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Förord
Med den här studien hoppas vi kunna bidra med kunskap till både yrkesprofessionella och
vårdnadshavare, angående hur vardagskommunikation och olika kommunikationsstrategier kan
påverka ungdomar i dess sexuella risktagande. Att vuxna genom kommunikation kan skapa en
öppendialog med ungdomar och därigenom möjliggöra att de fattar beslut som är rationella och
på så sätt undviker att utsätta sig själva för risker. Anledningen till studiens fokus (kommunikation
och ungdomars sexuella risktagande) är att ge ett resultat som kan tillämpas både teoretiskt och
praktiskt inom socialt arbete.
Vi vill rikta ett stort tack till LoRDIA som tillhandahållit materialet som ligger till grund för studien
och hoppas att vårt arbete kan bidra till deras projekt som helhet. Vi vill även framföra ett stort
tack till vår handledare Sabina Kapetanovic, som med sin kunskap har gett oss stort stöd och alltid
funnits tillhands för rådgivning genom hela uppsatsens gång. Vi vill även tacka våra familjer och
vänner för utrymme och stöttning i vårt skrivande. Ett extra stort tack till de i våra familjer som
har bidragit med rådgivning och korrekturläsning.
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Abstract
Title: Daily communication and sexual risk behaviours.
Authors: Jenny Karlsson and Kerstin Arvidsson
Tutor: Sabina Kapetanovic
Examinator: Klas Borell

Sexuality is a natural part of life which every individual explores and must learn how relate to. The
sexual exploration may also cause a risk both to physical but also to the mental health. The risks
may, for example, be unfavourable searching for confirmation, proximity or status, but may also
be to share intimate images or exchange sexual favours for economical compensations. Sexuality
can become a tool to dominate, oppress and/or offend other people. The socialization process,
that is, the social interaction that takes place between the child and their family is described as the
base for how the child develops his/her own characteristic and how they integrate with their
surroundings. This study examines at how communication between parents and child looks and is
experienced, whether there is any connection with how the child exposes themselves and/or others
to sexual risk behaviours and if there is any difference between the sexes. The study is a quantitative
analysis in which the sample consists of young people who are in 9th grade (N=1357). The data is
collected by the ongoing longitudinal program LoRDIA (Longitudinal Research on Development
In Adolescence). This study indicates that there is a statistically significant relationship between
youths who communicate with their parents and shows less sexual risk behaviours. The results
also demonstrate that girls show a higher frequency of sexual risk behaviour. There is also a
significant difference between how girls and boys experience the communication to custodians
and that girls have a higher tendency to be affected by the custodians' rules and control than what
boys do.

Key words: adolescence, sexual health, sexual risk behavior, youth, communication with
guardians.
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Sammanfattning
Titel: Vardagskommunikation och sexuella riskbeteenden.
Författare: Jenny Karlsson och Kerstin Arvidsson
Handledare: Sabina Kapetanovic
Examinator: Klas Borell

Sexualiteten är en naturlig del av livet som varje individ utforskar och lär sig att förhålla sig till. Det
sexuella utforskandet kan även innebära en risk både för den fysiska och/eller psykiska hälsan.
Riskerna kan till exempel vara sökande efter bekräftelse, närhet eller status, men kan även vara att
visa upp sig, dela utmanande bilder eller utbytande av sexuella tjänster mot ersättning. Sexualiteten
kan även bli ett verktyg för att dominera, förtrycka eller kränka andra människor.
Socialiseringsprocessen, alltså det sociala samspel som sker mellan barnet och deras familj beskrivs
som grunden för hur barnet själv utvecklar sina egenskaper samt hur hen i sin tur integrerar med
sin omgivning. I studien undersöks kommunikationen mellan föräldrar och barnet upplevs och
huruvida det finns samband med att barnet utsätter sig själv eller andra för sexuella riskbeteenden.
Studien uppmärksammar även på skillnaderna mellan könen i hur kommunikationen upplevs och
vad som korrelerar med sexuellt riskbeteende. Studien är en kvantitativ analys där urvalet består
av ungdomar som går i årskurs 9 (N=1357). Data är insamlad av det pågående longitudinella
programmet LoRDIA (Longitudinal Research on Development In Adolescence). Studiens resultat
indikerar att det finns statistiska signifikanta samband mellan ungdomar som pratar med sina
föräldrar och inte uppvisar sexuella riskbeteenden. Resultaten visade även att tjejer uppvisade
högre frekvens av sexuella riskbeteende. Det föreligger även en signifikant skillnad mellan hur
tjejer och killar upplever kommunikationen till vårdnadshavare och att tjejer har en högre tendens
av att påverkas av vårdnadshavarnas regler och överkontroll till skillnad från killar.

Nyckelord: ungdomar, sexuell hälsa, sexuella riskbeteenden, tonåringar, kommunikation
med vårdnadshavare
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1

Inledning

Tidigare forskning om ungas riskbeteende pekar på vikten av att identifiera riskbenägna ungdomar
i ett tidigt stadie, detta för att erbjuda förebyggande insatser och på så sätt minska ohälsan hos
unga. Sexuellt utforskande kan innebära en risk för den fysiska och/eller psykiska hälsan. Sexuellt
riskbeteende kan till exempel vara när man använder sexualiteten för att kompensera ett bristande
behov, oavsett om det är av känslomässig karaktär, någon form av självskadebeteende eller i utbyte
av ekonomisk ersättning. Sexualiteten kan också vara ett verktyg för att dominera, förtrycka eller
kränka andra (Forsberg, 2006; Wadsby, 2015; Jonsson, Bladh, Priebe & Svedin, 2015). Ungdomar
påverkas av den kunskap de fått till sig som barn och under uppväxten, i kombination med den
diskurs som råder i omgivningen. Sexualiteten tillhör en naturlig del av utvecklingen och det är
därför viktigt hur vuxna agerar och bidrar med kunskap och förståelse till ungdomen, eftersom
vuxnas attityder och bemötande i sakfrågor påverkar hur individens attityd utvecklas (Greydanus
& Pratt, 2016). Risken med en skev bild om vad en sexuell relation innebär och de förväntningar
man har av andra, kan ge upphov till att ungdomar utsätter varandra för risker. Är en eller båda
parterna lagd åt det narcissistiska hållet och fokuserar på sig själv kan det innebära att den andres
behov sätts åt sidan eller bortses helt. Personens egna bekräftelse sätts i första rummet och därmed
kan förväntningen av att uppleva omsorg och bekräftelse samt sökandet efter närhet, njutning,
trygghet och tröst gå förlorad (Hammarlund, 2009; Löfgren-Mårtensson & Månsson, 2006).
Undervisning gällande sexualiteten har till stor del varit inriktad på att få ungdomen till säkert sex,
undvika oplanerade graviditeter, könssjukdomar och/eller smittspridning. I och med den ständiga
globala utvecklingen runt sexualitet, behövs nya metoder där ungdomar får reflektera och samtala
kring de sexuella risker som finns, till exempel internet med pornografi, skeva förväntningar på sig
själv och ens partner. Undervisning kring sexualitet bör även fokusera på att lära ungdomar hur
det sociala samspelet och interaktionen mellan individer bör fungera. Men även hur de kan hantera
de reaktioner och känslor som kan uppkomma vid utforskning av sin sexualitet. För att på så sätt
gynna ungdomar till ett frisk och hälsofrämjande sätt närma sig och utforska sin sexualitet
(Forsberg, 2006; Greydanus & Pratt, 2016. Löfgren-Mårtensson & Månsson, 2006).
När ett barn växer upp är det samspelet till vårdnadshavare, den miljö de befinner sig i, kombinerat
med individens egna förutsättningar, som ligger till grund för barnets utveckling (Socialstyrelsen,
2015). Det finns olika uppfostringsstrategier och ett sätt att mäta föräldrauppfostringsstil är att
studera kombinationen av kontroll samt värme. Kontrollen står för föräldrarnas tillvägagångssätt
att skapa regler, ramar och gränser för barnet och för att barnet ska följa dessa regler. Värme
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representerar föräldrarnas förmåga att uppfatta barnets känslor och behov samt responsen de
förmedlar barnet (Baumrind, 1966; Deater-Deckard, Ivy & Petrill, 2006). Genom engagerade
vårdnadshavare som kan förmedla lyhördhet gentemot barnets behov men även sätta regler samt
gränser utifrån barnets förutsättningar kan ungdomen gradvis mogna och bli mer ansvarsfull (Kerr
& Sattin, 2000). Genom att vuxna lär barnet mognad och ansvar inom olika områden såsom
respekt, samtycke och integritet både på ett känslomässig och kroppslig plan. Att låta barnen
utforska och vara nyfikna men samtidigt förmedla kunskap och riktlinjer utan att generera barnet,
skapas attityder som ligger till grund för hur barnet utvecklar beteende och känslor inom olika
områden, så även kring de sexuella beteenden (Greydanus & Pratt, 2016).

1.2

Syfte och frågeställningar

Syftet med denna studie, som baseras på enkätdata från ungdomar i årskurs 9, är att undersöka hur
barnen upplever sin kommunikation till vårdnadshavare. Därefter undersöker studien om olika
typer av kommunikationsstrategier kan innebära skydds- eller riskfaktorer i deras sexuella
utforskande. Sexuellt utforskande är naturligt för alla individer men kan medföra risker som kan
leda till fysisk och/eller psykisk ohälsa. Det är av vikt att undersöka om vårdnadshavare genom
olika kommunikationsstrategier kan bidra till att ungdomen utvecklar ett mer hälsosamt sexuellt
beteende och undviker sexuella risker som kan vara skadliga både för ungdomen själv men även
för andra.
1. Har ungdomars upplevda kommunikation till vårdnadshavarna något samband med dess
sexuella risktagande?
2. Föreligger det skillnader mellan tjejers och killars risktagande och dess upplevda
kommunikation till vårdnadshavarna?
3. Påverkar ungdomars kommunikation till vårdnadshavare sambandet med sexuellt
riskbeteende olika beroende på kön för tjejer och killar?
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2

Bakgrund

Människan är en sexuell varelse och sexualiteten följer människor genom hela livet. Det finns
biologiska, fysiologiska och genetiska skäl som ligger till grund för individens beteende och drifter.
I den biologiska teoretiska förklaringen försöker man inte separera det kroppsliga från det
psykologiska. Istället binder den samman det psykologiska till den fysiska (biologiska) faktorn.
Personlighet, egenskaper och även sexuell läggning och drifter anses alltså vara medfödda essenser
(Berglund, 2013; WHO, 2004). Sexualitet kan både handla om den rent reproduktiva delen, men
även strävan efter de erotiska känslorna som njutning, intimitet och tillfredsställelse. Detta upplevs
och uttrycks ofta via tankar, fantasier, åtrå, tilltro, attityder, värderingar, beteende, roller och
relationer (WHO, 2004).

