
Abstrakt

Cirka 42 miljoner människor lever med humant immunbristvirus (HIV) i världen. Elva 
miljoner av dessa är ungdomar som är den grupp där HIV ökar mest. Syftet med denna 
uppsats var att belysa faktorer som påverkade ungdomars riskbeteende gällande HIV.
Uppsatsen gjordes som en litteraturstudie med tolv vetenskapliga artiklar. Analysen 
resulterade i tre kategorier: ungdomars risktagande, personliga erfarenheter samt kunskap 
och information. I resultatet framkom att ungdomar fattade flera risktagande beslut som 
ökade det sexuella riskbeteendet gällande HIV. Det framkom faktorer som bristande 
kondomanvändning, alkohol och droger. Personliga erfarenheter visade sig påverka 
ungdomarna både positiv och negativt, beroende på uppfostran och upplevelser.
Bristande kunskap och information var en faktor som kunde påverkade ungdomarna 
negativt. I diskussionen togs sjuksköterskans roll upp. Genom förmåga att kunna 
integrera i ungdomskulturen identifierades problem och lösningar frambringades. 
Sjuksköterskan kunde informera ungdomar om HIV i samband med hälsoundervisning.
Det var viktigt att fånga ungdomarnas intresse. Slutsatsen var att kunskap hos ungdomar 
var viktigt för att förhindra smittspridningen av HIV. Sjuksköterskan hade en viktig roll i 
arbetet mot HIV med ungdomar.
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Bakgrund

Humant immunbristvirus (HIV) är ett retrovirus som orsakar immunbristsjukdomen 

acuired immune deficiency syndrome (AIDS). Det är en latent virusinfektion och det 

karakteristiska för denna är att den har ett långsamt sjukdomsförlopp. Omedelbart då HIV

lyckats tränga in i en cell och infektera denna börjar den omvandla sin ribonukleinsyra 

(RNA) till deoxiribonukleinsyra (DNA) med hjälp av sitt enzym. Dessa DNA-gener 

överförs sedan till kroppens arvsmassa. Det hela är ett mycket snabbt förlopp, efter några 

timmar är HIV en del av värdcellens arvsmassa. När viruset väl har integrerat sitt DNA 

anlag i den infekterade cellen övergår HIV till ett så kallat latensstadium, alltså ett 

vilande stadium. De infekterade cellerna lever dock vidare och så fort en cell 

nyproduceras drabbas denna också av viruset. Under latensperioden drabbas sällan den 

HIV-smittade personen av några symtom. Latensperioden håller i sig så länge balansen 

mellan aktiva virus och antalet friska lymfocyter upprätthålls (Ericsson & Ericsson, 2002 

s. 178-180). Efter att en person har blivit smittad börjar kroppen utveckla antikroppar mot 

HIV som man kan upptäcka genom ett blodprov. Man säger då att personen är HIV-

positiv (Kirton, Talotta & Zwolski, 2001, s. 17-18). När fler och fler immunceller blir 

angripna kan balansen inte längre upprätthållas och då sker en aktivering av många 

latenta virus som har legat gömda i infekterade celler. HIV är alltså ett virus som är 

mycket unikt på grund av dessa ovanliga egenskaper. Hos dem som blivit drabbad av 

HIV finns viruset i människans blod, sädesvätska, slidsekret, likvor, nervvävnad och 

eventuellt saliv (Ericsson & Ericsson, 2002 s. 178-180). För att bromsa 

sjukdomsförloppet vill man i tidigt skede komma igång med medicinterapi. För bästa 

effekt använder man kombinations preparat som dämpar viruset (Kirton et al., 2001, s. 

65-66).

HIV kan smitta vid sexuella kontakter, transfusion, sprutdelning av sprutnarkomaner, när

sjukvårdspersonal sticker/skär sig på smittade föremål, från mor till barn i graviditeten 

och vid födseln eller vid amningen. Vanliga symtom på en primär HIV infektion är bland 

annat hög feber, trötthet, viktnedgång och svamp i munnen. Dessa symtom kan kvarstå i 

cirka två till tre veckor. Uppskattningsvis tror man att 40-60 procent av de som smittas 
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utvecklar dessa sjukdomssymtom (Moberg, 2000, s. 48, 94-96).

Första gången AIDS rapporterades var i 1981 i Los Angeles, Kalifornien, USA (Pratt, 

2003, s. 2-8). I början av det året upptäcktes fem unga män som hade samma ovanliga 

lunginflammation på olika sjukhus i Los Angeles. Denna lunginflammation hade tidigare 

bara setts på mycket små barn som fötts med nedsatt immunbrist samt hos vuxna med 

immunbristsjukdom. Men hos dessa fem unga män fann man ingen riktigt orsak. Det 

karakteristiska för den var att ovanliga infektioner drabbade tidigare friska och 

hälsosamma individer. Fler fall i andra länder upptäcktes, 1990 kom den andra stora 

vågen av sjukdomen. Denna gång såg man många fall i Asien och Afrika. Där hade 

antalet rapporterade HIV fall eskalerat och man ansåg att det på flera ställen var utom 

kontroll. Rapporter från 2003 konstaterar att 42 miljoner människor var smittade med 

HIV/AIDS i världen.

Den snabbast växande gruppen som får HIV är ungdomar i tonåren, främst flickor i 

åldrarna 13-19 år. Enligt United Nations Childrens Fund (UNICEF) är 11 miljoner 

ungdomar smittad med HIV runt om i världen (Morrisson-Beedy & Nelson, 2004). 

I Sverige har 8220 fall av HIV anmälts fram till och med år 2008. Av de lever idag 4500. 

Mellan åren 2002 och 2007 anmäldes i genomsnitt 88 HIV fall per år, men under första 

halvåret av 2008 har 208 fall av HIV anmälts i Sverige (URL 1, 2008).

Ungdomar har olika sexuella beteenden som leder till risktagande gällade HIV. 

