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främst fokuserat på attityder till kondom och kondomanvändning. I 

dagsläget saknas forskning kring sambandet mellan sexuellt 
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signifikanta samband hittades; bland annat mellan social förmåga och 

impulsiva sexuella beteenden. När enbart sexuellt riskbeteende 
studerades så fanns signifikanta medelvärdesskillnader mellan könen. 
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Abstract 

Earlier research on sexual risk-taking in Sweden has primarily 
concerned attitudes towards condom and condom use. In the current 
situation, research on the relationship between sexual risk-taking and 

personality in Sweden is still missing. A survey was conducted among 
59 young adults to investigate relationship between sexual risk-taking 

and personality. Some significant relationships were found; for 
instance between social ability and impulsive sexual behaviors. When 
only sexual risk-taking was considered, there were significant mean 

differences between the genders. Also, self-confidence was found to 
be an important component for general sexual risk-taking among men 

and women.  
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Sexuellt riskbeteende och personlighet 

För många i dagens samhälle utgör sex i bemärkelsen en man och en kvinna i en stadig 

relation som har vaginalt samlag i reproduktionssyfte, endast en bråkdel av innebörden av sex. 

Det finns många anledningar till att ha sex med en annan individ; allt från exempelvis kärlek, 

reproduktion och omtanke, till ren njutning, hämnd eller att tjäna något på det. Generellt sett 

tycks kvinnor och män ha samma huvudanledningar till sex även om skillnader finns mellan 

könen (Meston & Buss, 2007).             

Vår personlighet avspeglas på olika sätt i vårt beteende, även vårt sexuella beteende, 

dels gällande anledningar till att ha sex, men även hur man utövar sex och vilka strategier man 

använder för att få sex (Meston & Buss, 2007). Även om sex innebär mycket positivt, i form 

av njutning och välmående, finns negativa sidor. Exempelvis i form av psykisk påfrestning till 

följd av grupptryck, som kan få en att involvera sig i sexuella aktiviteter som man inte är helt 

bekväm med, men även till följd av allmänna föreställningar om hur ens sexliv bör se ut, 

vilket kan fungera normativt, tvingande och begränsande. Man kan även råka ut för fysiska 

och psykiska problem relaterat till sexuella övergrepp. Utöver detta finns även hälsorelaterade 

faktorer med könssjukdomar och smittospridning till följd av sexuellt risktagande.  

Sexuellt risktagande, motsatsen till säkert sex, är svårdefinierat och många definitioner 

existerar. Det definieras emellertid i några studier som att ha haft tre eller fler sexpartners det 

senaste året (Hultgren, Petersson & Dahlstedt, 2011; Turchik & Garske, 2009). Sexuellt 

risktagande kan även definieras som att utöva sex på ett sätt som utsätter individen eller 

sexpartnern för risker (Olovsson & Ronnå, 2012; Ungdomsmottagningen [UMO]). 

Sexuellt risktagande i Sverige 

Det finns tecken som tyder på att det sexuella risktagandet har ökat sedan slutet på 1990-talet 

(Socialstyrelsen, 2009). Sannolikt har flera faktorer bidragit till detta. Bland annat så gör en 
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tidig sexdebut och ett senare bildande av familj att man måste skydda sig mot sexuellt 

överförbara infektioner, STI, under en längre tidsperiod än tidigare. Sexdebuten görs i Sverige 

i genomsnitt vid 16 års ålder och 2007 beräknades kvinnor i genomsnitt få sitt första barn vid 

28,6 års ålder, jämfört med männen som var 31,1 år (Socialstyrelsen, 2009). Utöver detta 

utsätts man för fler risker som ett resultat av fler tillfälliga partners, en liberalare syn på sex, 

motvilja till kondom och/eller okunskap om riskerna kopplade till STI, ökad användning av 

hormonella preventivmedel, samt vanligare förekomst av sex ”första kvällen” (Olovsson & 

Ronnå, 2012; Socialstyrelsen, 2009).  

Fasta relationer är för många inte längre en förutsättning för att ha sexuellt umgänge. 

Detta kan bland annat speglas i ett ökat antal sexpartners en individ har under sin livstid. Män 

visar konstant högre värden än kvinnor på bland annat antal sexpartners, antal gånger de haft 

sex ”första kvällen” och attityd till tillfälliga partners. Det är dock hos kvinnor den största 

procentuella ökningen kan ses över tid (Socialstyrelsen, 2009). Män tar emellertid generellt 

sett större sexuella risker än kvinnor (Turchik & Garske, 2009). 

Sexuellt överförbara infektioner 

Unga vuxna är sämst i Sverige på att använda kondom och är också 

den åldersgrupp som i högst grad råkar ut för könssjukdomar och 

oönskade graviditeter. Detta handlar i många fall snarare om attityder 

kring användning av kondom eller andra skydd, än om brist på 

information och kunskap. (Riksförbundet för sexuell upplysning 

[RFSU], 2009c). 

I Sverige erbjuds kostnadsfri undersökning och behandling för de STIs som regleras av 

smittskyddslagen. Där inkluderas hepatit B, hepatit C, klamydia, gonorré, syfilis och humant 

immunbristvirus, HIV (RFSU, 2009b), varav klamydia är den i särklass vanligaste. 
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Symptomen för klamydia yttrar sig inte alltid, vilket kan innebära att en smittad person inte 

testar sig och att behandlingen blir fördröjd. Fördröjd eller utebliven undersökning och 

behandling innebär en risk för sterilitet eller nedsatt fortplantingsförmåga för den smittade 

individen (Socialstyrelsen, 2009), samt en ökad risk att omedvetet föra smittan vidare till 

andra.  

Virusinfektionen HIV är ett problem i Sverige, men bromsmediciner har resulterat i att 

det till skillnad från några decennier sedan inte längre är en självklarhet att man kommer att 

dö i förtid eller att smittan utvecklas till förvärvat immunbristsyndrom, AIDS. Detta innebär 

ljusare framtidsutsikter än tidigare för de drabbade och deras närstående. Sjukdomen 

klassificeras emellertid som kronisk då smittade individer under resten av sitt liv kommer att 

vara i behov av medicinering och då deras liv kommer att begränsas. Exempelvis kan ens 

psykiska, fysiska och sexuella hälsa bli nedsätt och man kan komma att falla offer för 

allmänhetens fördomar (Socialstyrelsen, 2009). 

Kondomattityd 

Under de senare decennierna av 1900-talet har kondomanvändningen avtagit samtidigt som 

antalet fall av klamydia ökat (RFSU, 2010). Denna minskning av användandet av kondom 

tycks inte främst bero på okunskap utan snarare på negativa attityder gällande 

kondomanvändning (RFSU, 2009c), samt att man av olika anledningar väljer att inte utöva 

säkert sex trots att man känner till riskerna. Negativa attityder tycks dock återfinnas hos både 

de individer med brist på kunskap och de med god kunskap. De negativa attityderna verkar 

grundas i bland annat att kondom upplevs vara dyrt, minska njutningen och vara pinsamt att 

föra på tal. Det förekommer även att man avstår kondom till följd av att annan 

preventivmedelsmetod används (Olovsson & Ronnå, 2012). Andra metoder skyddar dock inte 
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mot STI utan bara mot graviditet, till skillnad från kondom som både skyddar mot STI och 

graviditet (RFSU, 2009a). 

Personlighet  

“Personlighet är uppsättningen av psykologiska egenskaper och mekanismer inom individen, 

som är organiserade och relativt varaktiga och som påverkar hans eller hennes interaktion 

med, och anpassning till, de intrapsykiska, fysiska och sociala miljöerna” (Larsen & Buss, 

2010, s. 4, vår översättning). Det finns olika sätt att beskriva personlighet. Ett sätt är att först 

identifiera och klassificera olika karaktärsdrag, för att sedan avgöra vilka karaktärsdrag och 

egenskaper som är viktigare än andra. Sedan kan man göra en taxonomi, en klassificering, 

som beskriver personlighet genom olika modeller. En tidig modell för personlighet bestod av 

tre karaktärsdrag, extraversion, neuroticism och psykoticism, och kallades PEN (upphovsman: 

Hans Eysenck). Denna utvecklades senare till en teori med fem egenskaper för att beskriva 

personligheten, den så kallade femfaktorteorin (Larsen & Buss, 2010). Det är svårt att härleda 

femfaktorteorin till en enstaka forskare, utan den bygger på många år av forskning och det är 

många som hjälpt till att utveckla den. 

