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Sammanfattning: Sexuellt beteende kan bidra till oönskade konsekvenser hos unga 

människor. Genom sexualundervisning kan sexuella risktaganden samt 

oönskade konsekvenser minska hos unga människor. Syftet med denna 

studie var att studera sexualundervisning och hur den påverkar beteendet 

hos unga människor mellan 12-24 år. Metoden som användes var en 

litteraturstudie där tio vetenskapliga artiklar granskades noga. Artiklarna 

inhämtades från vetenskapliga databaser. Resultatet från litteraturstudien 

påvisade att sexualundervisning i skolan var en betydelsefull 

kunskapskälla då den oftast är obligatorisk samt att en del ungdomar 

inhämtade kunskap från andra källor som till exempel föräldrar, media 

och kompisar där sexualundervisningen var otillräcklig. Unga 

människor visade sig ha en varierad kunskap om sexuell hälsa och 

skillnader mellan kön, etnicitet och sociala förhållanden konstaterades. 

Inom ämnet behövs fortsatt forskning, för att öka förståelsen för 

nödvändigheten av obligatorisk sexualundervisning i skolan och 

eventuellt på andra arenor. 
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Abstract: Sexual behavior among young people can result in unwanted 

consequences. Sexual education improves young peoples risk behavior 

as well as reduces unwanted consequences. The purpose of this study 

was to study sex education and how it affects behavior among young 

people between 12-24 years. The method used was a literature study in 

which tio scientific articles were reviewed carefully. Articles were 

collected from scientific databases. The results from this study showed 

that sex education in school was an important source of knowledge as it 

usually is required, and that some adolescents gathered their knowledge 

from other sources such as parents, media and friends where sex 

education was insufficient. Young people had a varied knowledge about 

sexual health, differences between gender, ethnicity and social 

relationships were found. The subject need further research to increase 

understanding of the necessity of mandatory sex education in school and 

possibly in other arenas. 
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Inledning 

Avsikten med uppsatsen var att finna information om hur sexualundervisning påverkar unga 

människors sexuella beteende. Ämnet valdes eftersom det finns en nyfikenhet i unga 

människors beteende i stort, samt hur det sexuella beteendet i sin tur påverkar både den 

psykiska och fysiska hälsan. Området är även intressant rent samhällsekonomiskt, då sjukdom 

och oönskade graviditeter kan få stora konsekvenser för den enskilde personen och samhället 

(Statens folkhälsoinstitut, 2010). Det anses viktigt att det finns upplysning och information 

om sexualitet, sexuellt överförbara sjukdomar (STD) och sexuell hälsa för ungdomar så att de 

kan göra väl genomtänkta val (Forsberg, 2005).  

Mellan 1983 och slutet av år 2011 rapporterades totalt 9 891 fall av hiv i Sverige, varav 2 428 

personer har fått aidsdiagnos och 2 131personer har rapporterats avlidna. I slutet av 2011 

fanns det cirka 5 800 personer med en känd diagnos av hiv och med behandlingskontakt inom 

svensk sjukvård. Det motsvarar en prevalens på cirka 60 personer per 100 000 invånare 

(Smittskyddsinstitutet, 2012a). Klamydiafallen har ökat kraftigt i Sverige till nivåer runt 40 

000 fall om året, de utgör idag ungefär hälften av alla de sjukdomsfall som årligen rapporteras 

enligt smittskyddslagen. De är framförallt koncentrerade till ungdomar och unga vuxna som 

är yngre än 30 år. Men under de senaste 15 åren har klamydiaincidensen förändrats mest 

bland kvinnor och män i åldersgrupperna 15-29 år. År 2011 skedde en liten ökning i alla 

åldersgrupper, utom bland ungdomar 15-19 år, där antalet fall minskade med 6 % bland 

kvinnor och 13 % bland män (Smittskyddsinstitutet, 2012b). 

En väl genomförd sexualundervisning kan förhoppningsvis hjälpa till att förebygga sexuellt 

överförbara sjukdomar, genom att ungdomar får bättre förståelse och kunskap om sex och 

samlevnad. 
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Bakgrund 

Hälsa och sexuell hälsa 

Under årens gång har det formulerats olika definitioner på begreppet hälsa, den definition som 

oftast använts är WHO:s definition från 1948: ”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, 

psykiskt och socialt välbefinnande och ej blott frånvaro av sjukdom eller handikapp.” 

(Pellmer & Wramner, sid. 10, 2007). 

Sexuell hälsa är ett svårdefinierat begrepp såväl som ordet hälsa. WHO har definierat sexuell 

hälsa enligt följande: “Sexual health is a state of physical, mental and social well-being in 

relation to sexuality. It requires a positive and respectful approach to sexuality and sexual 

relationships, as well as the possibility of having pleasurable and safe sexual experiences, free 

of coercion, discrimination and violence” (WHO, 2012). Definitionen innebär att sexuell 

hälsa är ett tillstånd av fysiskt, emotionellt, mentalt och socialt välbefinnande relaterat till 

sexualitet och inte endast frånvaro av sjukdom, dysfunktion eller svaghet (Hulter, 2004). 

Faktorer som påverkar sexuell hälsa 

Faktorer som påträffats inverka på ungdomars sexuella beteenden är attityder, värderingar och 

kunskap (Statens folkhälsoinstitut, 2010). Dessa faktorer har tidigare upptäckts leda till 

sexuella risker såsom oskyddat sex, risk för könssjukdomar, fler sexuella partners och så 

vidare, vilket påverkar den sexuella hälsan negativt (Statens folkhälsoinstitut, 2010). 

Genom forskning har det påvisats att vissa socioekonomiska faktorer påverkar hur individer 

tar större hälsorisker som oskyddat sex eller tvång till sex (Statens folkhälsoinstitut, 2010).  

De människor som i högre utsträckning tar sexuella risker har en ökad risk att drabbas av 

könssjukdomar (Statens folkhälsoinstitut, 2010). Tvång eller press till sexuellt umgänge har 

visats resultera i negativa psykiska och fysiska effekter på den sexuella hälsan hos människor 

(Statens folkhälsoinstitut, 2010). 

