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Sammanfattning 
 

Ungdomars sexualitet utvecklas under tonårstiden och vissa av dessa 

beteenden sker på internet. Ett hittills relativt obeforskat område är 

kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter online såsom att söka 

information och delta i diskussioner. Uppsatsen är en tvärsnittsstudie 

som använder kvantitativa statistiska metoder för att undersöka 

sambanden mellan kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter online och 

välmående hos ungdomar. Vi fann att kunskapsrelaterade sexuella 

aktiviteter hängde samman med sämre välmående med undantag för 

relationskvalitet, där inget samband kunde finnas. Ungdomar 

upplevde främst positiva och neutrala känslor i samband med 

aktiviteterna. Ungdomar som ägnade sig åt kunskapsrelaterade 

sexuella aktiviteter online hade mer erfarenhet av sexuella aktiviteter 

offline. Resultaten kan förstås utifrån Bronfenbrenners 

systemekologiska teori. Framtida forskning bör undersöka 

kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter online longitudinellt och 

skillnader mellan subgrupper av ungdomar. 
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Abstract 

 

During adolescence sexual behaviors become more common and some 

of these occur on the Internet. Knowledge-seeking online sexual 

activities, information seeking and discussion about sex, is a rather 

unresearched area. This thesis is a cross-sectional study using 

quantitative methods to explore the relation between knowledge-

seeking online sexual activities and adolescent well-being. Results 

showed that knowledge-seeking online sexual activities were related 

to lower levels of well-being, with the exception of relationship 

quality where no correlation was found, as well as to higher levels of 

offline sexual experience. Adolescents experienced primarily positive 

and neutral emotions during knowledge-seeking online sexual 

activities. The results can be interpreted with help from 

Bronfenbrenner’s ecological systems theory. Future research on 

knowledge-seeking online sexual activities should be longitudinal. 
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Ungdomars kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter online i relation till välmående  

Det finns många former av sexuella aktiviteter på internet och att söka kunskap om 

sex kan ses som en av dem. Använder ungdomar internet för att söka kunskap om sex och är i 

så fall en sådan aktivitet ”bra” eller ”dålig” för ungdomar? Få studier finns som handlar om 

denna aktivitet samt vilka samband det har med olika former av välmående. Syftet med denna 

uppsats är att undersöka kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter online, det vill säga på 

internet, såsom informationssökning och diskussioner om sex bland ungdomar och hur detta 

är relaterat till ungdomars välmående. Med ungdomar menas i den här uppsatsen personer i 

åldern mellan puberteten och vuxenåren, det vill säga framför allt tonåren, i enlighet med 

andras definitioner (se Simon & Daneback, 2013, för en review). Vi hoppas att med denna 

uppsats kunna bidra till arbete med ungdomar från skolors och andra professionellas håll 

genom att belysa ungdomars kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter och lyfta fram eventuella 

kopplingar till välmående. Detta för att professionella informerat ska kunna utveckla 

preventiva åtgärder och främja ungdomars välmående, exempelvis genom att utforma en 

forskningsbaserad och uppdaterad sexualundervisning.  

Media och ungdomars kunskapssökande om sex 

Innan internet var en del av människors vardag diskuterades vilken påverkan annan 

media såsom tidningar och television hade på ungdomars utveckling. Sverige har haft 

lagstadgad skolbaserad sexualundervisning sedan 1955, vilket är en av de längsta 

traditionerna i Europa (Riksföreningen för sexuell upplysning, 2010). Utöver den 

obligatoriska sexualundervisningen i skolan är internet en lättillgänglig informationskälla. 

Både vuxna (Daneback, Månsson, Ross & Markham, 2012) och ungdomar (Simon & 

Daneback, 2013) söker information om sex på internet. I forskning har prevalensen av 

ungdomar som använt internet för att lära sig om sex varierat mellan 20 – 77 % (Simon & 

Daneback). Det är alltså ett vanligt förekommande beteende hos ungdomar att söka 
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information eller kunskap om sex på internet. Det går att argumentera för att internet ger 

ungdomar större möjligheter att själva leta upp exakt vad de vill ta reda på, så det finns större 

möjligheter för faktagranskning men också större möjligheter att hitta felaktigheter och en 

mycket större mängd information, vilket kan vara både positivt och negativt (Buhi, Daley, 

Fuhrmann & Smith, 2009; Smith, Gertz, Alvarez & Lurie, 2000). 

Puberteten och sexualitet 

Puberteten medför för de flesta ungdomar ett ökat intresse för sexualitet, och i 

samband med detta syns även en ökning av sexuella beteenden (Skoog, 2008). En annan följd 

av pubertetsutvecklingen som märks inom ungdomars sociala sfär är att personer utanför 

familjen och jämnåriga får ett större inflytande medan föräldrars inflytande blir mindre, både i 

allmänhet och gällande sexualitet (Tolman & McClelland, 2011). Detta innebär att föräldrar 

inte längre är den främsta källan för information för tonåringen och de kan antas söka sig till 

andra källor för att få svar på sina frågor.  

Sexuella beteenden är relativt vanligt förekommande i mitten på tonåren och bland 

gymnasieettor år 2009 hade nästan 90 % kysst någon och drygt hälften hade haft samlag. 

Sexuella beteenden har också blivit vanligare bland ungdomar sedan slutet på 70-talet 

(Häggström-Nordin, Borneskog, Eriksson & Tydén, 2011). Av detta går att dra slutsatsen att 

information om sex och sexualitet är mycket relevant i denna ålder.  

Forskning på ungdomars sexualitet har traditionellt haft ett riskfokus och betraktat 

sexuella beteenden hos ungdomar främst som något problematiskt. Under 2000-talet har mer 

forskning publicerats som även behandlar ungdomars normativa sexuella utveckling och 

försöker integrera möjliga riskfaktorer med positiv utveckling relaterad till sexualiteten (se 

Tolman & McClelland, 2011). Denna mer normativa sexuella utveckling hos ungdomar är i 

dagsläget ett underbeforskat område. Vidare forskningsarbete för att skapa ett ramverk där 

både normativ och positiv utveckling kan integreras med risker och preventivt arbete behövs.  
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Tidigare forskning har funnit att sexuella aktiviteter utanför internet, det vill säga 

offline, och ungdomars välmående hänger samman. Vrangalova och Savin-Williams (2011) 

fann att ungdomar i 17-18-årsåldern som hade en normativ eller tidig sexdebut uppvisade 

högre välmående än ungdomar med sen debut. Detta kan tyda på att sexuella aktiviteter i 

sextonårsåldern är något normativt, vilket kan innebära att det som ungdom är viktigt att ha 

tillräcklig information, för att till exempel undvika risker och kunna fatta informerade beslut 

om sin egen kropp. All forskning har dock inte fått lika positiva resultat, Ciairano, Bonino, 

Kliewer, Miceli och Jackson (2006) fann att tjejer i 14-19-årsåldern som var sexuellt aktiva 

hade mer depressiva symptom. 

Bronfenbrenners systemekologiska teori och teknosubsystemet 

Hallberg (2014) säger i sin doktorsavhandling att “the internet can be regarded as a 

bridge between different parts of adolescents’ everyday life” (s. 2), det vill säga att internet 

kan ses som en bro mellan olika delar av ungdomars vardagsliv. Detta blir sant även för olika 

delar av ungdomars sexualitet, till exempel kan trettonåringen videosamtala med sin partner i 

en annan stad även efter sommarlägret eller sextonåringen som inte känner till några andra 

homosexuella på sin byskola flirta med likasinnade på en dejtingsida. När i princip alla 

ungdomar i västvärlden har tillgång till internet via dator eller smartphone borde alla också ha 

lika möjlighet att få svar på sina frågor om sex och sexualitet genom att söka efter information 

på internet. Det är oklart vilka eventuella följder denna tillgång till sexuell information har på 

ungdomars utveckling och välmående. 

Bronfenbrenner (1979) utvecklade en systemekologisk teori som visar hur varje individ hela 

tiden är i samspel med sin omgivning. Teorin är uppdelad i fem nivåer, eller olika lager. En 

modell presenteras i Figur 1. Det närmast individen, mikrosystemet, består av allt en ungdom 

interagerar med direkt, till exempel hemmiljön, föräldrar, vänner och skola. Mesosystemet 

innefattar interaktioner mellan olika av individens egna mikrosystem såsom kompisar och 
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föräldrar som pratar med varandra eller skolan och föräldrar som interagerar. I exosystemet 

hamnar indirekta interaktioner med andras mikrosystem såsom ett syskons dagis eller en 

förälders komvux-klass. Makrosystemet är på en mer övergripande och abstrakt nivå och 

handlar om samhället; dess kultur, normer och inflytande. Förändringar över tid och hur 

barnet hanterar dessa, såsom att börja skolan, komma i puberteten eller vara med om 

förändringar i familjestruktur såsom nya syskon eller skilsmässor är vad det femte lagret 

består av, kallat kronosystemet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Modell över Bronfenbrenners systemekologiska teori med tillägget 

teknosubsystemet. Baserat på Bronfenbrenner (1979) och Johnson & Puplampu 

(2008). 
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Världen ser dock annorlunda ut idag än 1979, då Bronfenbrenner först utvecklade sin 

teori. Tekniken utvecklas allt snabbare och internet är numera en del av i princip hela den 

svenska befolkningens dagliga liv. Var någonstans i Bronfenbrenners systemekologiska teori 

passar ungdomars införskaffande av kunskap om sex på internet in?  

För att göra systemekologin till en mer aktuell och användbar teori vidareutvecklade 

Johnson och Puplampu (2008) den systemekologiska modellen genom att lägga till ett 

teknosubsystem i mikrosystemet. Där befinner sig vårt samhälles dagliga teknik såsom 

datorer, laptops, mobiltelefoner och surfplattor, all mjukvara och alla hemsidor. I 

teknosubsystemet placeras ungdomars interaktioner med både hårdvara och mjukvara. Ämnet 

för denna uppsats, ungdomars kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter på internet, går att 

placera i mikrosystemet, i teknosubsystemet och i de miljöer där ungdomen använder teknik 

för att hitta information. Exempel på detta är skolan och hemmet. Där påverkar ungdomens 

aktiva sökande teknosubsystemet och andra delar av mikrosystemet där denna information 

används, och ungdomen påverkas tillbaka av de sökträffar hen får. Kvaliteten på svaren och 

kvaliteten på sökstrategierna kan påverka vilken kunskap ungdomen får, och kan i längden 

tänkas påverka individens välmående genom att hen ökar sin kunskap, exponeras för 

obehagligt explicit material, utforskar sin sexualitet med jämnåriga eller pratar med vuxna 

främlingar. Det kan också hända att information om sexuella praktiker som ungdomar hittar är 

felaktig (Buhi et al., 2009; Smith et al., 2000). Ungdomars kunskapsrelaterade sexuella 

aktiviteter på internet är alltså rotat i teknosubsystemet, som är en del av mikrosystemet, och 

kan därmed även vara en del av meso- och exosystemet genom direkta och indirekta 

interaktioner med andra av individens egna system och andra individers system. 

Fördelarna med att använda ett systemekologiskt perspektiv för att konceptualisera 

kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter på internet hos ungdomar och dess eventuella 

kopplingar till välmående är att komplexiteten som ämnet innefattar går att behålla och att 



KUNSKAPSRELATERADE SEXUELLA AKTIVITETER ONLINE 10 

 

inga potentiella förklaringsmodeller behöver uteslutas. Nackdelar med att använda denna teori 

kan vara att en mer komplex modell kan vara svårare att återskapa. 

Kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter på internet 

Under 2000-talet har forskning på internets roll i ungdomars sexuella utveckling börjat 

komma i växande skala (Subrahmanyam, Greenfield & Tynes, 2004; Suzuki & Calzo, 2004). 

Svensk forskning på ungdomar i gymnasieåldern har visat på förändringar i vilka 

informationskällor som uppges vara bäst gällande sex mellan en mätning år 1999 och en 

uppföljning från 2009. År 1999 var de tre främsta källorna ungdomar uppgav tidningar, 

vänner och lärare i sjunkande ordning och år 2009 uppgav ungdomar att vänner, lärare och 

internet i sjunkande ordning var de bästa informationskällorna gällande sex. Internet mättes 

dock endast vid 2009-tillfället (Häggström-Nordin et al., 2011). Även brittisk forskning har 

visat att internet är en av de informationskällor ungdomar helst väljer när det kommer till 

information om sex (Whitfield, Jomeen, Hayter & Gardiner, 2013). I samma anda fann en 

amerikansk studie att en femtedel av universitetsstudenter rapporterade att de fått sin första 

sexualupplysning via internet (Boies, 2002). Detta innebär att internet är en viktig 

informationskälla för ungdomar i skolåldern idag och ungdomar skattar den som användbar. 

Kvalitativ forskning med fokusgrupper har visat på att ungdomar ser internet som ett 

av de främsta och vanligaste ställena att söka information på och att de som använt sig av 

internet för informationssökande om hälsa ofta uppgav att det varit givande (Gray, Klein, 

Noyce, Sesselberg & Cantrill, 2005). Vidare framkom att ungdomar i stort ser på internets 

funktion för hälsoinformationssökning som en positiv utveckling. 

Killar i tonåren engagerar sig enligt forskning mer än tjejer i flertalet sexuella 

aktiviteter online (Sorbring, Skoog & Bohlin, 2014). Detta tycks även stämma gällande 

kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter online, där fler killar än tjejer rapporterar att de väljer 

internet som informationskälla om sex (Whitfield et al., 2013).  
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Studier på det sexuella innehållet i holländska respektive amerikanska magasin riktade 

till yngre tonåriga tjejer visar på ett likriktat material som har några få stora teman och 

förmedlar en normativ heterosexuell upplevelse (Joshi, Peter & Valkenburg, 2010, 2014a, 

2014b). Internet kan här erbjuda en möjlighet att få information och hitta likar för olika 

sorters sexuella minoritetsgrupper (Bond, Hefner & Drogos, 2008; DeHaan, Kuper, Magee, 

Bigelow & Mustanski, 2013; Magee, Bigelow, DeHaan & Mustanski, 2012), inte bara de som 

representerar den aktuella samhälleliga normen. Forskning har funnit att informationssökning 

om sex är vanligare hos ungdomar som inte tillhör den heterosexuella normen (Mitchell, 

Ybarra, Korchmaros & Kosciw, 2014).  

Ungdomar använder internet för att söka information både om risker och prevention 

av oönskade följder såsom sexuellt överförbara sjukdomar och graviditet, information om hur 

sex går till och olika sexuella beteenden och även information om relationer och kroppen. Det 

är dock svårt att avgöra om vissa kategorier är populära för att ungdomar saknar just den 

informationen eller om den informationen är extra lättillgänglig överlag på internet (Simon & 

Daneback, 2013). En studie visade att unga vuxna på fyra minuter eller med fem-sex klick 

kunde hitta information om sexuellt överförbara sjukdomar (Smith et al., 2000). 

I dagens samhälle där tekniken utvecklas snabbare än forskning hinner med att 

undersöka, och sociala medier är en del av allas vardag där folk allt oftare delar inlägg och 

artiklar på sociala medier utan att läsa det först, blir förmågan till källkritik en allt viktigare 

egenskap. Frågan om ungdomar är kapabla att sålla ”bra” information från ”dålig” 

information på internet har under de senaste decennierna blivit intressant för forskare som vill 

förstå följderna av internetanvändning på ungdomars utveckling och välmående (Gray et al., 

2005; Whitfield et al., 2013). Den existerande forskningen på ungdomar som söker 

information om sex på internet tyder på att ungdomar klarar av att bedöma kvaliteten på den 

information de hittar och att de är källkritiska mot materialet, till exempel genom att 
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dubbelkolla information de fått från en vän eller kolla flera olika hemsidor för att jämföra 

(Gray et al., 2005; Simon & Daneback, 2013). Exakt hur denna process går till och därmed 

hur omgivningen kan främja den är dock inte fastställt (Simon & Daneback, 2013).  