Femfaktorteorin 

Femfaktorteorin är den teori inom personlighetsläran som har blivit mest uppmärksammad 

sedan slutet av 1900-talet. Den delar in personlighetsbegreppet i fem delar, faktorer. Dessa är 

öppenhet, O; samvetsgrannhet, C; extraversion, E; vänlighet, A; samt neuroticism, N. Teorin 

hävdar att alla personligheter kan beskrivas genom att kombinera olika nivåer av dessa fem 

faktorer. Varje faktor kan beskrivas utförligare på en rad olika sätt (Larsen & Buss, 2010).  

Öppenhet: Individer som har höga nivåer av faktorn öppenhet kan beskrivas som 

kreativa, intellektuella och fantasifulla, medan personer med låga nivåer av öppenhet är 

motsatsen. Personer som har en hög nivå av faktorn öppenhet kan exempelvis leva mycket 

kring drömmar, i avseendet att de i större utsträckning kommer ihåg sina drömmar, de i större 

utsträckning dagdrömmer och att de löser problem i sina drömmar. Karaktärsdraget öppenhet 
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kan även beskrivas som en generell öppenhet mot omvärlden, till exempel en tendens att 

prova nya smaker och maträtter samt att testa nya saker i allmänhet (Larsen & Buss, 2010).   

Samvetsgrannhet: Samvetsgranna personer kan ses som organiserade och noggranna, 

medan de som har låga nivåer av samvetsgrannhet snarare är slarviga och ovarsamma. 

Personer med höga nivåer av samvetsgrannhet utmärker sig genom punktlighet, hårt arbete, 

noggrannhet, ordningssinne samt sitt pålitliga beteende. Dessa individer har ofta mer positiva 

och engagerade sociala relationer, presterar bättre i skolan och är i större utsträckning än 

andra nöjda och trygga i sitt arbete. De som har låga nivåer av samvetsgrannhet tenderar 

däremot att prestera sämre både i skolan och på jobbet (Larsen & Buss, 2010). 

Extraversion: Personer med höga nivåer extraversion ses som pratsamma, bestämda och 

framåt. Introverta, de med låga nivåer av extraversion, ses istället som blyga och tysta. 

Individer med höga nivåer av extraversion tycker mycket om sociala tillställningar av olika 

slag och tycker om att prata mycket. Individer som är extraverta tenderar att vara lyckligare, 

särskilt i sociala situationer, det finns dock en del negativa sidor hos individer med höga 

nivåer av extraversion. Många av dessa tycker om att köra fort samtidigt som de lyssnar på 

musik i bilen, vilket kan få negativa konsekvenser i form av exempelvis trafikolyckor, till 

följd av bristande uppmärksamhet på trafiken (Larsen & Buss, 2010). 

Vänlighet: Personer med karaktärsdraget vänlighet kan beskrivas som varma, förstående 

och sympatiska, medan personer med låga nivåer av vänlighet snarare klassificeras som 

hårda, grymma och osympatiska. Individer med höga nivåer av faktorn vänlighet tenderar att 

försöka lösa konflikter med förhandling, medan individer med låga nivåer av vänlighet 

snarare hävdar sin makt vid en konflikt. Man kan säga att personer med höga nivåer av 

vänlighet kommer väl överens med andra och är omtyckta av andra, medan personer med låga 

nivåer av vänlighet ses som aggressiva och tenderar att hamna i många sociala konflikter 

(Larsen & Buss, 2010).  
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Neuroticism: Neurotiska personer anses vara lynniga, oroliga och osäkra, medan 

personer med låga nivåer av neuroticism beskrivs som emotionellt stabila, lugna och 

avslappnade. Personer med höga nivåer av neuroticism tenderar i större utsträckning att ha 

svårt att hantera olika stressorer samt med- och motgångar i livet, medan emotionellt stabila 

personer hanterar dessa saker på ett mycket bättre sätt (Larsen & Buss, 2010). 

Personlighetstest  

Personlighet kan mätas på en rad olika sätt; intervjuer, skattningar med mera. En 

svenskvaliderad översättning av ett självskattningsinstrument avsett att mäta personlighet är 

Personality Questionnaire, PQ (Charlotte Bäccman & Berit Carlstedt), som är baserat på 

faktiska beteenden istället för exempelvis attityder och som dessutom går snabbt att 

genomföra. PQ-testet delar in och mäter personlighetsbegreppet i sju aspekter: stresstålighet, 

självförtroende, humörstabilitet, kreativitets- och intellektsoberoende, hänsyn till och omtanke 

om andra, socialiseringsförmåga och social förmåga, samt noggrannhet och ordningssinne 

relaterat till arbete och uppgifter (Bäccman & Carlstedt, 2010). 

Kreativitets- och intellektsoberoende, PQO, syftar till att mäta individers färdigheter och 

förmågor när det gäller att tänka självständigt, vilket motsvaras av femfaktorteorins öppenhet, 

O. Noggrannhet och ordningssinne, PQC, relaterat till arbete och uppgifter syftar till att mäta 

femfaktorteorins samvetsgrannhet, C. Socialiseringsförmåga och social förmåga, PQE, syftar 

till att mäta socialt förtroende och viljan att arbeta med andra, vilket motsvarar en mer 

generell variant av femfaktorteorins extraversion, E. Hänsyn till och omtanke om andra, 

PQA, syftar till att mäta femfaktorteorins vänlighet, A (Bäccman & Carlstedt, 2010). 

Femfaktorteorins neuroticism, N, mäts enligt PQ av tre aspekter: stresstålighet, 

självförtroende, samt den negativa skalan humörinstabilitet. Stresstålighet, PQN1, syftar till 

att mäta en individs förmåga att prestera under press av olika slag; tidspress, arbeta med 
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mycket ansvar samt tvetydiga och tunga informationsflöden. Självförtroende, PQN2, syftar 

till att mäta individers sociala balans, medan den negativa skalan humörinstabilitet, PQN3, 

mäter individers förmåga att behålla lugnet (Bäccman & Carlstedt, 2010). I Tabell 1visas 

relationen mellan aspekterna i PQ och aspekterna i femfaktorteorin.  

Tabell 1 
Relationen mellan aspekterna i PQ och femfaktorteorins faktorer.  

Förkortningar 
PQ 

PQ Femfaktorteorin Förkortningar 
femfaktorteorin 

PQO Kreativitets- och intellektsoberoende Öppenhet O 

PQC Noggrannhet och ordningssinne Samvetsgrannhet C 

PQE Socialiseringsförmåga och social 

förmåga 

Extraversion E 

PQA Hänsyn till och omtanke om andra Vänlighet A 

PQN1 Stresstålighet Neuroticism N 

PQN2 Självförtroende Neuroticism N 

PQN3 Humörinstabilitet Neuroticism N 

 

Personlighet och risktagande 

Forskning (Hoyle, Fejfar & Miller, 2000) som undersökt relationen mellan personlighet och 

generellt risktagande visar på att det finns några samband mellan dessa gällande ”allmänt 

risktagande”. Studien undersökte personlighetsaspekten via fem grundläggande egenskaper; 

impulsivt sensationssökande, neuroticism-orolighet, aggression-fientlighet, aktivitet och 

socialiseringsförmåga. Vidare så undersöktes generellt risktagande via en uppdelning till sex 

olika områden; alkohol, rökande, droganvändning, sexuellt beteende, körvanor samt spelande 

med pengar. Resultatet visar att sexuellt risktagande, användandet av alkohol, nikotin och 

andra droger, alla är korrelerade med varandra. De andra två riskfyllda beteendena, körvanor 
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och spelande med pengar, var mindre korrelerade med de övriga riskfaktorerna. Analyserna 

visade på ett blandat resultat mellan personlighetsaspekterna och riskfaktorerna, det fanns 

signifikanta korrelationer mellan vissa personlighetsaspekter och vissa riskfaktorer. De 

faktorer som korrelerade signifikant med sexuellt beteende var impulsivt sensationssökande 

för båda könen, socialiseringsförmåga för män samt aggression-fientlighet för kvinnor.  