I tidigare forskning som utförts har det framkommit att alkohol och droger är en bidragande 

orsak till att den sexuella hälsan påverkas av negativa beteenden. Konsekvenser av alkohol 

och droger har visat sig resultera i lägre användning av preventivmedel, vilket i sin tur ökar 

risken för könssjukdomar, graviditet samt andra sexuella riskbeteenden (Larsson, Tydén, 

Hanson & Häggström-Nordin, 2007). 
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Preventivmedel och könssjukdomar 

Det preventivmedel som har visat sig vara det mest brukade hos människor är kondom och p-

piller (Forsberg, 2005). Tidigare forskning har kommit fram till att användning av kondom är 

vanligast vid samlagsdebut medan p-piller oftast används i ett senare skede (Forsberg, 2005). 

Då tidigare forskning har kommit fram till att frånvaro av preventivmedel vid sexuellt 

umgänge kan leda till olika könssjukdomar (Hammarlund, 2009). Vid tidigare studier har det 

blivit uppenbart att sexuellt risktagande är förenat med könssjukdomar (Hammarlund, 2009). 

Genom årens gång har det framkommit en rad olika könssjukdomar, de könssjukdomar som 

visat sig mestadels drabba unga människor är flatlöss, gonorré, hepatit, hiv/aids, klamydia, 

kondylom, syfilis m.fl. (Smittskyddsinstitutet, 2012c). 

Sexualundervisning 

Sexualundervisningen har utvecklats och förbättrats under tiderna och innefattar kunskap om 

psykiska, moraliska, känslomässigutveckling samt kunskap kring sex, sexualitet och sexuell 

hälsa (Department for Education and Employment, 2000). Detta har bidragit till att 

sexualundervisningen består av tre olika delar; attityder och normer, personliga och sociala 

färdigheter samt kunskap och förståelse. Inom den första delen har det utarbetats information 

kring vikten av värderingar, normer, vikten av respekt, kärlek och omsorg. Information som 

utarbetats inom den andra delen är hantering av känslor och förhållanden, utveckling av 

självrespekt samt empati för andra människor. Inom den sista delen har det utarbetats 

information för att erhålla en kunskap och förståelse för mänsklig sexualitet, reproduktion, 

sexuell hälsa samt känslor och förhållanden. Specifika ämnen som bör tas upp inom 

sexualundervisningen har visat sig vara; pubertet, menstruation, preventivmedel, abort, säkert 

sex samt könssjukdomar (Department for Education and Employment, 2000). 

Utvecklingen går framåt och inom sexualundervisningen har det utvecklats olika former av 

undervisning, den vanligaste typen är sexualundervisning i skolan (Nordenmark, 2011). 

Färdiga undervisningsprogram har även utvecklats för sexualundervisning, dock har det 

framkommit att lärarnas kompetens och erfarenheter påverkas negativt av programmen 

(Nordenmark, 2011). 

En tredje form som har utvecklats är peer-led (elev-ledd) sexualundervisning. Undervisningen 

innebär att elever förmedlar sexualundervisning till elever i skolan. Undervisningen innefattar 

information om sexuell hälsa, relationer, könssjukdomar samt kondom och preventivmedel. 

Peer-ledd undervisning har visat sig ge positiva effekter i form av att ge viktiga färdigheter, 
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ge förändrade uppfattningar samt skapa en stimulerande miljö för inlärning. Forskare har även 

kommit fram till att metoden inte enbart har positiva effekter. Metoden har påvisats att inte 

kunna främja långsiktiga positiva effekter hos unga människor och deras sexuella beteenden 

(Evans & Tripp, 2006). 

Folkhälsovetenskaplig betydelse 

Folkhälsa beskriver hälsa, ohälsa, mortalitet, levnadsvanor och risker relaterade till hälsa samt 

faktorer som skyddar i olika befolkningsgrupper (Pellmer & Wrammer, 2007). För att främja 

folkhälsa har det formulerats elva stycken folkhälsomål i Sverige som innefattar viktiga 

målområden (Statens folkhälsoinstitut, 2010).  Folkhälsomålet som är av relevans för denna 

litteraturstudie är mål nummer åtta som innefattar sexualitet och reproduktiv hälsa. Sexuell 

och reproduktiv hälsa har visat sig vara en del av individens totala hälsa (Statens 

folkhälsoinstitut, 2010). 

Genom tidigare forskning har det framkommit att sexuell och reproduktiv hälsa samt 

tillhörande rättigheter innefattar varje människas lika möjligheter, rättigheter samt 

förutsättningar till ett säkert och tillfredsställande sexualliv och att det är en viktig del av 

deras sexuella hälsa (Mänskliga rättigheter, 2012). Faktorer som uppvisat sig ha en viktig 

inverkan att främja sexuell och reproduktiv hälsa är trygg och säker sexualitet som är fri från 

våld, fördomar, diskriminering och tvång (Statens folkhälsoinstitut, 2010).  Då sexuell och 

reproduktiv hälsa inkluderas i ett av folkhälsomålen anses det vara en viktig del av en 

människas hälsa. Litteraturstudien är av folkhälsovetenskaplig relevans då den undersöker 

effekter av sexualundervisning som kan relateras till sexuell hälsa samt påverka den. 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka hur unga människors sexuella beteenden påverkas av 

olika typer av sexualundervisning.  
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Metod  

Design 

En litteraturstudie innebär att relevant och vetenskaplig information samlas in för att sedan 

analyseras och sammanställas för att göra en beskrivande bakgrund som motiverar till att en 

ny studie görs eller att beskriva den kunskap som finns inom ett specifikt område. En 

systematisk litteraturstudie skiljer sig från en allmän litteraturstudie på så sätt genom 

litteratursökning, kritisk värdering samt hur analysen av informationen sker (Forsberg & 

Wengström, 2008). 

Datainsamling och urval  

Inklusionskriterier för studien var; att artiklarna skulle handla om valt ämnesområde och 

ungdomar mellan 12-24 år. De skulle även vara peer-reviews, och vara publicerade inom åren 

2000-2012. 

