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Abstrakt 

 

Bakgrund: Forskning visar att homo- bi- och/eller transsexuella ungdomar 

inte alltid får relevant sexualundervisning som är kopplad till deras sexuella 

läggning. Studier visar även på att homo- bi- och/eller transsexuella 

ungdomar har ett riskbeteende när det kommer till sex, att dessa ungdomar 

hämtar information från pornografin. Homo- bi- och/eller transsexuella 

ungdomar är i större utsträckning påverkade av alkohol eller droger när de 

har sexuellt umgänge. Dessa ungdomar upplever även utanförskap och 

vågar inte tala om sin sexualitet, vilket kan resultera i att de utsätter sig för 

risk att skada sig själva. 

 

Syfte: Att undersöka det stöd som homo- bi- och/eller transsexuella 

ungdomar får gällande sexuell hälsa från skola och skolsköterskor. 

 

Metod: Studien hade en kvantitativ ansats, den genomfördes som en 

enkätstudie som skapades via Google Form och kunde nås via en länk. 

Enkäten hade totalt 17 stycken frågor, 15 stycken med fasta svarsalternativ 

och 2 stycken öppna.  

 

Resultat: Ungdomar var mest negativt inställda till skolsköterskans 

bemötande kring sexuell hälsa och sexuella frågor vilket berodde på 

skolsköterskans heteronormativa synsätt. Många av homo- och bisexuella 

ungdomar ansåg att skolan var en viktig del i att kunna erbjuda rätt 

information om sexuell hälsa. Vissa ungdomar sökte information på egen 

hand och visste inte ens att de kunde samtala med skolsköterskan om 

sexuella hälsa.  

 

Slutsats: Skolsköterskan behöver ha mer kunskap för att kunna bemöta 

ungdomar som identifierar sig som homo- bi- och/eller transsexuella och 

inte ha ett heteronormativ inställning samt anpassa miljön inne på 

mottagning som bidrar till öppen klimat för homo- bi- och/eller 

transsexuella ungdomar.  

 

Nyckelord: Enkätstudie, HBTQ, omvårdnad, sexuell hälsa, sexuell 

läggning, skolsköterska, ungdomar.  
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Abstract 
 

Background: Research shows that LGBT youth do not always receive 

relevant sexual education linked to their sexual orientation. Studies also 

show that LGBT youth have a risk behavior when it comes to sex, that they 

get their information from alternative sites that also includes pornography. 

LGBT youth are more likely to be influenced by alcohol or drugs when they 

have sexual intercourse. LGBT youth experience exclusion and dare not to 

talk about their sexuality, which may result in the risk of harming 

themselves.  

 

Aim: The purpose is to investigate the support that gay and transgender 

youth receive regarding sexual health from school and school nurses. 

 

Method: The study had a quantitative approach, it was conducted by a survey that  

was created through Google Forms and could be accessed through a link. The survey 

had a total of 17 questions, 15 questions with fixed options and 2 were open.  

 

Results: Young people were most disadvantaged to the school nurse's concerns 

about sexual health and sexual issues, which was due to the heteronormative 

approach by the school nurse. Many of the LGBT youths considered that school was 

an important part of being able to offer proper information on sexual health. Some 

young people searched for information on their own and did not even know that they 

could talk to the school nurse about sexual health.  

 

Conclusion: The nurse needs more knowledge to be able to approach adolescence 

who identify as LGBT and not have a heteronormative attitude as well as adapt the 

environment at the reception that promotes open climate for LGBT youths. 

  
Keywords: LGBTQ, nursing, school nurse, sexual health, sexual 

orientation, survey, youth. 
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Ordlista 

HBTQ Homo- bi- transsexuella och queer 

FTM Female to Male  

MFT Male to Female  

RFSL Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras

 rättigheter. 

RFSU Riksförbundet för sexuell upplysning 

STI  Sexuellt överförbara infektioner  

UMO Ungdomsmottagning  
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1. Bakgrund 

1.1 Sexuell hälsa bland ungdomar 

Historiskt har två tankesätt dominerat attityder gentemot ungdomar vad gäller sex (Evans, 2000), 

att ju mindre ungdomar vet om sex och samlevnad, desto längre kommer de att vänta med 

samlag samt att sex är bara något som ska vara associerad med fortplantning.  

 På senare tid har denna synsätt ändrats i vårt samhälle där vi nu ser sexualitet i kontext till 

utveckling och människan (Evans, 2000). Samhället har fått ett mer holistisk tänkesätt där 

sexualiteten ses som en naturlig del av livet och som bidrar till hälsa och välmående. Sexuell 

hälsa är mer än att bara undvika sexuellt överförbara infektioner (STI) eller oönskad graviditet 

skriver Aggleton och Campbell (2000), utan grundtanken är att det finns en respekt för variation 

av sexuella erfarenheter hos alla individer. Sexuell hälsa är också en del av livskvalitet som 

berör intimitet och närhet, skriver Sundbeck (2013).  

 Världshälsoorganisationen (WHO, 2010) beskriver sexuell hälsa som känslomässig och 

socialt välmående lika väl som fysiskt och mentalt välbefinnande. Det innebär en möjlighet att 

njuta av säkra sexuella erfarenheter som uppfylls av positiva kvalitéer och som är fria från 

diskriminering samt tvång och våld. För att sexuell hälsa ska kvarstå så är det nödvändig att 

personens sexuella rättigheter blir skyddade, respekterade och uppfyllda oavsett sexuell 

läggning. Men rätten till sin egen sexualitet har inte alltid varit en självklarhet för individer som 

identifierar sig som homo- bi- och/eller transpersoner (HBT) (RFSL, 2015). 

 Homosexualitet är en orientering som innebär att en person förälskar sig eller känner en 

sexual dragning till samma kön som en själv är, men en homosexuell handling behöver inte 

betyda att personen identifierar sig som homosexuell (Christensen, 2005). Bisexuell person 

känner attraktion både till män och kvinnor, personen anser att det är irrelevant vilket kön 

personen blir kär i (RFSL, 2015). Transperson är ett paraplybegrepp där transsexuella ingår som 

en subgrupp, och transsexuella personer upplever att det inte passar in i det biologiska könet som 

de är födda i (RFSL, 2017; Ungdomsstyrelsen, 2012). 

 

1.2 Skolan, skolhälsovård och HBT-ungdomar  

Sexualundervisningen är obligatorisk i svensk skola och enligt grundskolans läroplan så ska 

elever få kunskap om sex och samlevnad. Studenterna får lära sig hur STI förebyggs, oönskad 

graviditet samt lära sig ta ansvar för sin egen sexuella hälsa men även att få studenter att känna 

sig trygga i sin egen identitet (Skolverket, 2013a; 2013b). Dock finns det svaghet på HBT-

relaterade områden inom sexualundervisningen på skolor, vilket leder till att HBT-ungdomar 
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söker sig till alternativa källor såsom pornografi eller tidiga sexuella erfarenheter (Kubieck et al., 

2010). 

