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SAMMANFATTNING 

Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att ur ett globalt perspektiv undersöka 

ungdomars kunskaper om HIV/AIDS och vilka faktorer som påverkar kunskapsnivån. Syftet 

var vidare att ur ett globalt perspektiv undersöka ungdomars attityder till HIV/AIDS samt 

deras sexuella beteende. Sökning av artiklar har skett via databaserna Blackwell Synergy, 

ELIN@dalarna samt EBSCO Host. Övrig litteratur söktes manuellt på Internet och bibliotek. 

Inklusionkriterier var att artiklarna skulle vara publicerade mellan år 2000-2006, ha ett 

vetenskapligt värde, vara skrivna på det svenska eller engelska språket samt vara 

primärstudier. Vidare skulle deltagarna i artiklarna utgöras av ungdomar mellan 13-25 år. För 

att bedöma artiklarnas kvalitet användes två granskningsmallar en för kvalitativa artiklar och 

en för kvantitativa artiklar. Studiens resultat visade att kunskapsnivån bland ungdomar såg 

olika ut beroende av kön, ålder, sexuell erfarenhet, antal partners, kultur, ekonomiska 

förutsättningar, föräldrarnas utbildningsnivå samt boende i tätort eller på landsbygd. 

Ungdomarna uttryckte en rädsla för att smittas av HIV men ansåg sig inte vara i riskzonen för 

att smittas. Informationskällor om HIV/AIDS utgjordes främst av media och undervisning i 

skolan. Åldern för ungdomarnas sexuella debut varierade. Resultatet visade även att ett flertal 

sexpartners var vanligt förekommande och att kondom sällan användes som skydd vid 

samlag.  
 
Nyckelord: HIV, AIDS, ungdomar, kunskap, attityder, sexuellt beteende 
 
Keywords: HIV, AIDS, youths´, knowledge, attitudes, sexual behaviour



INNEHÅLLSFÖRTECKNING                                                                     Sid
 
1.0 INTRODUKTION ..................................................................................... 2
 
1.1 Epidemiologi....................................................................................................................2
1.2 HIV- historia ....................................................................................................................3
1.3 Sjukdomen HIV ...............................................................................................................3
1.4 Symtom............................................................................................................................3
1.5 Diagnos ............................................................................................................................4
1.6 Behandling .......................................................................................................................4
1.7 Smittvägar ........................................................................................................................4
1.8 Det preventiva arbetet.......................................................................................................5
1.9 Problemformulering .........................................................................................................6
1.10 Syfte...............................................................................................................................7
1.11 Frågeställningar ..............................................................................................................7
1.12 Definition .......................................................................................................................7
 
2.0 METOD...................................................................................................... 8
 
2.1 Design..............................................................................................................................8
2.2 Urval av litteratur .............................................................................................................8
2.3 Datainsamlingsmetod .......................................................................................................9
 
3.0 RESULTAT...............................................................................................14
 
3.1 Ungdomars kunskap om HIV/AIDS ...............................................................................14
3.2 Ungdomars attityder till HIV/AIDS ................................................................................17
3.3 Ungdomars sexuella beteende.........................................................................................19
 
4.0 DISKUSSION............................................................................................23
 
4.1 Sammanfattning av huvudresultatet ................................................................................23
4.2 Resultatdiskussion..........................................................................................................23
4.3 Metoddiskussion ............................................................................................................28
4.4 Kliniska tillämpningar ....................................................................................................29
4.5 Förslag till vidare forskning............................................................................................30
 
5.0 REFERENSER..........................................................................................31
 
5.1 Litteraturreferenser .........................................................................................................31

 
 

 
 
 
 
 
 



 

1.0 INTRODUKTION 

1.1 Epidemiologi 

Mer än 20 år har passerat sedan de första fallen av Human immunodeiciency virus (HIV) 

upptäcktes 1981 och sedan dess har 20 miljoner människor avlidit i Aquired immuno 

deficiency syndrom (AIDS). Enligt statistik från år 2003 infekterades cirka fem miljoner 

människor med HIV-viruset det året, vilket var det högsta antalet under ett års tid sedan 

början av HIV-epidemin (1).  

 

Över 40 miljoner människor i världen är idag, år 2006, hivsmittade och cirka 70 % av de 

smittade är under 30 år. I nio fall av tio inträffar HIV-smitta i u-länder där brist på kunskap, 

otillräcklig tillgång till kondomer och dålig hälsovård förekommer (2,3,4). Afrika är den 

kontinent som är värst utsatt med cirka 25 miljoner HIV-smittade. Om HIV-epidemin 

fortsätter att öka i samma takt som idag kommer 60 % av dagens 15-åringar i östra och södra 

Afrika inte att uppleva sin 60-årsdag. Redan nu är en av de stora utmaningarna i området 

söder om Sahara att ta hand om de 12 miljoner föräldralösa barn vars båda föräldrar avlidit i 

AIDS (1). 

 

Antalet nya fall av HIV-infekterade har minskat i vissa delar av världen som Nordamerika 

och Västeuropa. Däremot fortsätter antalet nyinfekterade att öka söder om Sahara i Afrika, i 

Östra Europa, i Sydöstra Asien och i Karibien (5). 

 

HIV-förekomsten bland människor i världens länder uppskattades enligt statistik från år 2005 

vara: 

• Asien cirka 8,3 miljoner  

• Afrika cirka 25,8 miljoner 

• Östeuropa och Centralasien 1,6 miljoner 

• Latinamerika cirka 1,8 miljoner 

• Karibien 300 000 personer 

• Nordamerika, Väst- och Centraleuropa 1,9 miljoner (6). 

 

HIV är framförallt en sexuellt överförbar sjukdom där den mest förekommande smittvägen är 

heterosexuella samlag (2,3,4). Kvinnor, som smittas lättare än män, och ungdomar mellan 15-

24 år är numera två grupper där HIV- prevalensen är hög. År 2003 utgjorde kvinnor nästan 50 
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% av alla personer som lever med HIV i världen och ungdomarna utgjorde cirka hälften av 

alla nyupptäckta HIV-fall (1).  

1.2 HIV- historia 

År 1981 upptäcktes de första HIV-fallen och de flesta som rapporterades smittade var homo- 

eller bisexuella män. Snart upptäcktes det att HIV även förekom bland personer som fått 

blodtransfusioner, fått preparat för blödarsjuka, använde intravenösa droger samt bland både 

män och kvinnor på Haiti. Hösten 1982 började sjukdomstillståndet kallas för AIDS. Att HIV 

främst var en sexuellt spridd sjukdom stod klart någon gång mellan 1983-1984. Insikten att 

HIV-viruset spreds lika lätt mellan man och kvinna som mellan män möttes av motstånd och 

ifrågasattes till långt in på 90-talet. År 1985 började blodgivare i Sverige testas för HIV-

infektion, en preventiv åtgärd som i stort sett undanröjt risken att smittas med HIV-viruset via 

blodtransfusioner (3).                                                                                                                                             

1.3 Sjukdomen HIV 

HIV är ett virus som infekterar vissa celler som är avgörande för kroppens immunförsvar. 
HIV-viruset har precis som andra virus ingen självständig ämnesomsättning och måste 

därför angripa levande celler och utnyttja deras ämnesomsättning för att kunna föröka 

sig. De celler som särskilt angrips av HIV-viruset är de vita blodkropparna T-hjälparceller 

eller så kallade CD4-celler. HIV-virusinfektionen har ett långsamt förlopp och tillhör 

gruppen retrovirus, vilket innebär att viruset lagras i arvsmassan. En HIV-infektion läker 

inte ut spontant, utan den smittade bär på viruset resten av livet. Halten av T-hjälparceller 

minskar och kroppens immunförsvar bryts successivt ned. När immunförsvaret är tillräckligt 

svagt utvecklas AIDS. AIDS är ett samlingsnamn för det tillstånd som uppstår när HIV har 

förstört immunförsvaret, det vill säga HIV-infektionens slutstadium vilket innebär att endast 

en femtedel av T-hjälparcellerna återstår. Utan behandling tar förloppet från att smittas av 

HIV-viruset till att utveckla AIDS cirka 10 år. När väl AIDS har utvecklats är 

överlevnadstiden cirka 1,5 – 2 år (3,7).  

1.4 Symtom 

Två veckor efter smittotillfället kan symtom som halsont, frossa, feber, lymfkörtelsvullnad, 

aptitlöshet, muskel/ledvärk och hudutslag förekomma, men endast 30 % av alla som smittas 

av HIV-viruset får symtom vid primärinfektionen. Vanligtvis avtar symtomen efter cirka två 

veckor och övergår då i en så kallad latensfas. Under latensfasen finns HIV-viruset kvar i 

kroppen och fortsätter i långsam takt att infektera fler T-hjälparceller. I ett senare stadium av 
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HIV-infektionen uppstår symtom som bland annat viktminskning, trötthet, klåda och andra 

hudbesvär samt nattliga svettningar. Dessa symtom tyder på ett kraftigt försämrat 

immunförsvar (3). 