Exklusionskriterier för studien var; artiklar som inte handlade om ungdomar och 

sexualundervisning, studier som ej hade ett relevant innehåll till sin frågeställning och som ej 

var skrivna på engelska. 

För att söka efter artiklar har databaser som är av relevans för studien syfte använts. Genom 

högskolan i Skövdes bibliotekskatalog användes databaser som LibHub, Academic search 

elite och Science direct. Sökord som har använts för att hitta relevanta artiklar var; adolescent, 

sex education, health, sexual health och effect som sedan användes i olika kombinationer 

samt att en del begränsningar som nämns i tabellen nedan. Sammanlagt fick dessa sökningar 

fram 1407 artiklar, varav dessa läste vi 63 abstrakt och 23 artiklar lästes igenom, slutligen 

valdes de 10 artiklar som var av mest relevans. 
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Tabell 1. Översikt av sökta artiklar 

Databas    Sökord             Träffar        Lästa abstrakt    Lästa artiklar    Valda artiklar 

Academic search 
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AND adolescent 

AND effect in 

sexual health 

 

Sexual health 
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And adolescent 

 

Sex education 

AND adolescent 

Limits: title, 

abstract, key, 

journals 

Publicerad: 2000-

2012 

 

Sex education 

AND adolescent 
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abstract, key, 
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Topics: sex 

education, 

education program 
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AND teenagers 

Limits: full text 

Topics: 

adolescent, young 

people, sex 
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Databearbetning och analys 

Vid sökning av artiklar gjordes en bearbetning i form av genomläsning av först och främst 

abstractet och resultatdelarna. De artiklar som bäst svarade mot syftet valdes därefter ut. Efter 

avslutad sökning hade 10 stycken vetenskapliga artiklar identifierats för att jobba vidare med. 

Den insamlade litteraturen analyserades och bearbetades med utgång från litteraturstudiens syfte 

(Forsberg & Wengström, 2008). Vidare under arbetets gång sammanfattades varje artikel med 

betoning på dess resultatdel. Utifrån sammanfattningen av de vetenskapliga artiklarna skapades 

sedan ett antal teman genom att identifiera gemensamma nämnare i artiklarna, dvs. 

återkommande ämnen som flera av artiklarna innehöll, dessa återkommande ämnen blev sedan 

grunden för hur resultatet presenterades. Teman som valdes ut för att presentera resultatet var; 

preventivmedel, sexuell debut samt kunskap.  
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Etiska aspekter 

Etiska övervägande som bör göras vid en litteraturstudie är, välja studier där etiska 

överväganden har gjorts eller har fått godkännande av en etisk kommitté, redogöra för alla 

artiklar som inkluderats i studien, samt att presentera alla resultat, oavsett hur resultaten ter 

sig (Forsberg & Wengström, 2008). 

De etiska aspekter som avvägdes vid studien var att använda studier som fått godkännande av 

en etisk kommitté eller gjort andra etiska överväganden såsom konfidentialitet, anonymitet, 

frivilligt deltagande, att deltagarna delgivits information om studien, samt skrivit på ett 

samtyckesformulär. Totalt fyra av de utvalda artiklarna valdes ut då de fått godkännande av 

en etisk kommitté. Andra utvalda artiklar valdes på underlag då de garanterade 

konfidentialitet, gav ut skriftlig information till deltagarna samt gav möjlighet till frivilligt 

deltagande. Ett annat etiskt övervägande som är av betydelse vid urval av artiklar till 

litteraturstudien var studier som försäkrade deltagare om anonymitet. Efter noggrann 

genomgång av studier valdes två artiklar ut där författarna inte angav några etiska 

överväganden, eller angav att etiska överväganden beskrivits på ett annat ställe. Dessa studier 

valdes ut då de ansågs vara av vetenskaplig relevans. Andra etiska aspekter som vidtagits vid 

litteraturstudien var att redogöra för alla artiklar som ingår i studien då det anses vara av 

betydelse vid en litteraturstudie (Forsberg & Wengström, 2008). Sista aspekten som vidtogs i 

litteraturstudien var redovisning av alla studiers resultat och inte utelämna någon information 

enbart för att de inte stämde överens med vårt syfte, eftersom det anses vara oetiskt vid en 

litteraturstudie (Forsberg & Wengström, 2008). 
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Resultat 

Tabell 2. Sammanställning av artiklar 

Författare 

och år 

Plats för 

studien 

Antal 

deltagare 

Studiedesign/metod Resultat Slutsats 

Abraham, 

C. 

Henderson, 

M. 

Der, G. 

2004 

 

Skottland 7616 Kvantitativ metod, 

randomiserad 
kontrollerad design. 

Deltagare i studien trodde i högre grad 

att det fanns alternativ till samlag, stod 
emot oönskade sexuella aktiviteter och 

hade större avsikt att diskutera kondom 

med sin partner.  
De var mindre benägna att tro att 

användning av kondom skulle störa 

sexuell njutning. 
Det påträffades ingen korrelation till 

konsekvent användning av kondom och 

intention till att alltid använda kondom. 

Kognitions förändringar som 

inkorporerades i SHARE visade sig 
inte främja säkrare sexuella 

beteenden bättre än vanlig 

sexualundervisning. 
I vissa fall visade det sig att 

SHARE främjade kognitioner, dock 

var den inte signifikant. 

Ancheta, R. 

Hynes, C. 

Shrier, L. 

2005 

USA 123 Kvantitativ metod, 

tvärsnittsstudie.  

Flickor som fick information från 

föräldrar eller formella källor 

associerades vara mer benägna att 

diskutera användning av kondom. 

De som fick sexualutbildning efter sin 

sexuella debut associerades med att ha 
fler sexuella partners.  

Tidig reproduktiv 

hälsoundervisning från föräldrar 

och formella källor reducerar 

sexuella risker hos högrisk-tjejer. 

Dontati, S.   

Medda, E. 