 Eftersom HBT-ungdomar inte alltid får relevant sexualundervisning så kan skolsköterskor 

spela en viktig roll i att informera ungdomar om sexuell hälsa. Skolsköterskor har inte en formell 

roll i den traditionella sexualundervisningen i skolan, men ger ofta informell information till 

ungdomar på sina mottagningar (Brewin et al., 2014) och ungdomar skulle föredra att få 

informationen från en skolsköterska (Sprecher et al., 2008). Skolsköterskor ska förebygga 

hälsorisker och sjukdom (Socialstyrelsen, 2015; Riksförening för skolsköterskor, 2011) och för 

att förebygga hälsorisker som är relaterade till sexuellt beteende så måste ungdomars identitet 

och självkänsla stärkas (Folkhälsomyndigheten, 2014). Sjuksköterskor förlorar en värdefull 

möjlighet att tillhandhålla holistisk vård när de förbigår att samtala om sexuell hälsa (Katz, 

2005). Trots det så upplevde skolsköterskor viss frustation över att samtala med ungdomar som 

identifierade sig som homo- bi- och/eller transsexuella vad gällde råd och stöd som ska förbättra 

sexuella hälsa (Knight, et al., 2014). En orsak till det var att det saknades utbildning samt 

hjälpmedel för att nå ut till denna grupp med passande sexualrådgivning. Många av de 

kursmaterial som används på skolor stämmer bara in på heterosexuella normen och för att kunna 

möta HBT-ungdomar så måste dessa föreskrifter anpassas (Knight, et al., 2014). En 

skolsköterska behövde smuggla in material och information om säker sex och HIV (Human 

Immunodeficiency Virus) prevention till HBT-ungdomar för att detta material ansågs av skolan 

vara för grov (Knight, et al., 2014).  

 Enligt Skolverket (2013a) så är det kommunen som har ansvar över kvaliteten på sex- och 

samlevnadsundervisning på skolan vilket betyder att undervisningen kan variera beroende på 

vilken kommun du bor i. Eftersom det kan finnas en variation i kvalitet på undervisningen runt 

om i landet så kan det påverka vilken typ av information som HBT-ungdomar får ta del av och 

anse vara relevanta för deras sexuella hälsa.  

 Det finns skolor som utgår från att alla studenter är heterosexuella, vilket visar på en 

heteronormativ norm som leder till att HBT-ungdomar hamnar i skymundan (Kwok, Winter & 

Yuens, 2012). Heteronormativ är en norm som talar om att heterosexualitet är det normala i ett 

samhälle (Stål & Westersthål, 2012; Ungdomsstyrelsen, 2012). Samhälle som bygger upp 

värderingar som privilegierar de som lever ett heterosexuellt liv leder till att de som inte 

identifierar sig som heterosexuella anses vara onormala. Vid rådgivning i sexuell hälsa så 

uppgav homosexuella kvinnor att de ofta anses vara heterosexuella, där endast en av tio hade fått 

relevant information för deras sexuella läggning (Campbell, 2012). Att utgå från att alla 

ungdomar är heterosexuella påverkar också skolsköterskors möte med HBT-ungdomar (Knight 
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et al., 2014). Skolsköterskor som identifierade sig som heterosexuella kunde inte relatera till 

HBT-ungdomar och misslyckades med att göra en så lärorik sexualrådgivning som det hade 

önskat. I sådana situationer måste skolsköterskor skapa en öppen och tillåtande atmosfär för 

kommunikation som inte följer den heteronormativa mallen i mötet med ungdomar. Detta för att 

göra det möjligt för HBT-ungdomar att ta till sig information som behövs för att fatta 

ansvarsfulla beslut om sin sexuell hälsa (Jackson, 2011; Knight et al., 2014).  

 

1.3 Sexuella beteenden 

Homo- bi- och/eller transsexuella ungdomar möter större sexuella hälsorisker, de inleder 

sexuella relationer vid tidig ålder och har mer sexuella erfarenheter (Travers et al., 2010; 

DeLonga et al., 2011; Campbell, 2012). De löper större risk för flera riskfyllda sexuella 

beteenden (Bird, Kuhns, & Garofalo, 2011; Charest et al., 2016) och nästan dubbelt så stor risk 

än heterosexuella ungdomar att engageras sig i samlag i berusad eller påverkad tillstånd 

(Herrick, Marshal, Smith, Sucato & Stall, 2011) och det i sin tur leder till osäkra sexvanor 

(Bontempo & D`Augelli, 2002; Russel et al., 2011; Newcomb & Mustansk, 2014). Prevalens för 

HIV är hög, speciellt bland män som har sex med män jämför med heterosexuella populationen 

(Campbell, 2012). Unga homosexuella män lär sig om sex genom sexuella kontakter med andra 

män, eftersom den informationen inte förekommer i traditionella former vid sexualundervisning 

i skolan (Mutchler, 2005). Charest, Kleinplatz och Lunds (2016) studie visade på att 

heterosexuella ungdomar erhåller betydlig mer information från skolan i sexualundervisning och 

är mer självsäkra på sin sexuella hälsa än HBT-ungdomar. Problemet med detta är att HBT-

ungdomar kan hamna i oönskade situationer som till exempel oskyddat sex (Koch, Colaco & 

Porter, 2010). Statistik visar på att homosexuella är särskilt utsatta för STI, där till exempel, 

HIV, gonorré och syfilis är vanligare än bland den allmänna befolkningen (Newcomb & 

Mustansk, 2014; Qvarnström & Oscarsson, 2015). För att HBT-ungdomar ska kunna utföra och 

känna sig bekväma med säker sexuell aktivitet så behöver de kunskap i sexuell hälsa. Men på 

grund av brist på kunskap som finns bland skolsköterskor så bidrar det till konsekvenser som 

påverkar den allmänna hälsan hos homo- bi- och/eller transsexuella personer (Koch, Colaco & 

Porter, 2010; Campbell, 2012).  

 

1.4 Problemformulering  

Alla har rätt till sexuell hälsa oavsett hur personen identifierar sig socialt eller sexuellt. Flera 

studier visar på att homo- bi- och/eller transsexuella ungdomar har ett riskbeteende när det 

kommer till sex. Dessa ungdomar hämtar sin information från pornografin eftersom de inte får 
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stöd av skolan, fast det ingår i läroplanen. Studier visar på att skolsköterskor har svårt att bemöta 

homo- bi- och/eller transsexuella ungdomar och känner att de inte kan hjälpa på grund av saknad 

utbildning och stöd från skolan. Det är vanligt att skolsköterskor i mötet med denna grupp av 

ungdomar utgår från heteronormativitet vilket bidrar till att det inte skapas ett förtroende och 

dessa ungdomar inte får tillräckligt med stöd gällande sexuell hälsa. Många HBT-ungdomar 

upplever utanförskap och vågar inte tala om sin sexualitet, vilket kan resultera i att de utsätter 

sig för risk att skada sig själva. Det saknas forskning i hur HBT-ungdomar upplever att de får 

stöd av skolsköterskor i detta ämne. Alla oavsett sexuell läggning har rätt till sexuell hälsa och 

genom att lyfta detta ämne så identifieras vilket typ av stöd HBT-ungdomar önskar och behöver 

från skolsköterskor för att känna sig trygga med sin sexuella hälsa.  