1.5 Diagnos 

För att konstatera att en person är HIV-positiv är ett blodprov det säkraste sättet och man tar 

då ett venöst prov i syfte att spåra antikroppar. Det finns metoder att mäta förekomst av HIV-

viruset i urin och saliv, men de används sällan. Om en person utsatts för smitta förekommer 

nästan alltid mätbara mängder av antikroppar i blodet inom åtta veckor. Efter tolv veckor har 

alla smittade personer mätbara mängder antikroppar i blodet. Att få sitt provsvar tar cirka en 

vecka (8). 

1.6 Behandling 

När diagnosen ”HIV-positiv” har fastställts är det viktigt att inleda läkarkontakt för kontroller 

och behandlingar då en tidigt insatt medicinsk behandling stärker immunförsvaret (8). Det 

finns ingen behandling som botar infektionen och tar bort viruset ur kroppen, däremot finns 

det så kallade bromsmediciner. Bromsmediciner verkar främst på fritt förekommande HIV i 

blodet, dämpar tillväxten av viruset och hjälper på så vis immunförsvaret. Medicineringen 

bromsar upp sjukdomen, lindrar symtom och förlänger de symtomfria perioderna för 

patienterna. Utan behandling lever en HIV-smittad person cirka tio år. Hur länge en person 

kan leva med medicinering är individuellt, men det ökar överlevnaden avsevärt (3,4,5). 

Uppskattningsvis lever 1,6 miljoner människor med HIV i höginkomstländer och majoriteten 

av befolkningen i dessa områden har tillgång till medicinsk behandling till skillnad från 

människor som lever i låginkomstländer. Människor med en HIV-infektion lever längre och är 

friskare om de kommer från höginkomstländer än från låginkomstländer (1). 

1.7 Smittvägar 

HIV-viruset förekommer i blod, sädesvätska, slidsekret, likvor, nervvävnad och möjligen 

också i saliv hos infekterade personer. HIV sprids framförallt genom sexuellt umgänge, 

blodtransfusioner av smittat blod eller andra blodprodukter, genom stick och skärskador på 

blodförorenade föremål inom vården, från mor till barn under havandeskap, förlossning eller 

amning samt via blod då sprutnarkomaner delar sprutor. Celler som HIV-viruset kan infektera 

finns i alla våra slemhinnor såsom i mun, ögon, könsorgan och innanför ändtarmsöppningen 

oavsett om slemhinnorna är intakta eller inte. HIV-viruset är känsligt för uttorkning, är inte 
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luftburet och smittar inte via sociala kontakter eller insektsbett. Smittsamheten för HIV-

viruset är lägre än de flesta andra humanpatogena virus (3,4,9).  

1.8 Det preventiva arbetet 

Tillgång till hälso- och sjukvård är en viktig del i det förebyggande arbetet kring HIV-

spridningen. Rådgivning om HIV/AIDS och andra könssjukdomar samt gratis HIV-testning 

och rena injektionsverktyg till sprutnarkomaner är en del av de åtgärder som bör kunna 

erbjudas i samhället. Information och undervisning om HIV/AIDS och dess spridningssätt bör 

vara begriplig och entydig. Information och undervisning som är anpassad efter den lokala 

miljö och situation som personen eller personerna befinner sig i, ger bästa resultat (9).  

 

I Afrika, där en hög frekvens av HIV-smittade ungdomar förekommer, anses utbildning och 

förebyggande program vara det primära sättet att förebygga HIV-spridningen (1, 10). I en 

studie gjord av Gallant och Maticka-Tyndale ansågs undervisning om HIV/AIDS redan på 

mellanstadiet, vara det bästa sättet att nå unga människor. Bakgrunden till denna åsikt var att 

barn och ungdomar i Afrika inte gick i skolan lika länge som barn och ungdomar i 

västvärlden, och att tidig sexdebut var vanligt förekommande (10).   

 

Sverige har jämfört med övriga världen en låg frekvens av smittspridning av HIV och en lång 

tradition när det gäller sexualundervisning i skolan. Till följd av ekonomiska nedskärningar 

under 2000-talet har undervisningen kring sex och samlevnad minskat i de svenska skolorna, 

samtidigt som en ökad smittspridning av sexuellt överförbara sjukdomar skett (11, 12). Två 

svenska studier har kommit fram till att kunskap och kontinuerlig information om HIV bidrar 

till mindre riskfyllda beteenden vid sexuella kontakter (11, 12).  

 

Framstegen som skett inom den medicinska behandlingen av HIV, har medfört att en tidigare 

dödlig sjukdom idag är ett kroniskt tillstånd med god överlevnad. De medicinska framstegen 

har bidragit till att preventiva åtgärder har försummats. Detta har orsakat en viss oro och 

pessimism inom hälso- och sjukvården (12). Gemensamma ansträngningar av institutioner, 

samhällets olika organ samt enskilda individer och grupper krävs, då det förebyggande arbetet 

måste vara det grundläggande i bekämpning av sjukdomen (9).  

1.9 Problemformulering  
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HIV är en infektionssjukdom med ett långsamt förlopp som innebär att människor lever länge 

med en smittsam sjukdom. I regel känner sig inte HIV-smittade personer sjuka och det är 

detta som gör att HIV-epidemin är svårbekämpad, eftersom infekterade människor som 

uppfattar sig själva som friska, oavsiktligt kan smitta andra. HIV sprids globalt sett oftast (80-

90%) vid heterosexuella samlag (9). Att ha många sexuella kontakter är vanligare idag, 

särskilt bland ungdomar, vilket en svensk studie av Herlitz och Ramstedt visar. Både män och 

kvinnor hade fler antal tillfälliga sexpartners år 2003 än vad som var fallet för 14 år sedan 

(12). Resor över världen för studier eller arbete förekommer ofta i dag, liksom att människor 

flyttar mellan länder. Heterosexuella personer under 30 år utgör den största gruppen av HIV -

smittade i världen och därför vill uppsatsförfattarna ur ett globalt perspektiv undersöka 

ungdomars kunskap om HIV/AIDS och vilka faktorer som påverkar kunskapsnivån. Vidare 

vill uppsatsförfattarna undersöka ungdomars attityder till HIV/AIDS och deras sexuella 

beteende. 
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1.10 Syfte 

Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att ur ett globalt perspektiv undersöka 

vilken kunskap ungdomar hade om HIV/AIDS och vilka faktorer som påverkade 

kunskapsnivån. Syftet var vidare att ur ett globalt perspektiv undersöka ungdomars attityder 

till HIV/AIDS samt deras sexuella beteende. 

 

1.11 Frågeställningar 

 

1. Vad hade ungdomar för kunskap om HIV/AIDS ur ett globalt perspektiv och vilka 

faktorer påverkade kunskapsnivån? 

 

2. Hur såg attityder till HIV/AIDS ut bland ungdomar ur ett globalt perspektiv? 

 

3. Hur såg det sexuella beteendet ut bland ungdomar ur ett globalt perspekriv? 

 

 

1.12 Definition 

Ungdomar = man/pojke eller kvinna/flicka 13 – 25 år 
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2.0 METOD 

2.1 Design 

En systematisk litteraturstudie där kvantitativa och kvalitativa vetenskapliga artiklar ingick. 

2.2 Urval av litteratur 

De databaser som användes för sökning av material var ELIN@Dalarna, Blackwell Synergy 

och EBSCO Host. Artiklarna skulle vara relevanta för syfte och frågeställningar och vara 

skrivna på det svenska eller engelska språket. Sökord som användes var ”HIV”, ”AIDS”, 

”knowledge”, ”attitudes”, ”sexual”, ”behaviour”, ”education”, ”youth”, ”adolescent” och 

”students”.  Sökorden användes i olika kombinationer och ingick i artiklarnas titlar med 

undantag av en sökning genomförd i Blackwell Synergy, där 155 träffar uppstod och 

sökorden inkluderades i alla fält. Resultat av databassökningarna redovisas i Tabell 1. Övrig 

litteratur som använts till introduktionen söktes på hemsidor som UNAIDS, 

www.hivaktuellt.fhi.se och www.hiv-information.org. Vidare söktes material manuellt på 

bibliotek. Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara primärstudier av kvantitativ eller 

kvalitativ art publicerade år 2000-2006, där populationen främst skulle utgöras av ungdomar 

mellan 13-25 år. Böcker som användes till introduktionen skulle vara skrivna tidigast år 1997.   