Ungdomar anser även att de får för lite sexualundervisning i skolan (Häggström-Nordin, 

Hanson & Tydén, 2002). 

Ett sätt att minska risken att bli smittad av HIV är att använda kondom. Kondomen ska 

användas vid vaginala samt anala samlag under hela samlaget. Med hjälp av detta kan 

HIV risken minskas eller elimineras helt. En förutsättning för detta är att kondomen 

används på rätt sätt, inte till exempel gå sönder eller glida av (Moberg, 2000, s. 58-64).

Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning gällande sjuksköterskans förebyggande av 
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ohälsa ska alltid identifikation och aktivt förebyggande av hälsorisker göras. Vid behov 

ska också sjuksköterskan motivera till förändrade livsstilsfaktorer (URL 2).

För att sjuksköterskan ska kunna ge ökad trygghet i vissa samtalssituationer måste man 

förstå den andre personen. Ett medel till detta är bra samtalsfärdigheter. Kunskap och 

färdigheter, etik, empati samt målorientering är fyra viktiga punkter i kommunikation 

inom vården. Det är lika viktigt med verbal som icke verbal kommunikation i kontakt 

med ungdomar. Sjuksköterskan använder den ickeverbala kommunikationen för att bygga 

en relation med ungdomarna. Att observera ungdomars ickeverbala beteende kan visa 

viktig information om hur ungdomen känner sig. Syftet i kommunikation handlar om två 

saker: börja lära känna ungdomen och bygga upp en relation med tillit, samt göra ett bra 

arbete genom att få och ge information (Eide & Eide, 1997, s.13-15).  

Det är viktigt för sjuksköterskan att förstå hur informationen om HIV når fram till 

ungdomar. Sjuksköterskan bör ta hänsyn till skillnader i ungdomars utveckling, olikheter 

i kulturell bakgrund, hur ungdomar ser på sex och vilka sexuella erfarenheter de har. 

Sjuksköterskan bör vara öppen, kunna ta emot alla slags frågor samt kunna hålla öppna 

diskussioner. Många program som tagits fram för att informera ungdomar är allt för

ensidigt inriktade och det blir då svårt att nå ut till alla (Kelly, Lesser & Smoots, 2005). 

En studie om kvinnor i USA visade att 89% av deltagarna inte trodde att det fanns någon 

risk att de blev smittade av HIV. Sjuksköterskor bör därför ha kunskap om sjukdomen så 

att information om denna kommer ut till människorna i samhället. Sjuksköterskan måste 

undervisa om bland annat risker, sjukdomsförlopp och behandling till alla kvinnor, 

oavsett ålder, utbildningsnivå och relationsstatus (Fauchald, 2006).

Syfte

Belysa faktorer som påverkar ungdomars riskbeteenden gällande HIV/AIDS.
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Metod

Denna studie är en litteraturöversikt baserad på vetenskapliga artiklar i syfte att kartlägga 

och sammanställa tidigare forskning inom aktuellt område (Forsberg & Wengström, 

2008, s. 29).

Litteratursökning

Sökningen har gjorts på databaserna Pubmed och Cinahl och detta redovisas i tabell 1. 

Inklusion 

De vetenskapliga artiklarna som inkluderats handlar om HIV med inriktning mot

ungdomar, som inte är smittad av HIV. Vissa innehåller även sjuksköterskans roll inom 

området. Alla studier har någon form av etiskt resonemang.

Exklusion

Artiklar som handlar om vuxna med HIV samt artiklar som handlar om graviditet hos 

ungdomar med HIV har exkluderats. 

Tabell 1. Databassökning 2008-09-04
Sökord Pubmed

Antal träffar
Cinahl

Antal träffar
Totalt
Antal träffar

HIV 77038 11710 88748

Adolescent 327020 10017 337037

Nurs* 94230 97679 191909

Risk factors 523647 55243 578890

HIV AND Adolescent 
AND Nurs* AND Risk 
factors.

102 11 113

Antal artiklar 
inkluderade till
granskning.

23 1 24

Antal artiklar 
inkluderade till 
resultatet.

12 0 12
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Begränsningar: Publicerad inom de senaste 10 åren, bara artiklar med abstrakt, Engelskt 
språk.

Bearbetning

Artiklarna som inkluderats från sökningarna har bearbetats och analyserats i tre faser 

enligt SBU.s tillvägagångssätt. Det var viktigt att artiklarna var av god kvalitet och 

relevanta för uppsatsen.

Fas I

I den första fasen lästes titel och abstrakt igenom. Det var totalt 113 artiklar som valdes ut 

på databaserna Pubmed och Cinhal. En översikt gjordes över vilka artiklar som var 

relevanta. Vi den första bedömningen valdes 89 artiklar bort för att de inte stämde med

uppsatsens syfte. 24 artiklar gick vidare till Fas 2.

Fas II

Artiklarna som hade relevant abstrakt utifrån vårt syfte skrevs ut via internet eller 

beställdes genom Mittuniversitetets bibliotek. Totalt 24 artiklar lästes igenom i sin helhet. 

Artiklarna granskades med hjälp av granskningsmall (se bilaga 2). Det gav svar på 

kvalitet, syfte, innehåll och om relevant information fanns. Därefter exkluderades 12 

artiklar på grund av låg kvalité och orelevant information. 

Fas III

En klassificering och värdering av artiklarna gjordes enligt SBU.s modell (se bilaga 1). 

De artiklar som inkluderades, totalt 12 stycken, sammanställdes i en tabell (bilaga 3) för 

att få en översikt och ett hjälpmedel i analysen av litteraturen.

Analys

Artiklarna har lästs igenom flera gånger för att få en bred uppfattning om innehållet. 

Huvudresultatet i artiklarna sammanfattades, jämfördes beträffande gemensamt innehåll

och sorterades under tre kategorier: ungdomars risktagande, personliga erfarenheter samt 

kunskap och information. Det bildades även åtta subkategorier för att få struktur på 

resultatredovisningen: sexuellt beteende, sexuell läggning, miljö, familjens inflytande, 
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upplevelse av psykiskt och fysiskt våld, bristande kunskap, strategier genom kunskap och

information via sjuksköterskan.