2.1

Barns utveckling

2.1.1 Småbarnsåren
Barns utveckling är ett komplext samspel mellan individens egna förutsättningar och den miljö
barnet växer upp i. Barn är en aktiv del i sin utveckling och växelverkar tillsammans med sin
omgivning (Socialstyrelsen, 2015). I takt med att barnet växer upp utvecklas även barnets mognad.
Begreppet mognad syftar till förmågan att förstå samt bedöma vilka konsekvenser den aktuella
situationen eller handling medför. Det finns även olika aspekter av mognad, det kan vara fysiskt,
motoriskt, kognitivt eller socioemotionellt. I regel följs de olika aspekterna av mognad åt, men ett
barn kan tex vara fysiskt välutvecklad men socialt vara märkbart yngre än sina jämnåriga. Under
förutsättningarna av en god omgivning skapas goda miljöbetingelser, vilket leder till att barn
utvecklar sina förmågor samt förståelse och kan relatera till omvärlden (Socialstyrelsen, 2015).
Föräldrarnas attityd hur dem pratar om kön, genus och förhåller sig till barnets frågor gällande
manligt och kvinnligt påverkar barnet. Barn blir tidigt medvetna och påverkade av könsroller och
vad som anses vara kvinnligt och manligt beteende. Redan vid ett års ålder blir barn
uppmärksamma på deras könsorgan och vid tre års ålder har de vanligtvis utvecklat en
könsidentifiering, samt uppfattningar vad som anses som manliga och kvinnliga beteenden. Barnet
börjar tidigt leka, lekar som lär barnet vilka gränser som finns relaterat till sexualitet. Till exempel
leken ”mamma, pappa och barn” kan ha ett utforskande syfte mellan barnen och medföra att
barnen blir generade när någon upptäcker deras lek (Greydanus & Pratt, 2016). Det tillhör barnets
mognad att utforska sin sexualitet dock är barn impulsiva och har ännu inte utvecklat ett
konsekvenstänk vilket kan leda till att de utför handlingar eller fattar beslut som de egentligen inte
är mogna eller redo för (Wadsby, 2015). För att skydda barnet är det viktigt att vuxna i dess
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omgivning tar ansvar och lär barnet om olika gränser så som kroppslig integritet, respekt, samtycke
och när och var det är okej att leka vissa lekar. Men även att göra det på ett sätt som inte leder till
att barnet känner skuld och skam. De attityder som barnet möter, påverkar hur barnet utvecklar
sina känslor kring det sexuella beteendet (Greydanus & Pratt, 2016).
2.1.2 Puberteten
När ungdomar genomgår puberteten befinner de sig någonstans mellan barndomen och
vuxenvärlden, det är en period då det sker en hormonell förändring i kroppen och en sexuell lust
utvecklas. I den biologiska bemärkelsen är denna lust skapad för att människor skulle fortplanta
sig och för artens överlevnad (Converse & Shelly, 1988). Skillnaderna i utvecklingen kan variera
mycket mellan olika tonåringar i samma ålder. Tjejer börjar komma i puberteten någon gång mellan
8 till 13 års ålder medan pojkar kommer i puberteten något senare, mellan 11 och 14 år (1177,
2012). När barnet genomgår puberteten, alltså de fysisk-somatiska förändringarna, genomgår
kroppen en tillväxtspurt, nya dofter och andra fysiska förändringar sker. Dessa förändringar kan
upplevas på en mängd olika sätt; Det kan både vara spännande, men även något förvirrande och
ungdomen känner kanske inte längre igen sig själv eller osäkerhet på vad som anses vara normalt.
Kroppens hormonella förändring påverkar närings- och sömnbehov, den kognitiva utvecklingen,
hur vi tänker och reagerar på omvärlden men även den socioemotionella utvecklingen. Den
socioemotionella utvecklingen handlar om att barnet skapar sig de egenskaper som denne behöver
för att hantera olika situationer på ett känslomässigt och socialt adekvat sätt. Även samspelet med
andra människor tillhör ungdomens utveckling och mognadsgrad, att lära sig hur man inleder
samtal, gester etc. Men även att ungdomen kan förhålla sig till samhällets normer och oskrivna
regler som att hålla lagom distans till en annan individ vid kommunikation och gester eller hur
användningen av tonfall påverkar så att inte andra personer blir obekväma (Socialstyrelsen, 2015).
Att växa upp och bli en del av vuxenvärlden innebär inte enbart större friheter, det tillkommer
även större ansvar, både gentemot sig själv men även andra. Genom att skapa en trygg bas, där
ungdomen får hjälp med guidning genom tonåren samt bekräftelse av sina vårdnadshavare kan
den succesivt ta mer ansvar och mogna för att klara av dessa friheter och det ansvar som vuxen
innebär. När vårdnadshavaren är engagerad i ungdomens liv kan dem även förmedla råd och
verktyg för att ungdomen ska kunna fatta rationella och säkra beslut. Genom detta kan ungdomen
utvecklas på ett moget och ansvarsfullt sätt, därmed utforska olika delar i sin identitetssökande
utan att utsätta sig själv eller andra för eventuella risker (Wadsby, 2015; Kerr & Stattin, 2000).
Relationen mellan vårdnadshavare och barn varierar och påverkar barnet på olika sätt samt hur
och vilka barnet i sin tur väljer att integrera och skapa relationer till. Vårdnadshavare som frågar
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mycket och försöker styra, har ofta ungdomar som känner sig överkontrollerande vilket kan
medföra att ungdomen tar avstånd samt i större utsträckning väljer att umgås med vänner som har
avvikande eller normbrytande beteende. Ungdomar vars vårdnadshavare inte ger respons eller är
lyhörda för barnets behov, istället uppfattar att dess föräldrar inte ser eller hör dem. Det av stor
vikt för ungdomen att ha en relation till sina vårdnadshavare där de känner sig bekräftade och
lyssnade på, där ungdomen kan prata öppet, men även söka råd och tröst och att vårdnadshavarna
är genuint intresserade av vad som sker i barnets liv. Barn som har en relation där man utvecklat
god kommunikation till sin vårdnadshavare som har insyn i vad barnet gör på sin fritid samt vilka
dem umgås med, har i regel bättre självförtroende. Dessa barn tar i regel mindre risker och söker
inte bekräftelse eller stöd genom riskfyllda umgängen i samma utsträckning (Kerr & Stattin, 2000;
Jonsson, Bladh, Priebe & Svedin, 2015).
2.1.3 Lagar och kontext
I diskursen kring sexualitet är den etnografiska komponenten alltid inbäddad i sammanhanget.
Den etnografiska forskningen intresserar sig över processen där ungdomar genom sin sexuella
utforskning skapa delaktighet och grupptillhörighet, egen identitet, men även möjlighet att utforska
sina lustkänslor. Den sexuella utforskningsprocessen ser mycket olika ut beroende på flera
komponenter såsom miljö i hemmet och kultur. I vissa kulturer skall ungdomen ingå i äktenskap
innan de kan söka sexuella erfarenheter, medan andra kulturer är mer öppna för att unga utanför
äktenskap söker lustfylld utforskning. Även om studien inte är etnografisk så är data insamlad där
det råder en västerländsk kontext som inte överensstämmer med andra kulturers synsätt eller
upplevelser. Världen är under ständig utveckling där kulturen samt normerna förändras och
förnyas (Converse & Shelly, 1988; Mattson, 2010).
Lagar och rättigheter relaterade till sexualitet som man arbetar utefter i norden innefattar att alla
människor har rätt till att ta del av och sprida information relaterat till sexualitet, sexuella
erfarenheter och samlevnadsundervisning. Varje individ bör även få tillgång till sexuell- och
reproduktiv hälsovård. Människan har rätt att fritt få välja sin partner och det är frivilligt att välja
om man ska vara sexuellt aktiv eller inte. Alla sexuella relationer och umgängen ska bygga på
frivillighet och ömsesidigt samtycke mellan individerna. Enligt svensk lag (SFS 1987:230, SFS
1962:700) har man vid 15 års ålder rätt att ingå i sexuella relationer och umgängen.
Världshälsoorganisationen, WHO (2015) trycker på samma värderingar angående sexuell hälsa på
ett globalt perspektiv. WHO jobbar för att alla barn (individer under 18 år) ska har rätt till en trygg
och gynnsam utveckling. Där alla barn har rätt till vård och omsorg, samt rätt till information och
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skydd mot sexuell ohälsa och utnyttjande, vilket har stöd i FN’s barnkonventions riktlinjer
(UNICEF, 1989).
2.1.4 Utveckling och förändring
Normer kopplade till sexualiteten är starkt förankrade i heteronormen, de normer som samhället
byggt upp efter vad som anses som manligt och kvinnligt. En tjej förväntas agera moget och
ansvarsfullt samt kontrollera sin sexualitet och sina lustar. Killar istället, tillåts vara brötiga,
explosiva och det är mer acceptabelt att de inte kan styra sina lustar och impulser. Dessa typer av
normer kan dock skilja sig mellan olika kulturer, samhällen och grupper (Forsberg, 2006). Idag
börjar dessa könsroller och köns-strukturer alltmer ses som konservativa. Detta beror på flera
faktorer, bland annat att kvinnors och barns rättigheter har ökat, samt att sociala medier har
bidragit till ifrågasättandet av tidigare normer samt belyser orättvisor och sätter relationer och
sexualiteten i ett nytt perspektiv. I dagens samhälle har familjen och släkten mindre inflytande i att
välja barnens partner, människor väljer allt mer självständigt vem de inleder en relation med
(Giddens & Sutton, 2014). Kring år 1970 klev vi in i en ny epok gällande senmodernt familjeliv.
Människan blir allt mer individualiserat, alltså föreställningen om att individen själv skapar sitt liv
och förutsättningar. Relationer idag upplevs som mer ”riskabla” då vi alla är ”utbytbara”.
Parförhållanden ses alltså som mindre stabila och vi lever alltmer efter seriell monogami, funkar
inte en relation går man vidare och ersätter varandra (Giddens & Sutton, 2014; Mattson, 2010).
De senaste 10-15 åren har visat en förändring hos många ungdomar, genom bland annat tidigare
sexuell debut, klart ökande av antal sexuella partners, öppenhet för gruppsex, KK-relationer
(sexuell relation med en kompis), men även genom större acceptans för samkönade sexuella
erfarenheter och HBTQ-rörelser (Forsberg, 2006). En ny arena genom internet och medier har
bidragit till en mer öppen kommunicering kring ungdomars sexualitet och dessa könsrelaterade
normer börjar ifrågasättas. Internet och media bidrar istället till en arena där ungdomar utbyter
kunskap, söka nya gemenskaper och kontakter, samtidigt som de kan utforska sin egen identitet.
Men i takt med att den sexuella friheten har ökat tillkommer även ökade risker. När ungdomen
ska stå på egna ben och fatta egna beslut kan dem i försöket att bli självständiga och/eller av ren
nyfikenhet fatta beslut utifrån att trotsa sina föräldrar, kompensera frånvarande föräldraomsorg
eller genom påtryckningar av kompisar fatta impulsiva beslut med avsaknad av konsekvenstänk.
Kompenserande av bristande bekräftelse eller att exploatera sig själv eller andra, samt att internet
kan ge en skev bild om vad sex är och innebär kan leda till att individen skapar sig olika former av
riskbeteenden (Forsberg, 2006; Wadsby, 2015; Jonsson, Bladh, Priebe & Svedin, 2015).
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När en individ börjar utforska sin sexualitet är erfarenheten begränsad och saknar därmed
referensramar som hjälper dem förstå vad de känner och upplever (Löfgren-Mårtensson &
Månsson, 2006). I kombination till att ungdomen inte har ett fullt utvecklat konsekvenstänk, kan
leda till att de fattar beslut eller handlar impulsivt och därmed utför handlingar som de egentligen
inte är mogna eller redo för (Wadsby, 2015). Även om ungdomar är någorlunda informerade samt
medvetna om risker såsom könssjukdomar, graviditeter och chansen att bli sårad som kan uppstå
vid sexuellt umgänge, så är tanken om att få uppleva positiva känslor som bekräftelse, intimitet
och kärlek högre att man bortser från riskerna (Lindroth, Tikkanen & Löfgren-Mårtenson, 2013).
Bortser ungdomar från riskerna kan det skapa ett mönster som leder till större sårbarhet och fler
risktagande som kan visa kopplingar till psykisk ohälsa till exempel via depression, låg självkänsla
och ångest. Riskerna kan även medföra fysiska åkommor såsom könssjukdomar, oplanerade
graviditeter och självskadebeteende (Jonsson, Bladh, Priebe & Svedin, 2015).

2.2

Teoretiskt ramverk

Teorier speglar teoretiska, yrkesmässiga och tjänstemässiga kontexter. Detta gör världen och
människors agerande mer förståeligt och hanterbart (Payne & Nilsson, 2015). Studiens teoretiska
ramverk är valda utefter ungdomar och familjers agerande och fokuserar på strukturer i samhället
och inom familjer. I nästkommande stycke kommer Jessors (1991) Problem behavior theory och
Hirschis (1969) Social control theory gås igenom och förklaras.
2.2.1 Problem behavior theory
Problem behavior theory är ett socialpsykologiskt ramverk som skapades för att se skillnader i
ungdomars deltagande av olika problembeteenden eller riskbeteenden (Jessor,1991). I traditionell
benämning var begreppet “risk” fokuserat på den biomedicinska förklaringen som speglade oro
för sjuklighet eller dödlighet. Men teorin har utvecklats utefter den epidemiologiska tolkningen,
som inte enbart syftar på sjukdomar utan inbegriper även risker inom den sociala miljön och i
individens beteende. När ungdomarna involverar sig i olika former av riskfyllda aktiviteter,
föreligger det inte enbart hälsorisker, utan även psykosociala och sociala risker. Dessa kan innefatta
användning av alkohol, tobak, sälja sexuella tjänster eller andra självskadebeteenden (Jessor, 1991;
Jessor, 2014).
Problem behavior theory är ett reflexivt förhållningssätt som både uppmärksammar problem och
tillgångar hos ungdomen och dess nätverk. Människan är ett komplex system som påverkas av
flertal faktorer så som utforskning av sin identitet, utforskning av riskfyllda aktiviteter, men även
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miljöpåverkan såsom umgänge och uppfostringsstrategier. Brister i uppväxtmiljö eller närliggande
nätverk hos barn kan leda till att den unge skapar sig en skev bild av verkligheten. Detta kan senare
i livet skapa olika former av beteende problematik så som antisociala beteenden eller riskbeteende.
Dessa brister i uppväxtmiljön ses som riskfaktorer, när man diskuterar barn, då det är större risk
för ungdomen att utveckla olika typer av beteendeproblematik. Dock så påverkar även barnets
personlighet och personlighetsdrag, enbart för att du växer upp i en riskfull miljö är det inte säkert
att du skapar dessa typer av problembeteende, men det är större risk då barnet inte förstå hur
samhället och andra grupper fungerar. Växer barnet istället upp i en givande omgivning men ett
starkt nätverk, som hjälper barnet att utvecklas kan uppväxtmiljön istället ses som en skyddande
faktor som skyddar barnet ifrån antisociala beteenden. Genom att kartlägga vilka faktorer som
anses som riskfyllda och vilka som anses skyddande, kan man hitta strategier för att förhindra en
negativ utveckling med problembeteende och istället stärka och främja den positiva utvecklingen.
Dock krävs det individuella och anpassade åtgärder för varje individ och dess närverk, då
människor är komplexa och fungerar på olika sätt och har olika brister och styrkor. Genom att
hitta individuella och anpassade åtgärder för varje ungdom och dess familjer kan man skydda dem
får samhällets olika attityder, normer, värderingar och övertygelse och istället fokusera på att ta
tillvara på dess tillgångar och stärka upp dess brister (Jessor, Turbin & Costa, 2003; Moffitt, 1993;
Jessor, 2017).
Genom problem behavior theory försöker man förstå ungdomar i deras utveckling och beteenden
utefter grundläggande sociala-psykologiska utvecklingsprocesser. Dessa omfattar tre system som
förklarande variabler:
-

Det sociokulturella miljösystemet: Barn och ungdomar utvecklas utefter den miljön och
system som de befinner sig i. Det lilla barnet lär sig grundläggande kognitiva färdigheter
genom samspelet till de vuxna och sin omgivning. Med de kognitiva färdigheterna menas
både att kunna ta in och förmedla information, men även förmågor som exempelvis
medkänsla, vilja och självkontroll. Vårdnadshavares disciplinära strategier, negativa
uppfostrings sammanhang eller att inte kunna tillgodose ungdomens behov av bekräftelse
eller lärandet av kognitiva förmågor. Detta ger ofta ungdomen en skev världssyn vilket gör
det lättare att skapa antisociala och kriminella mönster. Ett antisocialt beteende kan vara
brist på omdöme, medkänsla och hänsyn till andra människor. Med ett antisocialt beteende
handlar barnet efter egen vinning och impulser som i sin tur kan leda till fara för både
barnet men även andra i dess omgivning. Miljöpåverkan är en stor riskfaktor för en
gynnsam utveckling hos barn och ungdomar (John, Jessor & Costa 1991; Moffitt, 1993).
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-

Socialisationssystemet: Barn lär sig i en tidig ålder att förhålla sig till andra människor i
samhället, med dess kultur och normer. Detta för att passa in och att skapa sig en
grupptillhörighet. En grupptillhörighet hjälper barnet att utvecklas i interaktion till andra
individer med dess kultur och normer och på så sätt skapa sin egen identitet. Olika grupper
skapar sina egna kulturer och normer på vad som anses vara bra respektive dåligt beteende
och agerande. Att tillhöra olika grupper ses ofta som gynnsamt och utvecklande
erfarenheter för barn och ungdomar. Det kan även innefatta en risk i att söka efter en
grupptillhörighet, då det finns de grupper som är både samhälleligt normbrytande och
lagbrytande. Ungdomar faller lätt för grupptryck och lyssnar mycket på andra, angående
ageranden och beteenden för att “passa in”. Det är då lätt att ungdomen utsätter sig för
onödiga riskfyllda situationer för att inte bli bortstött. Att förhålla sig till andra människor
sker ofta omedvetet genom samspelet till dem, men kan även ske genom medvetna
handlingar när en individ vill passa in i en viss grupp (Jessor, 2017).