Personlighet och sexuellt risktagande 

Samband mellan personlighet och sexuellt risktagande har påvisats i flera studier. Låga nivåer 

av femfaktorteorins samvetsgrannhet och vänlighet var relaterat till ett högre sexuellt 

risktagande. Även extraversion visades ha ett samband med sexuellt risktagande, men detta 

positiva samband var svagare, då detta samband bland annat endast gällde i majoriteten av 

världens regioner, inte alla. Neuroticism och öppenhet hade generellt sett inte några 

signifikanta samband med sexuellt risktagande (Schmitt, 2004). Annan forskning visar på en 

positiv korrelation mellan sexuellt risktagande och den alternativa femfaktorteorins 

aggression-fientlighet, såväl som neuroticism-orolighet (Hoyle et al., 2000).  

Sammanfattning  

Forskning kring sexuellt riskbeteende i Sverige har fokuserat mycket på ungdomar och unga 

vuxna, men det finns forskning som även rör vuxna. Studierna fokuserar enbart på sexuellt 

riskbeteende (”Sexuellt risktagande hos ungdomar”, ” Riskbeteenden kring sexuellt 

överförbara infektioner bland ungdomar och unga vuxna i Sverige: En litteraturstudie” och 

”Sexual risk-taking in the general population of Sweden”). Bland annat konstateras det att 

kondomanvändningen vid sex har minskat, vilket i sin tur ses som ett ökat sexuellt 

riskbeteende (Herlitz, 2009; Olovsson & Ronnå, 2012). De studier som har gjorts på unga 

vuxna i Sverige gällande sexuellt riskbeteende väger inte in några personlighetsaspekter, utan 

fokuserar enbart på sexuellt riskbeteende och/eller attityder kring och användning av 
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kondomer. Studier som undersöker eventuella samband mellan sexuellt riskbeteende och 

personlighet i Sverige, är något som saknas i dagsläget (Hultgren, Petersson & Dahlstedt 

2011; Olovsson & Ronnå, 2012). 

Den generella definitionen av begreppet ”unga vuxna” som vi har utgått ifrån, är 

personer i åldern 18-29 år. I jämförelse med ”äldre” vuxna, så lever unga vuxna, framförallt 

studerande sådana, i en speciell fas i livet. Många är vuxna, men befinner sig fortfarande i en 

stark utvecklingsfas, både socialt och psykologiskt. Dock har flertalet av dem som tvingas ta 

ansvar fortfarande möjlighet att styra över hur mycket ansvar de tar. Då unga vuxna kan 

befinna sig på väldigt olika faser i livet och vara olika mogna har de generellt sett gemensamt 

att de lever i en period i livet där de försöker komma underfund med sin identitet, inklusive 

den sexuella identiteten. Många utmanar sig själva och testar sina gränser för att få en klarare 

bild av vilka de är. Dessutom lever vi i en tid där man i allmänhet har en liberalare syn på 

sexlivet än tidigare och där man provar på olika förhållandeformer för intima relationer. 

Försöksledarna ser detta som argument för att genomföra denna studie bland unga vuxna 

istället för bland ”äldre” vuxna. Utgångspunkten för denna studie är att öka kunskaperna om 

unga vuxna och sexuellt risktagande.  

Syfte 

Syftet med denna studie är att bland unga vuxna undersöka samband mellan sexuellt 

riskbeteende, personlighet och antal sexpartners. Syftet är även att gällande sexuellt 

riskbeteende undersöka skillnader mellan könen och skillnader mellan personer med olika 

antal sexpartners. Utifrån syftet har vi följande frågeställningar:  

 Finns det samband mellan sexuellt riskbeteende och personlighet?  

 Finns det skillnader mellan kvinnor och män gällande sexuellt riskbeteende?  

 Finns det samband mellan sexuellt riskbeteende och personlighet bland kvinnor?  
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 Finns det samband mellan sexuellt riskbeteende och personlighet bland män?  

 Finns det skillnader i sexuellt riskbeteende mellan personer med en sexpartner 

under de senaste sex månaderna och personer med flera sexpartners under de 

senaste sex månaderna?  

 Finns det samband mellan sexuellt riskbeteende och personlighet bland de med 

en sexpartner under de senaste sex månaderna?  

 Finns det samband mellan sexuellt riskbeteende och personlighet bland de med 

flera sexpartners under de senaste sex månaderna?  

Metod 

I den här studien användes kvantitativ metod i form av enkätundersökning. I 

enkätundersökningen behandlades informationen konfidentiellt, i den bemärkelsen att inga 

svar kan kopplas till individer. Försöksledarna valde en metod där informationen hölls 

konfidentiell då detta antogs ge fler svar, detta ansågs vara viktigt, särskilt med tanke på att 

enkäten handlade om ett personligt ämne. Den var även konfidentiell för att följa god 

forskningsetik. En annan sak som försöksledarna ansåg vara viktigt var att enkäten inte skulle 

ta alltför lång tid att fylla i. Försöksledarna valde att genomföra en enkätundersökning som 

metod för att kunna få en liten överblick av läget på ett svenskt universitet, snarare än en 

djupgående analys i ämnet.  

För att inte avslöja för mycket av vad enkätundersökningen skulle studera och därmed 

påverka deltagarna valde försöksledarna att inte avslöja att enkäten studerar personlighet, utan 

beskrev enkäten som ”en enkät som handlar om dig, ditt beteende och ditt sexuella 

riskbeteende”. 
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Deltagare 

Det var ursprungligen 59 deltagare i enkätundersökningen, men då två av dem saknade över 

hälften av svaren på någon del kunde bara 57 enkäter användas. Av de 57 enkätdeltagarna var 

29 kvinnor (50,9 %), 27 män (47,4 %) och en hen (1,8 %). Deltagarna var mellan 19 och 33 år 

gamla, med en medelålder på 23,44 år och en medianålder på 23 år. Standardavvikelsen på 

åldern var 3,44 år. Två av deltagarna hade inte uppgett ålder. Kvinnornas medelålder var 

22.41 år med en standardavvikelse på 2.63 år. Männens medelålder var på 24.68 år med en 

standardavvikelse på 4.00 år. Deltagare med en sexpartner under de senaste sex månaderna 

hade en medelålder på 23.71 år med en standardavvikelse på 3.23 år. Deltagare med två eller 

fler sexpartners under de senaste sex månaderna hade en medelålder på 23.29 år med en 

standardavvikelse på 3.94 år.  

I enkäten tillfrågades deltagarna även om civilstånd: 25 var singlar (43,9 %), tre angav 

att de ”dejtar en eller flera” (5,3 %), sex sade sig ha ett monogamt förhållande under sex 

månader (10,5 %) och 23 sade sig ha ett monogamt förhållande över sex månader (40,4 %). 

På sexuell läggning angav 52 att de var heterosexuella (91,2 %), tre homosexuella (5,3 %) och 

två var bisexuella (3,5 %). Det fanns även möjlighet att ange alternativen ”transsexuell” eller 

”annat”, men ingen av deltagarna markerade något av dessa alternativ.  