Etisk granskning

Till denna systematiska litteraturstudie har bara artiklar som är etiskt granskade av etisk 

kommitté eller som för ett etiskt resonemang använts (Forsberg & Wengström, 2008, s. 

77). 

Resultat

Av de 12 artiklarna som inkluderats i denna uppsats är tre kvalitativa och nio är 

kvantitativa. Studierna är gjorda i USA (10), Swaziland och Nepal (se bilaga 3).

Resultatet redovisas utifrån tre kategorier: ungdomars risktagande, personliga 

erfarenheter samt kunskap och information och åtta subkategorier: sexuellt beteende, 

sexuell läggning, miljö, familjens inflytande, upplevelse av psykiskt och fysiskt våld,

bristande kunskap, strategier genom kunskap och information via sjuksköterskan.

  

Ungdomars risktagande

Under denna kategori där dessa subkategorier ingår: sexuellt beteende, sexuell läggning 

och miljö, presenteras olika faktorer som påverkade ungdomars risktagande till ett ökat 

sexuellt riskbeteende. Ungdomarnas egna beslut över hur de levde sina liv hade stor 

inverkan. Beroende på hur dessa beslut fattades kunde det sexuella riskbeteendet öka 

eller reduceras.

Sexuellt beteende

Zwane och Mngadi (2004) kom i sin studie fram till fyra teman om ungdomars sexuella 

riskbeteende. Det första temat var sexuellt beteende. Detta kan vara sex med flera 

partners, ha sex utan kondom eller ha sex för pengar. Följande tema var, när man har sex 

för första gången. De flesta ungdomar i studien hade sex för första gången mellan 16-17 

års ålder, men det visade sig att några hade sex redan vid nio års ålder. Dessa löpte störst 

risk att smittas av HIV på grund av att de inte använde sig av preventivmedel vid sin 

unga ålder. Nästa tema forskarna kom fram till var tillit till sin sexpartner. För en del av 
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ungdomarna symboliserade kondomanvändning vilken klass man tillhörde. En del trodde 

att kondomer användes av de som redan var smittade av HIV och att föreslå

kondomanvändning till sin partner kunde uppfattas som brist på tillit. Fenomenet tillit 

påverkade kondomanvändningen negativt. Sista temat var grupptryck. Det fanns sociala 

normer bland ungdomarna. I dessa ingick grupptryck som innebär att man vill leva upp 

till förväntningarna från en grupp. Ungdomar blev influerade av deras kamrater till att ha 

sex. En del flickor hade sex eftersom deras kamrater redan hade haft det. Utbildning till 

ungdomar är ett exempel på hur gruppnormer kan ändras så att de får bättre kunskap om 

sex.

Morrison-Beedy, Carey och Aronowitz (2003) har kommit fram till att unga kvinnor inte 

gör tillräckligt för att minska riskfaktorer för egen del. Det gjordes inget för att reducera 

risker som till exempel att använda kondom, ha sex med män de inte känner eller med 

män de vet har sex med många kvinnor och låta alkohol och droger inverka före sex. När 

motivation och information nådde kvinnorna ville flera göra något åt saken då de insåg 

att de kunde ligga i riskzonen för HIV.  

Sexuell läggning

Saewyc, Skay, Richens, Reis, Poon och Murphy (2006) visade i sin studie att 

riskbeteenden hos ungdomar i sexuella minoritetsgrupper (homosexuell, bisexuell och 

mestadels heterosexuell) var högre än hos ungdomar i majoritetsgrupper (heterosexuell).  

Ett riskbeteende var användning av droger. Ungdomarna i minoritetsgruppen, främst de 

homosexuella och bisexuella använde droger i högre grad än de i majoritetsgruppen. 

Ungdomar som blivit utsatt för sexuella övergrepp hade en högre risk att bli smittad av 

HIV på grund av att de, efter övergreppen, utvecklat ett sexuellt riskbeteende. Det visade 

sig även att de manliga ungdomarna hade ett högre riskbeteende. Detta resultat som går 

över ett årtionde visade skillnader i risker mellan kön, sexuell läggning och 

övergreppsstatus. Skillnaderna var konstanta över lång tid. Resultatet upprepades.   
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Miljö

Busen, Marcus och Sternberg (2006) jämförde två grupper: en grupp i storstadsmiljö och 

en grupp i förortsmiljö. I förortsgruppen var manligt kön och alkoholkonsumtion relaterat 

till risktagande. Med risktagande menas sexuella risker som leder till HIV. I 

storstadsgruppen var droganvändning ute på gatan relaterat till risktagande. Ungdomarna 

i storstadsgruppen visade sig vara mer inblandad i aktiviteter som innebar hög risk än de i 

förortsgruppen. 

Personliga erfarenheter

I följande kategori presenteras personliga erfarenheter och subkategorierna: familjens 

inflytande och  uppelvelse av psykiskt och fysiskt våld. Familjer visade sig ha olika 

strategier för att reducera sexuellt riskbeteende hos deras ungdomar. Upplevelse av 

psykiskt och fysiskt våld ledde till sexuella riskbeteenden. 

Familjens inflytande

Unga kvinnors uppfattningar om att bli smittad av HIV har visats i en studie av 

Hutchinson (1999). Uppfattningarna påverkades av flertalet familjefaktorer. I familjer där 

föräldrarna hade informerat sina barn om HIV och sätt att skydda sig, ansåg inte de unga 

kvinnorna sig vara i riskzonen. Dessa kvinnor utsatte sig mer sällan för sexuellt 

riskbeteende som till exempel att inte använda kondom vid samlag, de valde hellre att 

skydda sig. Studien visade att det är positivt att föräldrar undervisar sina barn men för att 

det ska få rätt effekt på ungdomarna behöver föräldrarna få stöd och utbildning om HIV. 