-

Personligasystemet: Fokuserar på barns personliga utveckling. Det handlar om hur
barnet lär sig att uttrycka sig själv i olika situationer. Hur barnet lär sig att samarbeta och
ansluta sig till andra människor men även hur den klara av att anpassa sig till olika grupper.
Det handlar även om barnets intressen och vilka sysselsättningar de väljer att engagera sig
i. Detta system är under ständig utveckling, då individer formas, ändras och utvecklas
utefter nya erfarenheter och ny kunskap genom hela livet (Jessor, 2017).

Dessa tre system består vardera av flera påverkande faktorer för barn och ungdomars utveckling.
Varje

systems

påverkande

faktorer

kan

få

påföljder

av

problemuppförande

eller

problembeteenden, då alla tre system återspeglar ungdomars psykosociala utveckling. Detta kan i
sin tur förklarar varför vissa ungdomar deltar i riskfyllda aktiviteter och skapar sig
problembeteenden. Brister i ungdomens utvecklingsmiljö kan leda till att ungdomen får en skev
bild av verkligheten och skapar sig antisociala beteenden i form av exempelvis kriminalitet. Skapas
det svårigheter i socialisationssystemet kan det leda till att ungdomen själv utsätter sig för olika
normbrytande eller lagbrytande beteende, för att passa in och/eller tillhöra en viss grupp. När det
istället kommer till ungdomens personliga system kan brister i personliga resurserna som till
exempel psykiska- eller fysiska funktionsvarianter, påverka att ungdomar isolerar sig och inte vågar
samverka med andra människor i samhället (John, Jessor & Costa 1991; Moffitt, 1993; Jessor,
2017). Jessors Problem behavior theory har blivit en del av utvecklingspsykologiska forskningen,
där fokus har varit att skapa förståelse och belysa ungdomars process till vuxenvärlden. Utefter
dessa tre olika system, nämligen det sociokulturella miljösystemet, socialisationssystemet och
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personligasystemet kan man se att ungdomar utvecklas och mognar på olika plan. Den successiva
mognaden och kunskapen bildar erfarenheter som hjälper dem att bli vuxna (Jessor, 2018).
Problem och risker är socialt konstruerade utefter samhällets normer och förväntningar, en speciell
“riskgrupp” är ofta ungdomar. Samhället förväntar sig att alla ungdomar ska vara engagerade i skol
aktiviteter och ha intressen som är socialt accepterade, inte sysselsätta sig med riskfyllda beteenden
eller

aktiviteter

(Jessor,

2018).

Detta

motsätter

sig

från

andra

ideologier

inom

utvecklingspsykologin, exempelvis psykodynamiker menar istället på att ungdomar förväntas
utforska riskfyllda aktiviteter och normbrytande beteenden för att testa sina gränser (Giddens &
Sutton, 2014). Inom utvecklingspsykologin är riskfyllda aktiviteter som användning av alkohol,
tobak, narkotika eller att vara sexuellt aktiv i en tidig ålder en naturlig del av ungdomslivet och
identitets formandet. Däremot uppfattas dessa beteende som riskfyllda i biomedicinskt synsätt då
det kan medföra flera olika hälsorisker (Jessor, 1991; Jessor, 2014). Uppväxtmiljö, vårdnadshavares
disciplinära strategier och uppfostrings sammanhang har en stor påverkan för ungdomars
utveckling och det kognitiva lärandet. När en ungdom växer upp i en trygg miljö med gynnsamt
och utvecklande nätverk är det mindre risk för beteendeproblematik eller antisociala beteenden
när ungdomen utforskar sin identitet till vuxenvärlden. Men om det istället föreligger brister i dessa
delar kan ungdomen utveckla antisociala beteenden som kan skapa riskfyllda situationer både för
ungdomen själv men även för människor i dess omgivning. (John, Jessor & Costa 1991; Moffitt,
1993, Jessor, 2018).
2.2.2 Social kontrollteori
Social kontrollteori grundar sig i Durkheims funktionalistiskt synsätt. Den utgår från att individens
beteende grundar sig i människans relationer till sin omgivning, samt de värderingar, normer och
övertygelser som omger individen. Durkheim kallade detta för socialisationsprocessen och
understryker att familjen är en institution som vid optimalt fungerande resulterar i att individerna
anpassar sig och inom samma kulturella bakgrunder beter sig på ett liknande sätt med
gemensamma värderingar (Giddens & Sutton, 2014). Fokus inom den sociala kontrollteorin ligger
på att få individer att skapa starka anknytningar till dess omgivning och vara delaktiga i samhället.
Genom stark anknytning och samhörighet till samhället skapas en övertygelse i att följa
omgivningen och samhällets normer för att bidra till gemenskapen. Individen behöver även ha
åtagande som ger individuell meningsfull sysselsättning för att förverkliga sig själv. Hirschi (1969)
utvecklade Social kontroll-teorin för att förklara socialisationsprocessen som leder till att stärka en
grupp och ett samhälle, som får individer att hålla sig till normer och lagar som råder. Frånvaro
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eller brister i socialisationsprocessen leder till att man bryter mot normer, lagar som råder. Hirschi
(1969) delade upp social kontroll-teorin i fyra komponenter för att förklara vad som motverkar att
individen anammar avvikande beteenden. Dessa faktorer är:
1. Anknytning: Socialiseringsprocessen och anknytningen sker vid födseln och de första
levnadsåren till den eller de personer som tar hand om oss. Nätverket runt barnet lär denne
att integrera och kommunicera genom växelverkan med den direkta omgivningen. Detta
lägger grunden i hur individen lär sig normer och seder samt skapar sina moralpreferenser.
Anknytningen lägger även grunden till hur individen relaterar och integrera med andra
människor utanför den direkta omgivningen och förmågan att skapa relationer. Brister i
socialiseringsprocessen och anknytningen leder till att individen inte känner sig förpliktigad
att följa omgivningens normer samt skapar en social inkompetens. Det blir lättare att bryta
normerna eftersom man inte bryr sig om andras känslor eller önskningar, då man har fokus
på sin egen vinning.
2. Åtagande: Berör hur individer investerar sin tid och vilka aktiviteter som inspirerar samt
utvecklar dem. Utbildning eller givande arbete/fritidsaktivitet är påvisat gynnsamt för
individer som skapar en känsla av mening och att ha mål att jobba mot. Avvikande
beteenden undviks genom att individerna känner att de har mer att förlora på att till
exempel begå ett brott eftersom straffet och konsekvenserna för en handling är
avskräckande.
3. Delaktighet: Att individer deltar och befinner sig i ett sammanhang som präglas av
meningsfullhet. Medverkan och engagemang i en grupptillhörighet bidrar till gemensamma
mål där sammanhanget är utan destruktiva handlingar. När individen samverkar i en grupp
så bidrar den med sin tid, det byggs upp en gemenskap som medför ansvar och
förväntningar på sig gentemot resten av gruppen. Det motverkar att man begår avvikande
handlingar för att inte göra gruppen besviken då man har en skyldighet gentemot gruppen.
4. Övertygelse: Att man finner det moraliskt viktigt och har skapat sig värderingar om att
gruppen och samhällets normer är relevanta och bör följas. Att se fördelarna med att lagar
och regler existerar. Individen kan fortfarande ha en övertygelse om att lagar och regler är
viktiga men bortse från dessa eftersom man har olika moraliska värderingar och
övertygelse.
2.2.2.1 Social kontrollteori - uppfostrings teori
Socialisationsprocessen och föräldrars tillvägagångssätt i uppfostran förklaras i olika
kombinationer av kontroll och värme (Baumrind, 1966; Parent et al., 2011). Kontrollen syftar på
föräldrarnas förmåga och tillvägagångssätt i hur de skapar ramar, regler och sätter upp gränser för
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barnet och vilka tillvägagångssätt de har för att upprätthålla dessa. Värme beskrivs i hur föräldern
uttrycker sina känslor och uppfattar barnets känslor, alltså deras reaktioner, positiva och negativa
gentemot barnet och hur denne handlar (Deater-Deckard, Ivy & Petrill, 2006). Baumrind (1966)
studerade föräldrastilar utifrån graden av hur föräldrar svarar på barnets behov samt föräldrars
krav och förväntningar av barnet. Utifrån det skapade hon tre dimensioner av föräldraskap,
auktoritära föräldrastilar, toleranta föräldrastilar och auktoritativa föräldrastilar. Hon lyfter även att
tjejer och killar reagerar olika på de olika föräldrastilar, till exempel om de blir utsatta för
försummelse så reagerar pojkar generellt med att bli mer opålitliga och har svårt med tillit, medan
tjejer visar att försummelse bidrar till högre grad av skadliga beteenden.
I den auktoritära stilen förväntar sig föräldern att barnet ska agera moget, förstå och lyda utan att
ifrågasätta. Auktoritära uppfostringsstrategier kännetecknas av att föräldern är hård och sätter upp
regler för barnet utan utrymme för förhandling och kompromisser. I syfte att upprätthålla sina
regler och förväntningar på barnet belönar och mutar föräldern önskvärda beteenden, samtidigt
som de uttrycker hot om eller bestraffar icke önskvärda beteenden. På så sätt skapar de
begränsningar hos barnet i försök att forma samt kontrollera beteenden och attityder.
Sammanfattningsvis har föräldrarna höga krav och låg lyhördhet gentemot barnet (Baumrind,
1966). Barn som uppfostrats av föräldrar med auktoritärt förhållningssätt visade sig ha bristande
kompetens i sociala sammanhang i jämförelse med jämnåriga. Studien påvisar även att barnen hade
lägre självkänsla och brister i deras ”extern locus of control”, vilket syftar till att barnet själva inte
upplever att de kan styra eller påverka händelser och beslut i deras liv. De höga kraven på barnen
inte är anpassade till dess mognad, vilket skapar en yttre press på barnet (Maccoby & Martin, 1983).
Brister i föräldraskapet som orimligt höga förväntningar och krav i kombination till brist på
lyhördhet samt inkonsekvent och/eller hård bestraffning är faktorer som ökar risker i barnets
utveckling samt att dess psykiska hälsa påverkas negativt (Bode et al., 2016; Bremberg, 2004;
Parent, et al., 2011).
Den toleranta föräldrastilen är motsats till föregående och kännetecknas av hög lyhördhet
gentemot barnet och med låga krav. Barnet får uttrycka sin vilja och föräldrarna försöker anpassa
sig efter det. Föräldrarna drar sig och vill i minsta mån sätta upp regler och utöva kontroll.
Påföljden blir att de accepterar barnets utlopp för känslor och impulsiva beteenden. Föräldrarna
upplevs därför som tillåtande, passiva och barnet kan upplevas som ”bortskämt” då föräldrarna
inte tycks sätta upp gränser och regler för barnet att förhålla sig till. En tolerant föräldrastil
förknippas ofta med barn som är mer impulsiva och svårt att förhålla sig till regler och lära sig ta
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ansvar. Barn behöver lära sig interagera med omgivningen samt vilka gränser som finns när man
bryter normer, lagar och regler. Tolerant föräldrastil kännetecknar föräldrar med låg kontroll och
tvivlar på sin egen förmåga att påverka barnet, vilket barnet då tar efter. Följderna av denna
föräldrastil blir att barnet får lägre förmåga att kontrollera tankar, känslor och agerar på
behovsstyrda handlingsimpulser (Baumrind, 1966; Maccoby & Martin, 1983).
Auktoritativa föräldrastilar innebär både höga krav, men samtidigt har föräldern en stor lyhördhet
gentemot barnet. Föräldrarna har regler och förväntningar men kan även läsa in barnets behov
och vilja och göra undantag när situationen är rätt och tillåter. Uppfostringen blir reflexiv och ett
samarbete mellan den vuxne och barnet där man resonerar fram och skapa förståelse kring icke
önskvärda beteenden och önskvärda beteenden samt eget ansvar (Baumrind, 1966). När
föräldrarna är bestämda och ställer krav som är anpassade efter barnets grad av mognad leder det
till att barnet får en hög självkänsla och ett gott självförtroende (Maccoby och Martin, 1983).
Maccoby & Martins (1983) utvecklade senare Baumrinds (1966) föräldrastilar och la till en fjärde,
den försummande föräldrastilen. Det är föräldrar som negligerar sitt barn, alltså saknad av både
kontroll samt värme. Föräldrarna lyckas alltså inte visa lyhördhet eller ömhet till barnet eller skapa
regler och ramar för barnet att förhålla sig till. Detta grundar sig vanligtvis i att föräldern själv har
psykiska eller fysiska problem. Barn till den här typen av föräldrar samt avsaknad av andra vuxna
som kan ge dem stöd har större risker för framtida psykologiska problem och utsätter även sig för
risker och skadliga beteenden i större utsträckning än för genomsnittet.
Föräldrars kunskap gällande uppfostran samt egna erfarenheter påverkar i sin tur deras
föräldraförmåga, deras interaktion och bemötande till sina barn och dess förståelse för
utvecklingsfaser. Föräldrarnas uppfostringsstil lägger grunden för barnets socialiseringsprocess
och utveckling. Hur en förälder förhåller sig ses som en viktig del i barnets utveckling, där
uppfostringsstilen antas påverka barnets utveckling av olika förmågor och resurser.
Föräldraförmågan och interaktionen mellan vårdnadshavare och barn är två av de mest
betydelsefulla faktorerna i ett barns utveckling av ett välbefinnande och lägger en bra grund i om
barnet skapar en god psykisk hälsa (Bode et al., 2016; Bremberg, 2004).