2. Syfte 

Syftet är att undersöka det stöd som homo- bi- och/eller transsexuella ungdomar får gällande 

sexuell hälsa från skola och skolsköterskor.  

3. Metod 

 

3.1 Design 

Studiens design var en kvantitativ icke-experimentell tvärsnittsstudie, en design innebär att en 

observation görs, vid ett enda tillfälle, till exempel genom en  intervju eller enkätundersökning. 

Studien genomförs utan att forskaren försöker påverka material som är insamlad samt att man 

beskriver variabler som mätts (Kristersson, 2014). Studien är riktad till gymnasie- och 

högstadieungdomar som identifierar sig som homo- bi- och/eller transsexuella.  

 

3.2 Urval 

För att få tillräckligt med studiedeltagare har urvalet av ungdomar sket genom ett icke-

slumpmässigt urval (Patel & Davidson, 2013) och det innebär att forskaren undersöker de 

respondent som är lättats att få tag i och respondent som är typiska för den bakomliggande 

populationen. Det innebär att ungdomar som identifierar sig som homo- bi- och/eller 

transsexuella och är mellan 15 – 19 år erbjöds deltagande i studien. Deltagande till studien 

hittades på Qruiser som är en av Skandinaviens största sociala nätverk för HBTQ-personer.  

Författaren bjöd inte aktivt in ungdomar till studien, utan deltagare som frivilligt kom över sidan 

för studien kunde välja att vara med i den genom att klicka på länken. Medlemmar på Qrusier är 

från alla delar av Sverige, vilket ger en bredd bild på hur det ser ut runt om i landet.  
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3.3 Datainsamlingsmetod  

Frågorna i enkäten var konstruerade för att kunna besvara syftet. Datainsamling skedde via en 

enkät skapad i Google Form. Enkäten konstruerades av författaren själv, där två frågor i enkäten 

var öppna, 7 frågor med VAS-skala (Visuell analog skala) där ungdomar fick sätta ett kryss 

mellan 1 och 10, samt 8 frågor hade mellan 2 eller 5 fasta svarsalternativ (Bilaga 1). Deltagare 

behövde inte svara på alla frågor, utan kunde hoppa över frågor de inte kände sig bekväma med 

att svara på. Inga enkäter var bortfallna utan alla svar togs med i studien. Innan respondenterna 

svarade på enkäten fick de information om studien och hur det kommer att gå till. Eftersom 

studien var anonym så vet inte författaren vilka som har svarat på webbenkäten.  

 

3.4 Tillvägagångssätt  

Deltagare i studien nåddes via Qruiser, ett community på nätet för HBTQ-personer men även 

personer som identifierar sig som heterosexuella kan också skapa ett konto på Qruiser. Det är en 

virtuell mötesplats där personer kan knyta kontakter. Den som registrerar sitt medlemskap får 

skapa ett konto med information som ålder, geografisk läge, relationsstatus, sexuell läggning, 

kön, profilbild m.m.. Qruiser används för socialt kontaktskapande och socialisering på samma 

sätt som andra sociala medier som till exempel Facebook.  

 På kontot som skapades av författaren framkom det inklusionskriterier för vilka som kunde 

delta i studien. Det framkom även information om studien samt att deltagande var frivilligt. På 

kontot kunde länken hittas till enkäten. Länken till enkäten var tillgänglig mellan 2017-08-27 till 

och med 2017-10-04 och under den tiden kom in 89 svar.  

 

3.5 Bearbetning/analys  

Bearbetning av data skedde i Google Forms och Excel. Analys på svar av öppna frågor lästes 

igenom för att hitta skillnader och likheter. Data analyserades med hjälp av deskriptiv statistik, 

där resultatet redovisas med hjälp av procentsatser och tabeller. För att hitta eventuell korrelation 

mellan olika värden så användes Pearsons korrelation för att kunna utläsa samband, det är en 

metod för att kolla på relation mellan olika variabler (Bryman, 2008). Det program som 

användes för att räkna ut samband var Excel, samt medelvärdet räknades ut med hjälp av Excel. 

 De två öppna frågor var kvar i Google Forms och analyserades genom att plocka ut de delar 

som var lika varandra i löpande text under resultat.  

 Eftersom det inte fanns något krav på att alla frågor måste vara besvarade i enkäten så har 

inte heller alla deltagare svarat på alla frågor, vilket gör att resultatet presenteras i procent följt 

av hur många av hur många som svarat på den aktuella frågan till exempel 100% kan vara 80/80, 
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men 100% kan även vara 60/60 om det är bara 60 stycken av 89 som svarat på just den specifika 

frågan.  

 

3.6 Etiska övervägande 

Ansökan om etikprövning lämnades in till etiska gruppen på Institution för Hälsovetenskap på 

Luleå tekniska universitetet, och detta för att etiskt granska studiens syfte. Efter godkännande av 

ansökan genomfördes studien i enlighet med de fyra etiska principerna som är beskrivna av 

Vetenskapsrådet (2012).  

 Informationskravet; deltagarna informerades om forskningens syfte och informationen om 

studien publicerades på Qruiser.  

 Samtyckekravet; innebar för deltagare att de själva bestämmer över sin medverkan i studien 

och om de ville svara på enkäten. Studien var riktad till ungdomar i ålder 15-19 år, vilket gjorde 

att samtycke av föräldrar inte behövdes, eftersom forskningspersonen som är över 15 år gamla 

kan själva samtycka till att ingå i studie utan vårdnadshavarens samtycke (Lunds Universitet, 

2015). Eftersom det var en enkätstudie så räknades en ifylld och inlämnad enkät som en 

skriftligt samtycke till att medverka i studien.  

 Konfidentialitetskravet: studien var helt anonym vilket innebär att sekretess i studien 

garanteras. De uppgifter som kom in via enkätsvar har bara författaren och handledaren tagit del 

av. Nyttjandekravet; enkätsvaren användes endast för att besvara studiens syfte för att sedan 

raderats. Nytta för respondenter; hoppas att det väcktes en tankegång om hur ungdomar ser på 

sin egen sexuell hälsa. Risk för respondenter; en risk som kunde uppstå är om någon av 

respondenter tar illa vid någon fråga, blir ledsna eller känner sig kränkta. 

4. Resultat 

Det var 89 ungdomar som svarade på enkäten och alla svar föll inom inklusionskriterier. 

Kriterier var ungdomar mellan 15 och 19 år och identifierade sig som homo- bi- och/eller 

transsexuella, vilket gav en svarsfrekvens på 100%. 61% (n=54/89) var av manlig kön och 39% 

(n=35/89) av kvinnlig kön. 17% (n=15/89) identifierade sig som bisexuella, 66% (n=59/89) som 

homosexuella och 17% (n=15/89) valde som svarsalternativ: annat (Diagram 1). 
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 Svar på hur nöjda ungdomar i studien var med sexualundervisning i skolan så var det 26% 

(n=24/89) som graderade mellan 1 och 3 på VAS-skala och 29% (n=26/89) graderade mellan 7 

och 10. Vilket tyder på att de flesta ungdomar 43% (n=39/89) ligger i mitten och är varken nöjda 

eller missnöjda med den sexualundervisning som ges i skolan (Tabell 1).  