På frågan om ursprung uppgav 52 ”född i Sverige” (91,2 %), en angav ”född i annat 

nordiskt land” (1,8 %), tre angav ”född i icke-nordiskt land” (5,3 %) och en av deltagarna 

svarade inte på frågan (1,8 %). Deltagarna fick även ange sin huvudsakliga studieinriktning; 

14 markerade humaniora (24,6 %), en markerade konstnärliga ämnen (1,8 %), två markerade 

medicin och vård (3,5 %), 23 markerade samhällskunskap (40,4 %), en markerade teknik (1,8 

%), en markerade tvärvetenskap (1,8 %), 13 markerade övriga ämnen (22,8 %) och två 
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markerade att de inte studerar (3,5 %). Ingen av deltagarna markerade alternativet 

naturvetenskap.  

Försöksdeltagarna förvärvades genom bekvämlighetsurval, men till viss del även 

snöbollsurval. Vänner och bekanta till en av försöksledarna blev inbjudna via facebook och 

ombads bjuda in sina vänner och bekanta. Utöver det deltog personer som sett anslagen eller 

blivit muntligt tillfrågade av försöksledarna. Urvalsgruppen var personer med någon 

anknytning till Örebro universitet.  

För de personer som valde att delta i enkätundersökningen fanns enklare fika till 

förfogande efter inlämnad enkät. De fanns även kondomer och några små informationshäfte n 

som deltagarna fick ta av. Bortfall i form av att personer inte ville delta var på grund av 

tidsbrist, men det personliga ämnet som enkäten handlade om har troligtvis också bidragit till 

bortfallet. Två av deltagarna lämnade många frågor obesvarade, varpå de exkluderades ur 

studien, som nämnt tidigare. Dessa personer skiljde sig inte märkbart från de deltagare som 

fullföljde enkäten. Vissa av deltagarna förstod att en av delarna i enkäten handlade om 

personlighet.  

Material 

Enkäten var uppdelad i två delar, ena delen med instruktioner och frågor (se Bilaga 1) och den 

andra delen var ett svarsblad (se Bilaga 2), vilket var den del som lämnades in till 

försöksledarna. En förseglad låda försedd med en springa användes av försöksdeltagarna för 

att lägga svarsbladen i, denna låda öppnades först när all data var insamlad. Bläckpennor 

användes till att fylla i enkäten. Fikabröd fanns till förfogande under datainsamlingens första 

tillfälle, som skedde i ett klassrum i Teknikhuset, Örebro universitet. Fika, kondomer och 

informationsblad fanns uppdukat på ett bord i det klassrum som användes under 

datainsamlingens andra tillfälle, detta klassrum beläget i Långhuset, Örebro universitet. 
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Innehållet i enkäten var uppdelat i tre delar. Den första delen innehöll demografiska 

frågor, den andra delen handlade om personlighet och den tredje handlade om sexuellt 

riskbeteende. Innehållet i enkäten är sammansatt av en svenskvaliderad version av PQ och en 

engelsk version av Sexual Risk Survey, SRS (upphovsmän: Jessica A. Turchik och John P. 

Garske), som försöksledarna har översatt till svenska. PQ syftar till att mäta personlighet och 

SRS syftar till att mäta sexuellt riskbeteende. Det finns ingen svenskvaliderad version av SRS, 

men försöksledarna gjorde en egen översättning till svenska som justerades för att passa den 

svenska kulturen. Begreppet ”uncommitted partners” som ingår i SRS har ingen begreppslig 

motsvarighet på svenska, men utifrån betydelsen i den engelska versionen av testet valde 

försöksledarna att översätta det till ”personer man inte har en relation med”. Två bekanta till 

testledarna fick genomföra ett pilottest och komma med åsikter angående enkäten innan 

datainsamlingen tog sin början. Dessa hade inga relevanta anmärkningar gällande enkäten. 

Försöksledarna beräknade att enkäten skulle ta cirka 15 minuter att genomföra.  

Humörinstabilitet, PQN3, är en negativ skala i PQ, i den här studien är den vänd till en 

positiv skala, humörstabilitet, PQN3v. Enligt tidigare forskning så har PQ en god intern 

konsistens, detta stämmer väl överens med de resultat som fås i denna studie. Värdena på 

Cronbach’s α för de sju aspekterna i PQ, både enligt tidigare forskning och enligt denna 

studie, anges i Tabell 2.  

Tabell 2 

Cronbach’s α för de sju aspekterna i PQ. 

Faktor Vår studie PQ 

PQO, Kreativitets- och intellektsoberoende 0,84 0,79 

PQC, Noggrannhet och ordningssinne relaterat till arbete och uppgifter 0,90 0,84 

PQE, Socialiseringsförmåga såväl som social förmåga 0,77 0,79 

PQA, Hänsyn till och omtanke om andra 0,85 0,87 
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PQN1, Stresstålighet 0,71 0,75 

PQN2, Självförtroende  0,70 0,79 

PQN3v/PQN3, Humörstabilitet/Humörinstabilitet* 0,77 0,84 

Totalt de sju aspekterna, personlighet 0,80 ** 

* PQN3v är den positiva motsvarigheten av den negativa skalan PQN3. 

** Detta värde på Cronbach’s α redovisas inte. 
 

Enligt tidigare forskning så har SRS god intern konsistens, vilket visas i Tabell 3, där 

värden på Cronbach’s α visas både enligt tidigare forskning och enligt denna studie.  

Tabell 3 
Cronbach’s α för de fem faktorerna i SRS.  

Faktor  Vår studie SRS * 

SRS-IR, Sexuellt risktagande med personer man inte har en relation 

med 

0,84 ** 0,88 

SRS-RS, Riskfyllda sexuella handlingar 0,70 0,80 

SRS-IS, Impulsiva sexuella beteenden 0,78  0,78 

SRS-AI, Avsikt att involvera sig i riskfyllda sexuella beteenden 0,70  0,89 

SRS-RA, Riskfyllda anala sexuella handlingar 0,75  0,61 

SRS-Tot, Totalt de fem faktorerna, sexuellt riskbeteende 0,74 *** 0,88 

* SRS är på engelska, medan materialet i denna studie har översatts och justerats till svenska 
och svensk kultur.  

** Fråga 61 exkluderades ur SRS-IR, med fråga 61 inkluderad blir Cronbach’s α 0,55 för 
SRS-IR.  
*** Fråga 61 exkluderad ur den totala skalan, med fråga 61 inkluderad blir Cronbach’s α 0,74 

för den totala skalan.  
 

Procedur 

Ungefär två veckor innan enkätundersökningen genomfördes spreds information om denna till 

vänner och bekanta via facebook, detta även med en önskan om att de skulle sprida 

informationen vidare. Veckan innan enkätundersökningen genomfördes sattes anslag upp på 
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anslagstavlor runt om på Örebro universitet, dessa efterhölls sedan så informationen var 

fortsatt synlig. Under det första tillfället för datainsamlingen var det enbart deltagare som 

blivit inbjudna via facebook som svarade. Vid förberedelser inför det andra tillfället för 

datainsamlingen sattes det upp anslag med texten ”ENKÄT OCH FIKA” i anknytning till 

lokalen. Detta tillfälle var till för både personer informerade via facebook och övriga.  

Vissa personer som uppehöll sig i närheten av lokalen där datainsamlingen skedde vid 

det andra tillfället, blev personligen informerade om studien och att deltagande i denna 

belönades med fika. Oavsett när man deltog i studien så hade man som deltagare obegränsat 

med tid på sig att genomföra enkäten. Om deltagare hade några frågor om studien, innan eller 

under deltagandet, besvarades dessa med målet att inte påverka deltagarnas svar. Om 

deltagare hade frågor efter enkäten, så besvarades dessa utan restriktioner. Försöksledarnas 

kontaktuppgifter fanns med i informationen på facebook, på de uppsatta anslagen och vid 

fikabordet, utifall att någon skulle vilja kontakta försöksledarna i efterhand.  