Spinelli, A. 
Grandolfo, 

M. 

2000 

Italien 376 Kvantitativ metod. 

Tvärsnittsstudie. 

Deltagarna hade en positiv attityd till 

sexualundervisning, dålig kunskap vid 

början av undersökningen, men visade 
sig ha en god kapacitet för inlärning av 

kunskap. 

Ett samarbete mellan skolor, hälso- 

och sjukvård behövs för att främja 

kunskap och prevention inom 
reproduktiv hälsa. 

Lindberg, L. 

Maddow-

Zimet, I. 
2012 

 

 

USA 4691 Kvantitativ & 

Kvalitativ metod. 

Sexualundervisning resulterade i 

försening av sexuell debut, användning 

av preventivmedel vid första samlaget 
samt en minskad risk att ha en 

åldersavvikande partner. 

Sexualundervisning hade en 

skyddande effekt som täcker frågor 

om preventivmedel, val av partner 
och hälsoresultat. 

Mueller, T. 
Gavin, L. 

Kulkarni, A. 
2008 

USA 2019 Kvantitativ metod. Sexualundervisning resulterade i 
försening av sexuell debut, samt att 

killar blev mer benägna att använda 
kondom. 

Sexualundervisning visade sig vara 

viktigt för högrisk grupper. 

Formell sexualundervisning var 
effektiv för att reducera sexuella 

riskbeteenden, om undervisningen 
skedde innan sexuell debut. 

Ramiro, et 
al. 

2011 

Portugal 5050 Kvantitativ metod. 
Tvärsnittsstudie. 

Sexualundervisningen resulterade i 
bättre kunskap, användning av 

preventivmedel, samt sexuellt umgänge 

utan alkohol och droger. 

Resultaten påvisar en positiv effekt 
av sexualundervisning. 

Rijsdijk, et 

al. 

2011 

Uganda För test: 

1864 

Efter test: 
1519 

Kvantitativ metod, 

icke randomiserad 

experimentell 
design. 

 

Positiva effekter av WSWM var 

försening av sexuell debut, positiva 

attityder, självtillit samt användning av 
kondom. 

Negativ effekt upptäcktes vid kunskap 

om HIV. 

WSWM visade effekter på socio-

kognitiva faktorer. Programmet kan 

förbättras genom systematisk 
uppmärksamhet till det 

sammanhang då programmet 

genomförs. 

Sousa, A. 
Soares, I. 

Vilar,D. 

2007 

Portugal 35 Kvantitativ metod, 
kvasi-experimentell 

design. 

Studien påvisar bättre kunskap hos 
deltagarna kring sexuellt överförbara 

sjukdomar samt lägre sexuellt 

risktagande. 

Studien bidrar till ett behov att 
klargöra framtida interventioner till 

en integrerad och komplex 

begreppsbildnings utveckling. 

Stephenson, 

J. Et al. 

2004 

England Första 

uppföljnin

gen: 7770 

Andra 

uppföljnin

gen: 
6656 

Kvantitativ metod, 

experimentell 

design. 

Deltagare rapporterade mindre antal 

samlag, samt försening av sexuell debut. 

De var mer benägna att diskutera 
kondomanvändning, samt att använda 

kondom. Ungdomarna var mer nöjda 

med elev-ledd undervisning. 

Inom vissa områden visade sig elev-

ledd sexualundervisning vara 

effektiv.  
En bredare strategi behövs för att 

förbättra sexuell hälsa. 

Sulak, P. 

Herbelin, S. 
Dee Dee, A. 

Kuehl, T. 

2006 

USA Före: 

26125 

Efter: 

24550 

Kvantitativ metod, 

tvärsnittsstudie.  

Kunskap, attityder och intentioner 

förbättrades hos deltagarna. 

Implementering av 

sexualundervisning av ett 
akademiskt medicinskt center ledde 

till positiva associationer till 

kunskap och attityder. 
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Preventivmedel 

Formell sexualundervisning som innefattade undervisning om avhållsamhet samt 

preventivmedel bidrog till att killar och tjejer visade en signifikant skillnad att använda 

preventivmedel vid sexuellt umgänge, än unga människor som inte deltog i 

sexualundervisningen. 

Unga människor som enbart rapporterade undervisning av avhållsamhet var mindre benägna 

att använda kondom (Lindberg & Maddow-Zimet, 2012). I Italien rapporterade killar och 

tjejer som deltog i formell sexualundervisning i skolan en högre användning av 

preventivmedel vid sexuellt umgänge, forskarna upptäckte även att en liten del av killarna och 

tjejerna rapporterade att de aldrig skulle använda sig av preventivmedel vid sexuellt umgänge 

(Donati, Medda, Spinelli & Grandolfo, 2000).  

Vid en annan studie som studerade effekten av formell sexualundervisning samt undervisning 

från föräldrar, upptäckte forskare att en högre andel av unga människor rapporterade 

användning av kondom. Även enbart undervisning från föräldrar om ämnen som 

menstruationscykeln, graviditet samt preventivmedel resulterade i att unga människor i högre 

grad rapporterade användning av kondom vid sexuellt umgänge. En annan positiv aspekt som 

forskarna påvisade vid studien var att unga människors attityder positivt förändrades 

gentemot kondomanvändning samt benägenheten att diskutera användning av kondom ökade 

(Ancheta, et al, 2005).  

Vid en studie som genomfördes i USA undersökte forskarna sexuellt erfarna ungdomar som 

fått sexualundervisning innan sexuell debut. Forskarna drog slutsatsen att det fanns en 

korrelation mellan ökad användning av preventivmedel och undervisning innan sexuell debut 

hos sexuellt erfarna unga människor (Mueller, Gavin & Kulkarni, 2008). Dock fann forskarna 

efter att justerat sociodemografiska faktorer som ålder, familjeinkomst, etnicitet samt skol-

status hos tjejer, att korrelationen inte var tillräckligt signifikant (Mueller, et al, 2008). 