Kvaliteten på information som hittas på internet är varierande. Även sidor vars 

huvudsyfte är att presentera olika preventivmedel eller ge information om sexuellt överförbara 

sjukdomar har visat sig innehålla små och stora fel. Vilka metoder som bäst fungerar för att 

kvalitetssäkra sidor på nätet innehållandes information som handlar om sex och sexualitet är 

en än så länge obesvarad fråga (Döring, 2009).  

Forskningsfältet idag innehåller få studier på ungdomars kunskapssökning om sex på 

internet och hur detta är sammankopplat med ungdomars psykiska hälsa eller välmående. 

Stort fokus har, sedan internets popularitet steg, legat på mer explicita och riskfyllda former 

av sexuella aktiviteter online, såsom porr (Owens, Behun, Manning & Reid, 2012), ofrivillig 

exponering för sexuellt material (Hallberg, 2014), att bli utsatt för sexuella budskap eller 

anspelningar (Baumgartner, Valkenburg & Peter, 2010) eller så kallad ”sexting”, att skicka 

meddelanden eller bilder med sexuella anspelningar till varandra via mobiltelefon (Klettke, 

Hallford & Mellor, 2014). Att ägna sig åt någon form av sexuella aktiviteter på internet har 

funnits ha ett samband med lägre välmående hos ungdomar (Sorbring et al., 2014) men gäller 

detta alla former, även mer kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter på internet i syfte att få 

information? Det är mycket möjligt att det enbart är mer ”avancerade” former av sexuella 

aktiviteter på nätet som står för sambandet till ett lägre välmående och att kunskapsbaserade 

aktiviteter kopplat till sex inte har ett sådant samband. Kunskapssökande brukar i allmänhet 

ses som något positivt och adaptivt bland ungdomar (Whitfield et al., 2013).  

Olika forskningsstudier har tänkt kring, eller konceptualiserat, kunskapssökning om 

sex på olika sätt. Vissa räknar in det som en av flera sexuella aktiviteter online (Skoog, 

Sorbring, Hallberg & Bohlin, 2013), medan annan forskning har undersökt kunskapssökning 
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om sex som en del av konceptet hälsoinformationssökning (Gray et al., 2005). Den här 

uppsatsen använder material från studien Föräldrar, Ungdomar och Nätet (FUN), som har 

konceptualiserat kunskapssökning på nätet som en typ av sexuella aktiviteter online (Skoog et 

al.; Skoog, Sorbring, & Bohlin, 2015; Sorbring et al., 2014).  

En källa till information om sex som det har forskats mer på under 2000-talet är 

diskussions- eller chattforum (Subrahmanyam et al., 2004; Suzuki & Calzo, 2004). Enligt den 

forskning som gjorts är diskussionsforum eller chattrum en plats både för att utveckla sin 

identitet och testa på nya sätt att vara (Subrahmanyam et al., 2004), och att söka information 

och stöd från jämnåriga (Suzuki & Calzo, 2004). På så sätt skulle deltagande i diskussioner 

om sex på forum kunna ses som ett annat sätt att via internet skaffa kunskap om sex, där 

ungdomar genom olika sökmotorer och informationssidor letar efter svaren på de frågor de 

har, jämte att söka information mer direkt via sökord på olika sökmotorer. I denna uppsats 

definierar vi således kunskapssökning om sex på internet som både att aktivt söka information 

om sex via exempelvis sökmotorer och att indirekt ta del av kunskap via diskussionsforum.  

Internetforum tillåter ungdomar att interagera med andra människor och samtidigt ha 

kontroll över sin anonymitet. De kan själva avgöra om de vill vara aktiva och starta egna 

ämnestrådar, diskutera genom att skriva kommentarer i olika ämnestrådar andra har startat, 

eller om de vill vara passiva och enbart söka information genom att söka efter och läsa vad 

andra har skrivit. På ett internetforum var ämnena sexualitet och relationer bland de mest 

besökta ämnena av ungdomar och de vanligaste frågorna handlade om sexuell hälsa; 

preventivmedel och graviditet; och sex och tekniker, i fallande ordning (Suzuki & Calzo, 

2004). Ungdomar uppehåller sig vid sexualitet och relationer även på internet som är en 

relativt ny miljö. Även om det inte går att generalisera studiens kvalitativa data är det tydligt 

att ungdomar är aktiva agenter i sitt kunskapssökande på områden och ämnen de anser vara 

viktiga i sina liv.  
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Kanske är det lättare att undvika de pinsamma eller obekväma känslor som lätt uppstår 

när ämnen som sex och samlevnad avhandlas om frågorna ställs och diskussionerna 

genomförs på internet istället. Suzuki och Calzos studie (2004) föreslår det medan studien av 

Daneback et al. (2012) tyder på att anonymitet inte är en stor anledning till att ungdomar 

söker information på nätet. Detta i sin tur motsäger Coopers (1998)  hypotes om att 

anonymitet (”anonymity”) är en av tre anledningar, tillsammans med tillgänglighet 

(”accessability”) och kostnadsmässig överkomlighet (”affordability”) till att internet används 

för detta syfte. De båda teorierna om bakomliggande orsaker till att använda internet för 

informationssökande om sex utesluter dock inte varandra.  

Välmående 

Välmående kan definieras på många olika sätt och anses bestå av en mängd olika 

aspekter. Sorbring et al. (2014) valde i sin studie, baserat på samma material som denna 

uppsats, att undersöka välmående som tre aspekter, personligt välmående i form av 

kroppsuppfattning och livskvalitet, välmående relaterat till den uppskattade kvaliteten på 

sociala relationer, och välmående i form av grad av destruktiva och riskfyllda beteenden. En 

sådan syn är helt i linje med Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell (1979). Vi har i 

denna uppsats använt denna definition av välmående.  

Enligt ett systemekologiskt perspektiv skulle välmående interagera med alla de olika 

systemen. I denna uppsats konceptualisering av välmående som består av flera olika delar kan 

till exempel kroppsuppfattning påverkas både av samhällets rådande normer kring hur 

personer ska se ut, såsom representerat i modetidningar och pornografi (makrosystemet), och 

av direkta interaktioner med omgivningen, såsom att titta på bilder på internet eller prata med 

sina föräldrar eller kompisar (mikrosystemet).  

Riskuppfattning och riskbeteende. Riskuppfattning är förmågan att bedöma hur 

riskfylld en situation är. Denna förmåga utvecklas under barn- och ungdomstiden och 
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processen förfinas ständigt. Ungdomar har inte lika bra förmåga att bedöma risker som vuxna 

har.  

Riskuppfattning är kopplat till riskbeteende, som handlar om att göra riskfyllda 

aktiviteter såsom att röka, dricka sig full, ha oskyddat sex eller utöva extrema fysiska 

aktiviteter utan tillräckligt mycket skyddsutrustning. Riskuppfattning kan kopplas till bland 

annat jämnårigas inflytande (Kretsch & Harden, 2014) och till hur risk beräknas (Reyna & 

Farley, 2006).  Högre riskuppfattning och färre riskbeteenden räknas som högre välmående i 

vår uppsats. Ungdomars riskuppfattning och riskbeteende har länge fått stort fokus i 

forskningen men såvitt vi vet har ingen tidigare forskning undersökt ungdomars 

riskuppfattning eller riskbeteende kopplat till kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter online.  

Problembeteende. Problembeteende är en grupp av beteenden som räknas som 

normbrytande och därför kan leda till sociala, juridiska och hälsoproblem. Exempel på dessa 

beteenden kan vara att använda droger, snatta och slåss. Även för problembeteenden har äldre 

tonåringar och killar generellt högre nivå av problembeteende än yngre tonåringar och tjejer 

(Kort-Butler, 2009; Sampson & Laub, 2003). Problembeteende kan leda till olika negativa 

konsekvenser och därigenom påverka välmående. Ungdomar med mycket problembeteende 

har i större utsträckning än andra ungdomar både internaliserande och externaliserande 

problematik (Vermeiren, 2003). Mindre grad av problembeteende är därför konceptualiserat 

som högre välmående. Ingen tidigare forskning har med vår vetskap undersökt ungdomars 

problembeteende kopplat till kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter online. 

Relationer till föräldrar och till jämnåriga. I samband med puberteten brukar 

ungdomar söka sig alltmer till sina jämnåriga medan familjen blir en mindre viktig del. 

Ungdomars relationer till föräldrarna blir annorlunda när de blir äldre och mer självständiga 

och kan interagera med vuxna på ett annat sätt. Också vänskapsrelationer ser annorlunda ut 

när ungdomar blir äldre. Ungdomar influeras av sina vänner att delta i både riskfyllt beteende 
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utanför internet (Gifford-Smith, Dodge, Dishion, & McCord, 2005) och gällande riskfyllda 

sexuella aktiviteter på internet (Baumgartner, Valkenburg & Peter, 2011). 

Nära relationer med föräldrar och jämnåriga har funnits vara relaterat till andra 

faktorer av välmående (Armsden & Greenberg, 1987). Relationen till föräldrarna och 

jämnåriga har visats ha ett samband med ungdomars självkänsla (Laible, Carlo, & Roesch, 

2004). Uppskattad kvalitet på relationer till jämnåriga och speciellt till bästa vänner har visats 

hänga samman med ett antal andra aspekter av psykologiskt välmående (Wilkinson, 2010). 

Att ägna sig åt sexuella aktiviteter på internet har bland ungdomar visats ha ett samband med 

sämre uppskattad kvalitet på både föräldrarelationer och relationer till jämnåriga (Sorbring et 

al., 2014). Det är dock oklart om detta samband gäller alla aspekter av sexuella aktiviteter på 

internet. Ju äldre ungdomar blir desto viktigare är vänner som en källa till information om 

sexuell hälsa (Whitfield et al., 2013). Det är då möjligt att beteendet att använda internet för 

att få kunskap om sex skulle kunna påverka och påverkas av hur ens relationer till jämnåriga 

ser ut. Bättre kvalitet på relationer till jämnåriga och föräldrar räknas som högre välmående i 

vår uppsats. Ingen tidigare forskning har med vår vetskap undersökt ungdomars relationer till 

jämnåriga och föräldrar kopplat till kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter online. 

Kroppsuppfattning. Utvecklingspsykologer definierar att kroppsuppfattning 

”inrymmer människors upplevelser, känslor, attityder och beteenden i förhållande till 

kroppen” (Frisén, Holmqvist Gattario & Lunde, 2014, s. 17). Negativa tankar om sig själv är 

kopplat till sämre välmående och utgör en riskfaktor för depression (Skoog, Bayram Özdemir 

& Stattin, 2015).  Vi ser positiv kroppsuppfattning som ett tecken på välmående i vår uppsats. 

Mer internetanvändande har hos tjejer i tio- till tolvårsåldern funnits hänga samman 

med sämre kroppsuppfattning, speciellt Facebookanvändande. Sambandet medierades av hur 

mycket tjejerna bedömdes ha internaliserat smalhetsidealet (”thin ideal”) (Tiggemann & 

Slater, 2014). Liknande samband mellan internet- och Facebookanvändande och mått 
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relaterade till kroppsuppfattning har funnits på tonårstjejer (Tiggemann & Slater, 2013). Peter 

och Valkenburg (2014) fann i en studie på vuxna inte något samband mellan att exponeras för 

sexuellt explicit material och missnöjdhet med sin kropp för kvinnor, och ett litet samband för 

män. Sorbring et al. (2014) fann ett negativt samband mellan kroppsuppfattning och sexuella 

aktiviteter online, där bland annat informationssökning om sex, diskussioner om sex, porr och 

webcam-sex ingick. Det finns dock inga studier på var informationssökning och andra sätt att 

inhämta kunskap via internet befinner sig i detta samband mellan internet och negativ 

kroppsuppfattning och huruvida att ta del av information om sexualitet och om kroppen är 

kopplat till hur ungdomar ser på sig själva och sin kropp. 

Upphetsningssökande sexuella aktiviteter online 

Med upphetsningssökande sexuella aktiviteter online menas i den här uppsatsen 

aktiviteter som troligen har syftet sexuell upphetsning eller sexuell stimulans. I uppsatsen 

undersöker vi att ha tittat på pornografiskt material, eller porr, samt webcam-sex, att ägna sig 

åt sexuella aktiviteter framför en webkamera med någon som inte är fysiskt närvarande 

(Skoog, Bohlin & Sorbring, resubmitted), som upphetsningssökande sexuella aktiviteter 

online.  

Porr kan definieras på många olika sätt (Owens et al., 2012), till exempel som sexuellt 

explicita bilder eller filmer och används främst i upphetsande syfte. Materialet som den här 

uppsatsen använder sig av har använt sig av frågan ”Har du besökt webbsidor med 

pornografiska bilder eller filmer?” för att undersöka internetporranvändande, och därmed låtit 

ungdomarna själva definiera vad som menas med ”pornografiskt material”. Vi kommer i 

uppsatsen växla mellan att använda orden ”pornografiskt material” och ”porr” när vi pratar 

om pornografiskt material. Med pornografiskt material lättillgängligt på internet kan 

ungdomar lättare än de kunde innan internet nå pornografiskt material. Andelen ungdomar 

som har tittat på porr någon gång uppskattas vara mellan 50 % och 54 % för tjejer och runt 95 
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% för killar enligt svensk forskning (Mattebo, 2014; Häggström-Nordin et al., 2011). Det är 

alltså en vanlig företeelse bland tonåringar att någon gång ha tittat på pornografiskt material.  

Svensk kvalitativ forskning om ungdomars upplevelse av porr visade att porr blir 

referensramar kring saker som utseende och sexuella praktiker men att de flesta av 

ungdomarna också tänker kritiskt kring dessa och att ungdomar ser både positiva och negativa 

saker med porr (Löfgren-Mårtenson & Månsson, 2010).  

Det finns ingen allmän konsensus om vilken påverkan porr har på ungdomars 

utveckling och välmående.  Svensk forskning har funnit att de som dagligen konsumerar porr 

oftare rapporterar bland annat problem med kompisar och alkoholkonsumtion än övriga 

ungdomar (Mattebo, 2014). Europeisk forskning har funnit kopplingar mellan att konsumera 

sexuellt explicit internetmaterial att se på kvinnor som sexobjekt (Peter & Valkenburg, 2009). 

Andra samband som hittats mellan internetporr och ungdomar är att ha mer problembeteende 

och högre grad av depression. Även att ha sexuellt tillåtande attityder, att tänka mycket på sex 

och att ha orealistiska trosföreställningar om sex verkar hänga samman med porrkonsumtion. 

Dock har dessa fynd varit svåra att replikera (Owens et al., 2012). Mer konsistenta kopplingar 

har kunnat göras mellan våldsam pornografi och ökade tendenser till sexuell aggression 

(Owens et al., 2012).  

Webcam-sex, att ägna sig åt sexuella aktiviteter via webbkamera, är ett mycket 

outforskat ämne. I en svensk studie fann man att en av tjugo äldre ungdomar hade haft 

webcam-sex (Jonsson, Priebe, Bladh & Svedin, 2014). En hittills opublicerad artikel på FUN-

studien visar att ca 7 % av ungdomarna rapporterade att de någon gång haft webcam-sex. Att 

ha ägnat sig åt denna aktivitet var kopplat till sämre riskuppfattning och sämre uppskattad 

kvalitet på relationen med sin mamma (Skoog et al., resubmitted).  