I enkäten önskades heltal och svar på alla frågor. Om deltagarna kände att någon fråga 

inte gällde dem eller om de inte ägnat sig åt beteendet uppmanades de ange ”0”. Vissa 

deltagare lämnade dock vissa frågor obesvarade. Dessa har tolkats som tomma, svaren har 

exkluderats. Det förekom även att deltagare svarade med intervall. I dessa fall valdes det lägre 

intervallvärdet för att undvika att bidra till ett signifikant resultat. Det förekom även att 

deltagare använde tecken som åsyftade ”mer” än det angivna heltalet och ”ungefär” det 

angivna heltalet. I dessa fall användes de angivna heltalen. På enstaka frågor har deltagare 

inte svarat siffror utan formulerat sig i ord, till exempel ”många”, vilket har lagts in som 

tomma svar. I personlighetsdelen, kryssdelen, har dubbelsvar exkluderats. Obesvarade frågor 

har lämnats tomma.  
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Även bland de demografiska frågorna har det förekommit att deltagarna lämnat frågor 

obesvarade, dock inte i särskilt stor utsträckning. De obesvarade frågorna har lämnats tomma 

och personerna har exkluderats i jämförelser gällande just den demografiska variabeln, men 

inkluderats i resterande jämförelser. I kodning av de demografiska frågorna har 

försöksledarna försökt att rangordna och gruppera de deltagande och tilldela svarsalternativen 

en siffra som möjliggör statistiska analyser.  

Bearbetning av data skedde i “Statistical Package for the Social Sciences”, SPSS. 

Reliabilitetsanalyser användes för att undersöka intern konsistens och få fram Cronbach’s α. 

Korrelationsanalyser användes för att undersöka samband mellan sexuellt riskbeteende och 

personlighet. För att mäta medelvärdesskillnader mellan subgrupperna användes ett icke-

parametriskt t-test. Då kraven på normalfördelade variabler och homogen varians mellan 

variablerna inte var uppfyllda användes Kendall’s τ och Mann-Whitney. Statistisk signifikans 

antogs föreligga vid p<,05.  

Resultat 

I Tabell 4 redovisas alla korrelationer mellan personlighet och sexuellt riskbeteende. 

Tabell 4 

Här redovisas korrelationerna mellan personlighetsaspekterna och faktorerna för sexuellt 
riskbeteende.  

Kendall’s τ SRS-IR SRS-RS SRS-IS SRS-AI SRS-RA SRS-Tot 

PQO 0,16 0,02 0,15 0,03 0,13 0,08 

PQC -0,03 -0,04 -0,04 -0,10 -0,02 -0,05 

PQE 0,16 -0,03 0,21* 0,17 0,08 0,01 

PQA 0,06 -0,03 -0,01 -0,06  0,08 -0,02 

PQN1 0,00 0,15 0,11 0,00 0,08 0,14 

PQN2 0,04 0,08 0,15 0,11 0,06 0,09 
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PQN3v 0,02 -0,04 0,12 0,15 -0,18 -0,03 

* markerar signifikans vid nivå p<,05.  

Letar man efter korrelationer mellan de sju personlighetsaspekterna och de fem 

faktorerna för sexuellt riskbeteende, var det bara socialiseringsförmåga och social förmåga, 

PQE, som hade en signifikant korrelation med impulsiva sexuella beteenden, SRS-IS, (τ=0,21; 

p=,041; n=53). Det är en positiv korrelation, vilket betyder att om man skattar högt på social 

förmåga så tenderar man även att man skatta högt på impulsivitet gällande sexuella 

beteenden.  

Det finns signifikanta medelvärdesskillnader gällande totalt sexuellt riskbeteende, SRS-

Tot, mellan män och kvinnor (U=212,50; p=,035). Män har signifikant högre värden när det 

gäller totalt sexuellt riskbeteende, SRS-Tot, (Mdn=30,65) än vad kvinnor har (Mdn=21,87).  

Vid analys av könen var för sig, så korrelerar kvinnors självförtroende, PQN2, 

signifikant negativt med både riskfyllda sexuella handlingar, SRS-RS, (τ=-0,30; p=,034; 

n=27) och totalt sexuellt riskbeteende, SRS-Tot, (τ=-0,35; p=,013; n=27). Detta betyder att 

kvinnor som har ett högt självförtroende tenderar att ha mindre riskfyllda sexuella handlingar, 

men även mindre andel sexuellt riskbeteende generellt sett, om man jämför med kvinnor som 

har ett lägre självförtroende. För kvinnor korrelerar aspekten hänsyn till och omtanke om 

andra, PQA, signifikant positivt med riskfyllda anala sexuella handlingar, SRS-RA, (τ=0,35; 

p=,029; n=28) och totalt sexuellt riskbeteende, SRS-Tot, (τ=0,33; p=,020; n=27). Detta ger att 

kvinnor som bryr sig mycket om andra tenderar att ha högre andel riskfyllda anala sexuella 

handlingar, samt att de tenderar att generellt sett ha ett högre sexuellt riskbeteende. 

För männen gäller att självförtroende, PQN2, korrelerar positivt med både riskfyllda 

sexuella handlingar, SRS-RS, (τ=0,40; p=,006; n=25) och totalt sexuellt riskbeteende, SRS-

Tot, (τ=0,36; p=,016; n=24). Med andra ord så tenderar män med höga värden på 
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självförtroende att ha en högre andel riskfyllda sexuella handlingar och att generellt sett ha ett 

högre sexuellt riskbeteende, jämfört med män som har låga värden på självförtroende.  

 

 

Figur 1. Sexuella riskfaktorer för män och kvinnor. 

Det finns signifikanta medelvärdesskillnader gällande fyra av de fem faktorerna som rör 

sexuellt riskbeteende mellan personer som har haft en sexpartner under de senaste sex 

månaderna och personer som har haft två eller fler sexpartners under de senaste sex 

månaderna. Faktorn sexuellt risktagande med personer man inte har en relation med, SRS-IR, 

skiljer sig signifikant mellan personer med olika många sexpartners (U=46,00; p<,001), där 

personer med en sexpartner har ett lägre värde (Mdn=16,14) än vad personer som har haft två 

eller fler sexpartners har (Mdn=36,20). Faktorn riskfyllda sexuella handlingar, SRS-RS, 

skiljer sig signifikant åt mellan dessa grupper (U=148,50; p=,009), där personer med en 

sexpartner har ett högre värde (Mdn=28,50) än vad personer som har haft två eller fler 

sexpartners har (Mdn=17,93). Faktorn impulsiva sexuella beteenden, SRS-IS, skiljer sig 

signifikant åt mellan de två grupperna (U=70,00; p<,001), där personer som har haft en 
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sexpartner skattar lägre (Mdn=16,59) än vad personer som har haft två eller fler sexpartners 

gör (Mdn=35,32). Slutligen, faktorn avsikt att involvera sig i riskfyllda sexuella beteenden, 

SRS-AI, skiljer sig signifikant åt mellan dessa två grupper (U=170,50; p=,001), där personer 

som har haft en sexpartner skattar lägre (Mdn=20,31) än vad personer som har haft två eller 

fler sexpartners gör (Mdn=30,75).  

Analys av grupperna var för sig ger att bland personer som har haft en sexpartner under 

de senaste sex månaderna, finns en signifikant korrelation mellan humörstabilitet, PQN3v, 

och riskfyllda sexuella handlingar, SRS-RS, (τ=0,30; p=,035; n=26). Med andra ord så 

tenderar humörstabila personer som har haft en sexpartner att ha en högre andel riskfyllda 

sexuella handlingar, jämfört med personer som inte är humörstabila.  

Bland personer som under de sex senaste månaderna har haft två eller fler sexpartners, 

finns en del signifikanta korrelationer. Både personlighetsaspekterna hänsyn till och omtanke 

om andra, PQA, (τ=0,38; p=,032; n=22) och socialiseringsförmåga och social förmåga, PQE, 

(τ=0,51; p=,006; n=21) korrelerar signifikant med riskfyllda anala sexuella handlingar, SRS-

RA. Både personer som bryr sig mycket om andra och personer med hög social förmåga 

tenderar alltså att ha en högre andel riskfyllda anala sexuella handlingar, jämfört med 

personer som inte bryr sig mycket om andra respektive personer med lägre social förmåga. 