Effekter av elev-ledd sexualundervisning i England resulterade i en ökad självsäkerhet att 

diskutera användning av kondom hos killar och tjejer, samt en ökad benägenhet att använda 

kondom vid sexuellt umgänge (Stephenson, et al, 2004). 

Flickorna var mer benägna att använda preventivmedel vid framtida sexuella umgängen än 

killar. Detta resulterade i sin tur att tjejer i mindre utsträckning rapporterade oönskade 

graviditeter (Stephenson, et al, 2004). 
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Utbildningsprogrammet WSWM (the world starts with me) resulterade i marginellt positivare 

attityd till kondomanvändning hos interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen 

(Rijsdijk, et al, 2011).  

Andra positiva effekter av programmet var ökad tro hos kontrollgruppen på den egna 

förmågan att använda kondom vid sexuellt umgänge. Forskarna kom dock fram till att den 

ökade tron berodde på ett högre medelvärde i tron på den egna förmågan hos 

interventionsgruppen vid efter-testet jämfört med för-testet. Vid samma studie ökade 

intentionen till användningen av kondom hos deltagarna i interventionsgruppen efter slutfört 

program (Rijsdijk et al, 2011).  

Likvärdiga fynd gjordes av forskare vid en studie av ett annat sexualundervisningsprogram 

vid namn EPSEHPS (Experimental Project of Sex Education and Health Promotion in 

Schools). Deltagarna i undervisningsprogrammet rapporterade högre användning av kondom 

vid sexuellt umgänge. Forskarna upptäckte även att det förekom en positiv signifikant 

korrelation mellan kunskap och användning av preventivmedel. Utbildningsprogrammet 

resulterade dock inte i konsekvent användning av preventivmedel (Sousa, Soares & Vilar, 

2007). 

Utbildningsprogrammet SHARE (Sexual Health And RElationships) visade likvärdiga 

resultat gällande konsekvent användning av preventivmedel, då främjande av konsekvent 

användning av kondom inte lyckades. SHARE resulterade dock i positiva effekter som ökad 

benägenhet att diskutera användningen av kondom med en partner (Abraham, et al, 2004). 

 

Sexuell debut 

Portugisiska unga människor som deltog i sexualundervisning i skolan rapporterade i lägre 

grad att de haft sin sexuella debut än icke deltagande människor (Ramiro, Reis, Gaspar de 

Matos & Diniz, 2011). Vid en studie som genomfördes i USA undersökte forskarna om 

formell sexualundervisning påverkade sexuell debut hos unga människor. Resultaten visade 

en signifikant skillnad mellan unga människor som deltagit i sexualundervisningen och de 

som inte deltagit. Unga människors deltagande i sexualundervisning resulterade i försening av 

sexuell debut till 15 års ålder om de deltagit i sexualundervisning innan de har haft sin 

sexuella debut (Mueller, et al, 2008). Resultaten tyder på att sexualundervisning kan vara 

särskilt gynnsamt för specifika undergrupper av unga människor. Studien visade likvärdiga 

resultat hos unga människor som hade en annan etnicitet, även afroamerikanska pojkar och 

flickor var mer benägna att inte ha sex eller skjuta upp den sexuella debuten efter att ha 



 12 

deltagit i sexualundervisning (Mueller, et al, 2008). Studien påvisade även att 

sexualundervisning bidrar till att unga människor i mindre utsträckning rapporterar sexuellt 

samlag samt att undervisningen bidrar till att skydda unga människor från sexuellt umgänge i 

allt för tidig ålder (Mueller, et al, 2008). Vid samma studie upptäckte forskarna att unga 

människor som endast levde med en förälder har sin sexuella debut tidigare än andra unga 

människor. Däremot visade sig sexualundervisningen vara mer fördelaktig för unga 

människor som levde hos en förälder, med avseende på att skjuta upp den sexuella debuten 

(Mueller, et al, 2008). Likvärdiga resultat påträffades av forskare vid en studie i USA där 

unga människor som deltagit i sexualundervisning som innefattade avhållsamhets- samt 

preventivmedelsundervisning, var mer benägna att skjuta upp den sexuella debuten. Även 

elever som enbart deltog i avhållsamhetsundervisning kunde associeras med försening av 

sexuell debut (Lindberg & Maddow-Zimet, 2012).  

 

De deltagande unga människorna i sexualundervisningsprogrammet SHARE rapporterade en 

liten men signifikant korrelation till tron på att det finns alternativ till sexuellt samlag samt en 

högre intention att avstå oönskade sexuella aktiviteter, vilket resulterande i försening av 

sexuell debut hos både killar och tjejer. SHARE lyckades få ungdomarna att engagera sig i 

säkrare sexuella beteenden (Abraham, et al., 2004). 

Inom utbildningsprogrammet WSWM rapporterade deltagarna en ökad benägenhet att skjuta 

upp den sexuella debuten, samt att intentionen till försening av sexuell debut ökade efter 

undervisningsprogrammet. Forskarna fastslog att unga människors attityd att vänta med 

sexuell debut inte förändrades efter utbildningsprogrammets slut. WSWM lyckades inte öka 

unga människors tro på den egna förmågan att skjuta den sexuella debuten (Rijsdijk, et al, 

2011). 

Undervisningsprogrammet RIPPLE, där elever står för undervisningen, påvisade samma 

resultat då deltagarna var mer benägna att skjuta upp den sexuella debuten till 16 års ålder 

jämfört med kontrollgruppen i studien. Försening av sexuell debut ledde till att flickor i lägre 

grad rapporterade oönskade graviditeter (Stephenson et al, 2004). 

Ett utbildningsprogram som implementerades av ett akademiskt medicinskt center bevisade 

motsatsen att unga människors attityd till försening av sexuell debut tills efter gymnasiet 

istället ökade efter deltagande i utbildningsprogrammet (Sulak, Herbelin, Dee Dee & Kuhel, 

2006).  