I studien av Mahat och Scoloveno (2006) visade det sig däremot att föräldrar inte 

undervisar sina ungdomar om sex. Orsaken var att föräldrarna inte tror att ungdomarna 

var sexuellt aktiva och att om ungdomarna fick information kunde de påverkas att börja 

ha sex, något som föräldrarna motsatte sig.

Glenn, Demi och Kimble (2008) hade i deras artikel riktat in sig på hur fäder påverkade

sönernas förhållande till sex. Ju bättre sönerna uppfattade fädernas information, som till 

exempel förebyggande av HIV, desto mer ökade sönernas självförtroende att avstå från 
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sex. Om fadern misstyckte att ha sex före äktenskapet avstod fler söner från att ha det. 

Ungdomar som fått mindre uppfostran och information av sina föräldrar löpte större 

hälsorisker som till exempel att smittas av HIV. Fäderna skulle utrycka sin tro och sina 

normer om ungdomars sexualitet och HIV förebyggande råd. Detta inkluderade antingen 

att avstå från sex eller att utöva säkert sex. 

Upplevelse av psykiskt och fysiskt våld

Unga kvinnor kunde påverkas av förhållanden som innehållit psykiskt och fysiskt 

övergrepp. I denna studie ingick två grupper. En grupp kvinnor hade inte blivit utsatt för 

övergrepp i relationer och den andra gruppen kvinnor hade blivit utsatta. Kvinnor som 

inte upplevt övergrepp använde oftare kondom och detta var relaterat till låg HIV risk. 

Kvinnor som hade upplevt övergrepp av partner visade sig ha lägre självförtroende att 

använda kondom. Dels vågade de inte säga till sin partner eftersom de var rädda för 

ytterligare övergrepp samt att partnern skulle anklagas för att ha varit otrogen. De kände 

sig även hjälplösa i att ändra sin partners beteende. Erfarenheten av övergreppen ledde till 

att dessa kvinnor fortsatte med sexuellt riskbeteende även i kommande förhållanden 

(Teitelman, Ratcliffe, Dichter & Sullivan, 2008).

Kunskap och information

Under denna kategori redovisades hur viktig kunskap och information var.

Subkategorierna som ingick är bristande kunskap, strategier genom kunskap och 

information via sjuksköterskan. Kunskap var den största bristande faktorn till varför 

ungdomar påverkades till sexuella riskbeteenden. Ungdomar använde sig av olika 

strategier för att skydda sig mot HIV. Sjuksköterskan hade en viktig roll i undervisning 

till ungdomar. 

Bristande kunskap

I en studie från Nepal av Mahat och Scoloveno (2006) användes en enkät med 

poängsystem för att räkna ut hur mycket ungdomar kunde om HIV. Den visade att 6,7 

procent hade hög kunskap om HIV. 16,7 procent hade låg kunskap. Majoriteten 76,6 

procent hade medelkunskap. De flesta visste att HIV smittas via delad kanylanvändning 
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vid drogmissbruk, samlag och från en infekterad gravid kvinna till hennes ofödda barn. 

Få visste att smitta kan överföras genom användning av samma rakhyvel och pipor 

innehållande kokain. Studien visade även en skillnad på kunskap mellan könen. De 

manliga ungdomarna hade mer kunskap generellt än dem kvinnliga ungdomarna. 

Ungdomarna trodde sig inte vara i riskzonen att smittas av HIV eventuellt på grund av 

bristande kunskap.

Många unga kvinnor hade inte tillräckligt med kunskap om sexuella risker. De hade lite 

kunskap om vad ett riskbeteende kunde vara som till exempel analsex och hur de skulle 

bära sig åt för att ha en preventionsstrategi. De hade även lite eller missuppfattad kunskap 

om hur HIV smittar (Morrison-Beedy, Carey & Aronwitz 2003).

Facente (2001) undersökte bland annat hur hög kunskap high school studenter hade om 

HIV infektion. Resultatet var att 33 procent hade hög kunskap om detta. Ungdomarna 

trodde att de hade god kunskap om HIV och HIV-smitta, men resultatet av enkäten som 

användes visade det motsatta. Ungdomarna hade låga testresultat på mängden av 

kunskap. Ett exempel på detta var att ungdomarna trodde att de kunde få HIV genom att 

donera blod. Slutsatsen av kunskapsdelen i studien var att ungdomarna har en viss 

kunskap om HIV men den är inte tillräcklig. Konsekvenserna av denna låga kunskap 

ökade riskbeteendet som kunde leda till HIV-smitta. Studien visade att mer kunskap 

skulle ges till ungdomar. När kunskap fanns skulle den omvandlas till beteende.

Strategier genom kunskap

Hutchinson, Sosa och Tompson (2001) belyser vilka sexuella strategier unga medvetna

och väl informerade kvinnor hade för att skydda sig mot HIV.  Kondomanvändning var 

en vanlig faktor men det fanns fler strategier än så. Att avstå från sex och att göra ett HIV 

test för sig och sin partner var vanligt. Andra strategier var att välja säkra partners, vägra 

sex utan kondom, prata om sexuella risker med sin partner och välja en partner som inte 

haft sex med någon annan. Kvinnorna i denna studie visade sig ha tänkt över att det fanns 

risker för HIV och de använde sig ofta av säkra skydd. Man kom även fram till att det 

ändå behövs information till de unga kvinnorna så att de använder sig av rätt skydd vid 
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rätt tillfälle.

Morrison-Beedy, Carey, Aronowitz, Mkandawire och Dyne (2002) skrev att en av de 

viktigaste delarna i att förhindra HIV var att ge ungdomarna rätt information. Det uppstod

ofta felaktig information. För att få rätt information att nå fram till ungdomarna i studien 

använde sig författarna sig av olika aktiviteter. Till exempel ett spel ”Step by step of 

condom use” eftersom många av ungdomarna inte visste hur man använder en kondom. 