Bland personer som under de sex senaste månaderna har haft två eller fler sexpartners, så 

finns det även en signifikant korrelation mellan noggrannhet och ordningssinne, PQC, och 

avsikt att involvera sig i riskfyllda sexuella beteenden, SRS-AI, (τ=-0,33; p=,045; n=22). Med 

andra ord så tenderar personer som är noggranna och ordningsamma att i mindre utsträckning 

ha som avsikt att involvera sig i riskfyllda sexuella beteenden, om man jämför med personer 

som inte är noggranna och ordningsamma.  
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Figur 2. Sexuella riskfaktorer för personer med en respektive flera sexpartners.  

Slutligen, vi har hittat ett signifikant samband bland de olika personlighetsaspekterna 

och de olika faktorerna för sexuellt riskbeteende. Vidare så har vi hittat könsskillnader när det 

gäller sexuellt riskbeteende, samt skillnader i sexuellt riskbeteende mellan personer med olika 

många sexpartners under de senaste sex månaderna.  

Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka ett eventuellt samband mellan sexuellt riskbeteende 

och personlighetsaspekter bland unga vuxna. Vi trodde att det fanns ett samband mellan 

sexuellt riskbeteende och personlighet. Vårt stickprov bestod till största del av unga 

heterosexuella vuxna som studerar och är födda i Sverige.  

Innan enkätens genomförande bestämde vi oss för att inte neka någon att delta i enkäten 

och att inkludera personer upp till 35 år, förutsatt att dessa deltagares resultat inte avvek 

signifikant från övriga deltagares resultat. Med tanke på miljön där enkäten genomfördes 

förväntade vi oss att merparten av deltagarna skulle vara mellan 19 och 25 år. Vi resonerade 
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även kring att enkäten rör ett personligt ämne, vilket skulle kunna få vissa att inte vilja delta 

och som skulle påverka antalet deltagare negativt. Därför ville vi exkludera så få som möjligt 

utan att påverka resultatet, vare sig med extremvärden eller med tolkning av data.  

Efter studiens genomförande insåg vi att det skulle varit intressant med fler 

demografiska frågor, framförallt gällande riskbeteende i allmänhet. Det hade varit både 

intressant och användbart att få information om vanor kring exempelvis alkohol och tobak, då 

användning av dessa kan klassificeras som riskfyllda beteenden (Hoyle et al., 2000). Den 

demografiska frågan om studieinriktning användes inte i analyserna, då denna inte tycktes bli 

tolkad eller förstådd av deltagarna på det sätt som avsetts.  

En svaghet med SRS i den tappning som använts i föreliggande studie är att den inte 

fanns i en validerad svensk version, utan vi fick göra en egen översättning som vi ej validerat. 

Det finns en del kulturskillnader mellan Sverige och USA, som SRS härstammar från, vilket 

försvårade översättningen då den ska passa svensk kultur. En annan sak som gjorde det svårt 

att översätta SRS till svenska och samtidigt passa svensk kultur är att vissa begrepp var svåra 

att översätta, detta har diskuterats tidigare.  

Urvalstekniken och storleken på stickprovet innebär begränsningar i generaliserbarheten 

till populationen. Det kan på grund av urvalstekniken tänkas att det bland deltagarna finns en 

överrepresentation av personer som är öppna när det gäller sexualitet och intresserade av 

ämnet. Det finns en risk att deltagare svarar på ett sätt de tror hjälper resultatet. Det är även 

troligt att vissa deltagare svarat på enkäten på ett sätt som får dem att framstå i positiv dager, 

på så sätt att de framstår att ha ett mindre riskbeteende. Resultaten kan således inte 

generaliseras till populationen och det finns en sannolikhet att stickprovet är skevt, men det 

finns även anledning att tro att de resultat vi har är pålitliga. Antalet signifikanta samband och 

skillnader kan vara en följd av det lilla datamaterialet.  
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Att vi benämnt enkätstudien som ”en studie gällande sexuellt riskbeteende” istället för 

”en studie gällande sexuellt beteende” innebar att vi la en negativ ton på de sexuella 

beteenden som enkäten tar upp. Detta kan ha lett till att deltagarna justerade sina svar därefter. 

Det innebär emellertid för vår del att vi varit tydliga gällande enkätens innehåll redan från 

början och således är det troligt att deltagarna redan innan deltagandet vetat vad de gett sig in 

på. Detta var viktigt för oss med tanke på det personliga ämnet.  

            I instruktionerna var vi inte helt tydliga med vad vi ville studera gällande personlighet, 

vi beskrev det som ”dig och ditt beteende” och nämnde inte personlighet. Detta var även en 

anledning till att vi valde ett instrument som fokuserade på just yttre beteenden, till skillnad 

från andra personlighetstest som kan vara mer fokuserade på tankar och känslor. Genom att 

inte berätta allt om avsikterna med studien, försökte vi undvika att påverka deltagarnas sätt att 

svara. Vi ville inte att de omedvetet skulle försöka ge oss de resultat vi ville ha, eller att de 

skulle fokusera på att få höga poäng på ett attraktivt personlighetsdrag. Vissa deltagare kom 

dock på att det var personlighet vi var ute efter att mäta och påtalade detta för oss. Det fanns 

även en poäng med att använda uttrycket ”dig och ditt beteende” istället för personlighet, då 

beteende är lite mer konkret än personlighet och deltagarna därför redan innan enkäten kan 

vara på det klara med vad enkäten kommer att studera. 

Vissa av de demografiska frågorna var svåra att koda på ett sätt som möjliggör enkel 

tolkning av resultaten, exempelvis så är det svårt att rangordna sexuell läggning. Vi har inte 

gjort analyser specifikt på sexuell läggning, då nästan alla angav sig vara heterosexuella. De 

få personer som angav ”bisexuell” eller ”homosexuell” inkluderades dock i datamaterialet.  

I bedömningen av enkäten har vi inte gjort någon rangordning av hur riskfyllt det är 

med höga värden på varje enskild fråga i förhållande till de andra frågorna. ”Höga” värden 

har istället setts som riskfyllt överlag. Vi har heller inte haft några riktvärden för när ett 
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beteende blir riskfyllt. En siffra större än noll innebär en viss risk. En del frågor är inte riktigt 

anpassade för personer i monogama förhållanden. Dessa kan få väldigt höga värden på vissa 

frågor, men det är generellt sett mindre riskfyllt för en person att involvera sig i dessa 

beteenden flera gånger med samma person, jämfört med att ha involverat sig i beteendena 

enstaka gånger med olika partners. Vissa frågor behandlar dock riskbeteenden som är 

allvarligare än andra beteenden. Exempelvis analsex, är alltid mer riskfyllt utan kondom än 

det är med kondom på, då det utan kondom kan innebära en ökad risk för olika hälsobesvär 

till följd av tarmbakterier i urinröret eller vaginan, vilket inte kan ske om du använder 

kondom på rätt sätt vid analsex (RFSU 2000).    

I jämförelserna kring antalet sexpartners exkluderades de utan någon sexpartner ur 

analyserna. Ingen sexpartner innebär ett lågt riskbeteende och de bör ha lägre värden än de 

med sexpartner på de olika faktorerna. De skulle möjligen kunna ha höga värden på 

avsiktsfrågorna, men då deras avsikt inte resulterat i något fysiskt riskbeteende i dagsläget är 

de inte vårt huvudsakliga fokus. En sexpartner innebär generellt sett mindre risker än flera 

sexpartners, framförallt i ett monogamt förhållande. Vi kunde dock inte säkerställa att deras 

partner varit monogam. Det bör påminnas att vissa sexuella beteenden är riskfyllda om man 

inte skyddar sig ordentligt, även om man har en fast sexpartner.  