Forskningsprojektet FUN som uppsatsen bygger på har mätt både kunskapsrelaterade 

sexuella aktiviteter online i form av informationssökning om sex och diskussioner om sex, 
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och upphetsningssökande sexuella aktiviteter online i form av porr och webcam-sex, vilket 

ger en möjlighet att undersöka hur dessa former av sexuella aktiviteter interagerar med 

varandra på välmående. 

Välmående relaterat till kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter online 

Forskningen har ännu inte utförligt undersökt på vilket sätt kunskapsrelaterade 

sexuella aktiviteter såsom informationssökning och diskussioner om sex på internet, som är en 

relativt ny del av sexualiteten, är kopplat till välmående. Den forskning som sedan tidigare 

finns på sambandet mellan sexuella aktiviteter online och välmående har inte undersökt hur 

mycket dessa faktiskt har gemensamt med kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter online 

(Sorbring et al., 2014). Dessa resultat generaliseras ibland till att gälla alla former av sexuella 

aktiviteter online, även kunskapsrelaterade aktiviteter. Både informationssökning och 

diskussioner om sex kan antas ha ökad kunskap snarare än upphetsning som främsta mål 

vilket forskning inom hälsoinformationssökning på internet tyder på (Buhi et al., 2009; 

Suzuki & Calzo, 2004; Whitfield et al., 2013). Sexuella aktiviteter på internet har funnits ha 

ett samband med lägre välmående hos ungdomar (Sorbring et al., 2014) men gäller detta alla 

former, såsom mer kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter på internet i syfte att få 

information? Det är en empirisk fråga som det ännu saknas svar på.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter 

online, vilket vi konceptualiserat som att söka information och/eller att delta i diskussioner 

om sex på internet hos ungdomar och hur dessa aktiviteter är relaterade till olika former av 

välmående.  

Den första frågeställningen är: ”Finns det en grupp ungdomar som endast ägnar sig åt 

kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter och inte ägnar sig åt upphetsningssökande sexuella 

aktiviteter online?” 
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Tidigare forskning har funnit könsskillnader i flera former av sexuella aktiviteter 

online. Killar ägnar sig mer åt sexuella aktiviteter online än vad tjejer gör (Sorbring et al., 

2014), däribland informationssökning om sex (Whitfield et al., 2013). Frågeställning två är 

därför ”Skiljer sig killar och tjejer åt i vilken utsträckning de ägnar sig åt kunskapsrelaterade 

sexuella aktiviteter på internet?” Uppsatsens hypotes är att kunskapsrelaterade sexuella 

aktiviteter kommer vara vanligare hos killar än hos tjejer och därmed följa mönstret för 

tidigare forskning på sexuella aktiviteter online.  

Sexuella aktiviteter online har i allmänhet funnits vara relaterade till sämre välmående 

(Sorbring et al., 2014). Det har också gått att identifiera ett möjligt samband specifikt gällande 

välmående och porr (Owens et al., 2012) och välmående och webcam-sex (Skoog et al., 

resubmitted). Det är osäkert om detta samband gäller i lika stor utsträckning för 

kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter online som för andra, mer avancerade och explicita 

former av sexuella aktiviteter online på grund av de kunskapsökande kvaliteterna i dessa 

beteenden. Frågeställning tre är således ”Finns det ett samband mellan kunskapsrelaterade 

sexuella aktiviteter online och a) riskbeteende och riskuppfattning, b) kroppsuppfattning, c) 

uppskattad kvalitet på relation till föräldrar, d) uppskattad kvalitet på relation till vänner, e) 

livskvalitet, eller f) problembeteende?”.  

Det är möjligt att ungdomar som ägnar sig åt kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter 

online även ägnar sig åt upphetsningssökande sexuella aktiviteter online, som visats hänga 

samman med lägre välmående i form av till exempel kompisrelationer (Mattebo, 2014), 

problembeteende (Skoog et al., resubmitted; Owens et al., 2012) och riskuppfattning (Skoog 

et al., resubmitted). I den här uppsatsen konceptualiseras upphetsningssökande sexuella 

aktiviteter online som porr och webcam-sex. Det är möjligt att upphetsningssökande sexuella 

aktiviteter online interagerar med eventuella samband mellan kunskapsrelaterade sexuella 

aktiviteter online och välmående. Följaktligen är den fjärde frågeställningen ”Påverkar 
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frekvensen av upphetsningssökande sexuella aktiviteter online sambandet mellan 

kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter online och olika aspekter av välmående, som a) 

riskbeteende och riskuppfattning, b) kroppsuppfattning, c) uppskattad kvalitet på relation till 

föräldrar, d) uppskattad kvalitet på relation till vänner, e) livskvalitet, eller f) 

problembeteende?” 

Hypotesen här är att välmående kommer att vara lägre om ungdomar vid sidan om 

kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter även ägnar sig i hög utsträckning åt 

upphetsningssökande sexuella aktiviteter, men att kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter 

kommer hänga samman med högre välmående vid lägre nivåer av upphetsningssökande 

sexuella aktiviteter. 

Då kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter online är något som ungdomar ägnar sig åt 

för att få kunskap bör de känslomässiga reaktionerna på detta vara neutrala eller positiva 

snarare än negativa. Upphetsningssökande aktiviteter bör däremot, i linje med tidigare 

forskning, ge mer känslor av sexuell upphetsning (Cameron et al, 2005). Frågeställning fem är 

”Vilka känslor upplever ungdomar efter att de a) söker information om sex, b) deltar i 

diskussioner om sex, c) tittar på porr och d) ägnar sig åt webcam-sex?”, med hypotesen att 

känslorna efter att ha ägnat sig åt de två formerna av kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter 

online kommer att vara neutrala eller positiva, medan de två formerna av 

upphetsningssökande sexuella aktiviteter online kommer att ge positiva känslor och 

framförallt sexuell upphetsning. 

Tidigare forskning har funnit ett samband mellan sexuella aktiviteter online och 

sexuella aktiviteter offline (Baumgartner, Sumter, Peter & Valkenburg, 2012; Sorbring et al., 

2014). Det finns med vår vetskap ingen forskning om hur detta samband ser ut specifikt för 

kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter online. Den sjätte frågeställningen är därför ”Har 

ungdomar som ägnar sig åt kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter online erfarenhet av 
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sexuella och romantiska aktiviteter offline, och i så fall i vilken grad?” Då fokus på sexualitet 

ökar i och med puberteten, är det troligt att ungdomar både ägnar sig i större grad åt sexuella 

aktiviteter offline och samtidigt känner ett behov av att tillförskansa sig mer kunskap om sex. 

Vår hypotes är därför att det finns ett positivt samband mellan kunskapsrelaterade sexuella 

aktiviteter online och sexuella och romantiska aktiviteter offline. 

Eftersom upphetsningssökande sexuella aktiviteter har visats hänga samman med 

sexuella aktiviteter offline, både gällande porr (Owens et al., 2012) och webcam-sex (Skoog 

et al., resubmitted), är det också möjligt att dessa påverkar sambandet mellan 

kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter online och sexuella och romantiska aktiviteter offline. 

Således är frågeställning sju ”Blir sambandet mellan kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter 

online och sexuella och romantiska aktiviteter offline svagare när man kontrollerar för 

upphetsningssökande sexuella aktiviteter online?”. Hypotesen är att sambandet blir svagare 

efter att ha kontrollerat för upphetsningssökande sexuella aktiviteter online. 

Som tidigare nämnts ökar intresset för sexualitet i och med puberteten. Det kan alltså 

vara relevant att även undersöka relationen mellan pubertetstiming och kunskapsrelaterade 

sexuella aktiviteter online, vilket Skoog et al. (2013) har gjort. Därför har vi inte undersökt 

detta vidare i vår uppsats. 

Metod 

Deltagare och procedur 

Materialet i uppsatsen kommer från en longitudinell studie, ”FUN” (Föräldrar, 

Ungdomar och Nätet), om ungdomars sexuella aktiviteter på internet som genomfördes av 

forskare från Högskolan Väst och Örebro universitet (Hallberg, 2014; Skoog et al., 2015; 

Sorbring et al., 2014). Studien finansierades av dåvarande Forskningsrådet för arbetsliv och 

socialvetenskap (Dnr 2008-0712). Studien följde 647 ungdomar uppdelade på två kohorter 

under tre på varandra följande år, en med start i årskurs sju (Målder = 13 år, n = 308, 54 % 
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tjejer) och en med start i årskurs ett på gymnasiet (Målder = 16 år, n = 339, 48 % tjejer). 

Urvalet gjordes från sju högstadieskolor och gymnasieskolor i fyra kommuner i västra 

Sverige. Urvalet är att betrakta som ett bekvämlighetsurval, men representerar skolor och 

ungdomar både från stad och från landsbygd. Projektledarna kontaktade skolornas rektorer via 

brev och telefon och gav grundlig information om projektet. Efter att rektorerna hört efter 

med lärarna och övrig personal på skolorna fattade de beslut om att delta i undersökningen.  

Information samlades in om ungdomarnas sexuella aktiviteter utanför internet och på 

internet, internetanvändning, pubertetsutveckling, samt på mått relaterade till ungdomarnas 

psykologiska välmående såsom relationer till föräldrar och vänner, riskuppfattning och 

riskbeteende, kroppsuppfattning, livskvalitet och problembeteende. En enkät med frågor på 

ämnet skickades även till ungdomarnas föräldrar. 

Datainsamlingen skedde via en datorbaserad enkät (SPSS dimensions) på bärbara 

datorer som forskarna hade med sig till ungdomarnas skolklasser. Deltagarna svarade på 

enkäten i klassrummet, men avskilt från klasskamraterna. Enkäten hade så kallade gateway-

frågor, vilket innebar att om deltagarna svarade nej på en fråga fick de inga följdfrågor på 

denna. Alla deltagare fick information om studien och gav sitt samtycke. Föräldrar fick 

information om undersökningen via brev. För den yngre kohorten i högstadiet krävdes 

föräldrarnas samtycke för ungdomens deltagande. Skolklassen fick 500 kr till klasskassan för 

deltagande i studien, oberoende av hur många i klassen som deltagit. Det lottades även ut 

biobiljetter i klasserna, cirka två per klass. 

Tidigare forskning på materialet har undersökt pojkars pubertetstiming kopplat till 

sexuella aktiviteter på och utanför internet (Skoog et al., 2013), ungdomars välmående 

kopplat till sexuella aktiviteter på och utanför internet (Sorbring et al., 2014), föräldrars 

attityder kopplat till ungdomars sexuella aktiviteter online (Sorbring, Hallberg, Bohlin, & 

Skoog, 2014), Facebookanvändande hos flickor med tidig pubertetsutveckling (Skoog et al., 
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2015), webcam-sex (Skoog et al., resubmitted), och en longitudinell undersökning av 

ungdomars sexuella aktiviteter offline och online (Hallberg, Skoog, Sorbring, Bohlin, & 

Hwang, submitted). 

Mätvariabler 

I vår uppsats har vi använt oss av data från studiens första mätning, på ungdomar i 

årskurs sju och i årskurs ett i gymnasiet. Data samlades in år 2010. I analyserna användes 

medelvärdena för de variabler som bestod av skalor, det vill säga av flera items. I uppsatsen 

har vi använt oss av följande variabler: 

Internetanvändning. Deltagarna tillfrågades om de hade tillgång till internet hemma, 

vilket besvarades med ”Ja” eller ”Nej”.  

Sexuella aktiviteter online. Ungdomarna fick först en fråga om ifall de någonsin sökt 

information om sex, besökt pornografiska sidor eller sexchattar; kommit i kontakt med 

sexuellt material såsom bilder, videos och text; eller flörtat, lagt ut bilder eller filmer på sig 

själva. Denna gateway-fråga presenteras i Bilaga 1. De som svarade nej på gateway-frågan (n 

= 392, 61 %) fick inga följdfrågor på ämnet. De som svarade ja på gateway-frågan (n = 255, 

39 %) fick sedan separata följdfrågor på varje område, det vill säga om de via internet sökt 

information om sex, flörtat, sökt efter en partner, besökt webbsidor med pornografiska bilder 

eller filmer, deltagit i eller varit åhörare till sexdiskussioner på chattforum, lagt ut bilder eller 

filmer på sig själva i syfte att framstå som attraktiva, och om de deltagit i webcam-sex, det vill 

säga att använda webbkamera för sexuellt möte. De tillfrågades även om ofrivillig exponering 

för sexuellt material på internet: om de ofrivilligt kommit i kontakt med pornografiskt 

innehåll eller utsatts för sexuella kommentarer, påhopp eller förslag. Även dessa skattades 

efter hur ofta det inträffat – från 1 = ”aldrig” till 5 = ”varje dag” (Sorbring et al., 2014).  

Kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter online. Vi mätte kunskapsrelaterade 

sexuella aktiviteter med två frågor. Den första var om ungdomarna via internet sökt 
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information om sex (t ex rådgivning, information, stöd, hjälp) och den andra var om 

ungdomarna deltagit i eller varit åhörare till sexdiskussioner på chattforum. Dessa frågor 

presenteras i Bilaga 1. Variablerna för att ha sökt information om sex och att ha deltagit i eller 

varit åhörare till sexdiskussioner på chattforum korrelerade starkt med varandra (r = ,49, 

p < ,001, Cohen, 1988), och räknades därför samman till en variabel, kallad 

”kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter online”. 

Upphetsningssökande sexuella aktiviteter online. Variablerna för att ha besökt 

webbsidor med pornografiska bilder eller filmer och att ha deltagit i webcam-sex ansågs 

också konceptuellt mäta liknande former av beteende, där ett av syftena troligen är att bli 

sexuellt upphetsad, vilket visats i forskning om webcam-sex (Skoog et al., resubmitted) och 

om porr (Löfgren-Mårtenson & Månsson, 2010). Frågorna presenteras i Bilaga 1. Variablerna 

korrelerade måttligt starkt med varandra (r = ,28, p < ,001, Cohen, 1988). Därför räknades de 

samman till en variabel, kallad ”upphetsningssökande sexuella aktiviteter online”. 

Känslor relaterade till informationssökning, diskussion, porr och webcam-sex. 

Efter frågan om informationssökning, diskussion, webcam-sex respektive porr fick de som 

svarat ja på frågan en fråga om upplevda känslor i samband med aktiviteten. Svarsalternativen 

var: spännande, sexuellt upphetsande, kände mig förolämpad, det kändes riskfyllt, arg, 

generad, tänkte inte så mycket på det, ville göra det igen, det kändes fel. Varje påstående 

skattades på en femgradig skala hur mycket det stämde överens med ungdomens upplevelse, 

där 1 = ”Stämmer inte alls” och 5 = ”Stämmer helt”. Frågorna presenteras för respektive 

sexuell aktivitet i Bilaga 1. 

Sexuella och romantiska aktiviteter offline. Ungdomarna tillfrågades om de flörtat, 

dejtat, kysst någon, pratat om sex med jämnåriga, läst porrtidningar eller sett porrfilmer samt 

om de haft sex med någon. Det fanns fem svarsalternativ som gick från 1 = ”har aldrig hänt” 
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till 5 = ”varje dag” (Sorbring et al., 2014). De sex frågorna räknades samman till en skala, 

som visade god intern konsistens (α = ,86).  