En annan aktivitet var rollspel för att hjälpa ungdomarna att diskutera användning av 

kondom med sin partner.

Information via sjuksköterskan

Stewart, DiClemente och Ross (1999) tog upp att sjuksköterskan hade en av de viktigaste 

rollerna i att informera ungdomar om HIV-relaterad kunskap och attityder. Målet var att 

höja sjuksköterskans medvetande om HIV risk till ungdomar för att höja deras trygghet 

och ge utbildning i prevention till dem. Medvetenhet om att se till att information nådde

fram till alla unga patienter var viktigt. Det handlade om olika kulturer men även att nå 

fram till unga som inte tillhörde den samhällsgrupp som sjuksköterskan själv tillhörde. 

Detta var en utmaning men författarna kom fram till att med hjälp av trygghet, 

medvetenhet och öppenhet kunde sjuksköterskan nå fram.

Diskussion

Resultatdiskussion

Syftet med studien var att belysa faktorer som påverkar ungdomars riskbeteende gällande 

HIV. Detta syfte anser vi vara besvarat i denna studie. Resultatet i litteraturstudien visar 

på att det finns många faktorer som påverkar ungdomars riskbeteende. Faktorer som 

ungdomars risktagande, personliga erfarenheter och kunskap och information kunde 

påverka stort. Det som visats vara en av de största faktorerna som påverkar ungdomars 

riskbeteende är bristande kunskap.

Närstående till ungdomar har visat sig ha stort inflytande enligt denna litteraturstudie.  

Det innebär att stöd bör ges till föräldrarna. Även de måste få kunskap så de kan se till att 



14

deras ungdomar lever hälsosamt. Det är viktigt att ha en öppen dialog om till exempel sex 

och samlevnad anser vi. Hutchinson (1999) har i sin studie kommit fram till att i familjer 

där föräldrarna undervisar sina ungdomar om risker med sex, till exempel HIV, utsätter 

sig ungdomarna mer sällan för sexuellt riskbeteende. I studien av Mahat och Scoloveno 

(2006) visade det sig däremot att föräldrar inte undervisar sina ungdomar om sex. De 

trodde inte att ungdomarna var sexuellt aktiva och om dessa fick information kunde de 

påverkas att börja ha sex, något som föräldrarna motsatte sig till.

Denna litteraturstudie visar tydligt att kunskap om HIV hos ungdomar inte är tillräcklig. 

Många av ungdomarna i flera av studierna tror sig veta mer än vad undersökningarna 

visar. Självförtroende om kunskap finns det gott om men frågan är om kunskap verkligen 

finns. Ungdomar har olika strategier att lära sig om HIV och att tillämpa prevention så att 

de inte blir smittad. Studierna visar att det finns många vägar att ta men det verkar inte 

finnas tillräckligt med resurser. Det handlar inte bara om att ge ungdomar kunskapen, det 

handlar även om att göra det på rätt sätt. De bör inte bara höra talas om HIV utan de 

måste ta till sig informationen. I en studie av Anderson, Nyamathi, McAvoy, Conde och 

Casey (2001) berättar ungdomar om hur de uppfattar information om HIV. Många av 

föreläsningarna de deltagit i hade inte fångat deras intresse och motiverat dem till 

riskreducerande försiktighetsåtgärder. De ansåg att det som fångat deras intresse och fått 

dem att tänka på HIV som ett problem i relevans till sig själva var föreläsningar av någon 

som var smittad av HIV. Genom detta lärde de sig om allt vad det innebär att vara 

smittad, inte bara om sjukdomen utan även allt runtomkring, och det av någon de såg som 

trovärdig. Vi anser att en sjuksköterska inte endast kan säga att HIV är farligt och att 

ungdomarna måste skydda sig mot det. Informationen måste nå fram på ett sätt som gör 

att ungdomarna förstår att detta är något som kan drabba dem. Med den insikten förstår 

de att HIV är något att skydda sig från. Häggström-Nordin et al. (2002) visar i sin studie 

att ungdomar anser att de får för lite sexualundervisning i skolan. Det är ett 

varningstecken man bör ta på allvar anser vi. Det visar att undervisningen i skolan har 

stora brister och måste förbättras.   

Eftersom sjuksköterskans roll diskuterats i de flesta artiklarna har yrket en viktig roll och 
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ett stort ansvar i att reducera sexuella riskbeteenden hos ungdomar. Mycket pekar på att 

ungdomars hälsa är i fara. Glenn et al. (2008) skriver att ungdomars hälsa, att bli smittad 

av HIV är mer hotat än någonsin. Sjuksköterskan är nyckeln i arbetet med HIV 

prevention och bör informera om detta i samband med hälsoundervisning. I 

sjuksköterskans kompetensbeskrivning (URL 2) står det att sjuksköterskans uppgift är att 

förebygga ohälsa. Ett exempel på detta ansvar är arbete med HIV prevention.

Hälsoundervisning är en del i sjuksköterskans arbete och vi anser att det är viktigt att inte 

bara kunna undervisa utan också nå ut till ungdomarna. Hutchinson et al. (2001) skriver 

om hur information ska nå fram till ungdomar. Sjuksköterskan ska se över sina egna 

värderingar om ungdomars sexualitet och tänka vad som kan minska deras riskbeteenden. 

Vid samtal ska sjuksköterskan skapa en ickedömande atmosfär, vara ärlig och acceptera 

olika sexuella beteenden. Vi tycker att det krävs en sjuksköterska som är öppen och insatt 

i ämnet men även är integrerad i ungdomskulturen. Sjuksköterskan bör ta hänsyn till 

ungdomars olikheter och se varje individ. Morrison-Beedy et al. (2002) kom fram till att i 

fokus grupper tenderar ungdomar att konversera med varandra om HIV prevention på ett 

sätt som frambringar lösningar och identifierar problem. Sjuksköterskans förmåga att 

använda sig av terapeutisk kommunikation samt deras goda intervjuteknik visade på stor 

nytta i arbete med HIV prevention.