 

Tabell 1. Översikt av databassökning och slutligt urval. 
Databas Sökord Antal 

träffar 
Urval Använda 

artiklar 
HIV, 
behaviour, 
sexual 

69 1 1 

HIV, 
knowledge, 
students 

11 2 1 

HIV, youth, 
knowledge 

35 1 1 

EBSCO host 

adolescent, 
sexual, 
behaviour 

88 1 1 
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HIV, AIDS, 
knowledge, 
attitudes, 
adolescent, 
students 

155 4 2 

HIV, 
knowledge, 
attitudes 

9 2 2 

Blackwell 
Synergy 

adolescent, 
behaviour, 
sexual 

7 3 3 

HIV, 
knowledge, 
behaviour 

11 1 1 

HIV, 
adolescent 

59 8 3 

HIV, 
knowledge 

122 1 1 

HIV, youth, 
education 

19 2 0 

HIV, 
knowledge, 
attitudes 

18 3 2 

HIV, AIDS, 
knowledge, 
students 

16 3 2 

ELIN@dalarna

HIV, 
knowledge, 
adolescent 

8 2 2 

 

2.3 Datainsamlingsmetod     

För att bedöma artiklarnas vetenskapliga kvalitet skapades granskningsmallar för kvantitativa 

och kvalitativa studier. Mallarna var utarbetade av Forsberg och Wengström (14) men 

omarbetades av författarna till passande frågeformulär. Med hjälp av den kvantitativa mallen 

granskades syfte, frågeställning och design, om urvalet var representativt, när och var studien 

genomförts, hur många personer som inkluderades i studien, mätmetoder, statistisk analys och 

bortfall samt om resultatet kunde generaliseras till en större population och ha klinisk 

betydelse. Med hjälp av den kvalitativa mallen granskades syfte, 

inklusions/exklusionskriterier, när, var och hur studien genomförts, metod, dataanalys samt 

om resultatet hade klinisk relevans.  
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Båda granskningsmallarna innehöll två fasta svarsalternativ: JA = 1 poäng och NEJ = 0 

poäng. Det ingick 17 frågor i den kvantitativa granskningsmallen där max antal poäng var 17 

och 12 frågor i den kvalitativa granskningsmallen där max antal poäng var 12. Varje artikel 

har granskats gemensamt av författarna utifrån frågorna i granskningsmallarna och därefter 

betygsatts enligt Tabell 2. De artiklar som bedömdes icke godkända exkluderades då de ej 

ansågs ha tillräckligt god vetenskaplig kvalitet.  

 

Tabell 2. Betygsbedömning. 

  
Väl 

godkänd 
Godkänd Icke 

godkänd 
Kvantitativa 
artiklar 

17-15 poäng 14-10 poäng 9-0 poäng

Kvalitativa artiklar 12-10 poäng 9-8 poäng 7-0 poäng
 

 

Betyg från kvalitetsgranskningen och de artiklar som ligger till grund för resultatet redovisas i 

Tabell 3.  

 

 

Tabell 3. Artiklar som ligger till grund för resultatet.  

Författare Titel,Nationalitet År Design Urval Metod Betyg 

Alene G D et al 
(20) 

Adolescent 
reproductive health 
and awareness of 
HIV among rural 
high school students, 
North western 
Ethiopia 

2004 kvantitativ, 
tvärsnittsstudie 

260 studenter  14 - 17 
år 

Enkät Godkänd 

Amirkhanian Y 
A et al 
(28) 

Risk factors for HIV 
and other sexually 
transmitted diseases 
among adolescents in 
St. Petersburg, 
Russia 

2001 kvantitativ 533 studenter  15 - 17 
år. 325 flickor och 208 
pojkar.  

Enkät Godkänd 

Barden-
O´Fallon et al 
(17) 

Factors associated 
with HIV/AIDS 
knowledge and risk 
perception in Rural 
Malawi 

2004 kvalitativ 940 flickor/kvinnor 
15-34 år och 661 
pojkar/män 20-44 år 

Intervjuer  Väl 
Godkänd 
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Braithwaite K, 
Thomas V G 
(36) 

HIV/AIDS 
knowledge, attitudes 
and risk - behaviours 
among African - 
American and 
Carribean college 
women 

2001 kvantitativ, 
komparativ 

132 kvinnor 
medelålder 22,9 år. 70 
kvinnor med 
afrikanskt/amerikanskt 
ursprung och 62 
kvinnor från Karibien. 

Enkät,  
AKFBQ 

Godkänd 

Ergene T et al 
(29) 

A controlled -study 
of preventive effects 
of peer education and 
single session 
lectures on 
HIV/AIDS 
knowledge and 
attitudes among 
university students in 
Turkey. 

2005 kvantitativ 
komparativ 

387 studenter 18 - 21 
år, 230 kvinnor och 
157 män 

Enkät, AKT 
och AAQ. 

Väl 
Godkänd 

Giles M et al 
(34) 

Condom use in 
African adolescents: 
the role of individual 
and group factors 

2005 kvantitativ 152 ungdomar, 
medelålder 20,3 år. 73 
pojkar och 79 flickor 

Enkät Godkänd 

Yoo H et al 
(19) 

HIV/AIDS 
knowledge, attitudes, 
related behaviours, 
and sources of 
information among 
Korean adolescents. 

2005 kvantitativ 1077 studenter  
586 flickor och 491 
pojkar. 

Enkät Godkänd 

Johnson A M et 
al 
(32) 

Sexual behaviour in 
Britain: partnerships, 
practices, and HIV 
risk behaviours 

2001 kvantitativ 11 161 personer 16 - 
44 år, 4762 
pojkar/män och 6399 
flickor/kvinnor. 

Enkät Godkänd 

Lydie N et al 
(31) 

Adolescent sexuality 
and the HIV 
epidemic in 
Yaoundé, Cameroon. 
Afrika 

2004 kvalitativ 936 ungdomar 15 - 24 
år. 426 pojkar och 510 
flickor. 

Intervjuer. 
Blod och 
urinprover. 

Väl 
Godkänd 

Merakou K et al 
(23) 

Knowledge, attitudes 
and behaviour after 
15 years of 
HIV/AIDS 
prevention in 
schools. Grekland 

2002 kvantitativ 702 studenter 15 - 20 
år 

Enkät Godkänd 

Muinonen U et 
al (27) 

Early adolescent´s 
HIV -related 
knowledge, attitudes 
and behaviour in 
Finland. 

2002 kvantitativ 171 ungdomar 13 - 16 
år. 91 flickor och 80 
pojkar. 

Enkät Godkänd 
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Nwokocha A R 
C, Nwakoby B 
A N 
(22) 

Knowledge, attitude 
and behaviour of 
secondary (high) 
school students 
concerning 
HIV/AIDS in Enugu, 
Nigeria, in the year 
2000. 

2002 kvantitativ 360 studenter 14 - 18 
år.  

Enkät Godkänd 

Opt S K, 
Loffredo D A 
(26) 

College students and 
HIV/AIDS: More 
insights on 
knowledge, testing 
and sexual pratices. 
USA. 
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komparativ 
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år. 

Enkät Godkänd 

Peltzer K, 
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S 
(18) 

HIV/AIDS 
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students in South 
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år.  

Enkät Godkänd 

Poulin C, 
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(35) 
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between substance 
use, unplanned 
sexual intercourse 
and other sexual 
behaviours among 
adolescent students. 
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Enkät Godkänd 

Savaser S 
(25) 

Knowledge and 
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år. 

Enkäter Väl 
Godkänd 

Song A et al 
(24) 

HIV and sexual 
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and sexual 
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Australian -Born and 
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students in Sydney 

2004 kvantitativ 
komparativ  
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år 

Enkät Godkänd 

Tapia-Aguirre 
V et al 
(15) 

Associations among 
condom use, sexual 
behaviour and 
knowledge about 
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of 13,293 Public 
school students. 
Mexico. 
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24 år. 

Enkät Godkänd 

Tillotson J, 
Maharaj P 
(33) 

Barriers to 
HIV/AIDS protective 
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males in township 
secondary schools in 
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2001 kvalitativ 
explorativ 
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år 
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diskussioner 

Väl 
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3.0 RESULTAT 

3.1 Ungdomars kunskap om HIV/AIDS 

 

Smittvägar 

Resultaten visade att kunskapsnivån såg olika ut bland ungdomarna från olika håll i världen 

(15-36). Faktorer som påverkade ungdomarnas kunskapsnivå var bland annat ålder, kön, 

sexuella erfarenheter och antal partners. Vidare visade det sig att föräldrarnas utbildningsnivå, 

familjens ekonomiska förhållande, boende i tätort eller på landsbygd samt graden av 

information om HIV/AIDS från lärare, vårdpersonal, media och föräldrar, påverkade 

kunskapsnivån bland ungdomarna (15-20). Ungdomar uppgav i flera studier att de ville veta 

mer om HIV/AIDS (16, 21, 22). 