Kvaliteten på relationen till mamman och pappan. Uppskattad kvalitet på 

relationen till mamma respektive pappa mättes genom Inventory of Parent and Peer 

Attachment for Mothers och Inventory of Parent and Peer Attachment for Fathers (IPPA, 

Armsden & Greenberg, 1987; Sorbring et al., 2014). Instrumentet är översatt till svenska och 

består av 25 frågor om föräldrarelationen som skattas 1-5. Ämnen som behandlas är nivå av 

tillit, kvalitet på kommunikationen och vidden av negativa affekter i relationen. Exempel på 

frågor presenteras i Bilaga 2. Ett item var borttaget, gällande om ungdomen önskade att hen 

hade en annan mamma eller pappa (Sorbring et al., 2014). Ungdomar som av något skäl inte 

träffade sin mamma eller pappa så ofta fick möjlighet att kryssa i en ruta för detta, och de fick 

då inga frågor om relationen till den föräldern. Skalan visade på mycket goda alfavärden i det 

aktuella urvalet (α pappa = ,93, α mamma = ,93) vilket tyder på god intern konsistens. 

Kvaliteten på relationen till vänner. Uppfattad kvalitet på relationen till vänner 

mättes genom Inventory of Parent and Peer Attachment for Peers (IPPA, Armsden & 

Greenberg, 1987; Sorbring et al., 2014), utformat på samma sätt som det ovanstående men för 

vänner. Exempel på frågor presenteras i Bilaga 2. Ett item, ”Jag känner behov av att ha 

kontakt med mina vänner oftare”, korrelerade negativt med flera items i skalan och togs 

därför bort. Skalan visade god intern konsistens i det aktuella urvalet (α = ,92).   

Riskuppfattning och riskbeteende. Riskuppfattning och riskbeteende mättes med 

Adolescent Risk Taking Questionnaire (ART-Q, Gullone, Moore, Moss & Boyd, 2000; 

Sorbring et al., 2014). Instrumentet består av sexton aktiviteter som kan vara riskfyllda, såsom 

att använda droger eller ha oskyddat sex, där deltagaren fick skatta på en femgradig skala hur 

riskfyllt hen uppfattade att något var samt hur ofta hen hade gjort det (Sorbring et al., 2014). 
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Exempel på frågor presenteras i Bilaga 2. Skalan visade höga alfavärden i det aktuella urvalet 

(α riskuppfattning = ,90, α riskbeteende = ,86) vilket innebär att den hade god intern konsistens.  

Problembeteende. Problembeteende baserades på ett svenskt instrument, The 

Problem Behaviour/Delinquency Scale (Persson, Kerr & Stattin, 2007; Sorbring et al., 2014). 

Ungdomarna fick skatta på en 5-gradig skala (från 1 = ”Nej, det har inte hänt” till 5 = ”Mer 

än 10 gånger”) hur mycket de deltagit i 23 olika normbrytande aktiviteter under det senaste 

året (Sorbring et al., 2014). Exempel på frågor i formuläret är ”Har du tagit pengar hemma 

som inte varit dina?”, ” Har du rökt hasch (marijuana, cannabis)?” och ”Har du deltagit i 

slagsmål ute på stan?”. Fler exempel på frågor presenteras i Bilaga 2. Skalan uppvisade ett 

högt alfavärde gällande intern konsistens i det aktuella urvalet (α = ,85). 

Kroppsuppfattning. Kroppsuppfattning mättes med en av tre delskalor från Body 

Esteem Scale for Adolescents and Adults (BESAA, Mendelson, Mendelson & White, 2001; 

Sorbring et al., 2014), ”The Body Esteem Appearance”, som mäter generella känslor 

relaterade till utseendet. Det mättes med 10 påståenden som skattades mellan 0 = ”aldrig” 

och 4 = ”alltid” (Sorbring et al., 2014). I analyserna har skalan kodats om till 1-5 och det är 

så vi presenterar skalan i resultaten. Exempel på påståenden i BESAA är ”Jag tycker om vad 

jag ser när jag ser mig i spegeln” och ” Jag skulle ändra på många saker i mitt utseende om jag 

kunde” (vänd). Fler exempel på frågor presenteras i Bilaga 2. Skalan visade god intern 

konsistens i det aktuella urvalet (α = ,91).   

Livskvalitet. Livskvalitet mättes med Youth Quality of Life Scale (Edwards, 

Huebner, Connell & Patrick, 2002; Patrick, Edwards & Topolski, 2002; Sorbring et al., 2014), 

som är ett instrument som mäter ungdomars uppfattning om sig själva, sin omgivning och sitt 

sociala liv. I studien användes en kortversion med 8 påståenden samt ett extra påstående med 

en mer existentiell inriktning. Exempel på påståenden är ”Jag är nöjd med mitt liv som det är 

nu” och ”Jag känner mig ensam i livet” (vänd). Ungdomarna skattade mellan 0 = ”Inte 
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alls”/”Mycket sämre än andras” och 10 = ”Fullständigt”/”I hög grad”/”Mycket bättre än 

andras” hur mycket de instämde i påståendena. Fler exempel på frågor presenteras i Bilaga 2. 

Skalan uppvisade ett högt alfavärde i det aktuella urvalet (α = ,90).    

Etiska spörsmål 

I studien finns viktiga etiska spörsmål att ta hänsyn till med tanke på deltagarnas ålder 

och de ämnen som behandlades. Då ungdomarna är under 18 år är det viktigt att hålla i åtanke 

var i sin personliga, sociala och fysiska utveckling de befinner sig. Eftersom de inte är 

myndiga och befinner sig i en beroendeposition till vuxna är det forskarnas ansvar att inte 

lägga på ungdomarna något som de inte kan hantera. Detta kan gälla till exempel frågor om 

våld, sexualitet eller psykiska problem. Frågorna i undersökningen behandlar bland annat 

sexualitet och brottslighet vilket kan uppfattas som känsligt eller opassande för ungdomarnas 

ålder. Även ingående frågor om ungdomarnas upplevelse av kvaliteten i sina relationer med 

föräldrar och jämnåriga kan vara upprörande om detta påminner om svåra relationer. Dessa 

risker har i studien minimerats genom att ungdomarna först har gett sitt samtycke till att delta. 

Detta har även föräldrarna för den yngre kohorten gjort.  

Genom användning av gateway-frågor har ungdomar endast fått följdfrågor på mer 

känsliga frågor om de svarat ja på gateway-frågan. Detta kan anses vara en skyddande åtgärd 

för ungdomarnas psykiska välmående. Kuratorer på skolorna informerades om studien och 

fanns tillgängliga under och efter datainsamlingen. Data har anonymiserats så att ingen 

enskild deltagare går att identifiera efter insamlingen. Den större studien har godkänts av 

etikprövningsnämnden i Göteborg och den här uppsatsen har passerat det etiska rådet på 

psykologprogrammet vid Örebro universitet.  

I det större perspektivet är den etiska frågan om denna forskning gynnar ungdomar 

och deras föräldrar och därmed kan anses vara motiverad att genomföra. Forskningsläget som 

redovisats ovan visar att det finns en kunskapslucka gällande normativa utvecklingsvägar för 
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ungdomars sexualitet och brist på kunskap om hur kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter 

online kan påverka ungdomars välmående och relationer. Att fylla denna kunskapslucka kan 

hjälpa institutioner och föräldrar att bättre förstå och stötta ungdomar i deras utveckling. Vi 

drar slutsatsen att studiens nytta överväger dess risker och att det därmed är etiskt riktigt att 

genomföra studien.  

Statistiska metoder 

Kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter online, upphetsningssökande sexuella 

aktiviteter online, sexuella och romantiska aktiviteter offline och alla mått på välmående 

räknades om till z-värden. Vi centrerade på så sätt skalorna vilket är bra vid beräknandet av 

exempelvis moderationseffekter. 

Frågeställning ett, ”Finns det en grupp ungdomar som endast ägnar sig åt 

kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter och inte ägnar sig åt upphetsningssökande sexuella 

aktiviteter online?” besvarades deskriptivt. 

Den andra frågeställningen, ”Skiljer sig tjejer och killar åt i vilken utsträckning de 

ägnar sig åt kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter på internet?”, besvarades med hjälp av ett 

independent samples t-test som jämförde medelvärdet av kunskapsrelaterade sexuella 

aktiviteter online mellan tjejer och killar. 

Frågeställning tre, ”Finns det ett samband mellan kunskapsrelaterade sexuella 

aktiviteter online och a) riskbeteende och riskuppfattning, b) kroppsuppfattning, c) uppskattad 

kvalitet på relation till föräldrar, d) uppskattad kvalitet på relation till vänner, e) livskvalitet, 

eller f) problembeteende?” besvarades genom Pearsons korrelationsanalys. Analysen innehöll 

variablerna kön (tjej kodades 1 och kille 2), kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter online, 

upphetsningssökande sexuella aktiviteter online, riskbeteende, riskuppfattning, 

kroppsuppfattning, uppskattad kvalitet på relation till mamma, uppskattad kvalitet på relation 

till pappa, uppskattad kvalitet på relation till vänner, livskvalitet och problembeteende. 
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Frågeställning fyra, ”Påverkar frekvensen av upphetsningssökande sexuella aktiviteter 

online sambandet mellan kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter online och olika aspekter av 

välmående, som a) riskbeteende och riskuppfattning, b) kroppsuppfattning, c) uppskattad 

kvalitet på relation till föräldrar, d) uppskattad kvalitet på relation till vänner, e) livskvalitet, 

eller f) problembeteende?” besvarades genom att först göra regressionsanalyser med 

kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter online och upphetsningssökande sexuella aktiviteter 

online som oberoende variabler och de olika välmåendevariablerna som beroende variabler. 

Därefter gjordes regressionsanalyser som även inkluderade interaktionen mellan 

kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter online och upphetsningssökande sexuella aktiviteter 

online för att undersöka moderationseffekten. En moderation är när en variabel påverkar 

sambandet mellan två andra variabler. För de regressionsanalyser där en signifikant 

interaktionseffekt fanns, plottades resultatet upp för visuell inspektion. 

Frågeställning fem, ”Vilka känslor upplever ungdomar efter att de a) söker 

information om sex, b) deltar i diskussioner om sex, c) tittar på porr och d) ägnar sig åt 

webcam-sex?”, besvarades genom paired t-test mellan de tre vanligaste känslorna och de tre 

minst vanliga känslorna. 

Den sjätte frågeställningen, ”Har ungdomar som ägnar sig åt kunskapsrelaterade 

sexuella aktiviteter online erfarenhet av sexuella och romantiska aktiviteter offline, och i så 

fall i vilken grad?” besvarades genom Pearsons korrelationsanalys och därefter genom ett t-

test där kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter räknades om till en dikotom variabel (det vill 

säga de som har eller har inte ägnat sig år den typen av aktiviteter). Frågeställning sju, ”Blir 

sambandet mellan kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter online och sexuella aktiviteter 

offline svagare när man kontrollerar för upphetsningssökande sexuella aktiviteter online?” 

besvarades genom en partiell korrelationsanalys med upphetsningssökande sexuella 

aktiviteter online som kontrollvariabel.  



KUNSKAPSRELATERADE SEXUELLA AKTIVITETER ONLINE 31 

 

Tabell 1 

Deskriptiv statistik (antal, medelvärde, standardavvikelse, minsta och högsta värde) för den totala gruppen ungdomar och uppdelat på 

åldersgrupp. 

  Totalt  Högstadiet  Gymnasiet 

  n M (SD) min-max  n M (SD) min-max  n M (SD) min-max 

Totalt  647    308    339   

Tjejer (%)  329 

(50,9) 

   166 

(53,9) 

   163 

(48,1) 

  

Killar (%)  318 

(49,1) 

   142 

(46,1) 

   176 

(51,9) 

  

Tillgång till internet hemma 

(%) 

 645 

(99,7) 

   307 

(99,7) 

   338 

(99,7) 

  

Sexuella aktiviteter online 

(%) 

 255 

(39,4) 

   77 

(25) 

   178 

(52,5) 

  

Kunskapsrelaterade sexuella 

aktiviteter online (antal ja) 

 647 

(169) 

1,24 (0,52) 1-5  308 

(48) 

1,15 (0,44) 1-4,5  339 

(121) 

1,32 (0,57) 1-5 

Informationssökning (antal 

ja) 

 647 

(140) 

1,28 (0,62) 1-5  308 

(40) 

1,16 (0,44) 1-4  339 

(100) 

1,39 (0,72) 1-5 

Diskussion (antal ja)  647 

(88) 

1,21 (0,59) 1-5  308 

(29) 

1,15 (0,54) 1-5  339 

(59) 

1,25 (0,63) 1-5 

Upphetsningssökande 

sexuella aktiviteter online 

(antal ja) 

 647 

(217) 

1,37 (0,63) 1-4,5  308 

(57) 

1,18 (0,47) 1-4  339 

(160) 

1,53 (0,70) 1-4,5 

Porr (antal ja)  647 

(211) 

1,63 (1,06) 1-5  308 

(56) 

1,31 (0,76) 1-5  339 

(155) 

1,92 (1,20) 1-5 

Webcam-sex (antal ja)  647 

(45) 

1,10 (0,45) 1-5  308 

(12) 

1,06 (0,32) 1-5  339 

(33) 

1,14 (0,53) 1-5 

Riskbeteende  647 1,52 (0,47) 1-4,06  308 1,28 (0,47) 1-3,31  339 1,74 (0,48) 1-4,06 

Riskuppfattning  647 3,45 (0,70) 1-5  308 3,71 (0,69) 1-5  339 3,21 (0,62) 1,06-5 

Kroppsuppfattning  647 3,45 (0,83) 1-5  308 3,44 (0,80) 1,20-5  339 3,45 (0,85) 1-5 

Relationskvalitet mamma  624 3,37 (0,41) 1-4,46  304 3,38 (0,40) 2-4,42  320 3,35 (0,42) 1-4,46 

Relationskvalitet pappa  613 3,23 (0,42) 1-4,5  296 3,22 (0,42) 1,17-  317 3,24 (0,43) 1-4,50 
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4,21 

Relationskvalitet vänner  647 3,36 (0,48) 1-4,39  308 3,33 (0,47) 1,57-

4,39 

 339 3,39 (0,48) 1-4,35 

Livskvalitet  647 6,84 (1,44) 0,78-9,56  308 6,75 (1,49) 0,78-

9,56 

 339 6,92 (1,38) 1,33-9,11 

Problembeteende  647 1,21 (0,32) 1-4,30  308 1,10 (0,21) 1-2,52  339 1,30 (0,36) 1-4,30 

Sexuella och romantiska 

aktiviteter offline 

 647 2,08 (0,85) 1-5  308 1,68 (0,62) 1-4,67  339 2,45 (0,87) 1-5 

Not. Mellancellsvariation förekommer på grund av internt bortfall.  
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Resultat 

Finns det en grupp som endast söker kunskap om sex online? 

 

Figur 2. Hela undersökningsgruppen uppdelad på ungdomar som varken ägnat sig åt 

kunskapsrelaterade eller upphetsningssökande sexuella aktiviteter online (n = 412), 

som ägnade sig åt både kunskapsrelaterade och upphetsningssökande sexuella 

aktiviteter online (n = 151), som ägnade sig åt upphetsningssökande men inte 

kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter online (n = 66), och som ägnade sig åt 

kunskapsrelaterade men inte upphetsningssökande sexuella aktiviteter online (n = 18). 

 

Den första frågeställningen var ”Finns det en grupp ungdomar som endast ägnar sig åt 

kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter och inte ägnar sig åt upphetsningssökande sexuella 

aktiviteter online?” Deskriptiv information om undersökningsgruppen presenteras i Tabell 1. 

Totalt var det 26,1 % (n = 169) som ägnade sig åt någon form av kunskapsrelaterad sexuell 

aktivitet online. För endast informationssökning om sex var siffran 21,6 % (n = 140) och för 

diskussion om sex 13,6 % (n = 88). Det var 33,5 % (n = 217) som ägnade sig åt någon form 

av upphetsningssökande sexuell aktivitet, där enbart porr var 32,6 % (n = 211) och enbart 

webcam-sex var 7 % (n = 45). Nästan alla (99,7 %, n = 645) hade tillgång till internet i 

hemmet.  Könsfördelningen var 50,9 % tjejer. Det visades att det var 18 personer (3 % av hela 
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undersökningsgruppen) som sökt information eller deltagit i diskussioner om sex på internet 

men inte kollat på porr eller haft webcam-sex (se Figur 2). Svaret på frågeställningen blev 

således att en grupp som enbart ägnade sig åt kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter online 

var mycket liten. 