2.3

Tidigare forskning

Tidigare forskning gällande om ungdomars sexuella risktagande kan skapa ett sexuellt riskbeteende
samt hur kommunikationen i hemmet påverkar ungdomar, detta kommer att presenteras i styckena
nedan. Tidigare forskning gällande ungas riskbeteenden visar vikten av att tidigt identifiera
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ungdomar som ligger i riskzon eller är riskbenägna. Genom att möjliggöra en tidig identifiering av
riskgrupper, finns det även möjlighet att erbjuda förebyggande insatser och därmed minska ohälsan
hos unga. Avsaknad av bekräftelse, uppmärksamhet och brister i kommunikationen till
vårdnadshavare är faktorer som kan bidra till risktagande hos ungdomar (Jonsson, Bladh, Priebe
& Svedin, 2015; Kerr & Stattin, 2000).
2.3.1 Sexuellt riskbeteende
Barn och unga har ofta inga eller begränsade erfarenheter av sexualitet och saknar därmed
referensramar, som hjälper dem att förstå vad de ser och sätta det i ett sammanhang. Nyfikenheten
samt dagens utvecklade sociala medier, gör att ungdomar ofta söker information på internet och
media för att få svar om frågor som rör sexualitet och utveckling. Det är även ett sätt för att skapa
forum för diskussioner kring känslor och sexuella aktiviteter. Detta kan leda till att de får en skev
bild av vad sexualitet och relationer innebär eller felaktig/riskfylld information eftersom de inte är
källkritiska och saknar referensramar (Löfgren-Mårtensson & Månsson, 2006).
2.3.1.1 Sexuella riskbeteenden kopplat till psykisk ohälsa
Ungdomar har en tendens i sin utveckling till vuxenvärlden att utforska sina gränser, ofta genom
sexuella erfarenheten. Detta kan både ses som positivt och negativt. Ungdomar mognar genom
dessa typer av erfarenheter och har lättare att hitta sig själva och sin roll i samhället, samtidigt som
det kan påverka dess hälsa negativt genom exempelvis könssjukdomar eller oönskad graviditet.
Ungdomar är ofta impulsiva och har inte ett fullt utvecklat konsekvenstänk vilket kan leda till att
de utför sexuella handlingar som de egentligen inte är mogna eller redo för (Hammarlund, 2009;
Wadsby, 2015). Att utforska sin sexualitet kan vara både spännande och utvecklande, men utförs
det under press eller när en eller båda parterna inte är redo kan detta skapa osäkerhet som kan leda
till fysisk och/eller psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa är vanligt hos ungdomar i, eller strax efter
puberteten, dessa ungdomar har lättare att skapa sig olika former av riskbeteenden utefter olika
riskfyllda aktiviteter som de prövat i sin identitetssökning. Tjejer har lättare för att bli influerade
av sociala influenser, kroppsideal och behovet av att bli bekräftad, än vad killar har. Detta kan
förklara varför tjejer också har lättare att skapa sig riskbeteenden i form av depression och sexuella
risktaganden. Killar med psykisk ohälsa fattar gärna beslut utefter jämnåriga gruppers inflytande
och har lättare att falla för riskbeteende som till exempel alkohol eller fysiskt våld (Waller, Hallfors,
Halpern, Iritani, Ford & Guo, 2006). Ungdomar som påvisade psykiska ohälsa och dålig självkänsla
använde sig gärna av sexuella erfarenheter för att bli bekräftade och har därav ofta en tidigare
sexdebut än andra ungdomar i samma ålder. Ungdomar som skapade sexuella erfarenheter för
bekräftelse visade en signifikant sämre självkänslan än andra ungdomar i samma ålder. Psykisk
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ohälsa eller en tidig sexuell debut, där ungdomar utförde handlingar de inte var redo för kunde
senare i livet leda till psykiska åkommor i form av depression, ångest, PTSD som i sin tur kan leda
till andra svåra självskadebeteenden eller dödslängtan (March, 2006; Jonsson, 2015).
2.3.1.2 Sexuella riskbeteenden kopplade till fysisk hälsa
Könssjukdomar är allt vanligare i dagens samhälle och en vanlig riskfaktor i utforskandet av sin
sexualitet. De överförs bland annat via slemhinnorna i könsorganet, ändtarmen eller munnen, vissa
könssjukdomar överförs via fysisk kontakt, andra genom samlag, sperma eller slidsekret och
somliga via blod. Biverkningar av obehandlade könssjukdomar kan vara fysiska smärtor,
inflammationer, leda till sterilitet samt skador på immunförsvaret. Det finns många olika slags
könssjukdomar med olika biverkningar, vissa är lättare att behandla till skillnad från andra där man
enbart kan bromsa sjukdomens utveckling och tvingas leva med resten av livet (1177, 2016). Den
smittsamma könssjukdomen klamydia har ökat kraftigt de senaste åren och 87% av de anmälda
fallen är ungdomar mellan 15-29 år (Hammarlund, 2009). Osäkerhet om hur samtal ska föras runt
sex och preventivmedel med sin partner, gör att omkring 30% inte använder kondom på grund av
att ingen av parterna tog upp frågan (Wadsby, 2015).
Många ungdomar är idag medvetna om riskerna som sexuellt umgänge kan medföra, men värderar
chansen att få uppleva det positiva såsom bekräftelse, närhet, njutning högre och därför negligera
riskerna (Lindroth, Tikkanen & Löfgren-Mårtenson, 2013). March (2006) tittar på hur olika
sexuella fysiska åkommor påverkar både individen och dess familj. Vid en tidig sexuell debut är
okunskapen om att skydda sig stor och risker för könssjukdomar och oönskad graviditet är inte
ovanlig. Detta kan påverka först och främst individen fysiskt, men leder även till psykiska
påfrestningar att genomgå behandlingar eller allt vad en graviditet eller abort innebär. Att berätta
för familjen om en oönskad graviditet eller en abort kan vara svårt för ungdomen och riskerar att
leda till nedstämdhet samt utmaningar som ungdomen egentligen inte varit mogen för. En
könssjukdom, abort eller graviditet kan även innebära en ekonomisk utmaning i de länder där
sjukvården inte är gratis/reducerad eller om det inte finns ekonomiska medel till att sätta ett nytt
barn till världen.
2.3.1.3 Sexuella riskbeteenden kopplade till mognad och sårbarhet
I Sverige har ca 1 av 3 ungdomar haft samlagsdebut redan innan de gått ut årskurs 9, medelåldern
för ungdomars samlagsdebut ligger på 16,1 år för tjejer och 16,4 år för killar
(Folkhälsomyndigheten, 2013). I en tvärsnittsstudie gjord på svenska ungdomar visade att tre
fjärdedelar av 3380 deltagande att de hade haft sexuell debut innan 18 års ålder. De som hade haft
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sin sexuella debut efter 18 år uppfattades leva ett stabilare och mer försiktigt liv med färre
antisociala handlingar än de som har haft en tidigare debut. De som hade en tidigare sexuell debut
än 18 år påvisades ha större sårbarhet för att skapa olika hälsorisker såsom användandet av alkohol,
tobak eller droger, men även att skapa antisociala beteende med ungdomsbrottslighet eller skada
någon via fysiska handlingar (Kastbom, Sydsjö, Bladh, Priebe, & Svedin, 2016).
En tidig sexuell debut (under 14 år) med fulländat samlag samt sexuella riskbeteenden korrelerade
i regel med bakomliggande faktorer såsom sexuella övergrepp, antisociala beteenden,
substansanvändning samt dysfunktionalitet i relationer till vårdnadshavare eller närliggande
nätverk. Gemensamt för ungdomar som skapat sig sexuella riskbeteenden, var att de ofta hade ett
behov av att bli bekräftade, att bli sedda och att få knyta sig an till någon, men även att få möjlighet
att testa sina gränser och ha kontrollen över dem. Dessa ungdomar kunde även senare i livet påvisa
en större sårbarhet och ett mönster med fler antisociala handlingar, låg känsla av sammanhang,
sexuellt- eller fysiskt missbruk. Sårbarheten kunde visa kopplingar mellan både psykisk ohälsa som
uttrycktes via trauma symptom, depression, posttraumatisk stress eller ångest med även i form av
olika fysiska åkommor såsom fysiska självskadebeteende och oplanerade graviditeter. Ungdomar
som skapat denna typ av beteendeproblem hittade gärna likasinnade för att utföra riskfyllda
aktiviteter med och på så sätt skapa “antisociala kollegor”. De som hade former av
beteendeproblematik påvisade även mönster av att vara hemifrån utan att deras vårdnadshavarnas
hade kunskap om var eller med vilka de befann sig med. Ungdomarna själva uppfattade att de hade
dålig kontakt med sina vårdnadshavare och att de saknade omsorg ifrån dem (Jonsson, Bladh,
Priebe & Svedin, 2015; Kastbom, Sydsjö, Bladh, Priebe & Svedin, 2015; Kastbom, Sydsjö, Bladh,
Priebe, & Svedin, 2016; Wadsby, 2015; Jonsson, 2015; Epstein, Bailey, Manhart, Hill och Hawkins,
2014).
2.3.2 Kommunikation i hemmet
Grundläggande behov hos ett barn förutom de rent praktiska såsom mat, sömn, hygien är det
emotionella alltså närhet, tröst och bekräftelse. Barnet blir äldre och övergår till tonåring, där det
ofta uppstår en ambivalens i dess identitet. Ungdomen slits mellan att vara ett barn som fortfarande
har behov av skydd och stöd från vuxenvärlden, samtidigt som de vill bli betraktade som vuxna
och ta egna beslut. Föräldraskapet blir en balansgång och besitter en tuff position i att anpassa sig
till ungdomens självständighet behov.
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2.3.2.1 Uppfostringsstrategier
Optimal uppfostringsstrategi beskrivs när föräldrarna är uppmärksamma, omsorgsgivande och
beskyddande utan att vara kontrollerade. Ungdomar mår bra av att känna att föräldrarna bryr sig
samt har ett genuint intresse om var de befinner sig och med vilka de umgås med (Babskie, 2016;
Jonsson, Bladh, Priebe & Svedin, 2015). Liknande skriver Kapetanovic, Skoog, Bohlin och
Gerdner (2017) som påvisar att det är viktigt att föräldrarna visar sitt intresse för ungdomen utan
att det blir på ett påträngande sätt. Ungdomar som är bekväma att prata med sina föräldrar delar
med sig och låter föräldrarna få vetskap om vilka miljöer ungdomen rör sig i och vilka dem faktiskt
umgås med. Kerr och Stattin (2000) tittade i deras studie på hur föräldrarna får till sig kunskap om
vad som händer i deras barns liv. De undersökte om huruvida barnet själv gav information, om
hur föräldrarna samlade in information samt om föräldrakontroll. Föräldrakontroll har tidigare
setts som en viktig strategi för föräldrar. När föräldrar kontrollera ungdomen genom att styra hur
länge de får vara ute, vad de ska göra på fritiden och med vem de får umgås med, på ett sätt så
ungdomen känner sig överkontrollerad, finns det risk att de försöker bryta sig loss från föräldrarnas
kontroll genom att utsätta sig för olika riskfyllda aktiviteter och beteenden. Däremot om föräldrar
kontrollerar men samtidigt anpassar och justerar efter ungdomens tankar och känslor är det lättare
att få ungdomen att själv berätta viktig information om sig själv och sitt liv (Kerr, Stattin, & Burk,
2010).
Kerr och Sattin (2000) kom fram till att när föräldrar uppfattades ha påtvingade spårnings- och
övervaknings insatser, blev barnet mer tillbakadragen och ville inte dela med sig av viktig
information. När barnet istället frivilligt gav upplysningar och tillhandahållen information, blev det
en viktig del i en god kommunikation till vårdnadshavarna. Denna typen av föräldrar strategi
visades gynna barnets kontakt till vårdnadshavare och påvisade även färre depressiva symtom. När
föräldrarna är för kontrollerande kan det istället bli en risk då ungdomen själv försöker bryter sig
loss från föräldrarna i ett försök att uppnå självständighet (Kapetanovic, Skoog, Bohlin & Gerdner,
2018). När föräldrar försöker styra och kontrollera sina ungdomar i hög grad, får ungdomen svårt
att anpassa sig till olika miljö och minskad självkänsla uppkommer. Ungdomen uppfattar det som
att vårdnadshavarna har höga förväntningar på dem och de upplever sig själva som misslyckade
när de inte kan leva upp till deras förväntningar. (Kerr & Stattin, 2000). En problematisk relation
till sina vårdnadshavare, frånvarande föräldrar eller överkontrollerande föräldrar innebär
riskfaktorer för ungdomars risktagande. När föräldrarna ansågs överkontrollerande och även hade
låg omsorg eller var frånvarande i kontakten till ungdomen påvisar det högre risk för att ungdomen
skapade ett antisocialt beteende med sexuella risktagande. Detta i både handlingar över internet
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som till exempel sexuella bilder, filmen eller så kallad sexting (sex i skrift via chatt eller sms) men
även i fysiska handlingar i samband med sexuella umgängen (Jonsson, Bladh, Priebe & Svedin,
2015).
Fletcher, Steinberg och Williams-Wheeler (2004) visar att när föräldrar är engagerade och
intresserade i sina tonåringars liv samt aktiviteter och skapar regler i kombination med att axla
rollen som rådgivare, utsätter sig tonåringar sig i lägre grad för riskfyllda aktiviteter och beteenden.
Istället känner ungdomarna att de kan rådfråga och prata öppet om svåra situationer i livet vilket
leder till att de i mindre utsträckning utsätter sig för riskfyllda situationer eller vänskapskretsen som
kan innefatta mindre skolnärvaro, substansanvändning, kriminella aktiviteter eller andra
problembeteenden. Har ungdomen ett förtroendefullt förhållande till sina vårdnadshavare, känner
de sig fria att dela information om sitt liv. Vårdnadshavarna har då chansen att vägleda ungdomen
genom svåra situationer utan att de känner sig påhoppade. Öppen kommunikation gynnar istället
ungdomar i dess socialisering och att skapa meningsfulla relationer samt skyddar dem från att
engagera sig i aktiviteter som är direkt skadliga för dess utveckling (Kapetanovic, Skoog, Bohlin &
Gerdner, 2018).
Kommunikation mellan vårdnadshavare och ungdom kan skilja beroende på ungdomens kön.
Tjejer pratar oftare med sina vårdnadshavare och har ofta mer behov av att berätta och få respons
på händelser och delar i dess liv. Däremot är det inte alltid att tjejerna uppfattade att de hade en
bättre relation till sina föräldrar, utan uppfattad det istället som de blir förhörda och kontrollerade.
Detta kan kopplas till att vårdnadshavarna ofta är mer beskyddande över sina tjejer än vad de är
mot killarna. Tjejer och killar reagerar ofta olika när de mår dåligt psykiskt, killar har ofta
eteriserande problematik så som ungdomsbrottslighet. Medan tjejer istället har mer
internaliserande problematik så som depression och låg självkänsla. Det är därav av stor vikt att
vårdnadshavarna försöker bygga nära och öppna relationer, för att både lära känna sina ungdomar
men även att hitta åtgärder och på så sätt kunna hjälpa ungdomen i dess liv och utveckling (Kerr
& Stattin, 2000; Kapetanovic, Skoog, Bohlin & Gerdner, 2018).
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3