 

Att känna en person som var HIV-positiv ökade kunskapen både om sjukdomen och 

smittvägarna, visade en studie genomförd på landsbygden i Malawi, Sydafrika, där de flesta 

som ingick i studien levde nära någon med HIV. Studien visade även att det fanns ett tydligt 

samband mellan kunskap och det sexuella beteendet bland de deltagande ungdomarna (17). 

Kunskapsnivån var högre bland äldre ungdomar och det visade sig att ungdomar som bodde 

på landet hade sämre kunskap om HIV än de som var uppvuxna i städer (17, 18). Det förekom 

inte någon skillnad kunskapsmässigt om HIV mellan de sexuellt aktiva och icke sexuellt 

aktiva ungdomarna (18).  

 

I Grekland genomfördes en studie på 13 högskolor i Aten. Studien visade att mer än hälften 

av studenterna (n=702) trodde att insektsbett och offentliga toaletter skulle kunna vara en 

smittväg. Däremot trodde studenterna inte att oralsex skulle kunna utgöra någon smittväg för 

HIV (23), och ett liknande resultat framkom i en studie genomförd i Sydney (24). Frågor om 

oralsex var generellt sämst besvarade bland studenterna (n=1185) som deltog i studien från 

Sydney (24). 

 

Majoriteten av studenterna i en turkisk studie (n=705) var medvetna om betydelsen av att inte 

dela nålar eller sprutor med andra personer, och att kondom var nödvändigt för att skydda sig 

mot HIV-smitta. De flesta av de turkiska studenterna visste att heterosexuella och 

homosexuella samlag utgjorde smittvägar (25) och liknande resultat fick forskarna i Sydney-
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studien (24). Studenterna i den turkiska studien var osäkra över vad som utgjorde smittvägar, 

som om det var farligt att kyssa en person med HIV, eller om det var riskfyllt att dela toalett, 

pool, tallrik eller bestick med en HIV-positiv person. Fler än hälften av studenterna trodde att 

smitta kunde överföras via insektsbett, däremot visste de flesta att fysisk kontakt som att 

skaka hand med eller röra vid en person med HIV inte utgjorde någon smittväg (25).  

 

En studie genomförd i Korea visade att hälften av studenterna (n=1077) trodde att HIV 

smittade via saliv och myggbett. Av 586 flickor trodde endast 39 % att kondom skyddade mot 

HIV vid samlag, motsvarande siffra hos pojkarna var 59 % (19). Även Sydney-studien visade 

att studenterna var osäkra på om kondom skyddade mot alla könssjukdomar (24). Att 

kondomer förebyggde smitta, att smitta kunde överföras vid oral och analsex samt att det inte 

fanns något vaccin mot HIV visste majoriteten av studenterna (n=315) i Florida. Studenterna 

hade däremot bristfälliga kunskaper om hur utbredd smittan var i Florida (26). 

 

Studenterna i en mexikansk studie (n=13 293) hade fler korrekta svar på frågor om hur viruset 

smittade än hur smitta kunde förebyggas. Majoriteten av studenterna i Mexico kände till 

smittvägar som samlag och blodtransfusioner samt att smitta kunde överföras från mor till 

foster (15). Endast ett fåtal av ungdomarna i en finsk studie kände till att smitta kunde 

överföras från mor till foster (27). En viss osäkerhet kring vilka beteenden som inte utgjorde 

smittväg för HIV förekom bland de mexikanska studenterna. Tillfälliga kontakter med HIV-

infekterade personer såsom att skaka hand, dela mat eller vistas på samma ställen var 

situationer som de mexikanska studenterna var osäkra över om de var riskfyllda. Redan i 11-

15 års ålder visste studenterna att kondom var det enda preventivmedlet som skyddade mot 

HIV-viruset. Några av pojkarna trodde att behandling med antibiotika skulle skydda dem mot 

HIV-viruset vid samlag och några av flickorna trodde inte att osterila nålar utgjorde en 

smittväg (15). 

 

Riskgrupper 
 
Kunskap kring de förekommande riskgrupperna var goda bland ungdomar i en finsk studie 

(27). En studie genomförd i Ryssland visade att nästan hälften av de pojkar som deltog trodde 

att HIV-smitta enbart förekom bland prostituerade, homosexuella och sprutnarkomaner (28).  
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Genusskillnader 

I tre studier visade resultatet att flickor hade fler korrekta svar än pojkar på kunskapsfrågor 

om HIV/AIDS (15, 23, 27). Två andra studier visade att pojkar visste mer om HIV/AIDS än 

flickor, framförallt när det gällde smittvägar (24, 25). En studie genomförd i Etiopien (n=260) 

visade skillnader på kunskapsnivån angående kondomer mellan pojkar och flickor. Enbart 13 

% av de 119 flickor som ingick i studien visste hur en kondom skulle användas, motsvarande 

siffra bland pojkarna var 69 %. Flickor som kom från lantbrukarfamiljer hade sämst kunskap 

om kondomer (20). I en grekisk studie deltog 358 flickor, och av dem trodde 10 % att 

kondomer kunde vandra upp i livmodern eller magen (23).  

 

Informationskällor om HIV/AIDS 

I två studier genomförda i Turkiet framgick att studenter föredrog att få 

information/undervisning om HIV/AIDS från hälso- och sjukvården (25, 29). En av 

anledningarna till detta var större tillit till vårdpersonalens expertis i jämförelse med ”vanliga” 

lärare i skolorna (29).  Läkare och sjuksköterskor fanns dock inte med bland ungdomarnas 

primära informationskällor. De primära informationskällorna var media som TV och radio 

och övriga källor utgjordes av tidningar och annan skriftlig information. I Turkiet ansågs 

visuella metoder vara det effektivaste sättet att undervisa befolkningen om HIV/AIDS (25). I 

Florida var den primära informationskällan undervisning i skolan. Av studenterna hade cirka 

42 % fått undervisning om HIV/AIDS på högstadiet, och övrig information hade de fått via 

broschyrer, temadagar om HIV/AIDS på college samt från TV (26). Liknande resultat 

angående informationskällor som TV, tidningar, radio, Internet och skolundervisning fanns i 

flera studier (16, 17, 19, 21, 22, 25, 26). En studie genomförd i Taiwan visade att ungdomarna 

var missnöjda med sin sexualundervisning i skolan (21). De flesta av studenterna i en turkisk 

studie (n=705) visade i ett test brister i kunskap om smittvägar och riskbeteende, och ansåg att 

mer sexualundervisning var nödvändigt (25). I två studier förekom informationskällor som 

föräldrar, vänner och vårdpersonal (16, 17). En studie genomförd i Korea visade att ungdomar 

från familjer med hög inkomst hade mer kunskap om HIV än ungdomar från 

låginkomstfamiljer (19). 
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3.2 Ungdomars attityder till HIV/AIDS 

 

Afrika 

I Nigeria genomfördes en studie där ungdomarna fick besvara en enkät med attitydfrågor. Det 

visade sig att de flesta ungdomarna var medvetna om och rädda för HIV då det är en sjukdom 

som leder till döden. De flesta ungdomar höll med om påståendet att de hellre smittades av 

vilken annan sjukdom som helst förutom HIV. Av 360 ungdomar skulle enbart 156 ungdomar 

HIV-testa sig om ett gratis blodprov erbjöds. En attitydfråga var ”Jag har fått tillräckligt med 

information om HIV/AIDS och vill inte höra mer” och det påståendet höll 188 ungdomar med 

om. De flesta ungdomarna ansåg att undervisning för hela familjen var viktigt (22).  

 

Europa 

Var tredje person i en grekisk studie ansåg att det skulle vara mycket genant att smittas med 

HIV-viruset. Hälften av deltagarna i studien skulle inte avslöja att de var HIV-positiva. De 

flesta skulle fortsätta att umgås med sin vän om han/hon drabbades av HIV, endast cirka 5 % 

skulle sluta umgås med sin vän om han/hon infekterades (23).  

 

Hälften av studenterna i en turkisk studie (n=702) ansåg att personer smittade med HIV-

viruset kunde gå i skolan och inte heller skulle behöva sluta arbeta på grund av sin sjukdom. 