 Tabell 1 visar en tydlig förteckning av hur ungdomar i studien skattade på frågan om hur de 

var nöjda med sexualundervisningen. I den högra kolumnen ser man hur medelvärdet är fördelat 

på respektive sexuell läggning och kön. Där syns tydligt att bisexuella tjejer skattade högt medan 

ungdomar som identifierade sig som annat låg under medel.  

 

Tabell 1 Ett är mycket missnöjd och tio är mycket nöjd (VAS-skala).    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Totalt Medel 

Homosexuella 

Killar 
n=3 n=6 n=1 n=6 n=11 n=1 n=4 n=7 n=2 n=0  n=41 5,0 

Homosexuella 

Tjejer 
n=0 n=0 n=4 n=3 n=3 n=5 n=2 n=1 n=0 n=0  n=18 5,0 

Bisexuella 

Killar 
n=1 n=1 n=0 n=1 n=0 n=1 n=2 n=1 n=0 n=0  n=7 5,0 

Bisexuella 

Tjejer 
n=2 n=0 n=0 n=0 n=1 n=1 n=4 n=0 n=0 n=0  n=8 5,7 

Annat 

Killar/Tjejer  
n=1 n=2 n=3 n=2 n=2 n=2 n=1 n=1 n=1 n=0  n=15 4,3 

 

Det som är även intressant att titta på är hur den geografiska fördelningen ser ut gällande samma 

fråga, alltså ungdomar var nöjda med sexualundervisning beroende på var de är bosatta i Sverige 

och så här såg fördelningen ut (Tabell 2).  

 

Tabell 2 Ett är mycket missnöjd och tio är mycket nöjd (VAS-skala).    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Totalt Medel 

Storstad n=0 n=1 n=2 n=0 n=3 n=3 n=9 n=7 n=4 n=1  n=30 5,4 

Medel stad n=0 n=0 n=2 n=1 n=4 n=5 n=7 n=5 n=2 n=2  n=28 5,3 

Mindre stad n=0 n=1 n=0 n=2 n=0 n=1 n=5 n=4 n=1 n=1  n=15 4,8 

Landsbygden n=1 n=1 n=3 n=4 n=3 n=1 n=2 n=1 n=0 n=0  n=16 3,8 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Homosexuella

Bisexuella

Annat

Diagram 1 

 

Sexuell orientering 
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Tabell 2 visar hur ungdomar i studien skattade på samma fråga om sexualundervisningen fast 

utifrån geografisk fördelning. Tabellen visar att ungdomar som bor i större städer är mer nöjda 

skattade högt med ett medelvärde på 5,4 medan ungdomar som bodde ute på landsbygden låg 

under med 3,8 i medel.  

 På frågan; Hur mycket fick du lära dig om just din sexuella läggning? Vilket innefattar homo, 

bi- och transsexuell information under sexualundervisningen i skolan. Så skattade 46% 

(n=41/89) att det inte fick lära sig om just sin sexuella läggning. Dessa 46% skattade mellan 1 

och 3 på VAS-skalan  (Tabell 3).  

 

Tabell 3 Ett är inget och tio är mycket (VAS-skala).    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Totalt Medel 

Homosexuella 

Killar 
n=6 n=4 n=1 n=7 n=8 n=3 n=3 n=3 n=1 n=0  n=41 4,1 

Homosexuella 

Tjejer 
n=0 n=1 n=5 n=3 n=2 n=4 n=2 n=1 n=0 n=0  n=18 4,2 

Bisexuella 

Killar 
n=1 n=2 n=1 n=0 n=0 n=0 n=3 n=0 n=0 n=0  n=7 4,8 

Bisexuella 

Tjejer 
n=1 n=0 n=1 n=2 n=0 n=1 n=2 n=1 n=0 n=0  n=8 5 

Annat 

Killar/Tjejer  
n=4 n=5 n=3 n=2 n=1 n=0 n=0 n=0 n=0 n=0  n=15 2,4 

 46% 36% 18%    

 

Här ovan syns en förteckning av hur ungdomar i studien skattade på VAS-skalan gällande 

information de fick angående sin sexuella läggning. Här syns väldigt tydligt att ungdomar som 

identifierade sig som annat låg på 2,4 i medel, vilket tyder på att den gruppen var minst nöjd och 

att bisexuella tjejer låg på medel 5, 0.  Det är egentligen ingen speciell grupp, utifrån sexuell 

läggning eller kön som skattade högt och slår man ihop alla svar så var är det endast 18% 

(n=16/89) som graderade mellan 7 och 10 och kan tolkas som att de var nöjda.   

 När det kom till att få information om säker sex gällande sin sexuella läggning så tycke 65% 

(n=58/89) att den var dålig, dessa ungdomar garderade mellan 1-3 på VAS-skalan. Endast 4% 

(n=3/89) ansåg sig ha fått lämplig information gällande säker sex.   

 Majoriteten (52%, n=45/87) av ungdomarna i studien skattade mellan 1 – 3 på VAS-skalan på 

frågan om hur viktig med att få stöd av skolan gällande sexuell hälsa medan 24% (n=21/87) 

skattade mellan 7 – 10 på VAS-skalan, vilket kan tolkas att det är mindre ungdomar som tycker 

att det är viktig att få stöd gällande sexuell hälsa.  

 31% (n=28/89) av ungdomar i studien svarade att skolsköterskan har faktiskt lyft sexuella 

frågor med ungdomarna och 43% (n=26/60) önskade att skolsköterska skulle lyfta dessa frågor.  

 Svar på enkätfrågan; Har du själv lyft sexuella frågor med skolsköterskan? Så svarade 14% 

(n=11/81) av ungdomar att de inte vågar, 21% (n=17/81) klickade i alternativet att de inte 
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behöver det, 16% (n=13/81) av ungdomar kände inte sig bekväma med att lyfta sexuella frågor 

med skolsköterskan och 36% (n=29/81) av har inte alls lyft sexuella frågor med skolsköterskan 

(Diagram 2). 

 

 

 

Vad som gjorde att ungdomar i studien inte vågade eller inte kände sig bekväma var att de inte 

hade fått uppmuntran till att ta upp sexuell hälsa. Några ungdomar kände sig annorlunda och 

visa hade inte mycket kontakt med skolsköterskan. Somliga hade inte förtroende för 

skolsköterskan, eller kände sig trygga med henne. En ungdom hade helt enkelt svarat med att 

hen ”inte litade på skolsköterskan”.  

 På fråga varför sexuella frågor inte togs upp med skolsköterskan så svarade många ungdomar 

i studien med att de vänder sig till sina vänner och kompisar, personer i ens närhet som de litar 

på. När det kommer till alternativa sökvägar för information om sex och samlevnad så skrev 

många ”nätet” där ungdomar istället vände sig till ungdomsmottagning, RFSL eller pornografi.   