Vi menar att kvinnor är en utsatt grupp eftersom de inte ser sig vara i risk för smitta. De 

behöver bli medveten om sin egna risk och detta kan nås med sjuksköterskans 

undervisning och stöd. Myter om HIV är något som finns i samhället, i sin undervisning 

kan sjuksköterskan slå hål på dessa och förmedla rätt information.

Vissa tror att de inte kommer drabbas av en sjukdom. Andra är medvetna om risker men 

vet inte hur de ska bete sig. Sjuksköterskan kan ha olika strategier i sin hälsoundervisning 

för att nå fram till alla. Facente (2001) skrev att målet med hälsoundervisning var att få 

människor som undviker hälsoproblem att inse sina risker. Dessa människor måste tro 

och förstå riskzoner. Det uppnås genom att trigga det hälsobeteendet som är främjande.

Vi anser att mer hälsoundervisning behövs ute på skolor och i samhälllet. Det ökar 
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kunskapen, minskar sexuella risktaganden och främjar hälsa.

Metoddiskussion

Sökningar efter artiklar gjordes på Pubmed och Cinahl. Sökorden inkluderade ordet 

Nurs* därför att det gav en större bredd i sökningen och artiklarna blev mer inriktad på 

omvårdnad. Samtliga inkluderade artiklar kom från Pubmed med anledningen att dessa 

hade bättre kvalité. Tanken fanns under arbetets gång att artiklar från mer än en databas 

skulle ge uppsatsen mer bredd. När resultatet på Cinahl tittats igenom en gång till mer 

noggrant fann vi att dessa artiklar inte passade in. Abstrakt valdes som begränsning när 

sökningarna gjordes och gav goda förutsättningar för att välja ut bra artiklar på en gång. 

Arbetet blev effektivt. När urval gjordes valdes både kvalitativa och kvantitativa artiklar 

ut för att detta gav en bredd i uppsatsen. De kvantitativas ofta numeriska och 

tabellformade utformning blandat med de kvalitativas berättelser och direkta intervjuer 

gav både fakta i siffror och berättelser. När artiklarna skulle bearbetas fanns vissa 

problem med att översätta de engelska artiklarna direkt till svenska. Hjälpmedel som 

engelsk ordbok användes och diskussioner mellan författarna utfördes. Resultatet 

utformades tillsammans. Detta gjorde att resultatet fick tillförlitlighet. Många studier är 

inriktad på ungdomar inom specifika bostadsområden. Detta kan vara en begränsning i 

denna uppsats, mer djup finns att fånga. Många av artiklarna kommer ifrån USA. Det är 

ett stort land och det bör tas hänsyn till att många olika kulturer finns i det landet. 

Beroende på var i landet studien är utförd kan den ge olika resultat. För att få ett större 

perspektiv skulle det varit undersökningar från fler delar av världen. Önskvärt hade varit 

att ha fler artiklar från Sverige. Om vi använt andra sökord hade vi eventuellt fått fler

resultat med svenska artiklar. 

Slutsats

Det framkommer i denna litteraturstudie att kunskap är nyckeln till att hindra 

smittspridningen av HIV bland ungdomar. Svårigheten är hur kunskapen ska förmedlas. 

Sjuksköterskan har en viktig roll i att informera på rätt sätt för att förbättra ungdomars 

hälsoriskbeteende. Denna uppsats ger en bild om ungdomars beteenden och uppfattningar 

som kan hjälpa sjukvårdspersonal i sitt arbete. Sjuksköterskan bör få mer utbildning i 



17

bemötande med människor. Den fortsatta forskningen bör kanske ha mer fokus på

sjuksköterskans arbete. 
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Bilaga 1.

Klassificering och värdering

Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet av studier med kvantitativ metod.

I= Hög kvalitet II= Medel III= Låg kvalitet

RCT Större välmonitorerad multicenter- Randomiserad studie med för få

studie med adekvat beskrivning patienter och/eller för många

av protokoll, material och delstudier, vilket ger otillräcklig

metoder inklusive behandlings- - statistisk styrka. Bristfälligt antal

teknik. Patientmaterialet till- patienter, otillräckligt beskrivet

räckligt stort för att besvara eller stort bortfall.

frågeställningen.

CCT Väldefinierad frågeställning, Litet antal patienter, tveksamma

tillräckligt antal patienter och - statistiska metoder.

adekvata statistiska metoder.

DS Stort konsekutivt patientmaterial Begränsat patientmaterial och

som är väl beskrivet och Otillräckligt beskrivet, alltför kort

analyserat med adekvata - Uppföljning eller inadekvata

statistiska metoder (t.ex. multi- statistiska metoder.

variantanalys, fall-kontroll-

metodik, etc.). Lång uppföljning.

K Väldefinierad frågeställning. Vagt definierad frågeställning.

Relevant och tydligt beskrivet Otydligt beskrivet urval.

urval. Tydligt beskriven data- Otillräckligt beskriven data-

insamling och analysmetod. - insamling och analysmetod.

Logiskt och begripligt beskrivna Vagt beskrivna tolkningar och

tolkningar och slutsatser. slutsatser. Oklar kommunicera

God kommunicerbarhet och barhet och replikerbarhet.

replikerbarhet.

Randomiserad kontrollerad studie (RCT) är en prospektiv studie som innebär att 

undersökningsgrupper jämförs. Deltagarna fördelas slumpvis till en kontrollgrupp eller 

experimentgrupper.

Kontrollerad klinisk studie (CCT) innebär att experimentgrupp jämförs med en 

kontrollgrupp eller med en tidigare kontrollgrupp.

En deskriptiv studie (DS) beskriver förekomst, samband eller händelseförlopp hos en 

definierad grupp och saknar jämförelsegrupp.
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En kvalitativ studie (K) innebär att insamlade data - i form av t.e.x intervjuer, berättelser 

eller observerade beteenden - analyseras och presenteras med syfte att få en bredare 

förståelse för livsvärden och individens upplevelser och erfarenheter.
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Bilaga 2.