Metod

Den här studien utgår ifrån en kvantitativ design. Kvantitativ forskningsstrategin utgår ifrån ett
deduktivt synsätt, där teorier prövas och används för att hitta slutsatser för det analyserade
materialet (Bryman & Nilsson, 2018). Data som har använt i denna studie har tillhandahållits i från
LoRDIA (Longitudinal Research on Development In Adolescence), som är en longitudinell studie
om ungdomars utveckling. I följande stycke presenteras LoRDIAs forskningsprojekt.

3.1

Longitudinal Research on Development In Adolescence

Data som analyseras i den här studien är insamlad av forskningsprogrammet LoRDIA
(Longitudinal Research on Development In Adolescence). Forskningsprogrammet LoRDIA är ett
samarbete mellan Jönköpings University och Göteborg University, och en prospektet longitudinell
studie som följer ungdomar, från 12 års ålder till och med andra året på gymnasiet. Inom LoRDIA
undersöks ungdomars utveckling till vuxenlivet, med ett fördjupat fokus på sociala nätverk
skolanpassning, trivsel, psykisk hälsa och bruk av alkohol och droger. Datainsamlingen bestod av
elevenkäter, föräldraenkäter, lärarskattning, registeruppgifter och elevintervjuer. Studien startade
år 2013 och genomfördes på elever som började årskurs sex eller sju, som bodde i Gnosjö,
Härryda, Vårgårda och Värnamo, fyra kommuner i Jönköpings län och Västra Götalands län. Inför
våg 1 och 2 av datainsamlingen, skickades 2127 stycken förfrågningar om deltagande ut till
skolungdomar, vilket var ett totalurval på kohorten i aktuella städer. Vid tredje insamlingstillfället
deltog enbart närvarande elever som besvarat enkäten vid de tidigare tillfällena (LoRDIA, 2017).
Lärarskattingen gör elevernas lärare i samband med att eleverna gör sina enkäter. Lärarskattningar
tittar på hur lärare (som har mest kännedom om eleverna) uppfattar varje individs skolbeteende
utefter ett kortare formulär. Registerutdrag för deltagande elev görs även för att få tillgång till att
se hur skolprestationen är hos varje enstaka elev. När eleverna har kommit till andra året på
gymnasiet görs individuella elevintervjuer. Detta för att kunna kartlägga ungdomarnas psykiska
hälsa men även kunna titta på alkohol- och narkotikaanvändning på ett mer noggrant sätt
(LoRDIA, 2017).

3.2

Etiska överväganden

Forskningsprojektet LoRDIA har innan varje våg (insamling av data) genomgått etiska prövningar
i regionala etikprövningsnämnden i Göteborg. När en studie som denna berör känsliga
personuppgifter, skall ett övervägande genomföras både enligt etikprövningslagen men det är även
en rekommendation från Vetenskapsrådet för samhällsvetenskaplig forskning (Bryman & Nilsson,
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2018; SFS, 2003:460). LoRDIA har även en etisk grund för sitt forskningsprojekt, vilket innebär
att alla medverkande skall informeras om studiens syfte, förstå innebörden av deltagandet,
deltagandet är frivillig och att de har rätt att avstå från att svara på frågor eller att de när som helst
har rätt att helt avbryta sitt deltagande (LoRDIA, 2017).
Uppgifter som kunde anses svåra att besvara samlades in när de bedömdes vara åldersadekvata,
detta för att eleverna skulle förstå frågornas innebörd och vad dem svarade på. Eleven var
medveten om att all hantering av data är konfidentiell, vilket innebär att inga obehöriga har rätt att
ta del av uppgifterna som har lämnats. All avrapportering från den insamlade data skall därför vara
skriven på ett sätt så att alla svar är transkriberade och ingen enskild individ skall kunna identifieras.
Ett informationsbrev skickades ut till både elever och vårdnadshavare, i detta stod det på ett tydligt
och lättläst sätt om vad ett deltagande i forskningsprojektet LoRDIA innebar, samt information
om samtycke. För att alla skulle kunna ta del av informationen var dessa brev översatta till 32 olika
språk. Vårdnadshavare till elever under 15 år fick skicka in motsättning till deltagande i studien
om, skickades inte någon motsättning in så innebar det ett så kallat passivt samtycke. Barn över 15
år kunde själva bestämma om de ville delta utan vårdnadshavarnas godkännande. Däremot fick
alla elever oavsett ålder godkänna eller motsätta deltagandet innan påbörjandet av studien
(LoRDIA, 2017).
Forsman (1997) skriver angående forskningsetik att det finns två viktiga delar att uppmärksamma
när man ska börja forska:
-

Inomvetenskaplig forskningsetik: handlar om forskningens “inre liv”. Att data stämmer
och är ärlig så att den inte är vriden eller förfalskad utefter det önskvärda resultatet. Inom
den inomvetenskapliga forskningsetiken är det också viktigt med respekt gentemot sina
forsknings kollegor, att inte plagiera eller stjäla data från någon annan forskare. Är det
någon medförfattare är den viktigt att denne står med i den skrivna artikeln (Forsman,
1997).

-

Utomvetenskaplig forskningsetik: handlar om hur forskningen berör omgivningen och
hur dess intressen bör beaktas. Experiment på människor kan få stora konsekvenser, då
det ofta berör känsliga uppgifter. Då är det av stor vikt att se vilka konsekvenser som kan
ske utifrån forskningen (Forsman, 1997).

Denna uppsats kommer att utgå från LoRDIAs tredje våg material (3A och 3B) som är insamlat
då elever gick i årskurs 9. Deltagarna har fått information samt gett sitt medgivande att data som
samlas in får användas i vidare forskning. Dock innehåller som tidigare nämnt känsliga
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personuppgifter var av en etikprövning genomfördes innan insamlingen av tredje vågen 2015 och
2016 i etiknämnden i Göteborg (No. 362-13 2015-09-02) (LoRDIA, 2017). Utefter det
utomvetenskaplig forskningsetiken och det faktum att denna studie tittar på känsliga uppgifter
såsom ungdomars relationer och sexualitet är det av stor viktigt att studien utförs på ett respektfullt
sätt. Data som samlats in är inskannat av LoRDIAs administratörer, vilket gör att ingen forskare
har tillgång till identiteter på de deltagande eleverna. Denna studie kommer att fokusera på grupper
och inte enskilda individer, vilket är ytterligare en säkerhet för att inte peka ut enskilda individer
och dess svar på enkäten.

3.3

Urval

Enkäterna besvarades av ungdomar som var mellan 15 och 16 år och gick i årskurs 9.
Urvalsgruppen består av 1357 elever fördelade om 50,2% av kvinnligt kön och 49,8% av manligt
kön, baserat på elevens personnummer. Boendesituationen visade att 73,8% av ungdomarna bor
tillsammans med båda sina föräldrar, 8% av ungdomarna uppgav att de enbart bor hos mamma,
1,7% hos enbart pappa, medan 15,9% bor växelvis hos mamma och pappa. 0,5% bor hos
fosterhem och 0,1% uppger att de bor hos någon annan. När det kom till familjens ekonomi,
rapporterar 77,4% av ungdomarna att de upplevdes ha ungefär lika mycket pengar som andra
familjer, 16,3% att deras familj har mer pengar, medan 6,2% upplevde att de hade mindre pengar
än andra familjer.

3.4

Mätinstrument

I detta avsnitt kommer de använda variablerna ur analysen presenteras. För att se hur
indikationerna (frågorna) stämmer överens i varje index utfördes ett Cronbach´s Alpha test.
Cronbach´s Alpha beskriver hur stark reliabilitet varje index har utefter sina indikationer. Värden
från 0.6 anses vara godkända. Riktlinjer kring Cronbach´s Alpha är att värdena bör vara högre än
0.6 för att det skall vara meningsfullt att slå ihop indikationerna till en indexvariabel (Brace, Kemp
& Snelgar, 2016).
3.4.1 Sexuellt riskbeteende
Utefter tidigare forskning kring sexuella riskbeteenden (se avsnitt sexuella riskbeteenden),
sammanställdes frågor kopplade till ungdomars sexuella risktagande ut ur materialet. Frågornas
karaktär handlade bland annat om ungdomen hade haft sex i någon form som hen mått dåligt över,
huruvida de haft oskyddat samlag, om de utfört sexuella tjänster mot ersättning etc. Frågorna
tillsammans bildade variabeln ‘sexuellt riskbeteende’. Frågorna var utformade i en ordinalskala med
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svarsalternativ i en fyrgradig skala som steg från ”nej”, ”ja, en gång”, ”ja, ett par gånger” och ”ja,
flera gånger”. Cronbach´s Alpha för index ”sexuellt riskbeteende” är 0,77.
3.4.2 Upplevd kommunikation till vårdnadshavarna
Hur ungdomarna uppfattar kommunikationen till sina vårdnadshavare är uppdelad i 5 olika index.
Dessa skalor mäter hur ungdomarna upplever att de kan prata öppet, hur föräldrar frågar,
föräldrars insyn, föräldrars regler samt om ungdomen känner sig överkontrollerad av sina föräldrar.
Ungdomarna svarade på svarsalternativ i olika ordinalskalor (beroende på fråga), i stigande riktning
till exempel från “sällan eller aldrig” till “ofta”, från “lite eller ingen alls” till “mycket” eller från
“berättar lite eller inget alls” till “berättar mycket”, måtten är hämtade från Kerr och Stattin (2000).
3.4.2.1 Prata öppet

Index ”prata öppet” innefattar om ungdomarna känner i vilken utsträckning de kan prata öppet
med sina vårdnadshavare. Index innehåller indikationer (frågor) som fokuserar på om ungdomen
själv berättar för sina vårdnadshavare om händelser, relationer eller andra saker som sker och
påverkar dennes liv. Exempel på indikationer är “När du kommer hem från skolan, brukar du då
tala om hur det var i skolan (vad ni gjorde, dina relationer till lärare osv)?” och “När du varit ute
en kväll, vill du då berätta hemma vad du varit med om?”. Cronbach´s Alpha för index ”prata
öppet” är 0,63.
3.4.2.2 Föräldrar frågar

”Föräldrar frågar” är ett index som mäter huruvida ungdomar upplever att föräldrar frågar vad
som sker i ungdomens liv. Exempel “Brukar dina föräldrar be dig berätta om sådant som händer
på fritiden? (vilka du träffar när du är ute, fritidsaktiviteter osv)” och “Brukar dina föräldrar be dig
berätta om dina kompisar (t.ex. vad de tycker om att göra och hur det går för dem i skolan)?”.
Cronbach´s Alpha för index ”föräldrar frågar” är 0,72.
3.4.2.3 Föräldrars insyn

Skalan som mäter föräldrars insyn, fokus ligger på frågor som beskriver hur ungdomarna tror deras
vårdnadshavare har insyn samt kunskap om vad deras barn faktiskt gör, vad som händer i dennes
liv samt vilken umgängeskrets barnet rör sig i. Några av indexen var “Vet dina föräldrar vilka
platser/ställen du besöker när du är ute med dina kompisar?”, “Vet dina föräldrar vad du spenderar
pengar på?” och “Brukar dina föräldrar känna till vilka hemläxor du har?”. Cronbach´s Alpha för
index ”föräldrars insyn” är 0,62.

27

3.4.2.4 Föräldrars regler

Indexet föräldrars regler, innehåller indikationer som tittar på om ungdomen uppfattar om sina
vårdnadshavare har rimliga regler för dennes fritid, umgänge och liv. Denna skala innehåller bland
annat indikationerna “Måste du först fråga dina föräldrar innan du kan bestämma med kompisar
vad ni ska göra en lördagskväll” och “Måste dina föräldrar säga ja för att du ska få vara ute sent på
vardagskvällar?”. Cronbach´s Alpha för index ”föräldrars regler” är 0,82
3.4.2.5 Överkontrollerande föräldrar

Skalan överkontrollerande föräldrar innehåller indikationer som tittar på hur ungdomen upplever
att de känner sig styrda och kontrollerade av sina vårdnadshavare. Frågor som ingår i denna index
är exempelvis “Känns det som dina föräldrar kräver att få veta allt?”, “upplever du att du inte har
något för dig själv, därför att dina föräldrar vill veta allt?” samt “Kräver dina föräldrar alltid att att
få veta var du är på kvällarna, vem du träffar och vad ni gör tillsammans?”. Cronbach´s Alpha för
index ”överkontrollerande föräldrar” är 0,79.