Få av studenterna ansåg sig själva vara i riskzonen för HIV-smitta. HIV-positiva personer 

som var symptomfria utgjorde en risk för snabb smittspridning enligt 40 % av de turkiska 

studenterna.God förståelse och kunskap om smittvägar fanns bland studenterna, men de ansåg 

att undervisning om i vilka situationer HIV inte smittade var nödvändigt. Studenterna höll 

med om att HIV/AIDS var ett stort hälsoproblem i Turkiet. Två tredjedelar av studenterna 

uttryckte ett intresse av att ta ett blodprov för att se om de var HIV-positiva. När frågan om 

vad de skulle göra om blodprovet visade att de var HIV positiva ställdes, svarade 20 % av 

studenterna att de skulle ge upp hoppet om allt eftersom det var en sjukdom med dödlig 

utgång och cirka 19 % svarade att de skulle ta livet av sig. När de tillfrågades om var de 

skulle söka hjälp svarade 56 % att de skulle uppsöka hjälp vid sjukhus och 19 % svarade att 

de skulle söka vård utanför Turkiet. Anledningar till att vissa studenter skulle söka sjukvård i 

något annat land ansågs vara den skrämmande bevakningen i media när HIV/AIDS först 

upptäcktes i Turkiet. Det påstods att sjukdomen förknippades med omoraliska relationer och 

det förekom social isolering och utfrysning av de HIV-smittade personerna. Siffrorna av 
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antalet AIDS-sjuka i landet ansågs inte reflektera verkligheten då ett mörkertal fanns på grund 

av de negativa attityder som fortfarande förekommer i Turkiet. Om någon i familjen skulle 

diagnostiseras med AIDS svarade två tredjedelar att de skulle utesluta familjemedlemmen, 

resterande skulle bli väldigt upprörda men ändå försöka uppmuntra och hjälpa 

familjemedlemmen (25).  

 

USA 

Studenter i Florida (n=315) tyckte att AIDS var ett allvarligt problem för collegestudenter och 

ungefär hälften uttryckte oro över att själva bli infekterade. Av deltagarna hade 54 % testat sig 

för HIV. Huvudorsakerna till att studenterna testat sig var rutinkontroller, att de hade opererat 

sig eller donerat blod, eller haft oskyddat samlag. Av studenterna hade 60 % testat sig vid ett 

tillfälle, 15 % vid två tillfällen, 13 % vid tre tillfällen och 13 % vid fyra tillfällen. De som inte 

testat sig angav som motivering att de var gifta eller involverade i ett monogamt förhållande, 

eller att de inte var sexuellt aktiva. Det som skulle motivera dem till att testa sig var om de 

hade oskyddat samlag med en ”riskfylld partner”, om de var sexuellt aktiva eller om de hade 

hälsoproblem. Ungefär 10 % av studenterna sa att det inte fanns något som skulle kunna 

motivera dem till att gå och testa sig (26). 

 

Asien 

De flesta ungdomarna i en studie genomförd i Taiwan tyckte inte att de befann sig i riskzonen 

för att smittas av HIV. Ungdomarna ansåg att homosexuella män, personer som arbetade 

utomlands, invandrare, ”lättfotade personer”, eller män med flera fruar och älskarinnor var de 

som var i riskzonen för att infekteras med HIV-viruset. En deltagare sa: ”Om jag skulle 

studera utomlands i exempelvis USA, så skulle AIDS vara det första jag kom att tänka på vid 

samlag. Men i Taiwan tänker jag inte ens på det. Det är ganska osannolikt att jag skulle 

drabbas av graviditet eller någon STD-sjukdom. (STD= sexual transmitted diseases, sexuellt 

överförbara sjukdomar) Om jag skulle råka ut för det så skulle det bara vara ren otur”. 

Deltagarna var mer oroade över att bli gravida eller få en annan STD-sjukdom än över att bli 

smittade med HIV (21).  
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3.3 Ungdomars sexuella beteende 

 
Sexuell debut 

Flickor i Swaziland, Afrika, ansåg att den sexuella debuten borde ske först i 16-17 års ålder 

(n=144). I Swaziland var den sexuella debuten för flickor så tidig som i 11-13 års ålder, och 

vid 14-15 års ålder för pojkar, och oftast utfördes då samlaget utan kondom. En flicka 

berättade att hon hade haft sitt första samlag redan vid nio års ålder (30). En studie genomförd 

i Cameroon bland ungdomar mellan 15-24 år (n=936) visade istället att den sexuella debuten 

för pojkar var 16 år och 17 år för flickor (31). 

 

I Italien genomfördes en studie bland ungdomar mellan 14-20 år (n=651) och cirka 34 % av 

dessa hade haft minst ett samlag. Medelåldern för det första samlaget var 16 år (16), vilket 

enligt en studie även gällde för flickor i Taiwan (21). I Ryssland visade en studie att 

medelåldern för den sexuella debuten bland ungdomar var cirka 15 år (28). Även pojkar i 

Taiwan hade sitt första samlag vid 15 års ålder (21).  

 

En omfattande studie (n=13 293) genomfördes bland Mexikanska studenter som var 11-24 år. 

Av studenterna hade cirka 16 % sexuella relationer, fler pojkar (21,5 %) än flickor (9 %). 

Medelåldern för den sexuella debuten var cirka 14 år (15). I England visade en annan 

omfattande studie (n=11 161) att pojkar i större utsträckning var oskulder än flickor (32). I 

Turkiet var medelåldern för den sexuella debuten bland universitets studenter 17 år (29). 

 

Prevention 

En kvantitativ studie genomförd i Sydafrika, visade att de flesta av deltagarna ansåg att det 

var mycket jobbigt att ta upp diskussioner med sin partner angående om de skulle använda 

kondom eller inte (33). En kvalitativ studie med enbart pojkar, även den genomförd i 

Sydafrika, visade samma resultat angående känslor inför att ta upp kondom till diskussion 

med sin partner. De flesta pojkar ansåg att det var obekvämt, pinsamt och att det inte fanns 

någon tid till diskussion kring kondom och könssjukdomar vid samlagstillfället. En del påstod 

att vissa flickor blev kränkta av förslag att använda kondom och att det i sin tur ledde till att 

samlaget uteblev. En pojke menade att förslag till att använda kondom var som att påstå att 

flickan hade en könssjukdom. Om flickan däremot föreslog kondom sa sig pojkarna bli glada, 

men de var överens om att det sällan inträffade. Det förekom flera orsaker till att pojkarna 
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som ingick i studien inte litade på kondomer. Den största källan till förvirring bland pojkarna 

var att vissa kondomer såldes i affärer, medan andra delades ut gratis. Rykten som cirkulerade 

i samhället var att gratiskondomer var gamla eller HIV-infekterade, att de förmodligen skulle 

gå sönder eller ha sämre kvalité än de som såldes i affärer. Några pojkar berättade att om de 

inte hade råd att köpa kondomer så använde de ingen kondom överhuvudtaget (34). Även 

ungdomarna i en kanadensisk studie ansåg att kondomer var för dyra (35). I Swaziland var de 

flesta som deltog i en studie medvetna om att kondom skyddar mot HIV, men ansåg att 

kondomer enbart var till för prostituerade, personer med många partners och de som hade 

utomäktenskapliga relationer (30). I likhet med en av studierna genomförd i Sydafrika (34) 

var förslag att använda kondom ett bevis på misstänksamhet eller ett bevis på att de själva var 

smittade (30). Av deltagarna i en italiensk studie (16) ansåg cirka 34 % att kondom minskade 

njutningen av samlaget, och liknande resultat framgick i en studie genomförd i Kanada (35). 

Dålig kunskap om HIV och sexuellt överförbara sjukdomar antogs i den italienska studien 

leda till ett minskat användande av kondom (16).  

 

I Sydafrika genomfördes en kvantitativ studie bland 152 ungdomar med en medelålder på 20 

år, och av dem hade 81 % haft samlag. Dessa ungdomar visade sig vara relativt duktiga på att 

skydda sig med kondom vid samlag (33). En annan studie genomförd i samma land, enbart 

bland pojkar, visade att de inte alltid skyddade sig med kondom vid samlag. En orsak till att 

pojkarna inte skyddade sig med kondom var att de litade till sin förmåga att avgöra om flickan 

var HIV-infekterad, genom att observera henne bestämde de sig för om hon var pålitlig eller 

inte. Vid samlag med en oskuld ansåg pojkarna inte att kondom skulle behövas (34). 

 

I Cameroon använde 78 % av pojkarna sällan eller aldrig kondom vid samlag, och 

motsvarande siffra hos flickorna var 85 % (31). En studie gjord i Kanada visade att 

oplanerade samlag var vanligt, ofta i samband med alkohol och/eller cannabisrökning. Vid 

alkoholintag oftare än en gång i månaden var risken för oplanerade samlag som störst. Att 

kondom sällan användes var något som hade att göra med att samlagen var oplanerade (35).  