 När det kommer till heteronormavitet så var det 91% (n=42/46) av ungdomar i studien som 

svarade att skolsköterskan hade utgått från att dessa ungdomar var heterosexuella vid 

information om sex och samlevnad. På frågan om vilken typ av stöd ungdomar skulle vilja ha 

från skolsköterskan gällande sexuell hälsa så svarade ganska många ungdomar med att 

skolsköterskan inte borde vara heteronormativ utan mer öppen för andra sexuella läggningar. 

Ungdomar uttryckte även en oro i att inte blir sedda som normala och ville gärna ha bekräftelse 

på att de är ok med hur de är.   

 Ungdomar i studien fick även skatta sin sexuella hälsa på en 10 gradig VAS- skala och så här 

såg fördelningen ut (Tabell 4).  

  

[VALUEVÄRDE

] % 

[VALUEVÄRDE

] % 

[VALUEVÄRDE

] % 

[VALUEVÄRDE

] % 

[VALUEVÄRDE

] % 

[VALUEVÄRDE

] % 

Ja

Vill inte

Vågar inte

Känns inte bekvämt

Behöver inte

Nej

Diagram 2 

 
Har du själv lyft sexuella frågor med skolsköterskan?  



 

15 

Tabell 4 
Ett är sämsta tänkbara sexuella hälsan och tio är bästa (VAS-skala).    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Totalt Medel 

Homosexuella 

Killar 
n=1 n=1 n=1 n=2 n=2 n=2 n=15 n=11 n=4 n=2  n=41 6,9 

Homosexuella 

Tjejer 
n=0 n=0 n=0 n=2 n=4 n=3 n=6 n=1 n=1 n=1  n=18 6,3 

Bisexuella 

Killar 
n=0 n=0 n=0 n=1 n=0 n=2 n=1 n=2 n=0 n=1  n=7 7 

Bisexuella 

Tjejer 
n=0 n=0 n=0 n=1 n=2 n=0 n=0 n=3 n=2 n=0  n=8 7 

Annat 

Killar/Tjejer  
n=0 n=2 n=6 n=1 n=2 n=3 n=1 n=0 n=0 n=0  n=15 4,1 

 

Genom denna tabell går det att utläsa att bisexuella killar och tjejer i studien skattade sin sexuell 

hälsa högst och det ser man i den högra kollumen genom att deras medeltal uträknades ut till 7 

och den gruppen som skattade sin sexuell hälsa lägst var de som identifierade sig som annat, 

med ett medeltal på 4,1. Den geografiska fördelningen gällande samma fråga, alltså hur 

ungdomar skattar sin sexuella hälsa utifrån var de är bosatta syns tydlig skillnad mellan storstad 

och landsbygden (Tabell 5).  

 

Tabell 5 
Ett är sämsta tänkbara sexuella hälsan och tio är bästa (VAS-skala).   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Totalt Medel 

Storstad n=0 n=1 n=2 n=0 n=3 n=3 n=9 n=7 n=4 n=1  n=30 6,8 

Medel stad n=0 n=0 n=2 n=1 n=4 n=5 n=7 n=5 n=2 n=2  n=28 6,6 

Mindre stad n=0 n=1 n=0 n=2 n=0 n=1 n=5 n=4 n=1 n=1  n=15 6,7 

Landsbygden n=1 n=1 n=3 n=4 n=3 n=1 n=2 n=1 n=0 n=0  n=16 4,4 

Ute på landsbygden skattades sexuell hälsa lågt bland ungdomar i studien där medeltalet ligger 

på 4,4 medan i storstaden ligger medeltal på 6,8. Slutsatsen kan dras att sexuell hälsa ute i större 

städer skattas högre.      

 Pearsons korrelation användes för att identifiera samband mellan variablerna för att hitta 

samband. Samband mellan hur nöjda ungdomar i studien var med skolans sexualundervisning 

och hur de har bedömt sin sexuella hälsa då hamnade uträkningen på 0,12 vilket visar på en liten 

positiv korrelation. Vilket betyder att ungdomar som var nöjda med skolans sexualundervisning 

skattade sin sexuella hälsa högre. Däremot visar sig en negativ korrelation (-0,01) mellan hur 

viktigt det var för ungdomar att få stöd i skolan i sexuell hälsa och deras bedömning av sexuella 

hälsan. Vilket kan tyda på de ungdomar som tycke att det var viktig med stöd från skolan 

skattade sin sexuella hälsa lägre.     

 Ett annat positiv korrelation som hittades var att de ungdomar som skolsköterskan lyfte 

sexuella hälsa med skattade sin sexuella hälsa högre (0,15).  



 

16 

5. Diskussion  

Syften med var att undersöka stöd som homo- bi- och/eller transsexuella ungdomar får gällande 

sexuell hälsa från skola och skolsköterskor. Det som framkom i enkätsvaren var att ungdomar 

hade både positiva och negativa erfarenhet av möte med skolsköterskan gällande sexuell hälsa 

och sexualundervisning. Det som var väldigt tydligt i studien var skolsköterskors förhållning till 

studenter där många utgick ifrån att HBT-ungdomar var heterosexuella. Det råder en heteronorm 

på skolsköterskans mottagning. Ungdomarna vågade inte heller prata med skolsköterskan för att 

de tycke att då skulle skolsköterskan börja se annorlunda på dem och det ville de inte. HBT-

ungdomar ville vara som alla andra, normala. En annan sak som framkom av många ungdomar 

är att de sökte information på nätet gällande sexuella frågor, som till exempel pornografi.  

 Det som kommer diskuterar i resultatet är hetronomativitet, miljön och atmosfär inne hos 

skolsköterskan samt alternativa informationskällor.  

 

5.1 Resultatdiskussion  

5.1.1 Heteronormativitet 

Majoriteten av ungdomar (91%) som deltog i studien blev av skolsköterskan bemötta som 

heterosexuella. I sin information om sexuell hälsa så utgick skolsköterskan att ungdomar var 

heterosexuella och på vilket sätt det skedde framkommer tyvärr inte genom den här studien 

däremot så framkom det i studien att många av ungdomar att tyckte att skolsköterskan borde 

vara mer öppen för andra sexuella läggningar. Några ungdomar i studien vara rädda att bli sedda 

som onormala, på grund av den heteronormativitet som råder på skolor.  

 En studie gjort av Röndahl (2011) visade på att sjusköterskestudenter tyckte att deras egen 

utbildning var heteronormativ där de inte hade fått några föreläsningar där normen kritiseras. 

Det visar på att redan under utbildningen läggs en grund för kommande sjuksköterskor att arbeta 

heteronormativt där kunskap i hur HBTQ personer bemöts i vården inte tas diskuteras.  