3.5

Dataanalys

Frekvensanalyser utfördes på data för att se hur vanligt förekommande varje index var i förhållande
till olika grupper ur urvalet. Pearsons korrelationsanalys utfördes i syfte att undersöka om det finns
samband mellan den upplevda kommunikationen till vårdnadshavarna och sexuella riskbeteenden.
Om det påvisade ett samband, ville vi även veta hur stark dessa samband var. Gränser för styrkan
i sambandet drogs vid r < .3 = svag, .3 < r < .6 = medel, r > .6 = stark (Brace, Kemp & Snelgar,
2016). I den aktuella studien var sambanden i samtliga korrelationer generellt svaga då r = < .2,
detta beror troligtvis på att majoriteten av urvalsgruppen inte har ett sexuellt riskbeteende. För att
sedan testa om det föreligger skillnader mellan tjejer och killars upplevda kommunikation med
föräldrarna utfördes ett oberoende t-test, som även uppvisar Levenes test. Levenes test visar om
spridningen mellan grupperna är densamma och om varianserna är jämna eller inte och ger två
olika resultat när man tar hänsyn till skevhet i data. Därefter gjordes en Multivariat
regressionsanalys för att undersöka hur mycket ungdomars uppleva kommunikationen i
förhållande till sexuellt riskbeteende och hur det skiljer sig mellan könen. I en Multivariat
regressionsanalys ingår en eller flera kontrollvariabler, som misstänks påverka sambandet. Därför
hålls sexuellt riskbeteende konstant och på så sätt “kontrollera bort” denna variabeln (Brace. Kemp
& Snelgar 2016).
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3.6

Metoddiskussion

3.6.1 Validitet och reliabilitet
Bryman och Nilsson (2018) beskriver begreppet validitet som studiens giltighet. Validiteten
ifrågasätter även om forskningen mäter det som den påstår sig göra. Inom begreppet validitet finns
flera underkategorier, de som påverkas i denna studien är: Begreppsvaliditet, mätningsvaliditet,
intern- och extern validitet samt ekologisk validitet. Begreppsvaliditet handlar om undersökningen
använder sig av rätt form och tolkning av begrepp. För att skapa en stark och hållbar
begreppsvaliditet har denna studien därav utgått ifrån tidigare forsknings innebörd av dess olika
begrepp. Mätningsvaliditet handlar om huruvida använda mått, mäter det som de påstås mäta.
Intern validitet rör orsakssamband mellan olika variabler och extern validitet handlar om hurvida
studien kan generaliseras till fler än undersökningsgruppen (Bryman & Nilsson, 2018). Detta har
mätts genom faktoranalys. Ekologisk validitet har sitt fokus i om forskningen kan tillämpas till
“verkligheten”. Då enkätfrågorna har skapats i forskningssyfte via en datainsamling, skapar det en
onaturlig situation för ungdomen att prata om sina livs historier. Därav är det svårt att se om
forskningen verkligen kan generaliseras eller om det enbart är för denna gruppen.
Begreppen reliabilitet förklarar Bryman och Nilsson (2018) som hur mycket vi kan lita på data och
dess resultat. Reliabilitet består av tre olika faktorer, nämligen stabilitet, inter reliabilitet och
interbedömarreliabilitet. Stabilitet handlar om att resultatet blir likvärdigt över tid, detta testas
vanligtvis genom ett test-retest. Dock testades inte detta på grund av studien tidsomfattning. Intern
reliabilitet handlar om i vilken utsträckning indikationerna stämmer överens med indexet och
korrelerar med varandra. Detta mäts via tekniker som faktoranalys och Cronbach’s Alpha. Aktuell
studie påvisade ett bra samband och samtliga index hade Cronbach´s Alpha som visade över 0.6
och således godtagbara (Brace, Kemp & Snelgar, 2016). Interbedömarreliabiliteten fokuserar på
om forskningen hör ihop med frågeställningen, samt om begrepp och tolkningen av data har varit
likvärdig mellan författarna (Bryman & Nilsson, 2018).
3.6.2 Enkätbaserad tvärsnittsstudie
Denna studie är av tvärsnittsdesign, som innebär att data är insamlad ifrån ett flertal olika personer
vid en speciell tidpunkt. Syftet är att få fram en kvantitativ eller kvantifierbar data, där man genom
olika mätningar kan hitta signifikanta sambandsmönster (Bryman & Nilsson, 2018). LoRDIAs
datainsamling omfattande enkäter på ca 2 timmar (inklusive rast) från 1357 elever i årskurs 9.
Studien är av en kvantitativ karaktär då det är enkätundersökningar som bedöms utefter studiens
studies syfte och frågeställning. Användandet av en enkät ger ett större urval med fler deltagare än
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en intervju hade möjliggjort, vilket även ökat generaliserbarheten av data. Dessutom blir inte
respondenterna påverkade av en intervjuare och de kan i lugn och ro svara på frågor som berör
känsliga ämnen (Bryman & Nilsson, 2018).
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4

Resultat

I detta avsnitt kommer resultatet av studien presenteras. Redovisning av frekvenstabeller,
korrelationsanalys, hypotesprövning genom oberoende t-test samt multipel regressionsanalys
genomfördes för att besvara de olika frågeställningarna.
Tabell 1 visar medelvärdet och standardavvikelsen på varje enskilt index (kommer att användas
och benämnas som variabler i mätningarna). Frekvensanalysen visar att sexuellt riskbeteenden hos
ungdomar i årskurs 9 är relativt lågt, men att det finns ungdomar som påvisar former av avvikelser,
alltså risker. Utefter medelvärdena om föräldraskap; prata öppet, frågor, insyn och regler kan vi se
att medelvärdet är fokuserat mycket i mitten av värdena, eller snarare mot högre värden. Detta
betyder att data är förhållandevis normalfördelad, de flesta ungdomar upplever sig ha en god
kontakt med sina föräldrar men att det finns även här extremvärden åt båda håll. Variabeln
föräldraskap: Överkontrollerad påvisade en liten mängd ungdomar att de kände sig
överkontrollerade av sina vårdnadshavare, dessa har även ett förhållandevis stort tal på
standardavvikelsen. Detta innebär att det är stor skillnad i ungdomarnas svar och att det
förekommer några extremvärden. Lika så om vi tittar på standardavvikelsen i variabeln
föräldraskap: regler.
Tabell 1: Svarsfrekvens inom använda variabler.
Variabel

Standardavvikelse

Min

Max

N

Medelvärde

Sexuella riskbeteenden

1332

1.11

0,29

1

3

Föräldraskap: Prata öppet

1270

2.10

0,42

1

3

Föräldraskap: Föräldrar
frågar

1306

2.18

0,45

1

3

Föräldraskap: Föräldrars
insyn

1302

2.46

0,40

1

3

Föräldraskap: Regler

1222

2.08

0,58

1

3

Föräldraskap:
Överkontrollerad

1261

1.62

0,54

1

3
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4.1

Sexualitet

Av respondenterna är det 80,9 % som inledningsvis inte uppvisar någon form av sexuellt
riskbeteende i undersökningens mått. Tabell 2 visar fördelningen på populationen utefter var och
en av indikationerna som tillhör index sexuellt riskbeteende. Majoritet av ungdomarna påvisade
ingen form av sexuella riskbeteenden. Det fanns däremot ett antal ungdomar som vid minst ett
tillfälle haft sex i någon form som de mått dåligt över. Det var flera som har haft oskyddat samlag
vid ett eller fler tillfällen. Några ungdomar har blivit pressade till sexuella handlingar och några av
ungdomarna har även pressat någon annan till sex i någon form. Ett fåtal ungdomar har utfört
sexuella tjänster i någon form mot ersättning, exempelvis pengar. Cirka en tiondel av ungdomarna
påvisade att de under senaste året lagt ut nakenbilder på sig själv på internet eller skickat via
mobilen.
Tabell 2: Frekvenstabell över fördelning av sexuella riskbeteenden
N

1332

Nej

Ja, en gång

Ja, några
gånger

Ja, flera
gånger

Har du haft sex i någon
form som du mått dåligt av?

1225
(92%)

82
(6.1%)

20
(1.5%)

5
(0.4%)

Har du haft oskyddat samlag?
(Utan kondom)

1135
(85%)

84
(6.4%)

47
(3.5%)

63
(4.7%)

Har du någon gång blivit tvingad
Eller pressad till sex i någon form?

1266
(95%)

45
(3.4%)

16
(1.2%)

4
(0.3%)

Har du själv tvingat eller pressat
Någon till sex i någon form?

1281
(96%)

39
(3%)

11
(0.9%)

1
(0.1%)

Har du någon gång utfört sexuella
tjänster i någon form mot
ersättning (pengar eller annat)?

1282
(96.2%)

27
(2.1%)

22
(1.7%)

1
(0.1%)

Har du under de senaste 12
månaderna lagt ut nakenbild av dig
själv på nätet eller skickat via mobil?

1217
(91.4%)

82
(6.2%)

-

33
(2.5%)

För att se fördelningen och skillnader mellan de biologiska könen i urvalsgruppen, utfördes ett
oberoende T-test, där testerna visade hur medelvärde och standardavvikelserna låg gällande
sexuellt riskbeteende. Resultatet visade att tjejer har en högre tendens till sexuella riskbeteende än
killar. Det visade även att tjejerna har ett större spridningsmått, vilket kan tolkas som att skillnaden
mellan gruppen tjejer varierar mer än den gör i gruppen killar. Det oberoende t-test kunde även
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påvisa att det finns signifikant skillnad mellan de biologiska könen. Levenes test påvisar ingen
likhet i variansen och visar t = 3.517, df = 1240,943 p < 0,001. Se tabell 3.
Tabell 3: Sexuellt risktagande fördelning beroende på biologiska könet

Sexuellt riskbeteende

4.2

Kön

N

Medelvärd
e

Std. Avvikelse

Kvinnligt kön

672

1.1369

.328

Manligt kön

660

1.0813

.244

Ungdomens upplevda kommunikation till vårdnadshavarna

Ett oberoende T-test gjordes, för att testa om det föreligger skillnader mellan tjejer och killars
upplevda kommunikation med föräldrarna. Resultatet visade att det fanns en signifikant skillnad i
variabeln föräldrars insyn och föräldrars regler. Tjejer och killar visade ha skillnader gällande hur
de

upplevde

vårdnadshavarnas

kommunikationsstrategier.

Tjejerna

upplevde

sig

ha

vårdnadshavare som hade mycket regler, medan killarna inte ansåg att deras vårdnadshavare hade
speciellt många regler eller riktlinjer. Tjejerna upplevde även att föräldrar hade mer insyn i deras
liv och vad de gjorde på sin fritid än vad killarna (se tabell 4).
Tabell 4: Oberoende t-test: Skillnader mellan de biologiska könen i upplevt föräldraskap

Prata öppet
Föräldrar frågar
Föräldrars insyn
Föräldrar regler
Känner sig överkontrollerad

Tjejer
(N=681)
m
SD
2.4748
.421
2.2640
.436
2.4899
.377
2.1632
.534
1.6246
.527

Killar
(N=676)
m
SD
2.3244
.412
2.0975
.442
2.4322
.416
1.9885
.631
1.6111
.549

T - test
t
6.425
6.847
2.619
5.297
.447

df
1268
1304
1271.5
1174.8
1259

p
.000
.000
.009
.000
.655

Pearsons korrelationsanalys gjordes för att undersöka om det föreligger samband mellan
ungdomars sexuella risktagande och de olika föräldrar variablerna. Resultatet av mätningarna
visade att sexuellt riskbeteende har negativa samband till att prata öppet och när vårdnadshavarna
frågar, har insyn och regler, men positiva samband när det kom till när ungdomen känner sig
överkontrollerad av sina vårdnadshavare. Samtliga variabler visar även att det föreligger
signifikanta skillnader, utom variabeln föräldrar frågar. Korrelationerna påvisade generellt svaga
samband r = < .2. Dessa svaga samband beror troligtvis på att ungdomar med sexuella
riskbeteenden är låg till förhållandet av populationen. Se tabell 5.
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Tabell 5: Pearsons Korrelationsanalys. Samband mellan ungdomarnas upplevda kommunikation
till vårdnadshavare och sexuellt riskbeteende
Sexuellt riskbeteende
Prata öppet
Föräldrar frågar
Föräldrars insyn
Föräldrar regler
Känner sig överkontrollerad

r
-.125**
-.004
-.185**
-.070*
.116

p
.000
.874
.000
.015
.000

N
1259
1295
1292
1212
1250

Not. ** p<0.01, * p < 0.05 (2-tailed).