Det bör nämnas att skalan avsikt att involvera sig i riskfyllda sexuella beteenden mäts av 

enbart två frågor, vilket är lite för få för att kunna utgöra ett representativt mått. Då vi har 

delat upp frågorna i SRS till fem faktorer om sexuellt riskbeteende på samma sätt som 

upphovsmännen till instrumentet gör, så är den aktuella faktorn som mäts av enbart två frågor 

validerad i ursprungsinstrumentet. Vår fråga 61, som i ursprungsinstrumentet tillhörde faktorn 

sexuellt risktagande med personer man inte har en relation med missförstods i så stor 

omfattning i vår enkät att vi funderade på att exkludera den ur faktorn. Det var två skäl till att 

vi misstänkte att frågan missförstods: För det första så var det flera deltagare som efter 
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enkätens genomförande frågade oss vad frågeställningen i fråga 61 verkligen syftade på. För 

det andra så har vi bland datamaterialet hittat motstridiga svar gällande fråga 61 tillsammans 

med andra frågor, vilket kan komma sig av en feltolkning av frågan. När reliabilitetsanalyser 

sedan visade på att den inte passade in i skalan, så valde vi att exkludera fråga 61 ur den 

aktuella faktorn. Det bör tilläggas att svaren på fråga 61 inte påverkade den totala skalan, men 

då den totala skalan ska bestå av de fem faktorerna för sexuellt riskbeteende, så exkluderades 

fråga 61 även ur den totala skalan.  

I instruktionerna stod att man skulle försöka uppskatta antalet gånger ett visst beteende 

hade ägt rum om man inte visste det exakta antalet. Därför är det troligt att de angivna 

värdena inte blir helt korrekta. Ju lägre värde man har på en fråga gällande ens sexuella 

beteende, desto troligare är det att värdet man anger är korrekt. Det är exempelvis lättare hålla 

reda på sju tillfällen, jämfört med 93, vilket innebär att höga värden tenderar att bli 

uppskattningar.  

Då vi i grundanalysen mellan de sju personlighetsaspekterna och de fem faktorerna för 

sexuellt riskbeteende hade enbart en signifikant korrelation, så finns det en sannolikhet att 

denna beror på slumpen. Detta särskilt då vårt datamaterial var litet. 

  Slutsatser som kan dras av våra resultat är att personer med högre social förmåga 

tenderar att ha mer impulsiva sexuella beteenden, vilket kan tolkas som att personer med hög 

social förmåga har lättare att bli impulsiva i situationer gällande sexuella beteenden. Män 

hade generellt sett ett högre riskbeteende gällande sexualitet, om man jämför med kvinnor. En 

möjlig förklaring till detta är att kvinnor med högt självförtroende tänker sig för gällande 

sexuella risker och vågar stå upp för sin vilja att utöva säkert sex, medan män med högt 

självförtroende inte tänker sig för eller inte bryr sig om dessa sexuella risker på samma sätt 

som kvinnor gör. Kvinnor som var omtänksamma och tog hänsyn till andra tog större risker 
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gällande analsex och hade också mer riskfyllt sex i allmänhet, om man jämförde med kvinnor 

som inte var omtänksamma och som inte tog hänsyn till andra.  

 Personer som har haft två eller fler sexpartners under de senaste sex månaderna har ett 

högre sexuellt risktagande gällande; impulsivitet, personer man inte har en relation med, samt 

avsikten att involvera sig i riskfyllda sexuella beteenden. Detta medan personer som har haft 

en sexpartner har ett lägre sexuellt risktagande gällande dessa saker. Detta kan bero på att ju 

fler sexpartners du har, desto fler ”möjligheter” finns det att utsätta sig för risk. Personer som 

har haft en sexpartner har ett högre risktagande gällande riskfyllt sex, vilket kan förklaras av 

att dessa ofta skyddar sig på andra sätt, exempelvis med hormonella preventivmedel mot 

graviditet och att ha monogami mot STIs. Detta kan dock resultera i att dessa verkar utföra 

fler riskfyllda sexuella handlingar, om man bara ser till siffrorna, men i praktiken är det 

mindre riskfyllt att ha sex med en och samma partner många gånger än vad det är att ha sex 

med flera partners några få gånger.   

Om en individ haft en fast sexpartner under de senaste sex månaderna kan det tänkas att 

denna får fler chanser till att ha sex med sin partner om man är humörstabil, till skillnad om 

man tappar humöret med jämna mellanrum. Vidare, om man har mer sex med en fast 

sexpartner så ter det sig ganska naturligt att man även har mer riskfyllda sexuella handlingar. 

Är man en omtänksam person som har haft flera sexpartners under de senaste sex månaderna, 

så kan detta resultera i att man lätt blir övertalad eller vill vara snäll mot sexpartnern och 

därmed utsätter sig och partnern för risktagande gällande anala sexuella handlingar. Om man 

däremot är en person med hög social förmåga och har haft flera sexpartners under de sex 

senaste månaderna så kan det istället vara så att man har den sociala kompetens som behövs 

för att övertala en sexpartner att utsätta sig för riskfyllda anala sexuella handlingar. Är man 

som person vare sig noggrann eller ordningssam av sig, samt har haft två eller fler sexpartners 

under de senaste sex månaderna, så kan det vara så att man inte är så väl förberedd för olika 
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situationer man kan hamna i, vilket kan leda till att man involverar sig i sexuella 

riskbeteenden.  

Våra resultat pekar på vissa skillnader mellan könen när det gäller personlighet och 

sexuellt riskbeteende, vilket tidigare forskning också pekar på. Som tidigare påvisats så har 

män generellt sett ett högre sexuellt risktagande i jämförelse med kvinnor, vilket stämmer väl 

överens med de resultat vi har fått i vår studie. Som tidigare diskuterats så finns ett positivt 

samband mellan extraversion och sexuellt risktagande, vilket vi också har hittat då 

femfaktorteorins extraversion motsvaras av faktorn socialiseringsförmåga och social 

förmåga, med vilken vi har hittat signifikans med vissa sexuella riskbeteenden.  

Våra resultat tycks stämma överens med den synen på könen där målet för mannen är 

kvantitet gällande sexpartners medan kvinnan fokuserar mer på kvalitet gällande sexpartners. 

Vi trodde att samhället hade förändrats i en riktning där det inte längre var så stora skillnader i 

sexuellt riskbeteende mellan män och kvinnor, men våra resultat tycks inte stödja detta. Den 

dominerande komponenten i detta tycks vara självförtroende. Eftersom självförtroende är 

påverkbart skulle det vara intressant att undersöka om man genom att öka kvinnornas 

självförtroende kan minska deras sexuella riskbeteende. Motsvarande för männen innebär att 

sänka deras självförtroende för att minska det sexuella riskbeteendet, men då självförtroende i 

grund och botten är något positivt är detta inget vi vill uppmana till. Minskat sexuellt 

riskbeteende hos kvinnor bör i det långa loppet resultera i minskat sexuellt riskbeteende hos 

männen som involverar sig i sexuellt umgänge med kvinnor. Slutsatserna i den här studien 

kan ses som en ”inkörsport” till området kring sexuellt riskbeteende och personlighet, samt 

användas som inspiration för framtida forskning.    
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Bilaga 1  

ENKÄT 
 

Det här är en enkätundersökning som handlar om dig och om ditt beteende. Enkäten är helt anonym. 
Enkäten består av två delar, det finns information i början av varje del. Den första delen handlar om 
dig och innehåller påståenden som du ska ta ställning till vilket svar som bäst motsvarar ditt vanliga 
sätt att känna/vara/handla. Den andra delen handlar om ditt beteende de senaste 6 månaderna.  
 
I hela enkäten gäller att försöka svara så sanningsenligt som möjligt och inte lämna några frågor eller 
påståenden obesvarade. Ta den tid du behöver för att svara på hela enkäten. Svaren lämnas på bifogat 
svarsblad.  
 

Tack för ditt deltagande! 
 
DEL 1 
 
Enkäten inleds med några demografiska frågor. Kryssa i det svarsalternativ som passar.  
 