 

Drygt hälften av ungdomarna i en rysk studie (n=533) använde sig av kondom som 

preventivmedel. De yngre deltagarna visade sig vara mer noggranna med att skydda sig. Hela 

40 % av ungdomarna ansåg att vaginala samlag utan kondom var att föredra (28). 
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En komparativ studie genomfördes av Braithwaite och Thomas (36) mellan svarta 

universitetsstuderande flickor i Washington DC och Karibiska universitetsstuderande flickor i 

Kingston, Jamaica. De flesta flickor som inkluderades i studien var heterosexuella. Av 

flickorna från både USA och Jamaica var cirka 70 % sexuellt aktiva. Att studera vid 

universitet bidrog till ett mer utforskande sexliv, det vill säga de universitetsstuderande 

flickorna utsatte sig för ett riskfyllt sexuellt beteende. Kunskap om HIV/AIDS bidrog inte till 

ett mindre riskfyllt sexuellt beteende. Att ha en öppen, naturlig, tillitsfull och avslappnad 

relation till sex hör till kulturen i Jamaica, och att avstå från kondom vid samlag var därför ett 

sätt att visa tillit till sin partner. Kondom var därför sällsynt förekommande bland flickorna 

från Jamaica (36).  

 

En studie genomförd i Taiwan visade att endast en deltagare (en pojke) hade HIV-testat sig. 

Deltagarna var medvetna om att riskfyllda sexuella beteenden kunde få graviditet, 

könssjukdomar och/eller HIV som konsekvens, men det påverkade inte det sexuella 

beteendet. Ofta genomfördes det första samlaget utan diskussion om kondom, detta ledde till 

att det blev ännu jobbigare att diskutera säkert sex med sin partner i fortsättningen, då det 

kunde uppfattas som en misstro för partnern. Pojkarna var mer sexuellt erfarna än flickorna, 

och pojkarna var mer medvetna om riskerna för STD och graviditet i samband med samlag. 

En del av pojkarna var oroade över könssjukdomar eftersom de hade haft samlag med 

prostituerade. Flickorna ansåg generellt att en flicka litade på sin partner om hon var kär. Tillit 

till sin partner var den största orsaken till att ungdomarna inte använde kondom vid samlag 

(21). 

 

En studie gjord i Turkiet bland studenter 18-21 år, visade att 28 % var sexuellt aktiva. Av de 

sexuellt aktiva studenterna hade 45 % inte använt sig av kondom vid samlag (29). I Florida 

berättade cirka 35 % av studenterna att de alltid använde kondom vid samlag. Generellt visade 

även denna studie att kunskap och oro kring att bli smittad av HIV inte förändrade det 

sexuella beteendet hos studenterna (26). 

 

Antal partners 

Mer än en aktuell sexpartner förekom bland de flesta ungdomar i en afrikansk studie. Flera 

pojkar berättade att de hade en flicka som de träffade lite mer regelbundet som de inte 

använde kondom med, medan de använde kondom med andra flickor som de träffade lite mer 
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sporadiskt. Att ha flera sexpartners ansågs vara ett riskfyllt beteende ur en HIV/AIDS 

synvinkel, men inget som ansågs vara ”fel” (34). 

 

I Cameroon var 80 % av ungdomarna (n=936) i en studie sexuellt aktiva. Av pojkarna hade 

39 % haft fler än 10 sexpartners. Flickorna väntade i regel två månader innan de hade samlag 

med sin partner och relationen varade i minst 12 månader. Pojkarna väntade en månad eller 

mindre innan det första samlaget med partnern ägde rum och relationen varade i genomsnitt i 

åtta månader (31).  

 

I medeltal hade de sexuellt aktiva ungdomarna i en rysk studie haft samlag med 3,4 partners 

(28). Pojkar sade sig ha haft fler antal sexpartners än flickor, något som visas i flera studier 

(19, 28, 31, 32, 35).  

 

I England genomfördes en omfattande studie kring det sexuella beteendet med 11 161 

deltagare, av dessa utgjorde cirka 27 % ungdomar mellan 16-24 år. Antal partners varierade 

mellan deltagarna. Av pojkarna hade cirka 20 % haft fler än 10 partners under sitt liv, 

motsvarande siffra hos flickorna var cirka 15 %. När ungdomarna fick svara på frågan ”antal 

nya partners det senaste året” (år 2000) visade det sig att cirka 52 % av pojkarna och cirka 39 

% av flickorna haft minst en ny heterosexuell partner. Tidpunkten för första samlaget med en 

ny partner ägde rum inom en månad för 55 % av pojkarna och 45 % av flickorna (32).  

 

I Florida visade en studie (n=315) att majoriteten av studenterna var heterosexuella och 

sexuellt aktiva. Hälften av de sexuellt aktiva studenterna hade haft en partner de senaste sex 

månaderna och en fjärdedel hade haft två till fyra partners (26). En tredjedel av studenterna i 

en mexikansk studie hade haft tre eller fler sexpartners och använt kondom vid sin sexuella 

debut (15). I en kvalitativ studie genomförd i Taiwan bland 18 pojkar och 18 flickor var 11 

pojkar och 6 flickor sexuellt aktiva och heterosexuella. De flesta av de sexuellt aktiva hade 

haft fler än en partner (21).  
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4.0 Diskussion 

4.1 Sammanfattning av huvudresultatet 

Sammanfattningsvis kan konstateras att kunskapsnivån bland ungdomar såg olika ut beroende 

av kön, ålder, sexuell erfarenhet, antal partners, kultur, ekonomiska förutsättningar, 

föräldrarnas utbildningsnivå samt om ungdomarna bodde i tätort eller på landsbygd (15-20). 

Framförallt var kunskap om smittvägar bristfällig (15, 19, 22, 23, 24, 25, 26). Hög 

kunskapsnivå bidrog inte till ett mindre riskfyllt sexuellt beteende (15, 21, 26, 28, 29, 31, 34, 

35, 36). Pojkar visade sig ha ett riskfyllt sexuellt beteende och många sexpartners (19, 28, 

31,32, 35). Kondomer användes sällan som skydd vid samlag bland ungdomarna (15, 21, 26, 

28, 29, 31, 34, 35, 36).  En attityd som var vanligt förekommande bland ungdomarna var att 

de inte ansåg sig själva vara i riskzonen för att smittas men ändå kände rädsla för att smittas 

av HIV (21, 25, 26). Ungdomar uttryckte även en önskan om att få mer information angående 

HIV/AIDS (16, 21, 22).  Informationskällor om HIV/AIDS utgjordes främst av media och 

undervisning i skolan (16, 17, 19, 21, 22, 25, 26). 

 

4.2 Resultatdiskussion 

 

Ungdomars kunskap om HIV/AIDS 

Att kunskapsnivån bland ungdomar i världen skulle se olika ut angående HIV/AIDS var 

väntat, däremot väcktes funderingar kring faktorer som påverkade kunskapsnivån. Omgivande 

faktorer som till exempel föräldrarnas ekonomiska situation påverkade kunskapsnivån om 

HIV/AIDS. God ekonomi kanske innebar att TV, radio, tidningar och internet fanns 

tillgängliga i hemmet. Denna form av media visade sig i flera studier vara en stor 

informationskälla om HIV/AIDS (16, 17, 19, 21, 22, 25, 26). Uppsatsförfattarna anser att 

information och undervisning om HIV/AIDS bör ges av personer med goda kunskaper i 

ämnet och på platser där undervisning är naturligt, till exempel i skolan. Uppsatsförfattarna är 

dock medvetna om att ungdomar runt om i världen inte har en likvärdig tillgång till utbildning 

på grund av att ländernas skolsystem och ekonomiska förutsättningar ser olika ut. En finsk 

studie visade att ungdomarna hade cirka 12 poäng i snitt av 25 möjliga poäng på 

kunskapsenkäten (27). Uppsatsförfattarna anser att Finland är ett land med ett liknande 

skolsystem som Sverige därför väcks funderingar om sexualundervisningen i de nordiska 
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skolorna är otillräcklig? Om resultatet från den finska studien kan generaliseras till hela 

Nordens ungdomar kan diskuteras. (16, 21, 22).  