Programmet resulterade även i en förändrad attityd gentemot försening av sexuell debut samt 

sexuella aktiviteter tills giftermål (Sulak, et al, 2006). 
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Kunskap 

Genom sexualundervisning av olika slag har unga människors kunskap om sex och samlevnad 

ökat, vilket kan resultera i olika effekter på deras beteenden. Vid en studie i Italien där 

gymnasieungdomar studerades påvisades att sexualundervisning är relaterat till en bättre 

sexuell hälsa. Vid sexualundervisningens början var kunskapsnivån låg hos både killar och 

tjejer. Sexualundervisningen resulterade i en genomsnittlig ökning av kunskap med 50 % efter 

att undervisning avslutats. Sex månader efter avslutad undervisning gjordes ett test, testet 

visade att eleverna i stort sett behöll den kunskap som undervisningen främjade. Tjejer 

tenderade att ha en högre kunskap än killar både före och efter undervisningen (Donati, et al, 

2000). Vid en studie som genomfördes i USA upptäckte forskarna likvärdiga resultat, då 

sexualundervisning bidrog till signifikant ökning av kunskap hos unga människor som 

deltagit i sexualundervisning (Sulak, et al, 2006). Forskarna upptäckte vid samma studie att 

unga människor som använde droger, hade lägre betyg, eller en förälder med lägre utbildning 

rapporterade en minimal ökning av kunskap (Sulak, et al, 2006). I en Portugisisk studie 

resulterade sexualundervisningen i ökad kunskap om hivsmitta samt prevention av hiv hos 

unga människor, som i sin tur resulterade i en mer positiv attityd till personer som lever med 

könssjukdomar (Ramiro, et al, 2011). 

De färdiga sexualundervisningsprogrammen påvisade lite annorlunda resultat. I en tidigare 

studie som har gjorts i Portugal fann forskarna att sexuell kunskap kunde relateras till 

användning av preventivmedel, samt minskat sexuellt risktagande. Dock fann forskarna 

negativa korrelationer mellan risktagning och förändring i kunskap (Sousa, et al, 2007). 

Deltagarna i undervisningsprogrammet WSWM rapporterade ingen ökning av kunskap av 

icke-orsakande orsaker till hiv vid efter-testet, dock hade interventionsgruppen högre kunskap 

än kontrollgruppen vid undervisningens slut (Rijsdijk, et al, 2011). Undervisningsprogrammet 

SHARE påvisade annorlunda resultat gentemot andra undervisningsprogram. SHARE bidrog 

i högre utsträckning med ökad kunskap hos deltagarna än vid traditionell sexualundervisning, 

dock var ökad kunskap inte associerat med konsekvent användning av kondom (Abraham, et 

al, 2004).  

Elev-ledd undervisning resulterade också i ökad kunskap hos deltagarna, den ökade 

kunskapen hos ungdomarna inrymde information om prevention av könssjukdomar 

(Stephenson et al, 2004). 
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Sammanfattning av resultat 

Resultatet grundar sig i ett antal teman som identifierats under litteraturstudiens gång. 

Sexualundervisningen visade i de flesta fall positiva effekter hos de unga människorna. 

Sexualundervisningens effekt på preventivmedel resulterade i en ökad benägenhet hos unga 

människor att använda kondom vid sexuellt umgänge, oavsett vilken undervisningsform de 

deltog i. Sexualundervisningen resulterade även i en ökad benägenhet hos unga människor att 

diskutera användningen av kondom med en partner. Dock resulterade ingen 

sexualundervisningsform i konsekvent användning av kondom (Lindberg & Maddow-Zimet, 

2012; Donati et al, 2000; Ancheta et al, 2005; Mueller et al, 2008; Stephenson et al, 2004; 

Rijsdijk et al, 2011; Sousa et al, 2007; Abraham et al, 2004).  

Försening av sexuell debut var en annan effekt av sexualundervisning hos unga människor, 

samtliga undervisningsformer visade likvärdiga resultat. Vid en studie kom forskarna dock 

fram till att attityden gällande försening av sexuell debut inte förändrades hos deltagarna efter 

avslutad sexualundervisning (Ramiro et al, 2011; Mueller et al, 2008; Lindberg et al, 2011; 

Abraham et al, 2011; Stephenson et al, 2004; Sulak et al, 2006).  

Sexualundervisningen påvisade positiva effekter gällande unga människors kunskap, efter 

deltagande i sexualundervisning fick de en ökad kunskap kring sex och samlevnad (Abraham, 

et al, 2004; Donati, et al, 2000; Sulak, et al., 2006; Ramiro, et al, 2011; Rijsdijk, et al, 2011; 

Stephenson et al, 2004). Unga människor som rapporterade lägre betyg, eller hade en förälder 

med lägre utbildning, eller använde droger rapporterade inte lika stor ökning av kunskap efter 

sexualundervisning som unga människor utan dessa egenskaper (Sulak, et al., 2006). Den 

ökade kunskapen kunde associeras med en positivare attityd gentemot personer med 

könssjukdomar, ökad benägenhet att använda preventivmedel samt minskat sexuellt 

risktagande (Ramiro, et al, 2011). Det visade sig att en av de inkluderade studierna inte 

påvisade en ökning i kunskap efter avslutad sexualundervisning. Samma studie påvisade även 

en negativ korrelation mellan förändring i kunskap och risktagande (Sousa, et al, 2007). 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Vid sökning av artiklar påträffades ett antal problem, det visade sig finnas ett litet urval av 

artiklar som svarade mot syftet, antingen var de gamla, innehöll fel information, var reviews, 

det vill säga en sammanställning av flertal studier, fel ålderskategori på deltagarna med mera. 

Då problem kring ålder fanns, gjordes en bred begränsning som inkluderade de studier med 

deltagare mellan 12-24 år. Begräsningen gjordes då det ansågs vara lämpligt för att svara på 

studiens syfte. Ingen fast begränsning gällande geografisk plats för genomförda studier 

gjordes då denna begränsning gav ett för litet urval av artiklar. Vid det slutgiltiga urvalet av 

artiklar, valdes artiklar från olika världsdelar för att de ansågs lämpliga för att svara på 

studiens syfte, dock var spridningen av utvalda artiklar inte spridda över världens alla 

världsdelar.  