Granskningsprotokoll för studier med kvalitativ- och
kvantitativ metod 
(Omarbetad utifrån granskningsmall för SBU (Hellzén, Johanson & Pejlert, 1999)

Artikelgranskning

Artikel nr:………….

Granskare:…………………………………………..

Författare:…………………………………………………………………………………

…….………………………………………………………………………………………

…………..

Titel:………………………………………………………………………………………

…….………………………………………………………..………………………………

…………

Årtal:………..

Tidskrift:……………………………………………………………

Land där studien utfördes: 

………………………………………………………………………

Typ av studie:  Original         □        Review         □    Annan    □…………………..

    Kvantitativ     □        Kvalitativ     □

Område:  

1……………………………………. □

2…………………………………….. □

3…………………………………….. □
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4…………………………………….. □

Kvalitetsbedömning: Hög (I)  □ Medel  (II)  □ Låg (III)  □

Kommentar:………………………………………………………………………………

…….………………………………………………………………………………………

………….…………………………………………………………………………………

………………. Fortsatt bedömning:    Ja □     Nej □ 

Motivering:…………………………………………………………………………………

…..

KVALITETSBEDÖMNING

Frågeställning/hypotes:…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………

Typ av studie

Kvalitativ:        Deskriptiv               □             Intervention        □

                          Annan                      □...........................................................................

Kvantitativ:      Retrospektiv          □         Prospektiv          □

                           Randomiserad         □             Kontrollerad       □

                           Intervention            □             Annan                 

□...................................

Studiens omfattning:    Antal försökspersoner (N):………..       Bortfall (N) 

………………
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Tidpunkt för studiens genomförande?.........................................   Studiens 

längd…………… 

Beaktas: Könsskillnader?     Ja □      Nej □            Åldersaspekter?    Ja  □    Nej □

Kvalitativa studier

Tydlig avgränsning/Problemformulering? Ja            Nej  

Är perspektiv/kontext presenterade? Ja            Nej  

Finns ett etiskt resonemang? Ja             Nej  

Urval relevant? Ja             Nej  

Är försökspersonerna väl beskrivna? Ja             Nej  

Är metoden tydligt beskriven? Ja             Nej  

Kommunicerbarhet: Ges en klar bild av resultat? Ja             Nej  

Giltighet: Är resultatet logiskt, begripligt, i

överensstämmelse med verkligheten, fruktbar/nyttigt? Ja             Nej   

Kvantitativa studier

Urval:     Förfarandet beskrivet Ja □ Nej □

               Representativt                           Ja □              Nej □

               Kontext Ja □ Nej □

Bortfall:  Analysen beskriven Ja □ Nej □

                Storleken beskriven Ja □ Nej □

Interventionen beskriven Ja □ Nej □

Adekvat statistisk metod Ja □ Nej □

Vilken statistisk metod är använd?
………………………………………………………………………………………………

…..…………………………………………………………………………………………

………..



25

Etiskt resonemang Ja □ Nej □

Hur tillförlitligt är resultatet?

Är instrumenten  -valida Ja □ Nej □

                            -reliabla Ja □ Nej □

Är resultatet generaliserbart? Ja □ Nej □

Huvudfynd:

………………………………………………………………………………………………

… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………

                                 



26

Bilaga 3.

Resultatdelens analyserade litteratur
Författare
Årtal
Land

Busen, Marcus, 
Sternberg
(2006)
USA

Facente.
(2001)
USA

Glenn, Demi, 
Kimble
(2008)
USA

Hutchinson
(1999)
USA

Studiens syfte Jämföra risktagande 
uppfattningar och 
beteenden hos 
mellanstadieungdomar 
i städer och förorter.  

Att undersöka vad 
High- School 
studenter vet om 
HIV-infektion och 
hur de uppfattar sina 
egna sexuella 
riskbeteenden.

Undersöka hur fäder 
till Afrikan-
Amerikanska 
manliga ungdomar 
påverkar deras 
självförtroende att 
avstå eller ha 
skyddat sex för att 
förhindra HIV.

Identifiera individ 
och familje faktorer 
som influerar risk 
uppfattning för 
sexuellt överförbara 
sjukdomar hos unga 
heterosexuella 
kvinnor.

Design/ 
Intervention/
Instrument

Kvantitativ
enkät

Kvantitativ 
kontrollerad 
enkätundersökning.

Kvantitativ
enkät

Kvantitativ
telefonintervju

Deltagare
(Bortfall)

N = 84
(10)

N = 78
(0)

N = 75
(5)

N = 93
(0)

Analysmetod Crohnbach´s 
coefficient alpha, chi 
square, multiple 
regression

Enkätmätning. Hierarkisk multipel 
linjär regression

Logistisk regression, 
Crohnbach´s alpha, 
chi square, test-
retest, Spearman´s 
rho

Huvudresultat Båda grupperna 
visade farliga, 
psykiskt skadande och 
spänningssökande
riskbeteenden.
I förortsgruppen var 
manligt kön och 
alkoholanvändning 
relaterade till 
risktagande. I 
stadsgruppen utvisade 
sex och 
droganvändning större 
risktagande. 

Många av 
ungdomarna hade 
högt  självförtroende 
om att de visste 
mycket om HIV men 
resultatet visar att de 
inte visste tillräckligt. 
Resultatet visar även 
att det inte räcker att 
ungdomar vet mycket 
om HIV, kunskapen 
måste även bli till 
beteenden.

Fäderna påverkade 
deras söners 
självförtroende i att 
avstå från sex. 
Uppfattade sönerna 
fädernas 
kommunikation om 
sex ökade sönernas 
självförtroende att 
avstå från sex.