Könsskillnader i kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter online 

Den andra frågeställningen var om tjejer och killar skiljde sig åt i hur mycket de 

ägnade sig åt kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter på internet. Hypotesen var att det skulle 

vara vanligare hos killar än hos tjejer. Av de 169 personer som någon gång ägnat sig åt 

kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter var 66,9 % (n = 113) killar och 33,1 % (n = 56) tjejer. 

Andelen tjejer och killar som svarat ja presenteras i Figur 3. Det var alltså fler killar än tjejer 

som ägnade sig åt kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter online.  

33,1

66,9

Tjejer Killar

 

Figur 3. Andelen (%) tjejer (n = 56) och killar (n = 113) som någon gång ägnat sig åt 

kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter online (totalt n = 169 av gruppen n = 647). 

 

 

För att se om skillnaden var signifikant mellan hur mycket tjejer och killar i hela 

gruppen ungdomar ägnade sig åt kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter gjordes ett t-test 

mellan gruppernas medelvärden på skalan från 1-5, killar (M = 1,35, SD = 0,63) och tjejer 

(M = 1,14, SD = 0,36). Analysen inkluderade hela undersökningsgruppen, även de som svarat 
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nej på gateway-frågan. Skillnaden var signifikant, t645 = -5,29, p < ,001, d = 0,41. Alltså var 

svaret på frågeställning två att kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter på internet var vanligare 

bland killar än bland tjejer. 

Kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter och välmående 

Den tredje frågeställningen löd: ”Finns det ett samband mellan kunskapsrelaterade 

sexuella aktiviteter online och a) riskbeteende och riskuppfattning, b) kroppsuppfattning, c) 

uppskattad kvalitet på relation till föräldrar, d) uppskattad kvalitet på relation till vänner, e) 

livskvalitet, eller f) problembeteende?”. Frågeställningen undersöktes genom en 

korrelationsanalys. 

Inledningsvis visade resultaten att det fanns ett signifikant positivt samband mellan 

kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter online och upphetsningssökande sexuella aktiviteter 

online, r = 0,75, p < ,01. Ju mer ungdomar använde internet för kunskapsrelaterade sexuella 

aktiviteter, desto mer använde de sig av upphetsningssökande sexuella aktiviteter på nätet. 

Resultaten av korrelationsanalyserna för hela undersökningsgruppen presenteras i Tabell 2. 

Korrelationsanalyser uppdelade på åldersgrupper presenteras i Tabell 3. Det fanns  för hela 

gruppen signifikanta samband mellan kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter online och 

riskbeteende (r = 0,32, p < ,01), riskuppfattning (r = -0,15, p < ,01), kroppsuppfattning (r = -

0,16, p < ,01), livskvalitet (r = -0,18, p < ,01) och problembeteende (r = 0,38, p < ,01). De 

signifikanta sambanden gällde även för de separata åldersgrupperna, förutom för 

riskuppfattning, där korrelationen var signifikant för högstadiegruppen (r = -,23, p < ,01), men 

inte för gymnasiegruppen (r = -,07, p = ,22). Detta innebär att högre grad av 

kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter på internet hade ett samband med högre grad av 

riskbeteende, lägre grad av riskuppfattning, lägre grad av kroppsuppfattning, lägre grad av 

livskvalitet och högre grad av problembeteende. Med andra ord, kunskapsrelaterade sexuella 

aktiviteter på internet hade ett negativt samband med flera olika aspekter av välmående. Det  
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Tabell 2 

Korrelationer mellan kön, kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter online, upphetsningssökande sexuella aktiviteter online och 

välmåendevariabler för hela gruppen ungdomar. 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

1. Kön (tjej = 1, kille = 2) - - - - - - - - - - - 

2. Kunskapsrelaterade  ,19** - - - - - - - - - - 

3. Upphetsningssökande ,33** ,75** - - - - - - - - - 

4. Riskbeteende ,07 ,32** ,35** - - - - - - - - 

5. Riskuppfattning -,06 -,15** -,19** -,51** - - - - - - - 

6. Kroppsuppfattning ,30** -,16** -,03 -,23** ,16** - - - - - - 

7. Relation mamma -,10* -,01 -,12** -,08* ,17** ,02 - - - - - 

8. Relation pappa -,03 -,07 -,16** -,10* ,14** ,09* ,50** - - - - 

9. Relation vänner -,43** -,06 -,14** ,09* ,03 -,10* ,33** ,31** - - - 

10. Livskvalitet ,16** -,18** -,13** -,27** ,16** ,57** ,25** ,33** ,12** - - 

11. Problembeteende ,19** ,38** ,40** ,66** -,30** -,13** -,14** -,15** -,12** -,26** - 

* p < ,05; ** p < ,01 
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Tabell 3 

Korrelationer mellan kön, kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter online, upphetsningssökande sexuella aktiviteter online och välmåendevariabler 

uppdelat på högstadiet (n=308, övre delen till höger; vitt) och gymnasiet (n=339, undre delen till vänster; grått). 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

1. Kön (tjej = 1, kille = 2) - ,14* ,19** -,02 ,03 ,24** -,03 -,00 -,44** ,12* ,13* 

2. Kunskapsrelaterade  ,24** - ,86** ,41** -,23** -,19** ,03 -,11 ,03 -,16** ,47** 

3. Upphetsningssökande ,46** ,64** - ,37** -,22** -,13* ,03 -,12* ,00 -,13* ,41** 

4. Riskbeteende ,15** ,23** ,34** - -,56** -,35** -,09 -,14* ,12* -,39** ,65** 

5. Riskuppfattning -,15** -,07 -,16** -,46** - ,24** ,21** ,16** ,03 ,30** -,38** 

6. Kroppsuppfattning ,35** -,13* ,07 -,11* ,09 - ,03 ,13* -,12* ,59** -,18** 

7. Relation mamma -,16** -,05 -,28** -,07 ,13* ,02 - ,51** ,36** ,27** -,13* 

8. Relation pappa -,06 -,03 -,20** -,07 ,12* ,06 ,49** - ,35** ,36** -,22** 

9. Relation vänner -,42** -,14** -,29** ,07 ,04 -,08 ,31** ,27** - ,08 -,10 

10. Livskvalitet ,21** -,20** -,12* -,15** ,03 ,55** ,23** ,30** ,15** - -,31** 

11. Problembeteende ,24** ,30** ,39** ,66** -,22** -,09 -,14* -,08 -,15** -,22** - 

* p < ,05; ** p < ,01 
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ska dock noteras att kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter online inte var korrelerat med 

kvalitén på relationer till föräldrar och vänner. 

Vi jämförde även sambandet mellan korrelationerna för kunskapsrelaterade sexuella 

aktiviteter online och välmående med korrelationerna för upphetsningssökande sexuella 

aktiviteter online och välmående för att undersöka eventuella skillnader. Korrelationerna 

mellan kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter online och välmåendevariablerna och 

upphetsningssökande sexuella aktiviteter online och välmående skilde sig signifikant åt för 

kroppsuppfattning (z = 4,71, p < ,001), uppskattad kvalitet på relation till mamma (z = 3,90, 

p < ,001), pappa (z = 3,17, p < ,01) och vänner (z = 2,98, p < ,01). De resterande 

korrelationerna mellan kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter online och 

välmåendevariablerna, och upphetsningssökande sexuella aktiviteter online och 

välmåendevariablerna visade inte på signifikant skillnad mellan varandra.  Alltså var 

sambandet mellan upphetsningssökande sexuella aktiviteter och uppskattad kvalitet på 

relationer starkare än sambandet mellan kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter och 

uppskattad kvalitet på relationer. För kroppsuppfattning var det omvända förhållande sant, 

kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter hade ett starkare samband med det än vad 

upphetsningssökande sexuella aktiviteter hade. För de resterande välmåendevariablerna, 

riskbeteende, riskuppfattning, livskvalitet och problembeteende, var inte sambandet till 

kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter eller upphetsningssökande sexuella aktiviteter 

signifikant starkare än det andra. 

Upphetsningssökande sexuella aktiviteter som moderator 

Den fjärde frågeställningen var ”Påverkar frekvensen av upphetsningssökande 

sexuella aktiviteter online sambandet mellan kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter online 

och olika aspekter av välmående, som a) riskbeteende och riskuppfattning, b) 

kroppsuppfattning, c) uppskattad kvalitet på relation till föräldrar, d) uppskattad kvalitet på 
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relation till vänner, e) livskvalitet, eller f) problembeteende?” Hypotesen var att välmående 

kommer att vara lägre om ungdomar vid sidan om kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter 

online även ägnar sig i hög utsträckning åt upphetsningssökande sexuella aktiviteter online, 

men att kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter kommer att hänga samman med högre 

välmående vid lägre nivåer av upphetsningssökande sexuella aktiviteter. 

För att undersöka om de signifikanta korrelationerna mellan kunskapsrelaterade 

sexuella aktiviteter och riskbeteende, riskuppfattning, kroppsuppfattning, livskvalitet och 

problembeteende påverkades av frekvensen av upphetsningssökande sexuella aktiviteter 

gjordes regressionsanalyser i två steg. Först gjordes en regressionsanalys med de två 

oberoende variablerna kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter online och 

upphetsningssökande sexuella aktiviteter online.  

Eftersom kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter online och upphetsningssökande 

sexuella aktiviteter online visade på ett högt samband (r = ,75) i undersökningsgruppen 

undersökte vi multikollinearitet. Vi beräknade variance inflation factor (VIF) vilket är 1/(1-

R2) där R2 var den förklarade variansen av den ena variabeln utifrån den andra. Vi satte 

gränsen för multikollinearitet vid 2,5, båda i enlighet med Allison (2012). Vi fick ett värde på 

VIF = 2,27 och drog därför slutsatsen att multikollinearitet inte var ett för stort problem. Vi 

gick därmed vidare med regressionsanalyserna. 

I det första steget av regressionsanalyserna visade tre av välmåendevariablerna 

signifikans för båda huvudeffekterna (kunskapsrelaterade och upphetsningssökande sexuella 

aktiviteter online). Dessa var riskbeteende (p < ,05), kroppsuppfattning (p < ,001) och 

problembeteende (p < ,01). För riskuppfattning visade endast effekten av 

upphetsningssökande sexuella aktiviteter online signifikans (p < ,01), och för livskvalitet 

visades endast signifikans för effekten av kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter online 

(p < ,01). Efter att det andra steget, regressionsanalyser med interaktionsvariabler, 
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genomförts, visade endast ett av välmåendemåtten kunna prediceras signifikant av 

interaktionstermen, nämligen riskbeteende (p < ,001). Det uppvisades även en viss trend för 

riskuppfattning, dock ej på signifikant nivå (p = ,10). Resultatet av regressionsanalyserna 

presenteras i Tabell 4.  

För att kunna avgöra hur interaktionseffekten såg ut skapades ett diagram för att 

visuellt kunna tolka effekten. Diagrammet presenteras nedan i Figur 4. Det visar att vid låga 

nivåer av upphetsningssökande sexuella aktiviteter online var riskbeteende lågt, även när 

kunskapsrelaterade aktiviteter var högt. Med andra ord innebär det att det var enbart när 

ungdomar ägnade sig mycket åt upphetsningssökande sexuella aktiviteter online som 

kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter online hängde samman med högre grad av 

riskbeteende.  

 

Figur 4. Tvåvägsinteraktion mellan upphetsningssökande sexuella aktiviteter online 

och kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter online på riskbeteende. För samtliga 

variabler används z-värden. 
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Tabell 4 

Regressionsanalyser för att undersöka moderation utifrån kunskapsrelaterade och upphetsningssökande sexuella aktiviteter online med och utan 

interaktionstermen för utfallen riskbeteende, riskuppfattning, kroppsuppfattning, livskvalitet och problembeteende. 

  Riskbeteende  Riskuppfattning  Kroppsuppfattning 

  B SE Beta t p  B SE Beta  t p  B SE Beta t p 

Steg 1. Huvudeffekt av kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter online och upphetsningssökande sexuella aktiviteter online  

Kunskapsrelaterade  ,16 ,06 ,14 2,48 <,05  -,03 ,07 -,02 -0,41 ,68  -,36 ,07 -,30 -5,15 <,001 

Upphetsningssökande  ,31 ,07 ,25 4,55 <,001  -,25 ,07 -,20 -3,43 <,01  ,31 ,08 ,24 4,08 <,001 

Steg 2. Huvudeffekter samt interaktionstermen  

Kunskapsrelaterade  ,23 ,07 ,20 3,39 <,01  -,07 ,07 -,06 -0,94 ,35  -,35 ,08 -,29 -4,74 <,001 

Upphetsningssökande  ,40 ,07 ,32 5,43 <,001  -,31 ,08 -,24 -3,80 <,001  ,32 ,08 ,24 3,89 <,001 

Kunskapsrelaterade x 

upphetsningssökande 

 -,06 ,02 -,17 -3,10 <,01  ,04 ,02 ,10 1,65 ,10  -,01 ,02 -,02 -0,34 ,74 

                   

  Modell Steg 1 F = 44,30, p < ,001, 

R2 = ,13  

Modell Steg 2 F = 33,18, p < ,001, 

R2 = ,14  

Modell Steg 1 F = 14,36, p < ,001, 

R2 = ,05 

Modell Steg 2 F = 10,51, p < ,001, 

R2 = ,05  

Modell Steg 1 F = 13,39, p < ,001, 

R2 = ,04 

Modell Steg 2 F = 8,95, p < ,001, 

R2 = ,04 

Not. Första delen av Tabell 4 visar regressionsanalyser för utfallen riskbeteende, riskuppfattning och kroppsuppfattning. 
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Tabell 4, forts. 

  Livskvalitet  Problembeteende 

  B SE Beta t p  B SE Beta t p 

Steg 1. Huvudeffekt av kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter online, upphetsningssökande sexuella  

aktiviteter online och riskbeteende 

Kunskapsrelaterade  -,18 ,07 -,16 -2,64 <,01  ,19 ,07 ,16 2,87 <,01 

Upphetsningssökande  ,12 ,08 ,09 1,59 ,11  ,29 ,07 ,23 4,13 <,001 

Steg 2. Interaktionsanalyser 

Kunskapsrelaterade  -,18 ,07 -,16 -2,50 <,05  ,19 ,07 ,16 2,70 <,01 

Upphetsningssökande  ,12 ,08 ,09 1,44 ,15  ,29 ,08 ,23 3,80 <,001 

Kunskapsrelaterade x 

upphetsningssökande 

 ,00 ,02 ,00 0,06 ,95  ,00 ,02 ,00 0,01 ,99 

 

  Modell Steg 1 F = 3,57, p < ,05,  

R2 = ,01 

Modell Steg 2 F = 2,38, p = ,07,  

R2 = ,01 

 Modell Steg 1 F = 43,51, p < ,001,  

R2 = ,13 

Modell Steg 2 F =28,96, p < ,001,  

R2 = ,13 

Not. Fortsättningen på Tabell 4 visar regressionsanalyser för utfallen livskvalitet och problembeteende. 
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Känslor relaterade till informationssökning, diskussion, porr och webcam-sex 

Frågeställning fem var: ”Vilka känslor upplever ungdomar efter att de a) söker 

information om sex, b) deltar i diskussioner om sex, c) tittar på porr och d) ägnar sig åt 

webcam-sex?”. Tabell 5 visar medelvärden för hur starkt ungdomarna rapporterade olika 

känslor i relation till de olika sexuella aktiviteterna online.  