Vid identifiering av teman gjordes noggrann genomgång av samtliga artiklar flertalet gånger. 

Svårigheten med att identifiera teman var då litteraturstudiens resultat skulle baseras på en 

lagom mängd teman, samt att de identifierade temana skulle vara ungefär lika stora och 

relatera till varandra. Efter noggrann identifiering av artiklarnas teman valdes slutligen 

relevanta teman ut för att presentera resultatet. Merparten av utvalda artiklarna bestod av 

studier där en kvantitativ metod använts för att studera det specifika fenomenet, vilket inte 

gav särskilt djupgående information. För att istället få mer djupgående information om 

fenomenet kunde kvalitativa studier inkluderats i litteraturstudien som ett komplement till de 

kvantitativa artiklarna. Vilket skulle resulterat i mer djupgående information i 

litteraturstudien, samt kunna svara bättre på studiens syfte. I bakgrunden har relevanta källor 

använts för att presentera information för att introducera läsaren i litteraturstudiens innehåll. 

Bland annat användes en rapport från engelska regeringen som innehöll information om vad 

sexualundervisning är samt vad den innefattar. Rapporten användes då den ansågs som 

relevant samt att den bidrog till förklaring av begreppet sexualundervisning även då den var 

publicerad för tolv år sedan. Rapporten var av relevans då litteraturstudien bygger på 

information ifrån flera olika länder.  

Litteraturstudien skrevs av två författare vilket innebär för- och nackdelar. Fördelar med två 

författare vid en litteraturstudie kan vara diskussion av studiens olika delar, komplettera 

varandras egenskaper, bidra med en ny synvinkel kring ett potentiellt problem samt lösa 

problem lättare. Nackdelar med två författare vid en litteraturstudie kan vara problem med 
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kommunikationen, svårt att anpassa sig efter den andra författaren samt oenighet vid arbetet 

av studien.  

Resultatdiskussion 

Studiens resultat grundar sig utifrån olika typer av sexualundervisning som förser ungdomar 

med information om sexualitet, sexuell och reproduktiv hälsa med mera.  

Effekter av sexualundervisning 

Fördelar med traditionell sexualundervisning visade sig vara ökad rapportering och 

användning av preventivmedel vid sexuellt umgänge, mer positiv attityd gentemot 

kondomanvändning samt en ökad benägenhet att diskutera kondomanvändning med en 

partner (Lindberg & Maddow-Zimet, 2012; Donati et al,. 2000; Ancheta et al, 2005; Mueller 

et al, 2007). Elev-ledd undervisning visade samma positiva resultat gällande användning av 

kondom (Stephenson et al, 2004). Även undervisningsprogrammen resulterade i positiva 

effekter som användning av kondom (Rijsdijk et al, 2011; Souares et al, 2007; Abraham et al, 

2004).  

Nackdelar med sexualundervisning visade sig vara att en del effekter av undervisningen inte 

var tillräckligt signifikanta, eller att det inte fanns någon korrelation mellan olika variabler. 

De olika formerna av sexualundervisning visade sig ha svårt för att främja följdriktiga 

effekter till exempel konsekvent användning av kondom vid sexuellt umgänge (Abraham et 

al, 2004; Sousa et al, 2007; Rijsdijk et al, 2004; Mueller et al, 2007). Sexualundervisning 

visade sig ha positiva effekter på sexuell debut (Ramiro et al, 2011; Mueller et al, 2007; 

Lindberg et al, 2011; Abraham et al, 2011; Stephenson et al, 2004; Sulak et al, 2006). I 

samtliga studier där resultaten tog upp sexuell debut visade det sig att unga människor som 

deltog i olika sexualundervisningsformer var mer benägna att skjuta upp sin sexuella debut än 

icke deltagande människor. Dock misslyckades undervisningsprogrammet WSWM att 

förändra ungdomarnas attityd till försening av sexuell debut (Rijsdijk, et al, 2011). Oavsett 

form av sexualundervisning resulterade undervisningen i ökad kunskap hos deltagarna. 

Undervisningsprogrammet SHARE visade sig i högre grad öka kunskapen hos de unga 

människorna än traditionell sexualundervisning (Abraham, et al, 2004). Kunskapen kunde i en 

del fall associeras med ökad användning av preventivmedel samt minskat risktagande (Sousa, 

et al, 2007). Dock gav WSWM ingen ökad kunskap om vad som inte orsakar hiv. Vid en 

studie som utfördes i Portugal fann forskarna negativa korrelationer mellan risktagning och 

förändring i kunskap (Rijsdijk et al, 2011; Ramiro et al, 2011). Den traditionella 
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sexualundervisningen misslyckades med att öka kunskapen hos de unga människor som 

använde droger, hade lägre betyg eller föräldrar med lägre utbildning (Sulak, et al, 2006). 

Tidigare forskning som gjorts inom ämnet har både påvisat liknande resultat som i 

litteraturstudien samt resultat som motsäger litteraturstudiens resultat. Enligt Ancheta, et al, 

2005 har tidigare forskning kommit fram till liknande resultat som identifierats vid denna 

litteraturstudie. Forskning som utförts kom även fram till att unga människor som deltog i 

sexualundervisning var mer benägna att använda preventivmedel vid första samlaget samt 

rapporterade mindre antal oönskade graviditeter (Ancheta, et al, 2005). Tidigare forskning 

kring ett undervisningsprogram där undervisningen innefattade sexualitet samt information 

om hiv bidrog till att unga människor försenade den sexuella debuten, minskade antalet 

samlag, minskade antalet sexuella partners samt ökade användning av kondom vid samlag 

(Ancheta, et al, 2005). Ungdomar som fått formell undervisning om preventivmedel 

associerades med bättre kunskap om preventivmedel, vilket i sin tur resulterat i användning av 

preventivmedel vid sexuell debut (Ancheta, et al, 2005). Forskning har även påvisat att 

sexualundervisning har en stor inverkan på kunskap, attityder, beteenden samt bättre förmåga 

att hantera risksituationer (Sousa, et al, 2007). Tidigare forskning har inte enbart påvisat 

positiva effekter, enligt Lou & Chen (2009) är det inte nödvändigtvis att sexuell kunskap 

leder till säkrare sexuella beteenden. Det har även påvisats att sexuell kunskap kan ha en 

negativ effekt på sexuella attityder (Lou & Chen, 2009). Samma resultat har påvisats i tidigare 

forskning då sexuell kunskap inte hade en signifikant korrelation till sexuella attityder eller 

säkrare sexuellt beteende (Lou & Chen, 2009). 