 En studie som är gjort av Carabez et al. (2015) visade också på att sjuksköterskor utgick ifrån 

att alla patienter är heterosexuella samt att de inte hade tillräcklig med kunskap för att kunna 

bemöta HBTQ patienter. Samma likheter hittas i Röndahl, Innala och Carlssons (2004) studie 

som visade på att sjuksköterskor som ansåg att den sexuella läggningen är medfött hade positiv 

förhållningssätt mot HBTQ personer jämfört med de som inte trodde på det, då dessa 

sjuksköterskor tyckte att den sexuella läggningen har blivit på mode och att personer ville 

identifiera sig som HBTQ var bara för att få uppmärksamhet. Slutsatsen blir att ens egna 

värderingar påverkar hur ungdomar bemöts, fast vi i vår profession som sjuksköterskor ska 

behandla alla lika (Socialstyrelsen, 2005). Då är det tänkbart att HBT-ungdomar kommer få 
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olika typ av stöd eller ens få något stöd beroende på vilka värderingar just den skolsköterskan 

har.  

 Hetronormativitet är allt som hamnar innanför ramen för heterosexuella skriver Rosenberg 

(2002) och personer som hamnar utanför den kan bli osynliggjorda och detta märktes genom 

svar i enkäten att skolsköterskan hade ett heteronormativ bemötande gentemot ungdomar. 

Rosenberg (2002) skriver även att de heterosexuella framstår som något naturligt vilket leder till 

att homosexualitet blir då ett problem och någon som måste förklaras. Hon menar även på att 

heterosexualitet är något önskvärd och det kan då förklara varför många homosexuella vill 

känna sig normala. Heteronormen måste ifrågasättas i skolan, både av pedagoger och 

sjukvårdspersonal. Ögonen måste öppnas upp så att identitet hos ungdomar inte ska begränsas 

till deras biologiska kön samt den identitet som förväntas baserat på den biologiska könet.   

 

5.1.2 Miljön och atmosfär  

Av ungdomar i studien framkom det att några ungdomar inte hade en aning om att de kunde 

vända sig till skolsköterskan gällande sex och samlevnad, en svarade; visste inte att jag kunde 

prata sex med skolsköterskan. En elev uttryckte att det inte finns någon uppmuntran till att 

samtala om sex med skolsköterskan och på vilket sätt framkommer det tyvärr inte genom 

studien, men det kan visa på att miljön och atmosfären inte är inbjudande hos skolsköterskan för 

ungdomar som inte identifierar sig som heterosexuella. Att identifiera sig som HBT -person i 

skolan kan vara tufft och att inte veta var de ska vända sig är inte bra.  

 Det saknas riktlinjer på var HBTQ –personer kan vända sig därför är det av största vikt att 

skolsköterskan skapar en öppen atmosfär så att den gruppen kan känna att de kan vända sig till 

skolsköterskan och att hon inte kommer vara avisande.  

 I skolan ska inte diskriminering förekomma på grund av sin sexuella läggning, säger 

skollagen (Lpo 94) och därför bör information sättas upp på mottagningen om HBTQ och 

sexuella relationer.  

 En studie av Stover, Hare och Johnsson (2014) visar på att lägga fram HBTQ-artiklar som till 

exempel tidningar inriktade på HBTQ eller affischer på väggen har en positiv påverkan. Även 

regnbågsflaggan som då är den mest kända symbol för HBTQ-rörelsen stod för öppenhet. Alla 

dessa symboler visade på att det är en miljö som accepterar personer från sexuella minoriteter 

vilket bidrog till att ungdomar vågade prata och öppna upp sig. Personer måste känna sig 

bekväma för att det ska resultera i ett så bra möte som möjligt. Att kännas sig bekväm resulterar 

i att ungdomar kunde komma ut med sin sexuella läggning (Stover, Hare & Johnsson, 2014). 
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5.1.3 Informationskällor 

Genom studiens enkätsvar från ungdomar framkom det i resultatet var att många inte behövde 

tala med skolsköterskan om sexuell hälsa eller STI utan den informationen hämtades från nätet. 

Ungdomar använder sig av Google och söker upp informationen som de vill komma åt själva. 

Men då väcks frågan var inhämtas information och vem har skrivit det. Tyvärr så framkommer 

det inte det i studien vilket typ av hemsidor informationen söks på, därför bör pornografi lyftas i 

skolan till diskussion bland elever.  

 En studie av Forsberg (2005) visade på att det blir allt vanligare att konsumera pornografi där 

till exempel ett stort antal ungdomar i årskurs nio har tittat på en porrfilm. Ungdomar som tittade 

på pornografi upplevde att den både var grov och våldsam men att det ändå var en källa för 

information samt inspiration gällande sex skriver Löfgren-Mårtensson och Månsson (2010). 

Därför är det viktig att skolsköterskan tar upp detta ämne för att inte ungdomar ska få fel 

information och fel bild gällande sex och samlevnad, en snedvriden information.  

 En studie gjort av Duncan och Donelly (1991) visade på att till exempel pornografi är ett sätt 

för ungdomar att få information vad gäller oral och analsex och en studie (Häggström-Nordin, et 

al., 2005) bland män visade på ett samband mellan analsex och hög konsumtion av pornografi. 

Vilket visar på att ungdomar påverkas av pornografi.  

 När det kommer till attityder och pornografi så har den en stor betydelse för sexuellt 

beteende, där ungdomar som konsumerar pornografi har mer tillfälliga partner samt fler anala 

samlag (Braun-Courville & Rojas, 2009) samt att de oftare hade samlag när man var påverkad 

av både alkohol och andra substanser. Där finns kunskap sedan tidigare att just HBT ungdomar 

som är påverkade av alkohol har ett mer riskfyllt beteende vid sexuella kontakter (Herrick et al., 

2011). 

 

5.1.4 Omvårdnadsteori 

Enligt Leininger är människan formad i ett kulturellt sammanhang och hennes transkulturella 

omvårdnad fokuserar på patienten. Varje person ses som unik produkt av sina tidigare 

erfarenheter som innefattar upplevelser, värderingar och tro (Giger & Davidhizar, 2003). Genom 

transkulturell omvårdnad ska sjuksköterska studera patientens förutsättningar för hälsa genom 

kulturell bakgrund, där sjuksköterskan tittar på likheter samt skillnader mellan till exempel olika 

kulturer och generationer med syfte att vårda patienten utifrån den kulturen eftersom både 

sjuksköterskans och patienten kultur påverkar vårdandet (Giger & Davidhizar, 2003).   
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 Här är det viktig att inte sjuksköterskan överför sin egen världssyn på patienten, i det här 

fallet ungdomar som identifierar sig som homo, bi- eller/och transsexuella. I resultatet har det 

framkommit att några skolsköterskor har ett heteronormativt inställning i mötet med ungdomar. 

Enligt Giger och Davidhizar (2003) kan Leiningers teori förklara det som att skolsköterskan 

utgår ifrån sig själv och här menar Leininger att sköterskor bör urskilja på sina egna kulturella 

uppfattningar och värderingar för att särskilja dem från patienten. 

 Transkulturell omvårdnad är något som ska eftersträvas av alla sköterskor för att ge anpassad 

omvårdnad, fri från till exempel religion eller kön och målet är att upptäcka kulturell 

information från ungdomar och detta görs med hjälp av Transcultural Assessment Model (Giger 

& Davidhizar, 2003).  