De vanligaste känslorna efter att ha sökt information var ”Jag tänkte inte så mycket på 

det”, ”Jag ville göra det igen” och ”Det kändes spännande”. De minst vanliga känslorna efter 

att ha sökt information var ”Jag kände mig förolämpad”, ”Jag blev arg” och ”Jag blev 

generad”. 

Att inte ha tänkt så mycket på det upplevdes signifikant starkare än samtliga av de 

minst vanliga känslorna: generad (t139 = 10,98, p < ,001, d = 0,94), förolämpad (t139 = 11.28, 

p < ,001, d = 0,96) och arg (t139 = 13,43, p < ,001, d = 1,16). Detta gällde också att vilja göra 

det igen, som upplevdes starkare än generad (t139 = 7,51, p < ,001, d = 0,64), förolämpad (t139 

= 9,72, p < ,001, d = 0,82) och arg (t139 = 11,44, p < ,001, d = 0,98). Även att det kändes 

spännande upplevdes starkare än de minst vanliga känslorna: generad (t139 = 6,68, p < ,001, 

d = 0,57), förolämpad (t139 = 8,22, p < ,001, d = 0,70) och arg (t139 = 9,62, p < ,001, d = 0,82). 

Således var neutrala eller positiva känslor (”Jag tänkte inte så mycket på det”, ”Jag ville göra 

det igen” och ”Det kändes spännande”) signifikant vanligare än negativa känslor (generad, 

förolämpad och arg). 

Efter att ha tagit del av diskussioner om sex på internet var de vanligaste känslorna 

samma som för att ha sökt information: ”Jag tänkte inte så mycket på det”, ”Jag ville göra det 

igen” och ”Det kändes spännande”. De minst vanliga känslorna efter att ha sökt information 

var liknande, om än inte samma som för att ha sökt information: ”Jag kände mig förolämpad”, 

”Det kändes fel” och ”Jag blev arg”. 
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Tabell 5 

Deskriptiv data för känslor efter att ha sökt information om sex, diskuterat sex, kollat på porr och haft webcam-sex, för båda åldersgrupperna.  

 

  Kunskapsrelaterade  Upphetsningssökande 

  Informationssökning 

(n = 140) 

 Diskussion 

(n = 88) 

 Porr 

(n = 211) 

 Webcam-sex 

(n = 45) 

  M SD  M SD  M SD  M SD 

”Det kändes spännande”  2,65 1,14  2,80 1,18  3,00 1,21  3,11 1,47 

”Det kändes sexuellt upphetsande”  2,52 1,23  2,50 1,25  3,65 1,20  3,20 1,52 

”Jag kände mig förolämpad”  1,76 1,00  1,80 0,97  1,61 0,95  1,73 1,14 

”Det kändes riskfyllt”  2,16 1,17  1,86 1,09  2,32 1,31  2,18 1,35 

”Jag blev arg”  1,52 0,93  1,64 0,94  1,51 0,93  1,58 1,08 

”Jag blev generad”  1,86 1,05  1,99 1,14  1,84 1,11  2,22 1,26 

”Jag tänkte inte så mycket på det”  3,36 1,38  2,93 1,34  2,94 1,34  2,60 1,29 

”Jag ville göra det igen”  2,77 1,13  2,82 1,08  3,28 1,21  2,96 1,30 

”Det kändes fel”  1,92 1,14  1,68 1,00  2,05 1,25  1,80 1,22 

Not. Känslorna skattades mellan 1 = ”Stämmer inte alls” och 5 = ”Stämmer helt” 
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Att inte ha tänkt så mycket på det upplevdes signifikant starkare än samtliga av de 

minst vanliga känslorna: förolämpad (t87 = 6,70, p < ,001, d = 0,72), ”det kändes fel” (t87 

= 7,27, p < ,001, d = 0,78) och arg (t87 = 7,57, p < ,001, d = 0,82). Detta gällde också att vilja 

göra det igen, som upplevdes starkare än förolämpad (t87 = 6,36, p < ,001, d = 0,68), ”det  

kändes fel” (t87 = 6,89, p < ,001, d = 0,74) och arg (t87 = 7,73, p < ,001, d = 0,82). Även att det 

kändes spännande upplevdes starkare än de minst vanliga känslorna: förolämpad (t87 = 6,88, 

p < ,001, d = 0,74), ”det kändes fel” (t87 = 6,53, p < ,001, d = 0,70) och arg (t87 = 7,61, 

p < ,001, d = 0,82). Således var de vanligaste känslorna för att ha tagit del av diskussioner om 

sex på internet samma som känslorna kopplade till att ha sökt information. De minst vanliga 

var samma som för informationssökning förutom på en punkt.  

De tre vanligaste känslorna efter att ha sett pornografiskt material var att det kändes 

sexuellt upphetsande, ”Jag ville göra det igen”, och att det kändes spännande. De minst 

vanliga känslorna var samma som för informationssökning (arg, förolämpad, generad). Efter 

att ha deltagit i webcam-sex var de vanligaste känslorna att det kändes sexuellt upphetsande, 

spännande och ”Jag ville göra det igen”. De tre minst vanliga känslorna var samma som för 

diskussion, arg, förolämpad och generad. 

Uppsatsens hypotes var att det skulle vara vanligare med neutrala eller positiva 

känslor efter att ha ägnat sig åt kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter online. De vanligaste 

känslorna var att inte tänka på det, att vilja göra det igen och att det kändes spännande. 

Resultaten av t-testen visade att dessa neutrala och positiva känslor var signifikant vanligare 

än negativa. Uppsatsen hypotes stöds därmed. Känslor efter att ha ägnat sig åt 

upphetsningssökande sexuella aktiviteter online var också främst positiva, med sexuellt 

upphetsande som högsta skattade känsla, vilket överensstämmer med hypotesen. 
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Kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter online relaterat till sexuella och romantiska 

aktiviteter offline 

Den sjätte frågeställningen var ”Har ungdomar som ägnar sig åt kunskapsrelaterade 

sexuella aktiviteter online erfarenhet av sexuella och romantiska aktiviteter offline, och i så 

fall i vilken grad?”. Korrelationsanalys visade att det fanns ett signifikant samband mellan 

kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter online och sexuella och romantiska aktiviteter offline, 

r = ,37, p < ,001. Ett t-test mellan de som ägnat sig åt någon form av kunskapsrelaterad 

sexuell aktivitet online (n = 169) och de som inte ägnat sig åt detta (n = 478) visade en 

signifikant skillnad i sexuella och romantiska aktiviteter offline mellan grupperna,  

t645 = -7,43, p < ,001. Svaret på frågeställningen var alltså att ungdomar som ägnar sig åt 

kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter på internet har mer erfarenhet av sexuella och 

romantiska aktiviteter även utanför internet. 

Upphetsningssökande sexuella aktiviteter online som kontrollvariabel  

Frågeställning sju var om sambandet mellan kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter 

online och sexuella och romantiska aktiviteter offline blir svagare när man kontrollerar för 

upphetsningssökande sexuella aktiviteter online. Efter en partiell korrelation med 

upphetsningssökande sexuella aktiviteter som kontrollvariabel blev sambandet svagare, 

r = ,14, p < ,01. Alltså påverkades sambandet mellan kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter 

online och sexuella och romantiska aktiviteter offline av nivån av upphetsningssökande 

sexuella aktiviteter online. Dock ska det noteras att sambandet fortfarande var statistiskt 

signifikant.  

Diskussion 

I och med puberteten ökar ungdomars intresse för sex, vilket visar sig genom en rad 

olika beteenden. Att använda internet för att söka information om sex och diskutera sex är ett 

av sätten ungdomar visar sin nyfikenhet för detta ämne. Kunskapsrelaterade sexuella 
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aktiviteter online kan ses som en del av den normativa sexuella utvecklingen för ungdomar, 

en del i att bli vuxen och ta ansvar för sin egen sexualitet. Den här uppsatsen har haft som 

syfte att genom en tvärsnittsstudie undersöka ungdomars kunskapsrelaterade sexuella 

aktiviteter online och deras relation till välmående, vilket tidigare forskning berört i begränsad 

utsträckning.  

Den första frågeställningen var om det går att identifiera en grupp ungdomar som 

endast ägnar sig åt kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter online och inte ägnar sig åt 

upphetsningssökande sexuella aktiviteter online. Resultaten visade att det var mycket få 

personer som enbart använde sig av någon form av kunskapsrelaterad sexuell aktivitet på 

internet utan att också ha använt någon form av upphetsningssökande sexuell aktivitet (3 %). 

Det verkar alltså som att kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter online är något som utövas av 

de ungdomar som även ägnar sig åt upphetsningssökande sexuella aktiviteter online, och att 

ungdomar som inte ägnar sig åt dessa inte heller använder internet för att söka kunskap. Detta 

har inte, såvitt vi vet, tidigare framkommit i forskning och behöver undersökas vidare i 

framtida studier.  

Uppsatsens andra frågeställning berörde om det skiljer sig åt mellan könen gällande i 

vilken utsträckning ungdomar ägnar sig åt kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter på internet. 

Här visade resultatet, i enlighet med tidigare forskning på informationssökning om sex 

(Whitfield et al., 2013), att kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter online är ett vanligare 

beteende hos killar än hos tjejer. Detta kan tyda på att killar är i ett större behov av 

information om sexuella ämnen, eller upplever det svårare att få information på mer 

traditionella sätt, till exempel genom kompisar eller hälsovården. En alternativ förklaring kan 

vara att preferenser gällande kunskapskanaler helt enkelt skiljer sig åt mellan könen. 

Den tredje frågeställningen rörde om det fanns ett samband mellan kunskapsrelaterade 

sexuella aktiviteter online och olika former av välmående. Resultatet visade att ungdomar som 
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ägnar sig åt mer kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter online ägnar sig mer åt riskfyllda 

beteenden, har sämre riskuppfattning, tycker sämre om sin kropp, upplever sämre livskvalitet 

samt ägnar sig mer åt normbrytande aktiviteter. Vi hittade ingen koppling mellan ungdomars 

upplevelse av kvaliteten på relationen till föräldrar och vänner hur mycket ungdomar ägnade 

sig åt kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter online, vilket skiljer våra resultat från forskning 

om andra former av sexuella aktiviteter online (Sorbring et al., 2014). Detta gör att det 

fortfarande är osäkert i vilken utsträckning kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter online och 

övriga sexuella aktiviteter online skiljer sig åt. 

Frågeställning fyra handlade om ifall de samband som funnits mellan 

kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter på internet och välmående modereras av 

upphetsningssökande sexuella aktiviteter på internet. Vi fann att detta stämde gällande 

riskbeteende, med en trend för riskuppfattning. Interaktionen mellan upphetsningssökande 

sexuella aktiviteter online och kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter online som prediktor av 

riskbeteende var dock så att vid högre nivå av upphetsningssökande sexuella aktiviteter 

bidrog kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter till högre riskbeteende. Dessa resultat går emot 

vår hypotes att riskbeteende skulle vara lägre om ungdomar vid sidan om 

upphetsningssökande sexuella aktiviteter online även ägnade sig i hög utsträckning åt 

kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter online. För övriga välmåendemått fanns ingen 

signifikant interaktion. Det verkar således som att kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter inte 

fungerar som en skyddsfaktor när ungdomar ägnar sig mycket åt upphetsningssökande 

sexuella aktiviteter, som vi trodde, utan istället kan ses som en riskfaktor enligt våra resultat. 

Det skulle också kunna ses som en del i ungdomars normativa utveckling att de börjar ta mer 

risker (Jessor, 1998). Vi kan i vår data inte se vilken sorts risker ungdomar tar. Kanske är 

sambandet mellan kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter och riskbeteende en del av 
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ungdomars sociala, kognitiva och fysiska utveckling, som till exempel att börja ägna sig åt 

sexuella aktiviteter, vilket i sig är mer riskfyllt. 

Uppsatsens femte frågeställning handlade om vilka känslor ungdomar upplever då de 

söker information om sex, deltar i diskussioner om sex, tittar på porr eller ägnar sig åt 

webcam-sex. Det visade sig att ungdomarna upplevde främst positiva och neutrala känslor 

med fokus på upphetsning för de upphetsningssökande sexuella aktiviteterna, vilket 

överensstämmer med våra hypoteser. Även om ungdomar som ägnade sig åt 

kunskapsrelaterade och upphetsningssökande sexuella aktiviteter online rapporterade lägre 

välmående genom de operationaliserade mått som använts i uppsatsen verkar det alltså som 

att ungdomar själva inte upplever dessa aktiviteter negativt. Kortsiktigt verkar inte ungdomar 

anse att de påverkas negativt av vare sig kunskapsrelaterade eller upphetsningssökande 

sexuella aktiviteter online. Detta stämmer överens med tidigare forskning på explicit material 

på nätet (Hallberg, 2014) och är viktigt att ta i beaktande gällande våra resultat. 

Den sjätte frågeställningen var ifall ungdomar som ägnar sig åt mer 

kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter online i större utsträckning ägnar sig åt sexuella och 

romantiska aktiviteter offline. Den sjunde frågeställningen var om ett sådant samband 

medieras av upphetsningssökande sexuella aktiviteter online. Vi fann att sexuella och 

romantiska aktiviteter offline är mer vanligt förekommande vid högre grad av 

kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter online, samt att sambandet påverkas av 

upphetsningssökande sexuella aktiviteter online. Sambandet mellan kunskapsrelaterade 

sexuella aktiviteter online och sexuella och romantiska aktiviteter offline kvarstod dock även 

efter att ha kontrollerat för upphetsningssökande sexuella aktiviteter online. 

Sammanfattningsvis fann vi att kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter och välmående 

är relaterade till varandra men inte på det sätt som vi förväntade oss. Ungdomar som ägnade 

sig mer åt kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter mådde sämre i allmänhet men hade neutrala 
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och positiva känslor i samband med aktiviteterna. De hade också i större utsträckning 

erfarenhet av sexuella och romantiska aktiviteter offline, även efter att ha kontrollerat för 

upphetsningssökande sexuella aktiviteter online. Vår uppsats kan dock inte uttala sig om 

kausalitet eftersom det är en tvärsnittsstudie. Vi kan inte heller uttala oss om utvecklingen 

över tid men vi tror att det snarare kan vara andra faktorer än kunskapsrelaterade sexuella 

aktiviteter som orsakar det sämre välmåendet hos ungdomar.  

Hur ungdomar tolkar frågor om sexuella aktiviteter online 

Som tidigare rapporterats hittade vi ingen grupp av ungdomar som enbart ägnade sig 

åt kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter. Av hela samplet på 647 ungdomar var det endast 18 

personer detta gällde. Vi undrar om denna låga siffra verkligen avspeglar verkligheten, och 

vad våra resultat i sådana fall annars kan bero på för omständigheter. En spekulation är att 

ungdomarna inte uppfattar att söka information om sex via sökmotorer eller att läsa om andras 

sexuella frågor i ett nätforum som sexuella aktiviteter och därför svarat nej på gateway-frågan 

i början av frågeformuläret och därmed inte fått några vidare frågor på ämnet. En annan 

tänkbar förklaring kan vara att kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter hänger samman med 

pubertetsutvecklingen och vilka sexuella eller romantiska erfarenheter ungdomarna har 

utanför nätet. Det skulle betyda att siffrorna stämmer och att kunskapsrelaterade sexuella 

aktiviteter inte skiljer sig från andra sexuella aktiviteter online vilket innebär att när ungdomar 

börjar med en sorts sexuella aktiviteter, må det vara online eller offline, börjar de allra oftast 

även med andra sorters sexuella aktiviteter. 