De olika sexualundervisningsformerna har bidragit med både för och nackdelar, för att kunna 

avgöra vilken typ av undervisning som är bäst behövs det studier som specifikt studerar detta 

fenomen, eftersom slutsatsen inte anses kunna dras ur denna litteraturstudie. Då nästan alla 

artiklar i studien var av kvantitativ metod erhölls inte särskilt djupgående information kring 

fenomenet dock erhölls den typ av information som var av relevans och förväntade resultat av 

studierna fastställdes. 

Sexualundervisning i olika länder 

Beroende på i vilket land sexualundervisningen sker, finns det skillnader mellan länder. Enligt 

Donati, et al, (2000) är sexualundervisning i Italien inte officiellt inkluderad i 

skolundervisningen, därav den låga sexuella kunskapen bland italienska ungdomar. Dock har 

det under senare år blivit allt mer populärt med sexualundervisning vilket bidragit till att 
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flertalet pilotstudier organiserats, dock utan utvärdering (Donati, et al, 2000). I Portugal var 

sexualundervisningen inte obligatorisk förrän 1986 och inte förrän 2010 blev det obligatoriskt 

med sexualundervisningen från gymnasiet och uppåt (Ramiro, et al, 2011). I Sverige har 

undervisning om sex och samlevnad funnits sedan i början av 1900-talet, sedan dess har 

förändringar skett i både innehåll samt namn på undervisningen. Inte förrän 1956 blev det 

obligatoriskt med sexualundervisning i skolan, på den tiden skulle lärarna främja kunskap och 

avhållsamhet (Nordenmark, 2011).  

Att främja sexuell hälsa 

Folkhälsomålen innehåller elva målområden som syftar att främja folkhälsa, då ett av målen 

innefattar sexuell och reproduktiv hälsa anses det vara en viktig del för att uppnå och främja 

hälsa. Enligt folkhälsoinstitutet är sexuell hälsa en viktig del av den totala hälsan, då den 

anses bidra till den totala hälsan hos människor. Sexuell hälsa är av betydelse för ungdomar 

då det kan bidra till en förbättrad allmän hälsa.  

Resultatet från litteraturstudien kan bidra till en förändrad syn på sexualundervisningen, dess 

användningsområden samt hur vidareutveckling kan ske. I skolan skulle till exempel en kurs 

kunna införas som specifikt rör sexualundervisning och inte som det är i dag då 

sexualundervisning sker vid kortare perioder eller vid enstaka tillfällen i skolan, detta för att 

ytterligare ge ungdomar en insikt inom området. En kombination av traditionell 

sexualundervisning, färdiga undervisningsprogram och elev-ledd undervisning kan komma att 

gynna effekten av sexualundervisningen. Även vid andra arenor där unga människor är aktiva 

bör kunskap inom sexualitet, sex, samt sexuell och reproduktiv hälsa lyftas fram då arenorna 

eller individer inom arenor kan agera som stöd för ungdomarna. En effekt av detta skulle 

kunna vara en ökad delaktighet från föräldrarnas sida vilket anses gynna både de unga 

människorna samt föräldrarna.  
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Slutsats 

Unga människor som deltar i sexualundervisning oavsett form, får ut positiva effekter av 

undervisningen. De unga människor som deltar i sexualundervisning använder i större 

utsträckning olika former av preventivmedel vid sexuell debut samt vid annat sexuellt 

umgänge. De får även en ökad kunskap inom sex, sexualitet, sexuell och reproduktiv hälsa 

samt att sexualundervisningen bidrar till försening av sexuell debut. Sexualundervisningen 

har inte enbart resulterat i positiva effekter. Sexualundervisning lyckas inte främja konsekvent 

användning av kondom eller andra preventivmedel, förändring i kunskap kan associeras 

negativt till risktagning samt att korrelationer mellan olika variabler inte finns eller inte var 

tillräckligt signifikanta. Tidigare forskning har påvisat samma resultat som identifierats vid 

litteraturstudien, men även resultat som visar motsatsen har påvisats genom tidigare forskning 

i olika länder. I olika länder kan sexualundervisningen skilja sig från varandra till exempel om 

undervisning är obligatorisk i skolan, vilka ämnen som tas upp vid undervisningen samt när 

sexualundervisning infördes i skolan vilket kan variera länder emellan. Oavsett land och 

tillgång till undervisning är främjande av sexuell och reproduktiv hälsa viktigt hos unga 

människor då sexuell och reproduktiv hälsa anses vara en del av den totala hälsan. Främjandet 

kan därmed bidra till en ökad allmän hälsa hos unga människor. 

 Då syftet med litteraturstudien var att undersöka hur unga människors sexuella beteenden 

påverkas av olika typer av sexualundervisning har författarna dragit slutsatsen att skolan är 

den ideala inlärningsmiljön då den ofta är obligatorisk. Samt att sexualundervisning är även 

av stor vikt då många unga människor inte kan prata med sina föräldrar/förmyndare angående 

sex och samlevnad. Utbildning av unga individer om riskerna med oskyddade sexuella 

kontakter, och andra sexuella riskbeteenden, kan bidra till minskad förekomst av sexuellt 

överförbara sjukdomar, samt andra negativa effekter som sexuellt riskbeteende kan leda till. 

Det läggs mycket forskning på sexualundervisning i skolan och att arbeta med värderingar 

och attityder hos ungdomar, vilket skapar goda möjligheter för att minska sexuellt överförbara 

sjukdomar samt öka kunskapen och minska de sexuella risktaganden som unga människor 

gör. 
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