 

HIV-epidemin är utbredd i Afrika (1) och förebyggande åtgärder såsom information om 

HIV/AIDS är ett ständigt ”måste” för att stora delar av den yngre generationen inte skall 

utplånas. Studier genomförda i Afrika visade olika resultat angående kunskapsnivån bland 

ungdomar. En studie genomförd i Nigeria visade att ungdomar hade stora kunskapsbrister om 

orsak, smittvägar och förebyggande åtgärder (22). Däremot visade en studie genomförd på 

Malawis landsbygd att ungdomarna hade goda kunskaper om både sjukdomen och 

smittvägarna (17). Andra studier har visat att ungdomar uppväxta i tätorter har en högre 

kunskapsnivå än ungdomar uppväxta på landsbygden (15, 16,18, 19, 20).  Den goda 

kunskapsnivån bland ungdomarna i Malawi relaterades till att de flesta ungdomarna kände 

någon som var HIV-smittad (17). Afrika är den världsdel där HIV-epidemin är mest utbredd 

och värst utsatt är södra Afrika. Nigeria ligger i norra delen av Afrika och Malawi i södra, 

detta skulle kunna relateras till att kunskapsnivån är sämre i Nigeria än i Malawi. Kanske 

satsas det mer på förebyggande åtgärder i de länder där HIV-epidemin är som störst. Att 

känna eller leva nära en HIV-positiv person skapar förutsättningar till en större förståelse och 

kunskap om HIV/AIDS. Uppsatsförfattarna antar att undervisningen om HIV/AIDS i de 

afrikanska skolorna är konkret och ”direkt på sak” i större utsträckning än i västvärlden. Att 

känna någon som är HIV-positiv gör dessutom information/undervisning mer angelägen och 

realistisk. Att personer med HIV informerar och undervisar om HIV/AIDS bland ungdomar i 

skolor kanske är en bra modell att tillämpa globalt, om möjligheten finns. 

 

Kunskaperna om smittvägarna för HIV var bristfälliga visade många studier (15, 19, 22, 23, 

24, 25, 26). Ett flertal studier visade att ungdomar trodde att insektsbett utgjorde smittväg (19, 

23, 25). Många ungdomar var osäkra på om kyssar utgjorde smittväg för HIV (15, 25, 26).  

Enligt en studie genomförd i Grekland och en studie genomförd i Mexico framgår det att 

kyssar inte anses utgöra smittväg för HIV (15, 23), däremot anser Lars Moberg, läkare i 

stiftelsen mot AIDS och medlem i stiftelsen Noaks Ark- Röda Korset i sin broschyr ”Begripa” 

att kyssar inte helt kan uteslutas vara en smittväg (9). Fysisk kontakt som till exempel att 

skaka hand med en HIV-positiv person utgör inte smittväg för HIV, vilket de flesta ungdomar 

visste (24, 25, 26). Enligt uppsatsförfattarna kan förvirring bland ungdomarna ibland relateras 

till konstigt ställda frågor i enkäterna. En fråga i den mexikanska studien var exempelvis 

”Kan HIV/AIDS smitta genom att skaka hand med eller kyssa en person med AIDS?” (15). 
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Uppsatsförfattarna anser att de alternativen borde ha ställts i två skilda frågor för att undvika 

förvirring bland ungdomarna.  

 

En studie genomförd i Sydafrika visade att det inte förekom någon skillnad på kunskapsnivån 

mellan sexuellt aktiva och icke sexuellt aktiva ungdomar. Resultatet från denna studie (18) 

skiljer sig från andra studier där ungdomar med sexuella erfarenheter och fler antal partners 

visade sig ha en högre kunskapsnivå (15, 16, 17, 19, 20). De flesta ungdomar som ingick i den 

Sydafrikanska studien var inte sexuellt aktiva och de flesta hade uppgett att avhålla sig från 

samlag var det säkraste sättet att skydda sig från att smittas med HIV. Det är möjligt att dessa 

ungdomar väntar längre med att ha samlag på grund av detta. Däremot är det underligt att de 

sexuellt aktiva ungdomarna inte hade större kunskap än de icke sexuellt aktiva (18). Det 

skulle kunna bero på att alla ungdomar i den sydafrikanska studien hade en relativt god 

kunskapsnivå. 

 

Ungdomars attityder till HIV/AIDS 

Endast 156 av totalt 360 ungdomar från Nigeria som ingick i en studie skulle testa sig för HIV 

om ett gratis blodprov erbjöds (22). Uppsatsförfattarna frågar sig om det beror på att 

resterande ungdomar inte var sexuellt aktiva eller om det beror på att ungdomarna var rädda 

för provresultatet. Drygt hälften av dessa ungdomar ansåg dessutom att de fått tillräckligt med 

information om HIV/AIDS och ville inte veta mer om sjukdomen, detta trots att ungdomarna 

visade dåliga kunskaper om orsak, smittväg och förebyggande åtgärder.  

 

Att drabbas av HIV ansågs bland ungdomar i en grekisk studie vara pinsamt, det var heller 

inte något de skulle avslöja för andra människor (23). Uppsatsförfattarna tror att det är vanligt 

förekommande att inte vilja berätta för någon om ett positivt HIV-test, något som går att 

generalisera till en stor del av världens befolkning. Fördomar om HIV som en omoralisk 

sjukdom som relateras till ett dåligt leverne blev tydligt i en studie genomförd i Turkiet (25). I 

denna studie påstod nästan 20 % av ungdomarna att de skulle ta livet av sig om de drabbades 

av HIV, dessutom skulle två tredjedelar utesluta en familjemedlem om han/hon blev smittad 

av HIV. Vad säger detta om kunskapen kring HIV/AIDS? Studien är genomförd bland 

ungdomar i Turkiet och uppenbarligen lever fördomar vidare i den yngre befolkningen trots 

ökad kunskap. Dessa attityder leder till konsekvenser i bekämpandet av HIV-epidemin, med 

tanke på att ett stort mörkertal av AIDS sjuka personer i landet antas förekomma.  
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Ett flertal studier visar att ungdomar är av den åsikten att ”HIV drabbar inte mig” (21, 25, 

26). En deltagare i en studie genomförd i Taiwan sade sig inte vara orolig för att bli smittad av 

HIV i sitt hemland, däremot uttrycktes oro över att bli smittad utomlands (21). 

Uppsatsförfattarna tror att smitta ofta förknippas med utlandsresor, invandrare och så vidare 

oavsett var i världen en person lever. Tryggheten i det egna hemlandet påverkar nog det 

sexuella beteendet i hög grad.  

 

Något som uppsatsförfattarna ansåg vara positivt var att 54 % av collegestudenterna i en 

studie genomförd i Florida (26) hade testat sig för HIV. Motiveringarna till att vissa personer 

inte testat sig var att sexuell aktivitet inte förekom, de var gifta eller involverade i monogama 

förhållanden, vilket upplevdes relevant av uppsatsförfattarna. Däremot uppgav 10 % av 

collegestudenterna att det inte fanns någonting som skulle kunna motivera dem till att HIV-

testa sig, vilket känns mycket skrämmande, då studenterna generellt ansåg HIV/AIDS vara ett 

allvarligt problem bland collegestudenter. 

 

Att föreslå kondom var något som upplevdes vara besvärligt enligt ungdomar i flera studier 

(30, 33, 34). Anledningar till att det upplevdes besvärligt var framförallt att förslaget kunde 

upplevas som en antydan till att partnern hade en könssjukdom och att brist på tillit förelåg. 

Minskad njutning var ett annat argument för att inte vilja använda kondom (16, 35). 

Kondomer ansågs även vara dyra (34, 35) vilket ledde till att ungdomarna inte hade råd att 

köpa kondomer. Uppsatsförfattarna tror att nervositet inför samlag bidrar till att diskussion 

om kondom upplevs svårare, dessutom förekommer förmodligen slarv på grund av attityden 

”Det händer inte mig”. Att en flicka skulle bli gravid antas vara en större motivering till att 

använda kondom, då risken att bli gravid anses vara större än att smittas av HIV. Kampanjer 

för ökad kondomanvändning bland ungdomar kanske bör lägga större tyngd på kondom som 

skydd mot graviditet. Att föreslå kondom i samband med samlag för att skydda sig mot 

graviditet kanske inte heller upplevs lika pinsamt bland ungdomar. Att kondomer anses vara 

dyra skulle förslagsvis kunna jämföras med kostnaden att bli förälder. 

 

Ungdomars sexuella beteenden 

Åldrarna för den sexuella debuten skilde sig åt mellan länderna. I Swaziland, Afrika, skedde 

den sexuella debuten så tidigt som i 11-13 års ålder för flickor och 14-15 års ålder för pojkar 

(30), medan det i övriga länder varierade mellan 14-17 år (15, 16, 21, 28, 29, 31). Debutåldern 

för ungdomar i studien från Cameroon är 16-17 år, vilket alltså skiljer sig betydligt från 
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Swaziland, ett land i samma världsdel. Varje typ av samhälle har sin egen kultur och sitt eget 

sätt att se på relationer, sex och samlevnad. Undervisning och information kan inte 

generaliseras, utan måste anpassas efter varje miljö och varje förutsättning, oavsett om det är 

närliggande platser.   

