuguide och teknisk utrustning testades innan intervjuerna för att stärka 

studiens pålitlighet. Intervjuguidens struktur innebar att uppsatsförfattarna kunde 

anpassa sig vart efter intervjun fortskred (Danielsson, 2017). Författarna började 

varje intervju med att förtydliga studien för den deltagande (Patel & Davidson, 

2011; Kvale & Brinkmann, 2014). Neutrala frågor, som till exempel 

bakgrundsfakta, är vanligt att starta upp en intervju med vilket författarna gjorde 

(ibid.). Deltagarna introducerades sedan i första frågan och intervjun fortlöpte.  

Intervjuerna spelades in med digital ljudinspelning på ostörd plats vald av 

barnmorskorna själva. Materialet transkriberades ordagrant av uppsatsförfattarna 

och lästes igenom upprepade gånger vilket är positivt i ett pålitlighetsperspektiv 

(Danielsson, 2017). 

 

Under genomförandet av analysprocessen har uppsatsförfattarna diskuterat och 

jämfört materialet tillsammans för att undvika feltolkningar i största möjliga mån 

vilket stärker studiens pålitlighet. Vidare stärks studiens pålitlighet och trovärdighet 

i och med flertal citat från barnmorskorna i resultatet, samt att uppsatsförfattarna 

gett exempel på kondensering och abstraktion av analysprocessen i figur 1. 



 

43 
  

Uppsatsförfattarna var medvetna om att en förförståelse för ämnet till viss grad 

fanns. Detta har dock inte påverkat resultatet då uppsatsförfattarna ansträngt sig till 

att hålla tillbaka förförståelsen vilket ytterligare stärker studiens pålitlighet och ökar 

trovärdigheten (Henricson, 2017).  

 

Uppsatsförfattarna anser att resultatets överförbarhet i föreliggande studie är låg då 

antalet deltagare i den kvalitativa studien är få (Mårtensson & Fridlund, 2017). 

Fortsättnings menar uppsatsförfattarna att överförbarheten är begränsad då studiens 

resultat avser uppfattningar om ungdomar bosatta i Sverige. Med detta menar 

uppsatsförfattarna att det som ungdomar här i Sverige behöver veta mer om behöver 

inte stämma överens med ungdomar i till exempel låginkomstländer då det finns 

skillnader inom tillgången till utbildning och resurser inom SRHR. 

Uppsatsförfattarna anser även att resultatet i föreliggande studie inte behöver vara 

överförbart på alla Sveriges ungdomar då det även finns skillnader och ojämlikhet i 

nationella och regionala program, till exempel i skolundervisning.  

 

Slutsats  

Resultatet visar att barnmorskor som möter ungdomar i sitt arbete har insikt i vad 

ungdomar behöver veta mer om inom SRHR. Flertalet studier visar att investering i 

SRHR är positivt ur flera perspektiv. Både tidigare och föreliggande resultat visar 

att det fortfarande finns brister i undervisning och utbildning till ungdomar inom 

SRHR. Den svenska barnmorskans kompetens inom SRHR bör involveras mer i 

utvecklingsarbeten inom skolhälsovård. Det är angeläget för ungdomarna att 

pågående och kommande internationella och nationella arbeten fokuserar innehållet 

åt ungdomarna för att stärka och främja deras SRHR.  
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Klinisk tillämpbarhet  

Resultatet i denna studie lyfter barnmorskors uppfattningar om vad ungdomar 

behöver inom ämnet SRHR. Vidare kan ungdomars SRHR stärkas vilket framkom 

av det latenta innehållet från intervjuerna med barnmorskorna. Studien kan 

användas i klinisk verksamhet till förbättringsarbeten för olika yrkeskategorier som 

arbetar med ungdomar gällande SRHR. 

 

Förslag till fortsatta studier  

Författarna har under arbetets gång fått insikt i att det behövs större genomgående 

studier där ungdomar intervjuas med syfte att beskriva vad de har för uppfattning 

om sex-och samlevnadsundervisningen de fått eller inte fått i skolan. Vidare hade 

det varit intressant att få ta del av vad ungdomar tycker varit bra alternativt mindre 

bra och vad de önskar mer av. Studier där beslutsfattare inom skolhälsovården 

delger sina tankar om barnmorskans spetskompetens inom området SRHR och hur 

dom ser på att den kan nyttjas och implementeras i till exempel skolhälsovården. 

Fler studier som granskar pornografins påverkan på ungdomars självkänsla är något 

önskvärt att vidare undersöka.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 

a) Hur länge har du varit verksam barnmorska?  

b) Hur länge har du varit yrkesverksam inom ungdomsmottagning? eller  

    hur länge har du varit yrkesverksam med att undervisa ungdomar i skolor? 

  

1.   Vad tror du att sex-och samlevnadsundervisning innebär för ungdomar? 

  

2.   Vad är din uppfattning om vad ungdomar får lära sig i skolans sex-och 

samlevnadsundervisning?  

  

3.   Hur tror du att ungdomarna upplever skolans sex-och 

samlevnadsundervisning?  

  

4.   Vilka är det mest återkommande frågorna ni möter i ert yrke med 

ungdomar?  

  

5.   Vilken kunskap och vilka attityder upplever du att ungdomar har kring sex 

och samlevnad idag?  

  

6.   Vilken skillnad kan du se i kunskap och attityd om du jämför killar och 

tjejer? 

  

7.   Hur skulle du beskriva skillnaden i ungdomars kunskap och attityd under 

de åren du jobbat som barnmorska?  

  

8.   Vart tror du att ungdomar inhämtar information från? I vilken utsträckning 

tror du att media påverkar ungdomars kunskap och attityd?  

  

 Följdfrågor: 

- Har du hört ungdomarna berätta? 

- Är det ditt antagande eller uppfattning? 

- Berätta mer 

- Kan du ge exempel? 

- Hur tänker du kring? 

 