Ungdomars upphetsningssökande sexuella aktiviteter relaterat till kunskap 

Upphetsningssökande sexuella aktiviteter hänger alltså samman med 

kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter i större utsträckning än vad vi trodde. Hur ska vi se på 

detta? I Löfgren-Mårtenson & Månssons (2010) kvalitativa studie om porr var ett tema som 

uppkom att ungdomarna använde porr dels för upphetsande syften men att det även gav 
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information om sex. Det verkar därmed som att porr, och i förlängningen även kanske andra 

upphetsningssökande sexuella aktiviteter, fyller ett bredare syfte än bara upphetsning, 

åtminstone för ungdomar. Detta kan tänkas vara en anledning till att relationen mellan 

kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter online och välmående var mer lik relationen mellan 

upphetsningssökande sexuella aktiviteter online och välmående än förväntat. 

Ungdomars kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter online och välmående  

Kroppsuppfattning. Tvärtemot våra hypoteser hade ungdomar som ägnade sig mer åt 

kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter online sämre kroppsuppfattning, medan 

upphetsningssökande sexuella aktiviteter online inte hade något samband med 

kroppsuppfattning. Utifrån det material vi har kan vi dock inte uttala oss om eventuella 

kausala samband gällande detta.  

Det är troligt att ungdomar som använder internet mer överlag också använder det mer 

för kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter. Det är möjligt att sambandet mellan 

kroppsuppfattning och kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter online snarare ligger mellan 

kroppsuppfattning och internetanvändning, då sådana samband har funnits (Tiggeman & 

Slater, 2014). Sambandet gick dock inte att finna för kroppsuppfattning och 

upphetsningssökande sexuella aktiviteter online, vilka också bör vara mer vanligt 

förekommande hos ungdomar som använder internet i högre utsträckning. 

Det kan vara så att ungdomar med en mer negativ uppfattning om sitt eget utseende 

och sin kropp söker mer kunskap om sexualitet och kroppen. Tidigare forskning (Harvey, 

Brown, Crawford, Macfarlane & McPherson, 2007; Suzuki & Calzo, 2004) har funnit att 

ungdomar ofta undrar om vad som är normalt, om de själva är normala. Således kan sökande 

efter kunskap om sex vara ett sätt för en ungdom att få bekräftelse på att dennes sexualitet och 

kropp inte är konstiga. På lång sikt är det möjligt att detta skulle leda till en bättre, mer 

normativ kroppsuppfattning, förutsatt att det finns möjlighet för ungdomen att finna stöd och 
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komma över information som kan styrka kroppsuppfattningen. Vidare forskning behöver 

undersöka sambandet mellan kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter online och 

kroppsuppfattning över tid för att se hur det utvecklas.  

Risk- och problembeteende. Vad finns det för tänkbara förklaringar till vårt fynd att 

högre risktagande och högre kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter hänger samman? 

Eftersom vår uppsats använt sig av en tvärsnittsdesign kan våra analyser inte visa något om 

riktningen i sambandet, vad som påverkar vad, men det går ändå att diskutera eventuella 

möjligheter. Eftersom vänner även har inverkan på ungdomars risktagande (Kretsch & 

Harden, 2014) finns det en möjlighet att detta påverkar sambandet mellan risktagande och 

kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter. Det kan också vara så att ungdomar som redan har ett 

högre risktagande även har det sexuellt och som en följd av detta använder sig av 

kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter online i högre utsträckning, för att till exempel ta reda 

på hur man har sex eller hur man träffar en sexuell partner eller var det finns hjälp att få vid 

eventuell könssjukdom eller graviditet. En finsk studie har hittat att unga tjejer som har flera 

sexuella partners och söker sig till ungdomsmottagningar uppvisar högre riskbeteende än en 

kontrollgrupp (Kuortti & Kosunen, 2009), vilket skulle kunna stödja den teorin. Utan att se till 

sammanhanget kan våra resultat se ut som att sökning på sexuella termer på internet och 

läsning i trådar på ett internetforum om hur sex går till leder till mer risktagande hos 

ungdomar, men vår data kan inte dra sådana slutsatser. Det finns inte heller någon tidigare 

forskning på att det skulle vara fallet. Ungdomar med mer risktagande beteenden använder sig 

i större utsträckning av kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter. Kan detta tyda på att skolan 

och vårdinstanser inte lyckas fånga upp just dessa ungdomar och ge dem passande 

information om sexuella ämnen? Det skulle vara av stort intresse att få svar på dessa frågor 

genom longitudinell forskning som kan mäta risktagande och kunskapsrelaterade sexuella 

aktiviteter samtidigt som andra sexuella och utvecklingsmässiga måttstockar används för att 
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kunna undersöka om dessa faktorer utvecklas parallellt och vilken påverkan de har på 

varandra.  

Det kan alltså vara så att kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter fyller kunskapsluckor 

hos människor som redan är risktagande och inte så bra på att bedöma risker. Kanske är 

internet rätt miljö för de ungdomar som tar risker i hög utsträckning. Stuewig et al. (2015) har 

funnit att mycket skam predicerar risktagande och problembeteende hos unga, medan skuld 

inte gör det, och internet kan vara en mer skamfri miljö, där ungdomar själva kan välja vad de 

vill se och vilka de vill prata med samt vara anonyma (Cooper, 1998). Anonymiteten kanske 

är något som eftersöks extra mycket av gruppen ungdomar som tar mer risker och i sådana 

fall kan kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter online vara ett tecken på positiv anpassning.  

Relationer till föräldrar och vänner. Till skillnad från forskning på sexuella 

aktiviteter online som ett större koncept, som funnit att detta är relaterat till sämre uppskattad 

relationskvalitet till föräldrar och jämnåriga (Sorbring et al., 2014), fann vi inte någon relation 

mellan uppskattad relationskvalitet och sexuella aktiviteter online hos ungdomar. Detta tyder 

på att detta samband endast finns mellan relationskvalitet och vissa typer av sexuella 

aktiviteter online, exempelvis mer avancerade, upphetsningssökande former. Att ägna sig åt 

kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter online tycks alltså inte vara kopplat till bättre kvalitet 

på relationer, men inte heller till sämre kvalitet. Detta överensstämmer med vår teori att 

kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter online är ett normativt beteende hos ungdomar. 

Eftersom att ägna sig åt kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter på internet inte hänger 

samman med sämre relationer till föräldrar och vänner kan vi inte dra slutsatsen att ungdomar 

använder internet för kunskapssökning på grund av att de inte har någon annan att vända sig 

till med sina frågor. Relationskvalitet i stort behöver förvisso inte nödvändigtvis hänga 

samman med hur lätt det är för ungdomen att diskutera just sex med dessa personer, då detta 

kan bero på andra aspekter. Det kan dock spekuleras att ungdomar som ägnar sig åt 
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kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter upplever en lika stor trygghet i förhållande till vänner 

och föräldrar som andra ungdomar, och istället väljer internet av andra skäl. Vidare forskning 

behövs för att vi ska kunna dra slutsatser om varför kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter 

skiljer sig från övriga former av sexuella aktiviteter online gällande ungdomars relationer. 

Kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter online och sexuella aktiviteter offline 

Vi fann att ungdomar som ägnade sig åt kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter online 

i högre grad även ägnade sig åt sexuella och romantiska aktiviteter offline, ett samband som 

kvarstod även efter att ha kontrollerat för upphetsningssökande sexuella aktiviteter online. 

Detta kan ses som ett tecken på att samtliga dessa aktiviteter hänger samman med puberteten 

och ungdomars ökade intresse för sex, vilket får dem att delta i sexuella aktiviteter både på 

och utanför internet. Specifikt för kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter online kan det också 

vara så att ungdomar, när de blir sexuellt aktiva eller planerar att bli det, också söker efter 

relevant kunskap exempelvis via internet. Om det är så att ungdomar söker kunskap och råd 

via sökmotorer eller diskussionsforum om saker som sexuellt överförbara sjukdomar och 

preventivmedel kan detta beteende leda till att de får ökad kunskap om risker och därmed kan 

skydda sig. Eftersom dessa ungdomar tar mer risker än andra ungdomar finns här en möjlighet 

för förebyggande åtgärder i form av aktiviteter de redan ägnar sig åt. Här finns även en 

möjlighet för samhället genom olika instanser att bidra till ungdomars kunskap om positiva 

aspekter av sexualitet via internet. 

Kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter online ur ett systemekologiskt perspektiv 

Kunskap är ett väsentligt värde i samhället vi lever i. Unga förväntas gå till skolan i 

minst nio år och sexualkunskap är en del av det som ska läras ut under grundskolan. Sverige 

har en ovanligt lång tradition av att värdesätta ungdomars kunskap om kroppen, sexualitet och 

frågor som relaterar till dessa (Riksföreningen för sexuell upplysning, 2010). Även om kritik 

på senare år lyfts fram kring hur uppdaterad informationen i sexualundervisningen är så kan 
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vi se att Sverige har en samhällelig norm kring att ungdomar behöver få information om sex 

för att kunna ta informerade beslut kring sin egen sexualitet. 

 I Bronfenbrenners (1979) modell blir detta en norm på makrosystemnivå. Hur går det 

att med detta i åtanke förstå de resultat vi har fått i denna uppsats? Denna norm påverkar i sin 

tur hur olika instanser beslutar om och se på ungdomars kunskapsrelaterade sexuella 

aktiviteter, utanför såväl som på internet. Enligt Bronfenbrenners teori är det oundvikligt att 

de olika systemen påverkar varandra och detta är något som går att utnyttja för att skapa större 

välmående för ungdomar. Eftersom ungdomar som använder sig av kunskapsrelaterade 

sexuella aktiviteter online verkar må sämre finns här också en möjlighet för vuxenvärlden att 

påverka detta. Kanske behöver de kunskapssökande aktiviteterna integreras mer i ungdomars 

mer övervakade mikrosystem såsom skola och familj, genom att vuxna finns närvarande på 

nätet och därmed använder teknosubsystemet för att få tillgång till fler av ungdomens 

mikrosystem, att samhället producerar passande material om sex för ungdomar och ser till att 

det finns lättillgängligt på nätet. Ett exempel på det sistnämnda är umo.se, som drivs av 

ungdomsmottagningar och fungerar som en digital frågelåda för alla svenskspråkiga 

ungdomar. Samhällets instanser kan använda teknosubsystemet för att nå ungdomar med 

korrekt och relevant information, vilket kan vara svårt att hitta på internet, till exempel genom 

att erbjuda vuxenmodererade forum där ungdomar kan söka stöd och information på sina egna 

villkor. Eventuella internetbaserade interventioner får gärna använda ungdomars eget 

kunnande då forskning har funnit att ungdomar är kapabla att sålla bland information de tar 

del av på internet (Buhi et al., 2009; Whitfield et al., 2013). 

Eftersom teknosubsystemet ingår i ungdomars liv från mycket tidig ålder, så måste 

ansvaret för deras välmående på internet också tas från den åldern, eller tidigare. När 

kunskapsrelaterade insatser om sexuell hälsa vanligtvis sätts in har ungdomar redan utvecklat 

vanor och normer kring teknosubsystemet, det vill säga har anpassat dagens teknik till sig 
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själva och skapat relationer och sätt att använda internet på. Detta kan försvåra för preventiva 

ansatser för unga riktade mot internet eftersom de då inte blir preventiva på samma sätt. Som 

forskare, som vuxna och som samhälle är det vårt ansvar att se till att alla delar av ungdomars 

liv fungerar så bra som möjligt och att underlätta ungdomars inlärning, utveckling och 

välmående. 

Kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter och sexuella minoriteter 

Tidigare forskning har funnit att ungdomar med andra sexuella identiteter än den 

heterosexuella normen söker mer information (Mitchell et al., 2014). Detta behöver inte bara 

röra sig om ungdomar som identifierar sig som homo- eller bisexuella, utan även ungdomar 

som identifierar sig som transpersoner eller queer, ungdomar som på andra sätt upplever att 

deras sexualitet inte överensstämmer med normen, eller som upplever sig sakna sexualitet. 

När ungdomar inte känner sig som en del av den sexualitet som förmedlas i 

skolundervisningen, i media och bland deras jämnåriga, kan det vara mer naturligt att söka sig 

till andra källor. Internet kan då innehålla det ungdomen söker då internet är enormt och 

mycket innehållsrikt. Som Cooper (1998) tar upp är internet lättillgängligt, inte dyrt och, 

vilket kan vara mycket relevant för en ungdom som kanske inte kommit ut till sin omgivning 

än, anonymt. Om det är så vanligt att söka kunskap om sexualitet bland sexuella minoritets-

ungdomar som Mitchell et al. (2014) funnit, är det möjligt att beteendet har ett annat 

förhållande till välmående hos denna grupp än hos ungdomar överlag. Då detta 

forskningsprojekt inte identifierat sexuella minoriteter går detta inte att urskilja inom vårt 

material. Det är möjligt att kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter online för ungdomar 

bortom heteronormen är kopplat till högre grad av välmående än vad vi funnit i denna uppsats 

för en bredare grupp ungdomar. Framtida forskning bör undersöka om välmående påverkar 

eller påverkas av kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter online hos denna grupp eller hos 

andra subgrupper av ungdomar. 
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Styrkor och svagheter med uppsatsen 

Vår uppsats har flera styrkor. En av dem är att det är många ungdomar deltagit i 

studien vilket gör det lättare att generalisera resultaten till övriga ungdomar i Sverige. För att 

mäta välmående har forskningsprojektet vars data vi fått ta del av använt åtta olika mått som 

tidigare validerats i forskning och mätt både positiva faktorer som ökar välmående 

(exempelvis relationer till föräldrarna och livskvalitet) och negativa faktorer som minskar 

välmående (exempelvis problembeteende). Detta skulle kunna göra att våra mått kan fånga 

upp flera olika aspekter av välmående och vara representativt för fler personer än om endast 

en skala använts. Likaså har sexuella aktiviteter online konceptualiserats som flera olika 

beteenden vilket gör att frågorna täcker upp ett flertal aspekter av sexuella aktiviteter online, 

vilket avspeglar verklighetens komplexitet.  

Vidare har även ungdomarna tillfrågats om i vilken utsträckning de kände både 

negativa och positiva känslor efter aktiviteterna, vilket är en styrka eftersom det målar en bred 

bild av ungdomarnas upplevelse. Tidigare forskning har fokuserat på negativa känslor 

(Flander, Cosic & Profaca, 2009). Då kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter inte förut 

undersökts i samband med välmående och med upphetsningsrelaterade sexuella aktiviteter 

fyller uppsatsens ämne även en kunskapslucka och bereder vägen för framtida forskning att 

utforska ämnet djupare. 

Vår uppsats har även svagheter och dessa bör tas i beaktande när resultaten tolkas. 

Tekniken och internet utvecklas väldigt fort, exempelvis kan de flesta idag komma åt internet 

när som helst och var som helst via sin telefon, något som inte var lika vanligt när data från 

den här studien samlades in år 2010. Det är möjligt att ungdomar idag söker kunskap om sex 

på ett annat sätt och i en annan utsträckning när informationen är mer lättillgänglig. Således är 

det svårt att helt generalisera uppsatsens resultat till ungdomar idag. Detta är något som 

behöver tas i beaktande när man tolkar dessa resultat. Vidare forskning på ungdomars 
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kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter online med dagens teknologiska förutsättningar är 

nödvändigt. 

Vi har i uppsatsen valt att använda oss av data insamlad vid en mätpunkt, och kan 

således inte uttala oss om kausalitet. Longitudinell forskning är nödvändigt i framtiden för att 

kunna undersöka riktning och förändringar i relationen mellan kunskapsrelaterade sexuella 

aktiviteter online och välmående över tid. 