 

I Sydafrika genomfördes en studie bland enbart pojkar där deltagarna uppgav att en anledning 

till att de sällan skyddade sig med kondom vid samlag var att de ansåg sig kunna avgöra om 

en flicka var HIV-infekterad eller inte (30). Vad flickorna ansåg eller upplevde framgick inte 

av studien och funderingar om kondom enbart var pojkens ansvar väcks. En annan studie 

genomförd i Cameroon, Afrika visade att 78 % av pojkarna och 85 % av flickorna sällan eller 

aldrig skyddade sig med kondom vid samlag (31). Även den studien ger belägg för att 

ansvaret att använda kondom ligger mer på pojkar, eller så kanske det är så att det i Afrika 

inte ges någon möjlighet för flickor att bestämma om kondom skall användas eller inte.  

 

Enligt en studie genomförd i Kanada sker oplanerade samlag ofta i kombination med alkohol 

och droger, vilket ledde till att kondom var sällsynt förekommande (35). Kanske utgör inte 

kunskap om HIV/AIDS eller andra könssjukdomar nyckeln till ett förändrat sexuellt beteende 

i detta fall. Förändrade alkohol och drogvanor bland ungdomar är kanske en förutsättning för 

förändring av detta riskbeteende.    

 

Ett flertal studier visar att pojkar hade fler sexuella relationer och tillfälliga partners än flickor 

(19, 28, 31, 32, 35). Det framgick även av två studier att flickorna väntade längre än pojkarna 

innan första samlaget ägde rum med en ny partner (31, 32). Studiernas trovärdighet kan 

diskuteras då pojkarna kanske överdriver och flickorna hellre tonar ned sitt sexuella beteende.  

 

Det sexuella beteendet bland ungdomar påverkades inte av kunskapsnivån om HIV/AIDS (21, 

26, 29, 36). Att ungdomar sällan använde kondom vid samlag framgick av ett flertal studier 

(15, 21, 26, 28, 29, 31, 34, 35, 36). Uppsatsförfattarna funderar på hur förebyggande insatser 

bör genomföras för att förändra ungdomarnas sexuella beteende. Om den kunskap som 

förekommer bland ungdomar om HIV/AIDS inte är nyckeln till förändring måste andra 

strategier tillämpas. En större tillit till vårdpersonalens expertis har nämnts, kanske är det just 

vårdpersonal som ska ut i skolor och samhället i övrigt och informera i en större omfattning.  

Det är enligt uppsatsförfattarna idag mer allmänt accepterat med fler sexuella relationer, men 

det medför ju även ett ökat individuellt ansvar för den egna och sina partners hälsa. Ett ansvar 
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som ungdomar idag inte verkar ta på allvar. Fortfarande förkommer fördomar om vilka som är 

HIV-smittade som till exempel homosexuella, prostituerade och injektionsmissbrukare, dessa 

fördomar ger belägg för tanken att ”det händer inte mig”.  

4.3 Metoddiskussion 

Sökorden användes till en början enskilt vilket gav ett ohanterbart stort antal träffar, detta 

gjorde att sökorden enbart användes i kombinationer för att begränsa materialet. Sökorden 

skulle ingå i artiklarnas titlar då uppsatsförfattarna ansåg det vara det enklaste och mest 

självklara sättet att hitta relevant material för studien. Artiklarnas titlar utgjorde information 

om artikelns innehåll och på grund av detta valdes att inte inkludera syfte som en rubrik i 

Tabell 3.  Det kan diskuteras om annat användbart material funnits om sökorden skulle ha 

ingått i artiklarnas keywords. Första urvalet genomfördes enbart efter titelns relevans för 

studiens syfte, därefter läste uppsatsförfattarna igenom abstract. Totalt valdes 34 artiklar ut 

efter att abstract lästs igenom, vilka redovisas i Tabell 1. Vissa av artiklarna som exkluderades 

uppnådde betyget godkänd efter granskning, men ansågs inte innehålla tillräckligt relevant 

material för studiens syfte. En del artiklar hade undersökningsgrupper som inte var 

representativa för en större population som till exempel ungdomar i ett indianreservat eller 

djupt religiösa ungdomar. Några artiklar visade sig vara litteraturstudier, dessa exkluderades 

då enbart primärstudier skulle ingå. Ett kriterium var att artiklarna skulle vara publicerade 

mellan år 2000-2006, denna sökning visade sig inte innebära att studierna var genomförda 

mellan dessa år. En del studier var genomförda under slutet av 90-talet men ansågs ändå 

innehålla material som besvarade frågeställningarna väl. Nordiska studier var svåra att hitta 

och i resultatet inkluderades enbart en nordisk studie genomförd i Finland. Detta ansåg 

uppsatsförfattarna vara en begränsning, i övrigt har det funnits gott om material att arbeta 

med. Studier genomförda bland ungdomar i Afrika var vanligt förekommande. För att kunna 

skapa en bild av hur ungdomars kunskap om och attityder till HIV/AIDS samt deras sexuella 

beteende ser ut utanför Afrika som är den mest drabbade världsdelen, har studier från olika 

världsdelar inkluderats. Det kan diskuteras om det resultat som framgått av denna 

litteraturstudie går att generaliseras till svenska ungdomar, då många studier genomförts i 

länder med annorlunda kultur än den svenska. 

  

Granskningsmallar som användes för att granska artiklarna var från början utarbetade av 

Forsberg och Wengström (14), dessa omarbetades av uppsatsförfattarna. Först valdes 

relevanta frågor ut som omformulerades så att frågorna kunde besvaras med ja eller nej, detta 
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för att underlätta poängsättningen av artiklarna. Den kvantitativa mallen innehöll efter 

omarbetning 19 frågor men efter granskning av artiklar ansågs två av frågorna rörande bortfall 

vara överflödiga. Bortfallet diskuterades sällan i artiklarna, detta medförde att poängen 

artikeln fick var för låg för vad som från början satts som poänggräns av uppsatsförfattarna 

för att de skulle ingå i studiens resultat. Flera av dessa artiklar ansågs innehålla ett intressant 

och relevant material som besvarade studiens frågeställningar och uppsatsförfattarna valde 

därmed att omarbeta granskningsmallen till att istället innehålla 17 frågor. I resultatet ingår 17 

kvantitativa artiklar, av dessa har enbart tre artiklar fått betyget väl godkänd, en anledning till 

det var att reliabiliteten och validiteten sällan var diskuterade i artiklarna, vilket sänkte antal 

poäng. De kvalitativa artiklar som ingår i resultatet har alla fått betyget väl godkänd, dessa 

artiklar upplevdes som mer lättlästa av uppsatsförfattarna.  

 

Studiens frågeställningar var från början begränsade vilket underlättade sökningar och 

slutgiltigt urval av artiklar. Uppsatsförfattarna anser att sammanställningen av materialet som 

ingick i litteraturstudien inte innebar några större svårigheter. 

 

4.4 Kliniska tillämpningar 

HIV är idag vanligast bland heterosexuella personer under 30 år, vilket innebär att ungdomar 

är en stor riskgrupp. Det är av stor vikt i det förebyggande arbetet kring HIV/AIDS att 

vårdpersonal, framförallt skolsköterskor och sjuksköterskor som arbetar på 

ungdomsmottagningar, är medvetna om denna riskgrupps kunskaper om HIV/AIDS samt 

sexuella beteenden. Sjuksköterskor som arbetar med ungdomar bör ges möjlighet till att 

anordna temadagar om HIV/AIDS och andra könssjukdomar speciellt i skolan. Vidare anser 

uppsatsförfattarna att det förebyggande arbetet bör börja redan i 13 års ålder. Att fånga upp 

ungdomar redan innan den sexuella debuten, avdramatisera och på ett naturligt sätt undervisa 

och informera om HIV och sexuellt överförbara sjukdomar kan vara en skolsköterskas 

arbetsuppgift. Att ges kunskap i tidig ålder av en i ämnet kunnig person, kan vara det bästa 

sättet att se till att ungdomarna aldrig försätter sig i en så kallad risksituation. Med ett gott 

förebyggande arbete skapas möjligheter för vårdpersonalen att stoppa HIV-epidemins 

utbredning nationellt och internationellt. 

4.5 Förslag till vidare forskning 
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Medicinsk forskning har bidragit till att HIV-smittade personer idag lever länge med 

sjukdomen, i princip utan symptom. Många personer lever kanske dessutom med sjukdomen 

utan att vara medvetna om det, vilket bidrar till en allt snabbare smittspridning. Forskning 

kring ungdomars kunskaper om och attityder till HIV och AIDS samt sexuella beteende 

förefaller vara bristfällig i Sverige, då enbart en nordisk studie publicerad mellan år 2000-

2006 påträffats i ämnet. Studier med syfte att kartlägga svenska ungdomars kunskaper om 

HIV och AIDS samt sexuella beteende är därför av stor klinisk relevans.  
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