Kommunikation om 
sexrisker med 
föräldrarna ökade de 
unga kvinnornas 
odds att se sig själva 
utanför riskzonen för 
smitta.  
Kondomanvändning, 
tillfredsställande 
förhållande, och tro 
att partnern inte är 
smittad var orsaker 
till varför kvinnorna 
ej trodde de var i 
riskzon. 

Studiedesign 
kvalitet

CCT (I) CCT ( II) CCT (II) CCT (II)

Författare
Årtal
Land

Hutchinson, Sosa, 
Thomson.
(2001)
USA

Mahat, Scoloveno
(2006)
Nepal

Morrison-Beedy, 
Carey, Aronwitz
(2003)
USA

Morrison-Beedy, 
Carey, Aronowitz, 
Mkandawire, Dyne.
(2002)
USA

Studiens syfte Att ta reda på vilka 
andra skyddande 
strategier förutom 
kondom som unga 
kvinnor kan använda 

1; Utforska Nepal 
ungdomars kunskap, 
attityder och tro om 
HIV/AIDS. 2; 
identifiera skillnader 

Att presentera unga 
kvinnors kunskap 
och risker om HIV i 
en förintervention.

Identifiera grader av 
HIV-relaterad 
information-, 
motivation- och 
beteende-kunskaper 
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sig av för att minska 
risken för HIV.

i kunskap om 
HIV/AIDS beroende 
på kön.

hos kvinnliga 
ungdomar i riskzon.

Design/intervention/
Instrument

Kvalitativ, intervjuer Kvantitativ
enkät

Kvantitativ, 
Frågeformulär

Kvalitativ
fokusgrupper

Deltagare
(Bortfall)

N = 234
(0)

N = 150
(0)

N = 129
(0)

N = 30
(0)

Analysmetod Kvalitativ 
innehållsanalys

Cronbach´s alpha Kontentanalys

Huvudresultat De skyddande 
strategier, förutom 
kondom, som unga 
tjejer mellan 15-19 
använder sig av är att 
avstå från sex, göra 
HIV-test, välja säkra 
partners som levt i 
monogami och prata 
med sin partner om 
skydd och sexuella 
risker. Man såg även 
att sjuksköterskor 
ska vara medvetna 
om att de unga inte 
vet allt om HIV och 
att sjuksköterskor 
har en viktig 
informativ roll.  

Majoriteten av 
ungdomarna hade 
medel grad av 
kunskap om 
HIV/AIDS, men 
saknade kunskap om 
smitta och 
prevention av 
HIV/AIDS. De flesta 
ansåg sig inte i 
riskzon för att 
smittas,

Olika huvudämnen  
testade de unga 
kvinnors kunskap, 
dessa gav svar på hur 
stor kunskap de hade 
om HIV och sexuella 
riskfaktorer. 
Resultatet visade på 
att kvinnorna inte vet 
tillräckligt.

Man fann 
missuppfattningar 
om HIV-relaterad 
information samt 
faktorer som kan 
motivera till 
riskbeteenden. 

Studiedesign -
Kvalitet

K  (II) CCT (II) CCT (II) K (II)

Författare
Årtal
Land

Saewyc, Skay, 
Richens, Reis, 
Poon, Murphy
(2006)
USA

Stewart, 
DiClemente, Ross.
(1999)
USA

Teitelman, 
Ratcliffe, Dichter, 
Sullivan.
(2008)
USA

Zwane, Mngadi, 
Nxumalo.
(2004)
Afrika

Studiens syfte Jämföra 
förekomsten av 
individuella HIV 
riskbeteenden hos 
unga studenter i 
Pacific Northwest.

Ta reda på om 
sjuksköterskor blir 
bättre och tryggare 
att ge rådgivning 
om HIV till 
ungdomar när 
sjuksköterskas 
attityd och kunskap  
utvecklats.

Att se om 
psykiskt/fysiskt 
våld mot unga 
kvinnor kan 
påverka dem att 
utveckla beteenden 
som blir en risk för 
HIV.

Att lära sig av 
ungdomarna själva 
varför de använder 
sig av sexuella 
riskbeteenden.

Design/intervention/
Instrument

Kvantitativ 
enkäter

Kvantitativ, 
randomiserad 
kontrollerad, 
workshop.

Kvantitativ, 
kontrollerad, 
intervjuer.

Kvalitativ, ?  
fokusgrupper och 
workshops

Deltagare
(Bortfall)

N = 800750
(0)

N = 88
(5)

N = 2629
(571)

N = 144
(0)

Analysmetod Chi square Spearman 
korrelation och 
Mancova analys.

Chi square, Fishers 
exact, Mann-
whitney U-test, 
logisk regression.

Innehållsanalys

Huvudresultat Homosexuella och 
bisexuella 
ungdomar hade 
högre risk för HIV 
än heterosexuella 
och mestadels 

Sjuksköterskor som 
fått mycket 
information och 
kunskap om HIV 
kan hjälpa 
ungdomar att 

Det fanns samband 
mellan tidigare 
psykiskt/fysiskt 
våld mot unga 
kvinnor och 
kvinnornas 

Man fann fyra 
huvudteman som 
handlade om risker: 
sexuella 
riskbeteenden, sex 
för första gången, 
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heterosexuella 
undomar. De som 
blivit sexuellt 
utnyttjade hade 
större risk än de 
som ej hade blivit 
utnyttjade.

reducera deras risk 
nivåer för att 
drabbas av HIV. I 
studien höjdes 
sjuksköerskans 
medvetenhet om 
HIV och ungdomar. 
Detta gav trygghet 
och säkerhet i att 
informera denna 
unga population om 
hur de ska skydda  
sig.

bristande 
användning av 
kondom.De som 
bilvit utsatt för våld 
använde kondom 
mer sällan, de var 
rädda för att säga 
till männen. 
Sjuksköterskans 
funktion är viktig, 
det behövs mer 
hjälp för dessa unga 
kvinnor.

att lita på sin 
partner och 
grupptryck.

Studiedesign -
Kvalitet

RCT (II) RCT (I) CCT (I) K (II)