 I modellen hittas hjälpinstrument för att kunna bedöma till exempel elevers behov av 

kulturellt medveten omvårdnad. För att kunna använda sig av modellen och bemöta HBT-

ungdomar på ett bra sätt så behöver skolsköterskan känna till bland annat fem fenomen som kan 

tillämpas och dessa är; kommunikation, livsrum, social organisation, omgivning och biologiska 

variationer.  

 Kommunikation, här behöver skolsköterskan skapa en god kommunikation eftersom både 

skolsköterskan och ungdomar som definierar sig som HBT har olika kulturella bakgrunder men 

även att dessa två talar olika kulturella språk vilket kan skapa barriär mellan dem. Detta kan leda 

till att båda känner sig uppgivna eller främmande för varandra. Här är det viktig att 

skolsköterskan vet vad hen har framför sig och att kulturen kan sätta käppar i hjulet för att 

bemöta HBT-ungdomar. En god kommunikation innebär att skolsköterskan inte generaliserar 

och förstår sig på kommunikationsmönster som kan inverka på mötet med HBT-ungdomar.  

 Livsrum, kan även ses som personligt utrymme och det är ett område som ungdomar känner 

sig bekväma i och som är runt omkring och detta område varierar mellan personer. För att 

skolsköterskan ska kunna bemöta HBT-ungdomar så måste hen ha kunskap om hur HBT-

ungdomar uppfattar sin värld. För att det är genom kultur som en person lär sig att gallra 

information skriver Giger och Davidhizar (2003). Då kan mötet med dessa ungdomar underlättas 

om skolsköterskan känner till HBT-kulturen.  

 Under begreppet livsrum hamnar även den fysiska omgivning som personen befinner sig i 

(Giger & Davidhizar, 2003) som till exempel färger och inredning. Olika färger förknippas med 

olika saker beroende på kulturen. Känna till den information kan skolsköterskan använda sig av 

färg i sin omgivning som till exempel Pride flagan som har en stark kulturel koppling till HBT-

världen och på så sätt öppna upp till kommunikation. På så sätt bidrar skolsköterskan till en 

positiv miljö kring HBT-ungdomar som kommer leda till en god kommunikation. 
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 Social organisation, där menar Giger och Davidhizar (2003) att den kulturella beteende inte 

är genetiskt utan härstammar från social interaktion med andra människor. Genom att känna till 

detta kunskap kan skolsköterskan lättare förklara olika beteende som till exempel puberteten och 

hur det sociala står i relation till ungdomars mognad. Här kan ungdomar själva till exempel ha 

eget synsätt på sin situation som skolsköterskans själv inte ser och bör då uppmärksamma. 

  Omgivning, människan har en varaktig relation med sin omgivning och här handlar det om 

hur en person uppfattat att hen kan påverka sin omgivning (Giger & Davidhizar, 2003). Detta 

kan resultera i att HBT-ungdomar uppfattar och hanterar sin sexuella hälsa eller ohälsa på andra 

sätt än vad skolsköterskan är van vid, som då till exempel vända sig att fel källor för att försöka 

komma underfund med sin ohälsa. Därför är det viktigt att skolsköterskor får utbildning och 

information i HBT kultur för att på så sätt ge en effektivare omvårdnad för dessa ungdomar.  

 Det skolsköterskor även behöver kunskap i är dem biologiska skillnader som finns, som till 

exempel i mötet med intersexuella ungdomar. Här menar Leininger att sköterskan borde känna 

till de biologiska variationer som till exempel enzym- och genetiska skillnader (Giger & 

Davidhizar, 2003). De biologiska variationerna klassas under kroppsstruktur eller övriga fysiska 

synliga karaktäristiska drag. Det är inget som framkommer i studien, att skolsköterskor har mött 

intersexuella ungdomar, men om detta skulle ske så bör skolsköterskan vara väl förbered för att 

skapa ett så öppet möte som möjligt.  

 

5.2 Metoddiskussion 

Enkätstudie utifrån en kvantitativ ansats valdes för att undersöka vilket stöd som homo- bi- 

och/eller transsexuella ungdomar får gällande sexuell hälsa från skola, men framför allt från 

skolsköterskor. Den här typen av studie ger möjlighet för ett större urval av information från 

enkätsvaren som kan hämtas samt att den kan generalisera resultatet för en hel population (Polit 

& Beck, 2011).  

  Fördelar med en enkätstudie är att respondenter får själva välja en tid som passar att svara på 

enkäten samt att enkätundersökningar är mindre kostsamma. 

 Från början var tanken att affischer skulle skickas och delas ut till skolsköterskor runt om i 

landet för att på så sätt rekrytera ungdomar till studien. Men detta sågs sen som ett hinder 

eftersom studien är webbaserad. Det är enkät som ligger ute på nätet och för att svara på den så 

måste den långa adressen skivas in i sökfältet vilket skulle ses som ett hinder och därmed ströks 

idén om att kontakta skolsköterskor för att hitta respondenter. RFSL ungdom kontaktades i syfte 

att hjälpa till att lägga ut information om studien på deras hemsida men hade som policy att inte 
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lägga ut studier som inte är deras. UMO kontaktades för att hjälpa till med distribuering av 

länken via deras sociala media, men hade också en policy på att inte lägga ut andras studier.    

 Svarsfrekvensen i studien är på 100% procent eftersom alla svar togs med, men ser man över 

hur många av respondenter som svarade på alla frågor i enkäten så hamnar det på 18 personer, 

vilket motsvarar 20%, men det var inte heller ett krav att svara på alla frågor i enkäten. 

 Det som är styrka i studien är att enkäten låg på Qruisers Community, en sida där de som har 

tillgång är kanske mer eller mindre medvetna om sin sexualitet. En annan styrka är att det är en 

anonym enkät, där respondenter inte behövde visa sig och kunde svara på frågor anonymt, 

eftersom det är känsliga frågor gällande sexuella läggning samt sin sexuella hälsa.  

 Nackdel med en enkätstudie är att det kan vara vem som helst som fyller i enkät och forskare 

vet inte vem/vilka som har fyllt i svaren samt att strukturerade frågor blir en begräsning då 

svarsalternativen är redan förvalda (Ejlertsson, 2012). En annan nackdel med sådana typer av 

studie är att det inte framkommer någon djupgående information, som till exempel 

respondenters känslor eller tankar (Polit & Beck, 2011). Däremot så fanns det två öppna frågor 

som respondenter kunde fylla i mer fritt, men det var inte alla som valde att göra det, endast 32 

av totalt 89 ungdomar svarade på den första öppna frågan och endast 17 på den andra öppna 

frågan. 

 Frågor i enkäten (Bilaga 1) var konstruerade av författaren själv, vilket kan vara väldigt svårt 

skriver Polit och Beck (2011) även för de mest erfarna forskare. Frågor i enkäten var utformade 

på så sätt för att kunna besvara syftet i studien och konstruerade efter att författaren har läst 

igenom studier och forskning inför förarbetet av bakgrunden. I början bestod enkäten av c:a 30 

frågor som sen reducerades till 17 frågor. Enkäten är är inte heller validerat innan den 

publicerades på Qrusier och respondenter fick svara. Eftersom enkäten inte validerades innan 

publiceringen kan det ha bidragit till att författaren och ungdomar tolkade frågor på olika sätt. 