Implikationer för framtida policyskapande 

Våra resultat ger flera implikationer för framtida policyskapande hos olika instanser i 

samhället och borde vara av intresse för alla professioner som kommer i kontakt med barn och 

ungdomar, inte minst psykologer. Detta kan vara till exempel skolor och elevhälsan; 

vårdcentraler, ungdomsmottagningar och barn och ungdomspsykiatrin samt instanser som 

fattar beslut gällande barn och ungdomars välmående och vardag. Vår uppsats ger ytterligare 

belägg för att ungdomars sexuella aktiviteter inte enbart sker offline utan även online och att 

dessa aktiviteter är relativt vanliga vilket betyder att internet måste tas i beaktande på samma 

sätt som görs med världen utanför internet vid policyskapande. Vi måste ta hänsyn till 

ungdomars benägenhet till risktagande och varierande grad av riskuppfattning i förhållande 

till internetbaserade sexuella aktiviteter och att vi ännu inte fullt ut förstår sambanden mellan 

ungas kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter online och deras sexualitet offline. Ett 

preventionsprogram behöver till exempel bemöta ungdomars risktagande även på internet. 

Detta behöver även sexualundervisningen göra genom att beröra sexuella aktiviteter online. 

Vuxenvärlden behöver vara närvarande på internet, inte bara som individer utan som 

institutioner eller instanser. Det är också viktigt att förstå tekniken som används för att nå ut 

till ungdomar när de har frågor om eller behöver prata om sex. Utifrån ett systemekologiskt 

perspektiv behöver de olika instanserna, eller systemen, i samhället samarbeta för att skapa 

den ultimata miljön för ungdomars välmående och främja hälsosamma beteenden. Exempelvis 
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skulle skolor och ungdomsmottagningar som en del av sin verksamhet ha i uppdrag att driva 

plattformar för ungdomar på internet och därigenom kunna möta upp kunskapsbehovet på 

ungdomars egna arenor. 

Implikationer för framtida forskning 

Detta är med vår vetskap den första undersökningen av sambanden mellan 

kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter online och ungdomars välmående. Tidigare forskning 

har undersökt välmående relaterat till en bredare grupp av sexuella aktiviteter online 

(Sorbring et al., 2014), samt undersökt andra aspekter av kunskapsrelaterade sexuella 

aktiviteter online, såsom prevalensen av informationssökning (Simon & Daneback, 2013), 

vilka frågor ungdomar söker svar på (Suzuki & Calzo, 2004), hur korrekt informationen är 

(Smith et al., 2000) eller interventioner i syfte att ge ungdomar webbaserad sexualupplysning 

(Simon & Daneback, 2013). Tillsammans med denna forskning bidrar vår uppsats till att 

förstå ungdomars kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter online, och hur dessa kan tolkas 

utifrån ett systemekologiskt perspektiv. 

Våra resultat visade att kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter online var relaterat till 

sämre välmående, med undantag av uppskattad kvalitet på relationer till föräldrar och 

jämnåriga. Detta överensstämmer inte med våra hypoteser och framtida forskning bör 

undersöka sambandet vidare. Longitudinell forskning på ungdomars kunskapsrelaterade 

sexuella aktiviteter online och välmående skulle kunna visa på vilken del i sambandet som 

uppkommer först och därmed kunna skapa antaganden om ifall sämre välmående leder till 

mer kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter online, om mer kunskapsrelaterade sexuella 

aktiviteter online leder till sämre välmående eller om andra faktorer spelar in i hur dessa 

faktorer hänger samman.  

Vi identifierade en liten grupp som endast ägnade sig åt kunskapsrelaterade sexuella 

aktiviteter online och inga andra former av sexuella aktiviteter online. Framtida forskning bör 
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fokusera på denna grupp och vidare undersöka om andelen personer som endast ägnar sig åt 

kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter online stämmer överens med våra resultat, eller om 

dessa är en följd av det aktuella forskningsprojektets upplägg med gateway-fråga. Studier som 

enbart undersöker kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter online skulle också kunna 

undersöka hur ungdomar söker kunskap på internet på ett djupare plan och hur 

kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter online påverkar eller påverkas av hur ungdomar mår. 

Kanske fungerar kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter online som en skyddsfaktor 

för vissa ungdomar men inte för alla. Det är möjligt att våra resultat för kunskapsrelaterade 

sexuella aktiviteter online och välmående ser annorlunda ut i mindre subgrupper av 

ungdomar, exempelvis gällande kön, ålder eller sexuell läggning, eller hur och varför 

ungdomarna söker kunskap. Detta är något som framtida forskning på ungdomars 

kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter online och välmående bör undersöka.  

Slutsatser 

Vår uppsats visar på att ungdomar som använder internet för olika former av 

kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter även ägnar sig åt andra, mer upphetsningsfokuserade 

sexuella aktiviteter på internet. Även om kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter online har 

liknande samband med välmående som andra sexuella aktiviteter online verkar inte 

kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter hänga ihop med sämre kvalitet på relationerna till 

föräldrar och vänner på samma sätt som funnits för sexuella aktiviteter på internet överlag. 

Ungdomar som ägnar sig åt kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter online verkar uppleva 

framförallt positiva eller neutrala känslor av dessa beteenden. Att ägna sig åt 

kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter online verkar också hänga samman med att ägna sig åt 

olika former av sexuella eller romantiska aktiviteter utanför internet. 

Internet är en vanligt förekommande del i ungdomars vardag, och för en del ungdomar 

tycks detta även gälla att använda internet för att söka kunskap om sex. Kunskapsrelaterade 
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sexuella aktiviteter online kan således ses som en del av ungdomars normativa sexuella 

utveckling. Den systemekologiska modellen kan användas för att få en begriplig översikt över 

hur ungdomar använder internet för kunskapsrelaterade sexuella aktiviteter och hur detta kan 

påverka andra delar av deras liv. 
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Tack 

Vi vill först och främst tacka vår handledare, Therése Skoog, för att hon alltid har tagit sig tid 

för oss fastän hon befunnit sig utomlands och alltid kommit med värdefull feedback. Tack för 

att du hållit vår motivation uppe! Vi vill också tacka alla som medverkat i FUN-projektet, 

forskare såväl som deltagare. Tack för att vi har fått vara delaktiga. 

 

Tack Hispan (psykologstudenternas grupprum), må dina datorer snart uppgraderas. Tack även 

till alla andra psykologstudenter som stått ut med vår ständiga närvaro och det eviga 

statistikpratet. 

 

Sist men inte minst, tack till sambos, familj och vänner som försett oss med mat, 

ångestreglering och kärlek. 

 

Och tack internet.
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Bilagor 

 

Bilaga 1. Frågor om sexuella aktiviteter online.  

Gatewayfråga samt informationssökning, diskussion, porr och webcam-sex, inklusive 

känslor efteråt. 

 

När man använder Internet kan man komma i kontakt med material och situationer 
som anspelar på sex och sexualitet. Vi skulle vilja veta i vilken mån du har kommit i 
kontakt med de situationer och det material som beskrivs nedan.  
 

Har du någonsin gjort något av följande;  

- sökt information om sex, besökt pornografiska sidor eller sexchattar? 

- kommit i kontakt med sexuellt material såsom bilder, videos och text? 

- flörtat, lagt ut bilder eller filmer på dig själv? 

 

 Ja  

 Nej, fortsätt till sida 15. 
 

 

Vi skulle vilja veta hur mycket du har kommit i kontakt med de situationer och det 
material som beskrivs nedan och hur detta kändes. Sätt ett kryss i den ruta som 
passar bäst in på dig. Om du på Internet inte har kommit i kontakt med det som 
beskrivs nedan hoppar du bara ner till nästa fråga, utan att besvara delfrågorna 
a – i. 
 

 

Har du via Internet sökt efter information om sex (t ex rådgivning, information, 

stöd, hjälp)?  

 
 Ja, varje dag   

 Ja, några gånger i veckan  

 Ja, en eller ett par gånger i månaden 

 Ja, har skett vid ett fåtal tillfällen 

 Aldrig - gå vidare till fråga 2 
 

När du sökte denna information hur kände du då? 

Sätt ett kryss per rad. 
 

 Stämmer 

inte alls 

Stämmer 

dåligt 

Varken 

eller 

Stämmer 

ganska bra 

Stämmer 

helt 

a. Det kändes spännande      

b. Det kändes sexuellt upphetsande      

c. Jag kände mig förolämpad      

d. Det kändes riskfyllt       

e. Jag blev arg      

f. Jag blev generad      

g. Jag tänkte inte så mycket på det      

h. Jag ville göra det igen       

i. Det kändes fel      
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Har du besökt webbsidor med pornografiska bilder eller filmer?  

 
 Ja, varje dag   

 Ja, några gånger i veckan  

 Ja, en eller ett par gånger i månaden 

 Ja, har skett vid ett fåtal tillfällen 

 Aldrig - gå vidare till fråga 5 
 

Hur kände du efter att ha sett dessa bilder och filmer? 

Sätt ett kryss per rad. 
 

 Stämmer 

inte alls 

Stämmer 

dåligt 

Varken 

eller 

Stämmer 

ganska bra 

Stämmer 

helt 

a. Det kändes spännande      

b. Det kändes sexuellt upphetsande      

c. Jag kände mig förolämpad      

d. Det kändes riskfyllt       

e. Jag blev arg      

f. Jag blev generad      

g. Jag tänkte inte så mycket på det      

h. Jag ville göra det igen       

i. Det kändes fel      

 

 

Har du deltagit i eller varit åhörare till sexdiskussioner på chattforum? 

  
 Ja, varje dag   

 Ja, några gånger i veckan  

 Ja, en eller ett par gånger i månaden 

 Ja, har skett vid ett fåtal tillfällen 

 Aldrig - gå vidare till fråga 6 
 

Hur kände du efter att ha deltagit i eller varit åhörare till samtal om sex? 

Sätt ett kryss per rad. 
 

 Stämmer 

inte alls 

Stämmer 

dåligt 

Varken 

eller 

Stämmer 

ganska bra 

Stämmer 

helt 

a. Det kändes spännande      

b. Det kändes sexuellt upphetsande      

c. Jag kände mig förolämpad      

d. Det kändes riskfyllt       

e. Jag blev arg      

f. Jag blev generad      

g. Jag tänkte inte så mycket på det      

h. Jag ville göra det igen       

i. Det kändes fel      
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Har du använt webbkamera för att ha sexuellt möte via Internet?    

 
 Ja, varje dag   

 Ja, några gånger i veckan  

 Ja, en eller ett par gånger i månaden 

 Ja, har skett vid ett fåtal tillfällen 

 Aldrig - gå vidare till sidan 15 

 

Hur kände du efter att ha använt webbkamera för att ha sexuellt möte? 

Sätt ett kryss per rad. 
 

 Stämmer 

inte alls 

Stämmer 

dåligt 

Varken 

eller 

Stämmer 

ganska bra 

Stämmer 

helt 

a. Det kändes spännande      

b. Det kändes sexuellt upphetsande      

c. Jag kände mig förolämpad      

d. Det kändes riskfyllt       

e. Jag blev arg      

f. Jag blev generad      

g. Jag tänkte inte så mycket på det      

h. Jag ville göra det igen       

i. Det kändes fel      
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Bilaga 2. Urval av frågor från formulären för skattning av välmående. 

 

 

Inventory of Parent and Peer Attachment for Mothers & Inventory of Parent and Peer 

Attachment for Fathers (IPPA; för skattning av kvaliteten på relationen till föräldrar; totalt 

24 frågor) 

 

 

 Stämmer 

nästan 

aldrig 

eller 

aldrig 

Stämmer 

sällan 

Stämmer 

ibland 

Stämmer 

ofta 

Stämmer 

nästan 

alltid 

eller 

alltid 

1 Min mamma respekterar mina känslor.      

2 Jag tycker att min mamma gör ett bra jobb 

som mamma. 
     

3 Min mamma accepterar mig som jag är.      

4 Jag vill gärna få min mammas synpunkt på 

saker som bekymrar mig. 
     

 

 

16 Jag känner mig arg på min pappa.      

17 Jag får inte mycket uppmärksamhet från min 

pappa. 
     

18 Min pappa hjälper mig att prata om mina 

svårigheter. 
     

19 Min pappa förstår mig.      

Not. Frågorna för mamma och pappa är likadana utöver orden ”mamma” eller ”pappa”. 

 

 

 

Inventory of Parent and Peer Attachment for Peers (IPPA; för skattning av kvaliteten på 

relationen till vänner; totalt 24 frågor) 

 

10 Mina vänner förstår inte vad jag går 

igenom för tillfället 
     

11 Jag känner mig ensam eller utanför när 

jag är tillsammans med mina vänner 
     

12 Mina vänner lyssnar på vad jag har att 

säga 
     

13 Jag känner att mina vänner är bra vänner      
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Adolescent Risk Taking Questionnaire (ART-Q; för skattning av riskuppfattning och 

riskbeteende; totalt 16 frågor per delskala) 

 

Hur riskfylld tycker du att varje situation eller beteende är?  
Sätt ett kryss per rad. 

 

 
Extremt 

riskfyllt 

Mycket 

riskfyllt 
Riskfyllt 

Inte 

särskilt 

riskfyllt 

Inte alls 

riskfyllt 

1 Röka      

2 Busköra med stulen bil (joyrides)      

3 Dricka alkohol under 18 års ålder      

4 Stanna ute sent på natten      

Hur ofta gör du någon av dessa saker?  
Sätt ett kryss per rad. 

 

 Har jag 

aldrig 

gjort 

Gör jag 

nästan 

aldrig 

Gör jag 

ibland 

Gör jag 

ofta 

Gör jag 

mycket 

ofta 

1 Röker      

2 Buskör med stulen bil (joyrides)      

3 Dricker alkohol under 18 års ålder      

4 Stannar ute sent på natten      

 

 

 

The Problem Behaviour/Delinquency Scale (för skattning av problembeteende; totalt 23 

frågor) 

 

Har du under det senaste året gjort något av följande… 
Sätt ett kryss per rad. 

 

 

 Nej, det 

har inte 

hänt 

1  

gång 

2-3 

gånger 

4-10 

gånger 

Mer än 

10 

gånger 

17 Har du varit med om att hota eller tvinga 

någon till att göra något som han/hon inte 

ville? 
     

18 Har du smitit från betalning (t.ex. på bio, kafé, 

tåg, buss eller annat)? 
     

19 Har du varit med om att stjäla något ur en bil?       

20 Har du druckit så mycket öl, sprit eller vin att 

du blivit berusad? 
     

21 Har du rökt hasch (marijuana, cannabis)?      
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Body Esteem Scale for Adolescents and Adults (BESAA, delskala “The Body Esteem 

Appearance”; för skattning av kroppsuppfattning; totalt 10 frågor) 

 

Hur uppfattar du ditt eget utseende? 
Sätt ett kryss per rad. 

 

  Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid 

5 

 

Jag önskar att jag såg ut som någon annan 
     

6 

 

Mitt utseende stör mig 
     

7 

 

Jag är ganska nöjd med mitt utseende 
     

 

 

 

Youth Quality of Life Scale (för mätning av livskvalitet; totalt 9 frågor) 

 

 

7. Jag känner att livet är värdefullt 

 

Inte alls      0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10      Fullständigt 

 

8. Jämfört med andra i min ålder, känner jag att mitt liv ter sig (verkar vara)… 

 

Mycket      0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10      Mycket bättre  

sämre än andras    än andras 
 

9. Jag känner att jag mår bra i själen 

  

Inte alls      0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10      I hög grad 

 