Efter korrelationsanalysen gjordes en Multivariat regression för att se hur mycket varians i
variabeln sexuellt riskbeteende som kan förklaras av när ungdomar känner att de kan prata öppet,
när föräldrar frågar, har insyn, regler och när ungdomen känner sig överkontrollerad. Resultatet
visar på att ungdomarnas upplevda kommunikation till vårdnadshavarna faktiskt relaterar till
ungdomars sexuella risktagande. Resultatet av mätningarna visade att sexuellt riskbeteende har
negativa samband till att prata öppet, föräldrars insyn i ungdomens liv, samt föräldrars regler. Alltså
mindre öppen kommunikation, mindre på insyn samt mindre regler har kausala samband till fler
sexuella riskbeteenden. Föräldrars frågor i förhållande till sexuella riskbeteenden hade positiva
samband. Variabeln om ungdomen känner att föräldrar kontrollerade påvisade inga kausala
samband. Utifrån hela undersökningsgruppen har nästan samtliga variabler signifikanta skillnader,
utom variabeln känner sig överkontrollerad. En ny regressionsanalys genomfördes där vi
separerade killar från tjejer. Delar vi istället upp dessa på kön, kan vi se att även variabeln känna
sig överkontrollerad blir signifikant för tjejer. Resultatet visade att för killar finns signifikanta
samband mellan sexuellt riskbeteende och när de upplevde att vårdnadshavare frågar samt
föräldrars insyn. Tjejer däremot visade signifikanta samband mellan sexuella riskbeteenden och
samtliga kommunikationsvariabler (se tabell 6).
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Tabell 6. Korrelationskoefficienter. Samband mellan kommunikationsstrategier när sexuellt
riskbeteende hålls konstant.
Samtliga
(N=1357)
Prata öppet
Föräldrar frågar
Föräldrars insyn
Föräldrar regler
Känner sig
överkontrollerad

Kvinnligt kön
(N=681)

Manligt kön
(N=676)

Beta

t

p

Beta

t

p

Beta

t

p

-.111
.113
-.129
-.076
.054

-2.558
3.048
-3.476
-2.292
1.653

.011
.002
.001
.022
.099

-.142
.101
-.137
-.123
.089

-2.320
2.021
-2.580
-2.758
1.986

.021
.044
.010
.006
.048

-.060
.136
-.130
-.017
-.007

-.988
2.555
-2.467
-.359
-152

.324
.011
.014
.720
.879

a. Konstant variabel: Sexuellt riskbeteende

Resultatet i denna studien visar att ca 20 % av ungdomarna i årskurs 9 påvisar någon form av
sexuellt riskbeteende. Studien påvisar även att vårdnadshavarnas kommunikationsstrategier kan
skydda ungdomarna mot att utsätta sig för sexuella risktagande, men att killar och tjejer upplever
kommunikationsstrategierna olika och påverkas då även olika av dem. I stycket diskussion kommer
resultatet förklaras med hjälp av tidigare forskning och utifrån studiens teorier.
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5

Diskussion

Syftet med den här studien är att undersöka om det föreligger samband mellan ungdomars sexuella
riskbeteende och hur ungdomen känner att de kan prata öppet med sina vårdnadshavare.
Resultatet visar att det finns samband mellan olika föräldrars kommunikationsstrategier och
ungdomarnas sexuellarisktagande. Det visar även att det skiljer sig mellan de biologiska könen.
Tjejer uppvisar en högre sårbarhet både gällande sexuellt risktagande men även gällande
vårdnadshavarnas påverkan.

5.1

Sexualiteten

Resultatet visade att över 80% av de deltagande inledningsvis inte påvisade någon form av sexuellt
riskbeteende i undersökningens mått, så som tagit avklädda bilder och skickat till något via
exempelvis mobilen, haft sex som ungdomen mått dåligt av eller att man har sålt sexuella tjänster.
Detta innebär inte att det inte finns risker eller att det inte kommer uppstå risker senare i livet, då
majoriteten av urvalet inte är sexuellt aktiva med andra än. Att utforska sin sexualitet är en del av
ungdomens mognad och utvecklingsfas till att bli vuxen och kunna bli en del av vuxenvärlden
(Wadsby, 2015). Inom problem behavior theory tittar man på ungdomars utveckling och
beteenden utefter grundläggande sociala-psykologiska utvecklingsprocesser. Där uppmärksammas
det att ungdomen utvecklas efter utforskandet av sig själv och i förhållande till andra. Ungdomen
lär sig olika färdigheter genom miljö-, socialisation- och personliga systemet. Utforskandet av
riskfyllda aktiviteter sker antingen själv, i grupp eller i hemmet och påverkar ungdomens
utveckling, antingen i positiv eller negativ riktigt (Jessor, 1991; John, Jessor & Costa 1991; Jessor,
2017).
5.1.1 Sexuella handlingar som ungdomen mått dåligt över
Studien visar vidare att 8% av ungdomarna vid minst ett tillfälle haft sex i någon form som de mått
dåligt över. Undersökning ger oss inte svaren på varför ungdomarna har utfört sexuella handlingar
som de mår dåligt av. Men den visar att 5% känner att de har blivit pressade till sex i någon form
och 4% uppger att de själva har pressat någon. En förklaring kan finnas i den narcissistiska
utvecklingen, där fokus ligger på ungdomen själv och andras känslor kommer i andra hand. Detta
kan medföra att ungdomar utför sexuella handlingar som de egentligen inte är mogna eller redo
för. Det kan även vara en orsak till att ungdomen själv har pressat någon annan till sexuella
handlingar. Genom att använda sin sexualitet kan ungdomen bli tillfredsställd, men även dominera,
förtrycka eller kränka andra individer. Att utföra handlingar eller bli pressad till något som man
inte är redo för kan skapa både fysisk- och psykisk ohälsa hos ungdomen som kan uttryckas i form
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av oro och ångest (Wadsby, 2015; Hammarlund, 2009; Twenge, 2013; Jonsson, Bladh, Priebe &
Svedin, 2015). Det kan även bero på att ungdomen har vuxit upp i ett bristande nätverk eller miljö
som har gjort att ungdomen fått en skev bild av världen och vet inte hur man ska agera i relationer
till andra människor. Om miljön och nätverket har varit bristande i ungdomens uppväxt kan det
föreligga brister i de kognitiva färdigheterna så som medkänsla, vilket gör att ungdomen har mer
fokus på sig själv och sin egen vinning (John, Jessor & Costa 1991; Moffitt, 1993).
5.1.2 Sexuella riskbeteenden i fysisk form
Av ungdomarna i undersökningen visade det sig att 15% vid minst ett tillfälle hade haft oskyddat
samlag (utan kondom). Vad detta beror på framgår dock inte, men det kan handla om att
ungdomarna inte uppmärksammar konsekvenserna av oskyddat sex som könssjukdomar eller
oplanerad graviditet. Men det kan även bero på att ungdomarna är osäkra på hur de ska ta upp
frågan om preventivmedel med sin partner (Hammarlund, 2009; Wadsby, 2015). Ett annat
riskbeteende var att nästan 9% hade lagt ut utmanande bilder det senaste året och det var nästan
4% av ungdomarna har utfört sexuella tjänster för någon form för en ersättning. Sexuella
riskbeteenden kan vara ett sätt att kompensera för bristande bekräftelse, närhet, status eller för att
få ekonomisk ersättning i någon form (Forsberg, 2006; Wadsby, 2015; Jonsson, Bladh, Priebe &
Svedin, 2015).
Studien visar också att tjejer har en högre risk för sexuellt risktagande, men om det beror på tjejer
är extra sårbara för sexuellt risktagande eller om det beror på andra faktorer krävs vidare studier. I
tidigare studier som har tagits fram om riskbeteende visar tjejer ha en högre sårbarhet för sexuellt
riskbeteende, det kan bero på att tjejer har lättare att påverkas av sociala influenser, kroppsideal
och sitt behov av bekräftelse. Killar blir istället ofta influerade av jämnåriga och skapar i högre grad
andra typer av riskbeteenden, så som brottslighet eller våldsutövning. Killar har större sårbarhet
när det kommer till eteriserade problem så som brottslighet och skolproblem, medan tjejer istället
har större sårbarhet när det kommer till depressiva symptom och låg självkänsla vilket tidigare
forskning påvisar vara en riskfaktor när det kommer till sexuella riskbeteenden (Waller, Hallfors,
Halpern, Iritani, Ford & Guo, 2006, Kerr & Stattin, 2000).

5.2

Ungdomens upplevda kommunikation till vårdnadshavare

Kommunikationen mellan vårdnadshavare och deras barn varierar i grad av kontroll och värme.
Medelvärdena från föräldrars olika strategier för kommunikation visa att majoriteten upplever att
de har en bra kommunikation där man kan prata öppet, där föräldrar frågar och har insyn i
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ungdomens liv. Majoriteten av ungdomarna uttryckte även att föräldrarna har regler och att de inte
kände sig överkontrollerade av dem. Resultatet visade att det finns extremvärden och utstickare
från varje variabel, när några till exempel kan prata väldig öppet medan andra känner att de inte
alls kan prata med sina föräldrar. I problem behavior theory samt uppfostringsstrategierna enligt
social kontroll teorin menar man på att barn och ungdomar lär sig viktiga kognitiva färdigheter
genom samspel till vårdnadshavare och miljön ungdomen befinner sig i. Där av är det av stor vikt
att ungdomar har goda relationer med god kommunikation där de själva väljer att delge vad som
sker i deras liv, till människor i nätverk som gynnar och främjar ungdomens utveckling (John,
Jessor & Costa 1991; Kerr, Stattin & Burk, 2010; Baumrind, 1966).
När föräldrar försöker styra genom många och hårda regler samt kontrollera sina barn, bidrar till
att ungdomar får svårt att anpassa sig till olika miljöer och påvisar även minskad självkänsla.
Ungdomen uppfattar det som att vårdnadshavarna har höga förväntningar på dem och de upplever
sig själva som misslyckade när de inte kan leva upp till deras förväntningar (Kerr & Stattin, 2000).
Baumrind (1966) kopplar detta till den auktoritativa föräldrastilen som enligt henne är den att
föredra, eftersom det är en växelverkan mellan regler samt förväntningar från förälderns sida men
även en lyhördhet inför barnets önskan, vilja och mognad. Blir det en obalans mellan värmen eller
kontrollen föräldrarna visar till barnet kan barnet uppleva sina föräldrar som auktoritära eller för
toleranta. Den auktoritära föräldrastilen med för hårda regler och krav kan medföra att barnet
känner sig kontrollerad och uppfattas sig ha svårt att leva upp till kraven. Den Toleranta stilen kan
innebära att barnet känner att föräldrarna inte bryr sig eller har koll på vad barnet gör samt ger den
mer ansvar än vad barnet är moget för, eller lärt sig hantera.