Däremot var det väldigt viktig för författaren att frågor skulle vara lättlästa så att inga 

fackuttryck eller termer i fanns med i enkätfrågorna.  

 Enligt Polit och Beck (2011) måste enkäten vara lättläst och frågor måste kunna uppfattas 

likadant av alla respondenter, det ska heller inte vara för många frågor då intresset att besvara 

dessa kan minska. Svåra ord bör undvikas eller terminologi som respondenter, i detta fall 

ungdomar inte känner till, det måste vara begripligt för ungdomar att förstå frågor vilket ökar 

chansen att resultatet blir mer pålitlig. Författaren har haft detta i tanken vid konstruktion av 

enkäten, att det skulle vara så enkelt som möjligt och att inte krångla till det.  

 Information om själva undersökningen till respondenter ska också vara tydlig (Polit & Beck, 

2011). Den informationen hade ungdomar tillgång till innan de klickade på länken för att svara 
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på enkäten. Denna information innehöll en kort beskrivning av studien samt syftet men även om 

att deltagande är frivilligt och att de kan när som kunde avsluta. 

 

6. Begräsningar  

Det är var endast 89 stycken som svarade på enkäten och författaren vet inte hur svaret hade sett 

ut om fler hade svarat. Det var mer killar  (61%, n=54/89)  än tjejer (38%, n=35/89) som 

svarade, samt att det inte fanns en enda transsexuell ungdom som svarade på enkäten, varken 

MTF eller FTM vilket också påverkar resultatet.  

 Det går inte heller basera resultatet generellt med hur det ser ut runt om i Sverige bland HBT-

ungdomar eftersom respondenter till studien hittades på Qruiser, en community för HBTQ, där 

respondenter är mer eller mindre öppna med sin sexualitet, vilket exkluderar de ungdomars som 

inte är det. Studien är även riktad till att svara på frågor som rör sexuell hälsa och alla är inte 

bekväma att tala om det, vilket påverkar också resultat av studien eftersom det är bara ungdomar 

som känner sig bekväma med sin sexualitet och gärna pratar om det, ställer upp i studier som 

handlar om sexuell hälsa.  

 

7. Kliniska implikationer  

Det som tydligt kom fram av ungdomar är att skolsköterskan utgår ifrån att ungdomar är 

heterosexuella och det väsentliga här är att skolsköterskan inte ska följa heteronormer och inte 

utgå ifrån att alla ungdomar är heterosexuella. Skolsköterskan ska skapa öppen atmosfär och 

bjuda in till öppenhet och acceptans så att ungdomar som är i behov av att prata om sin sexuell 

hälsa och sexualitet kan göra det och känna sig välkomna. Resultatet visade även på att alla 

ungdomar inte är i behov av samtala om sexualitet med skolsköterskan utan informationen 

söktes på annat håll och här kan sjuksköterskan spela en viktig roll genom att tala om vilka 

hemsidor som är bra att söka information på. Miljö spelar också en viktig roll i att bjuda till 

samtal och här bör skolsköterskor sätta upp till exempel Pride flaggor på mottagningen, sätta 

upp affischer och synlig information kring HBTQ och detta kommer leda till att ungdomar 

känner sig mer välkomma i att inledda samtal.   

 

8. Slutsats  

Resultaten i denna studie visar att majoriteten av ungdomar inte hade fått relevant information 

angående sin sexuella läggning samt att det inte alls är viktigt med att få stöd av skolan gällande 

sexuell hälsa. Ungdomar var negativt inställda i skolsköterskans bemötanden kring sexuell hälsa 
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och sexuella frågor vilket berodde på skolsköterskans heteronormativa bemötande. Ungdomar 

som svarade att de inte var i behov av stöd från skolan och skolsköterskans vände sig till sina 

vänner för stöd och frågor kring sexualitet. Många ungdomar sökte information på egen hand i 

form av UMO eller RFSL-ungdom och andra vände sig till mer alternativa informationskällor 

som till exempel pornografi. Några ungdomar utryckte att det inte ens viste att de kunde samtala 

med skolsköterskan om sexuella hälsa. Resultatet visade även att HBT-ungdomar ville vara 

accepterade för hur dem är och att få veta dem inte är mer annorlunda än sina heterosexuella 

kamrater.   
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Bilagor 

Bilaga 1 

 

Enkätfrågor  
 

Hur gammal är du? 

15 år 

16 år 

17 år 

18 år 

19 år 

 

Hur skulle du beskriva platsen du bor på? 

Landsbygd 

Mindre stad 

Medelstor stad 

Storstad 

 

Hur definierar du din könsidentitet? 

Kille 

Tjej 

Transsexuell MTF (Male to Female)  

Transsexuell FTM (Female to Male)  

Intersexuell 

Annat 

 

Vilken sexuell orientering beskriver dig bäst?  

Bisexuell 

Heterosexuell 

Homosexuell 

Annat 

 

Hur nöjd var du med skolans sexualundervisning? 

VAS-skala 1 – 10  

1 = Mycket missnöjd  

10 = Mycket nöjd 

 

Hur mycket fick du lära dig om just din sexuella läggning? 

VAS-skala 1 – 10  

1 = Inget  

10 = Mycket 

 

Hur upplevde du information du fick om säker sex, relaterad till din sexuella läggning?  
VAS-skala 1 – 10  

1 = Mycket dåligt  

10 = Mycket bra 
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Hur viktig är det för dig att få stöd av skolan i sexuell hälsa?  

VAS-skala 1 – 10  

1 = Inte alls viktig   

10 = Mycket viktigt 

 

Har skolsköterskan lyft sexuella frågor med dig? 

Ja 

Nej  

 

Om Nej: Skulle du vilja att hon gjorde det?  

Ja 

Nej 

 

Om Ja: Hur upplevde du stödet från skolsköterskan? 

VAS-skala 1 – 10  

1 = Dålig stöd  

10 = Mycket bra stöd 

 

Om Ja: Hur upplevde du informationen om sex och samlevnad från skolsköterskan?  

VAS-skala 1 – 10  

1 = Värdelös  

10 = Värdefull 

 

Har du själv lyft sexuella frågor med skolsköterskan?  

Ja 

Nej 

Vågar inte 

Behöver inte 

Känner inte mig bekväm 

Vill inte 

 

Vad är det som gör att du inte vågar, behöver eller känner dig bekväm med att ta upp 

dessa frågor?  

________________________________________ 

________________________________________ 

 

Har skolsköterskan utgått från att du har varit heterosexuell vid information om sex och 

samlevnad? 

Ja 

Nej 

Vilken typ av stöd skulle du vilja ha gällande din sexuella hälsa från skolsköterskan? 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

Hur bedömer du din sexuella hälsa?  

VAS-skala 1 – 10  

1 = Dåligt  

10 = Mycket bra 