Se separat svarsblad för frågor. 
 
DEL 2 
 
Del 2 består av 41 korta påståenden om dig. Du ska ta ställning till vilket svar som bäst motsvarar ditt 
vanliga sätt att känna/vara/handla, inte hur du känner dig eller vad du tycker just nu. Svaren anges på 
en 6-gradig skala, där: 1=Instämmer inte alls……..6= Instämmer helt 
 
Se separat svarsblad för frågor. 
 
DEL 3  
 
Följande 23 frågor gäller ditt sexuella beteende senaste 6 månaderna. Försök svara på nedanstående 
frågor så noggrant och sanningsenligt som du kan. Om du är osäker på exakt hur många gånger ett 
visst beteende har ägt rum kan du försöka uppskatta det genomsnittliga antalet. 

Om du har haft flera partners de senaste 6 månaderna, försök då tänka på hur länge du var tillsammans 
med varje partner, antalet sexuella möten du haft med varje partner, och försök att ange en korrekt 
uppskattning av det totala antalet av varje beteende.  

Om frågan inte gäller dig eller om du aldrig varit involverad i beteendet i fråga, markerar du detta med 
"0" i formuläret.  

Med "sex" avses oralsex, analsex, och vaginalsex. "Sexuella beteenden" inkluderar passionerat 
kyssande, hånglande, smekande, petting, oral-till-anal stimulering, och hand-till-genital stimulering. 
Med ”strula” avses passionerat kyssande, hånglande, smekande och kramande  med kläderna på.  

Svaren lämnas på separat svarsblad.  

Vänligen lämna inga frågor obesvarade.  

 
Under de senaste sex månaderna:  

42. Hur många partners har du varit involverad i sexuella beteenden med men inte haft sex med?   

43. Hur många gånger har du gått hem med någon du nyss träffat, med avsikten att involvera dig i 
sexuella beteenden?   
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44. Hur många gånger har du "strulat" men ej haft sex med någon du inte kände eller inte kände väl?   

45. Hur många gånger har du gått ut på krogar/fester/sociala tillställningar med avsikten att "strula" 
och involvera dig i sexuella beteenden, men inte ha sex med någon?    

46. Hur många gånger har du gått ut på krogar/fester/sociala tillställningar med avsikten att "strula" 
och ha sex med någon?  

47. Hur många gånger har du haft en oväntad och oförutsedd sexuell upplevelse?   

48. Hur många gånger har du haft ett sexuellt möte du varit involverad i frivilligt men senare ångrat?   

För följande frågor, följ samma instruktioner som tidigare. För frågorna 49-64, om du aldrig 
haft sex (oralt, analt eller vaginalt) så svara "0" på varje fråga. Under de senaste sex 

månaderna: 

 
49. Hur många sexpartners har du haft?   

50. Hur många gånger har du haft vaginalt samlag utan kondom?   

51. Hur många gånger har du haft vaginalt samlag utan skydd mot graviditet?   

52. Hur många gånger har du gett eller fått oralsex på en man utan kondom?   

53. Hur många gånger har du gett eller fått oralsex på en kvinna utan slicklapp eller "adekvat skydd"?  

54. Hur många gånger har du haft analsex utan kondom?   

55. Hur många gånger har du eller din partner varit inblandad i anal penetration, med en hand 
("fisting") eller andra föremål utan en latexhandske eller kondom, följt av oskyddat analsex?  

56. Hur många gånger har du gett eller fått oral stimulation av den anala regionen ("rimming") utan en 
slicklapp eller "adekvat skydd"? 

57. Hur många personer har du haft sex med som du känner men inte är involverad i någon relation 
med (dvs "vänner med fördelar", "knullkompisar")?  

58. Hur många gånger har du haft sex med någon du inte känner väl eller nyss träffat?   

59. Hur många gånger har du eller din partner använt alkohol eller droger innan eller under sex?   

60. Hur många gånger har du haft sex med en ny partner innan ni diskuterat sexuell historia, 
intravenös droginjektion, sjukdomsstatus och andra samtida sexuella partners? 

61. Hur många gånger (som du vet om) har du haft sex med någon som har haft många sexuella 
partners?  

62. Hur många partners (som du vet om) har du haft sex med som har varit sexuellt aktiv innan du var 
med dem men inte har varit testad för sexuellt överförbara infektioner/HIV?  

63. Hur många partners har du haft sex med som du inte litade på?   

64. Hur många gånger (som du vet om) har du haft sex med någon som också var involverad i sex med 
andra under samma tidsperiod? 

             Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 

SVARSFORMULÄR 

 

Del 1  

 

 

 

Kön: 

___ Hen 
___ Kvinna 
___ Man 

 
Ålder: 

_____ år 
 
Din huvudsakliga studieinriktning: 

___ Humaniora 

___ Konstnärliga ämnen 
___ Medicin och vård 

___ Naturvetenskap 
___ Samhällskunskap 
___ Teknik 

___ Tvärvetenskap 
___ Övriga ämnen 
___ Studerar inte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Civilstånd: 

___ Singel 
___ Dejtar en eller flera 
___ Monogamt förhållande (under 6 mån) 

___ Monogamt förhållande (över 6 mån) 

Sexuell läggning: 

___ Bisexuell 

___ Heterosexuell 
___ Homosexuell  

___ Transsexuell  
___ Annat 
 

Ursprung: 

___ Född i Sverige 

___ Född i annat nordiskt land 
___ Född i icke-nordiskt land 
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Del 2 
1=Instämmer inte alls……..6= Instämmer helt 

 1 2 3 4 5 6 

1 Kan arbeta under hård press       

2 Kan hantera stora mängder information       

3 Har lätt att lära       

4 Är lugn i pressade situationer       

5 Har ett stort ordförråd       

 1 2 3 4 5 6 

6 Är säker på mig själv       

7 Känner mig avspänd för det mesta       

8 Känner mig obesvärad i nya situationer       

9 Kommer lätt över motgångar       

10 Fattar beslut med lätthet       

11 Anpassar mig lätt till nya situationer       

12 Kan stå upp för mig själv       

 1 2 3 4 5 6 

13 Har ofta humörsvängningar       

14 Blir lätt irriterad       

15 Är ofta på dåligt humör       

16 Tar ständigt illa vid mig       

17 Blir irriterad när andra gör misstag       

18 Jagar lätt upp mig        

19 Brusar ofta upp       

 1 2 3 4 5 6 

20 Vill forma mina egna åsikter       

21 Är intresserad av teoretiska idéer       

22 Går ”mot strömmen”       

23 Utmanar gärna andras åsikter       

24 Ställer frågor som inga andra ställer       

 1 2 3 4 5 6 

25 Frågar om hur andra mår       

26 
Känner sympati för dem som har det sämre 
än jag       

27 Tar mig tid för andra       

28 Tycker om att vara andra till hjälp       

29 Får andra att känna sig väl till mods       

 1 2 3 4 5 6 

30 Trivs i stora sällskap       

31 Tycker om att arbeta i team       

32 Tar initiativ till samtal       

33 Känner mig avspänd i närvaron av andra       

34 
Föredrar att göra saker tillsammans med 

andra       

 1 2 3 4 5 6 

35 
Gör noggranna överväganden innan jag 
fattar beslut       

36 Tycker om att planera i förväg       

37 Undviker noggrant att göra misstag       

38 Agerar inte utan att planera       

39 Gör planer och håller mig till dem       

40 ”Rusar” inte in i saker utan att tänka       

41 
Följer ett schema och gör saker enligt 
“boken”       

 1 2 3 4 5 6 

 

Del 3 

42._____ 
 

43._____ 

44._____ 

45._____ 

46._____ 

47._____ 

48._____ 

49._____ 

50._____ 

51._____ 

52._____ 

53._____ 

54._____ 
 

55._____ 

56._____ 

57._____ 

58._____ 

59._____ 

60._____ 

61._____ 

62._____ 

63._____ 

64._____ 