5.3

Samband mellan vårdnadshavarnas kommunikation och ungdomars

sexuella risktagande
Resultatet

visade

att

det

fanns

ett

samband

mellan

vårdnadshavarnas

olika

kommunikationsstrategier och ungdomars sexuella risktagande. När ungdomar uppfattar att de
kan prata öppet, där vårdnadshavarna frågar, har insyn och regler, kan det hjälpa till att minska
dess sexuella risktagande. Utifrån problem behavior theory är det olika faktorer som påverkar
ungdomens uppförande eller skapande av problembeteende. Att utforska olika typer av riskfyllda
aktiviteter eller beteenden tillhör ungdomens uppväxt och dess mognad. Det ligger i
vårdnadshavaren roll och disciplinära strategier, att tillgodose ungdomens behov av bekräftelse
och lärandet av kognitiva färdigheter. Detta för att minska risken för att ungdomen istället skapar
sig antisociala och kriminella mönster (Jessor, 1991; John, Jessor & Costa 1991; Moffitt, 1993;
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Jessor, 2017; Jessor, 2018). Social kontrollteorin diskuterar om att föräldrars uppfostrings
kunskaper bygger på deras egna erfarenheter och förmågor att möta barnen utifrån dess
socialiseringsprocess och utvecklingsfaser. Uppfostringsstilar och kommunicering mellan barn och
förälder är en viktig del av barnets utveckling, i skapandet av barnets egen inlärning och resurser.
Vårdnadshavarnas tillgångar till uppfostran och interaktion mellan dem och barnen ger barnet rätta
förutsättningar till att utvecklas och skapa god psykisk hälsa (Bode et al., 2016; Bremberg, 2004).
5.3.1 Prata öppet
Studien visade på att det föreligger en signifikant negativ korrelation mellan prata öppet och
sexuellt riskbeteende. Ju mindre ungdomen känner att de kan prata öppet med sina
vårdnadshavare, desto större risk för sexuella riskbeteende. Ungdomar som istället upplever att de
öppet kan prata och berätta saker för sina vårdnadshavare tenderar i lägre grad utsätta sig själv eller
andra för sexuella risktaganden och minskar därmed risken för att skapa sig sexuella riskbeteenden.
Det vår studie inte kan tala om, utan kräver vidare forskning är anledningen till varför man känner
att man inte kan tala öppet med sina vårdnadshavare. Det kan exempelvis bero på vilken relation
ungdomen har gentemot sina föräldrar, hur och vad man pratar om i familjen. Det kan även bero
på vårdnadshavares reaktion och bemötande i sakfrågor som påverkar hur individens attityd
utvecklas. Så en negativ respons kan leda till att ungdomar väljer att inte dela med sig av det dem
upplever eftersom de kan leda till för dem negativa reaktioner (Greydanus & Pratt, 2016). Däremot
när ungdomar känner att de har ett förtroendefullt förhållande där de öppet kan prata med sina
vårdnadshavare, har de oftare lättare att dela med sin av viktig och känslig information om olika
händelser och dess liv. Baumrind (1966) tar upp den auktoritativa föräldrastilen där föräldern har
en lyhördhet gentemot barnet, som de tar hänsyn till när de skapar regler och ramar för barnet.
Föräldrarna kan därmed läsa in barnets behov och vilja och göra undantag när situationen är rätt
och tillåter. Uppfostringen blir till en växelverkan och ett samarbete mellan den vuxne och barnet
där man resonerar fram och skapa förståelse kring icke önskvärda beteenden och önskvärda
beteenden (Baumrind, 1966). Vårdnadshavarna kan då ge stöd och vägleda ungdomen genom
händelser eller situationen som upplevs svåra och tunga för ungdomen. En god relation med en
öppen kommunikation gynnar ungdomen i både att skapa goda och meningsfulla relationer, att
fatta rationella och säkra beslut, men även att skydda ifrån riskfyllda situationer och eventuella
risktagande (Kapetanovic, Skoog, Bohlin & Gerdner, 2018; Wadsby, 2015; Kerr & Stattin, 2000).
5.3.2 Föräldrar frågar
Variabeln föräldrar frågar har Pearsons korrelationsanalys ett negativt icke signifikant samband
med ungdomars sexuella riskbeteende. Men i regressionen försvinner effekten, alltså när man
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kontrollerar för andra variabler försvinner sambandet och föräldrar frågar blir positivt signifikant.
En anledning kan vara att ungdomar uppfattar att sina vårdnadshavares frågor som något positivt
och bekräftande. Samtidigt som andra ungdomar kan uppfatta sina föräldrar som luskande eller
utfrågande. Orsaken till sambandet mellan att föräldrars frågor och sexuellt riskbeteende kan bero
på att ungdomen sysslar med olika riskbeteenden och att föräldern är orolig och därav frågar
mycket och luskar. Om ungdomen uppfattar sina vårdnadshavare som frågande och luskande för
att de bär en oro över barnet eller om det är barnet som aktivt väljer att dölja vad dem sysslar med
eller om föräldrarna inte efterforskar och försöker få insyn låter vi vara osagt. Samtidigt som andra
studier påvisar att föräldrar som frågar faktiskt har ett positivt longitudinellt samband med
riskbeteende (Kerr, Sattin & Burk, 2010)
5.3.3 Föräldrars insyn
Det föreligger signifikant negativ korrelation mellan föräldrars insyn och sexuellt riskbeteende. Det
som kan konstateras utifrån detta är att ungdomar som påvisar sexuella riskbeteenden, inte tror att
föräldrarna har någon insyn i vad dem faktiskt gör. Tidigare studier påvisar istället att ungdomar
mår bra när vårdnadshavarna har viss insyn i deras liv. Att föräldrarna är uppmärksamma,
omsorgsgivande och har ett genuint intresse över vad sina ungdomar befinner sig och med vem
de umgås med, skapar detta också en möjlighet för ungdomen att själva kunna prata öppet med
sina vårdnadshavare om vad som händer i dennes liv (Babskie, 2016; Jonsson, Bladh, Priebe &
Svedin, 2015; Kapetanivic, Skoog, Bohlin & Gerdner, 2017).
5.3.4 Föräldrars regler och överkontroll
Det fanns en negativ korrelation mellan föräldrars regler och ungdomars sexuella riskbeteende.
Vilket kan beskrivas som när ungdomar hade lite eller inga regler så var de mer sårbara för att
skapa sig ett sexuellt riskbeteende. Men i regressionen försvinner den effekten. Alltså när man
kontrollerar för andra variabler, försvinner sambandet. Då är det endast föräldrar frågar som blir
positivt signifikant. Studien påvisade även att det fanns en positiv korrelation mellan
överkontrollerande och sexuellt riskbeteende. Vilket kan förklaras som när ungdomen känner sig
överkontrollerad är de mer sårbara för att skapa sig sexuellt riskbeteende. När vårdnadshavare
sätter upp mycket regler och riktlinjer är det lätt för ungdomar att känna sig styrda och då även
överkontrollerade.
I tidigare studier angående regler och överkontroll, diskuterades även en problematisk relation till
sina vårdnadshavare som en stark riskfaktor. Om vårdnadshavarna har mycket regler och höga
förväntningar på ungdomen, är det lätt att de känner sig otillräckliga och överkontrollerade. Detta
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går även hand i hand med Baumrinds (1966) slutsatser om auktoritära föräldrastil. Barn till
föräldrar med auktoritärt förhållningssätt visade kopplingar till bristande kompetens i sociala
sammanhang, lägre självkänsla och upplevde inte ha kontroll över händelser i sina liv, i jämförelse
med sina jämnåriga (Maccoby & Martin, 1983). När vårdnadshavarna uppfattades
överkontrollerande samtidigt som de var frånvarande och gav ungdomen lite omsorg, hade
ungdomen lättare att skapa sig antisociala- och sexuella riskbeteende. Dessa typer av antisocialaoch sexuella riskbeteende kunde uttryckas i form av fysiska handlingar kopplade både via slagsmål
eller genom sexuella umgängen, men även genom utmanande och lättklädda bilder eller filmer via
internet eller mobilen (Kerr & Stattin, 2000; Jonsson, Bladh, Priebe & Svedin, 2015; Fletcher,
Steinberg och Williams-Wheeler, 2004). När vårdnadshavarna istället var uppmärksamma, genuint
intresserade, omsorgsgivande och beskyddande, kunde de vara reglerande och ha mycket regler
utan att uppfattas överkontrollerande. Detta gynnade då ungdomens sexuella utforskande och
utveckling (Babskie, 2016; Jonsson, Bladh, Priebe & Svedin, 2015).
5.3.5 Skillnader mellan tjejer och killar
Data visar att tjejer och killar upplever vårdnadshavarnas kommunikationsstrategier olika vilket
kan bero på flera olika anledningar. Tjejer påvisade ett negativt samband mellan att prata öppet
och sexuella riskbeteende. Alltså när en tjej kan prata öppet med sina vårdnadshavare minskar
risken för sexuella riskbeteenden. Bland killarna var det inga signifikanta skillnader som data kunde
påvisa. Kommunikation mellan barn och vårdnadshavare verkar vara högre hos flickor än vad den
är hos killar, tjejer upplevde i högre grad att deras vårdnadshavare hade insyn i dess liv. Tjejer delar
med sig mer om vad som händer i dess liv och vad de gör på fritiden, än vad killar i samma ålder
gör. Data påvisar att både tjejer och killar hade signifikanta, negativ korrelation mellan föräldrars
insyn och sexuellt riskbeteende. När vårdnadshavarna har insyn i dess ungdoms liv så minskar
riskerna för sexuella riskbeteenden. När ungdomen kan prata öppet och vårdnadshavarna får insyn
om vad som händer i dess liv och fritid, får de även chans att vägleda sina ungdomen genom svåra
situationer utan att de känner sig påhoppade. Det hjälper även till med att skapa meningsfulla
relationer och skyddar dem från att engagera sig i aktiviteter som kan bli skadliga för dem och dess
utveckling (Kapetanovic, Skoog, Bohlin & Gerdner, 2018).
När det kom till variabeln föräldrar frågar så påvisade korrelationskoefficienter att det fanns
signifikanta skillnader med positiva samband för både tjejer och killar. Alltså båda grupperna tjejer
och killar hade större risk för att skapa sig sexuellt riskbeteenden när de upplevde att föräldrarna
frågade dem mycket. När ungdomar känner att vårdnadshavarna frågar mycket eller försöker luska
fram information blir ungdomarna lätt tillbakadragna och ville inte dela med sig av information
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eller gav missvisande information (Kapetanovic, Skoog, Bohlin & Gerdner, 2018). Även tidigare
forskning har uppmärksammat att tjejer ofta har ett starkare behov att av att diskutera kring
situationer eller händelser i deras liv med dess vårdnadshavare. Därav har ofta vårdnadshavarna
mer insyn i sina döttrars liv än vad de har i sina söners, då de inte diskuterar lika mycket med sina
vårdnadshavare (Kerr & Stattin, 2000). Variabeln regler hade ett signifikant negativt samband till
sexuellt riskbeteende hos tjejer, men var inte signifikant hos killarna. När tjejer upplevde att
föräldrarna hade mycket och/eller hårda regler så fanns det större risk för att tjejerna skapade sig
sexuella riskbeteenden. Detta kausala samband påverkar dock inte killarna på samma sätt. Även i
variabeln överkontroll påvisade tjejer ett negativt signifikant samband som inte kunde mätas hos
killarna. När tjejer upplevde att de kände sig överkontrollerade av sina vårdnadshavare fanns de
kausala samband för sexuellt riskbeteende, som inte påvisades hos killarna.
Kommunikation mellan vårdnadshavare och ungdom kan skilja beroende på ungdomens kön.
Tjejer och killar reagerar ofta olika när de mår dåligt, det är därav av stor vikt att vårdnadshavarna
försöker bygga nära och öppna relationer, för att både lära känna sina ungdomar men även att hitta
åtgärder och på så sätt kunna hjälpa ungdomen i dess liv och utveckling (Kerr & Stattin, 2000;
Kapetanovic, Skoog, Bohlin & Gerdner, 2018).
5.3.5.1 Påverkande faktorer för killar
Resultatet visade att för killar finns signifikanta samband mellan sexuellt riskbeteende och när de
upplevde att vårdnadshavare frågar samt föräldrars insyn. När killarna upplevde sig utfrågade eller
att vårdnadshavarna skulle luska och få insyn i dess liv på olika sätt hade de större chans till att
skapa sig sexuella riskbeteenden. I tidigare forskning visar att killar generellt inte pratar mycket
med sina vårdnadshavare om problem eller händelser i sitt liv. Killar som mår dåligt skapar sig
istället riskbeteenden som är eteriserande, som tillexempel användningen av alkohol eller
brottslighet (Kerr & Stattin, 2000; Kapetanovic, Skoog, Bohlin & Gerdner, 2018; Waller, Hallfors,
Halpern, Iritani, Frord & Guo, 2006). Detta kan vara en anledning till att killarnas resultat är lägre
än tjejernas, det kan även bero på att killar har en högre acceptans när det kommer till
vårdnadshavarnas påverkan för sexuella riskbeteenden.
5.3.5.2 Påverkande faktorer för tjejer
Tjejer däremot visade högre sårbarhet för sexuella riskbeteenden samt påverkan av dess
vårdnadshavare. De uppvisade signifikanta kausala samband mellan sexuella riskbeteenden och
samtliga kommunikationsvariabler. Signifikanta negativa samband mellan sexuellt riskbeteende
och prata öppet, när föräldrar har insyn och regler. Samt positiva signifikanta samband när det
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kom till föräldrar frågar och när de uppfattade sig överkontrollerade. Varför tjejerna upplever detta
är svårt att veta men det kan bero på att tjejerna delar med sig mer och vårdnadshavarna därav har
mer insyn i dess liv, vilket gör dem mer oroliga för sina tjejer och därav sätter hårdare regler,
eftersom tjejerna generellt upplever sig ha mer regler i allmänhet. Tjejer pratar oftare med sina
vårdnadshavare och har mer behov av att berätta och få respons på händelser och delar i livet. Då
de har en mer internaliserande problematik som ofta uttrycks med depression och/eller låg
självkänsla. Däremot innebär det inte att tjejerna har en bättre relation till sina vårdnadshavare,
även om de är mer öppna kan de uppfatta frågandet som de blir förhörda och kontrollerade. Detta
kan kopplas till att vårdnadshavarna ofta är mer beskyddande över sina tjejer än vad de är mot
killarna (Kerr & Stattin, 2000; Kapetanovic, Skoog, Bohlin & Gerdner, 2018; Waller, Hallfors,
Halpern, Iritani, Frord & Guo, 2006).
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6

Slutsats

Den här studien har tillsammans med tidigare avsnitt angående teorier och forskning påvisat att
det finns samband mellan hur ungdomar upplever kommunikationen till vårdnadshavarna och i
vilken utsträckning de utsätter sig för sexuella risktagande. När ungdomarna känner att de kan
prata öppet med sina föräldrar, är detta en skyddande faktor när det kommer till att inte utsätta sig
för sexuella risker. När vårdnadshavare har insyn och vet vad deras ungdomar gör kan de sätta in
adekvata insatser för att socialisera dem. Föräldrarna behöver göra något med sin kunskap för att
kunna leda barnet rätt och skapa en öppen miljö, där ungdomen själv får möjlighet att lyfta
situationer eller händelse i dennes liv. Upplever ungdomen att vårdnadshavarna uppvisar intresse
och uppmärksamhet, skyddar detta ungdomen ifrån att utsätta sig själv eller andra för sexuellt
riskfyllda situationer eller beteenden. Dock om ungdomen istället upplever att vårdnadshavarna
försöker fråga ut dem och luska fram information eller försöker överkontrollera dem kan detta
vara en bidragande faktor till att ungdomen skapar sig ett sexuellt riskbeteende genom att utsätta
sig för sexuellt riskfyllda situationer. Ungdomar är i behov av en trygg miljö med människor som
både kan ge dem bekräftelse och gynna dess kognitiva utveckling. Men även att vårdnadshavarna
skapar en säker miljö där ungdomarna har möjlighet att ventilera samt utforska sin vuxenidentitet,
sexualitet och andra sektioner som gynnar dess utveckling. Kan vuxna i ungdomars omgivning
skapa en öppen kommunikation, där den vuxna visar intresse och axla rollen som rådgivare och
stötta dem i svåra situationer. Detta kan i sin tur skydda ungdomen ifrån inverkan av exempelvis
medier eller grupptryck, där ungdomen lätt skapar sig en skev världsbild med antisociala- och
sexuella riskbeteenden.
Den aktuella studien visade på att killar och tjejer upplevde kommunikationen med
vårdnadshavarna olika. Generellt för både tjejer och killarna var att de flesta kunde prata öppet
med sina föräldrar och att de tyckte att vårdnadshavarna hade insyn. Dock påvisade tjejer i högre
grad uppleva sig reglerade och kontrollerade av sina vårdnadshavare än vad killarna upplevde det.
Tjejerna i studien uppvisar högre frekvens av sexuella riskbeteenden än killarna. Mönster mellan
dålig kommunikation med vårdnadshavare där ungdomarna kände sig reglerade eller kontrollerade
och sexuella risktagande var generellt starkare hos gruppen tjejer. Vad detta beror på kan inte denna
studien förklara, utan det krävs vidare forskning. Det kan bero på att vårdnadshavarna har större
påverkan på gruppen tjejer än vad de har gentemot killar, att tjejer har mer regler än killar, med det
kan även bero på media eller internets påverkan. Det är av vikt att vårdnadshavarna skapar en
öppen miljö, där ungdomen själv kan prata öppet om sina problem och där vårdnadshavaren är
bekräftande och uppmärksam, men samtidigt har insyn och regler i vad ungdomen gör utan att bli
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styrande och kontrollerade. Detta för att lära känna sina ungdomar så att individuella åtgärder kan
tillämpas och på så sätt kunna hjälpa ungdomen igenom dess liv och utveckling.
Vi lever i ett samhälle där den psykiska och fysiska ohälsan ökar kraftigt bland unga det är av stor
vikt att kartlägga riskfaktorerna men även se och lyfta fram skyddsfaktorer, som tillåter ungdomar
att utvecklas och utforska sin sexualitet på ett säkert och tryggt sätt. Eftersom ett riskfyllt sexuellt
utforskade kan innebära ohälsan behövs vidare studier för att möjliggöra att ungdomars
risktagande minskar. Vidare forskning angående att kartlägga vilka riskfaktorer som finns ute i
samhället, men även hur olika yrkesprofessioner kan bidra till att ungdomar inte utsätter sig själva
eller varandra för sexuella risker i samma utsträckning. Vi tror att vidare forskning både kan
uppmärksamma ungdomars sexuella risktagande, men även att hitta åtgärder för att skydda
ungdomarna redan i ett tidigt stadie.
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