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Abstrakt 

Bakgrund: Sedan 1955 har sex och samlevnad varit en del av skolans uppdrag i 

Sverige. Sexuell hälsa är när fysisk, känslomässig, mental och socialt välmående är 

relaterat till sexualitet.  

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att belysa sjuksköterskans erfarenheter 

av att delta i sex- och samlevnadsrådgivning på högstadiet och gymnasiet. 

Metod: Sökningarna gjordes i databaserna CINAHL och PubMed. I litteraturstudien 

kvalitetsgranskades, analyserades och sammanställdes fem kvalitativa artiklar, två 

kvantitativa artiklar och tre mixed method artiklar.  

Resultat: Litteraturstudien resulterade i sex kategorier. Dessa är följande; att ha 

bristande kunskaper, att inte känna sig bekväm i rollen, att möta unga som inte faller 

in i den heterosexuella normen är svårt, att känna sig bevakad och kontrollerad, att 

möta unga med funktionsnedsättningar är en utmaning och att känna frustration 

över omgivningens inställning.  

Slutsats: Sjuksköterskorna anser sig ha för lite utbildning för att förse unga med 

adekvat sex-och samlevnadsrådgivning. Ytterligare utmaningar är att flera unga inte 

tillhör den heterosexuella normen och yttre faktorer som tidspress och övervakning. 

Mer utbildning på grundnivå behövs för sjuksköterskan samt ytterligare forskning. 

 

Nyckelord: Sex- och samlevnadsrådgivning, sjuksköterskans roll, sexuell hälsa, 

unga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

Background: Since 1955 sex and relationship education has been a part of the 

schools task in Sweden. Sexual health is when physical, emotional, mental and social 

wellbeing are in relation to sexuality.  

Objectives: The aim of this study was to illuminate the nurse’s experiences of 

participating in sexual education in secondary school and high school. 

Method: The searches were made in the databases CINAHL and PubMed. In the 

literature study five qualitative, two quantitative and three mixed method articles 

were quality assured, analysed and complied.  

Results: The analysis resulted in six categories. These are the following; to have a 

lack of knowledge, to not feel comfortable in the role, to meet young who don’t match 

the heterosexual norm is difficult, to feel guarded and controlled, to meet young with 

disabilities is a challenge and to feel frustration over the attitude of others in the 

environment.  

Conclusion: The nurses consider their education to be insufficient to supply young 

people with adequate sex- and relationship guidance. Further challenges are that 

many young people does not belong to the heterosexual norm and external factors 

like a lack of time and monitoring. More education is needed in the basic program for 

nurses and further research in the subject. 

 

Keywords: Sexual health advisor, the role of the nurse, sexual health, youth 
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1. Bakgrund 

Sedan 1955 har sex och samlevnadsundervisning varit en del av skolans uppdrag i 

Sverige. Undervisningen i skolan ska bidra till en bred hälsofrämjande baskunskap 

för barn och ungdomar. Den ger kunskap om kropp, sexualitet, jämställdhet och 

relationer som ger förutsättningar för att kunna tillgodogöra sig information om 

sexualitet och hälsa (Folkhälsomyndigheten, 2015). 

 

Sexuell hälsa är när fysisk, känslomässig, mental och socialt välmående är relaterat 

till sexualitet, det är inte bara frånvaron av sjukdom och dysfunktionalitet. Sexuell 

hälsa kräver ett positivt och respektfullt bemötande till sexualitet och sexuella 

förhållanden, samt möjligheten att njuta av säkra sexuella erfarenheter fria från 

tvång, diskriminering och våld. För att sexuell hälsa ska finnas och kvarstå måste en 

persons sexuella rättigheter bli respekterade, skyddade och uppfyllda (WHO, 2006). 

Aggleton och Campbell (2000) beskriver sexuell hälsa som ett tillstånd av 

välbefinnande som uppfylls av positiva kvalitéer. Det är mer än att enbart undvika 

sexuellt överförbara sjukdomar samt att undvika ofrivillig graviditet. De koncept av 

sexuell hälsa som verkar mest meningsfulla är de som respekterar variationen och 

exklusiviteten av sexuella erfarenheter, behov och identiteter. Det är dessa som 

bekräftar rätten för alla personer att vara fri från sexuell exploitation, förtryck och 

missbruk (Aggleton och Campbell, 2000). 

 

Evans (2000) menar att tidigare har två synsätt dominerat förhållningssättet som 

funnits mot barn och ungdomar vad gäller sex i det engelska samhället. Det första går 

ut på att ju mindre unga vet om sex desto längre kommer de att vänta innan de får 

erfarenhet av sex. Detta är något som visat sig ha alldeles för negativa konsekvenser 

för både personen och samhället då tonårsgraviditeterna har ökat. 

Det andra förhållningssättet har varit att sex är något som endast är förknippat med 

fortplantning där det bredare perspektivet på sexuell hälsa försvunnit. Evans (2000) 

menar även att ett tredje synsätt på senare tid vuxit fram där man har en bredare syn 

på sexualitet i kontext till människan och utvecklingen. Denna holistiska uppfattning 

ser sexualitet som en naturlig och belönande aspekt av livet som skapar hälsa och 

välmående samtidigt som man tror på att förebygga sexuellt överförbara infektioner 

och oönskade graviditeter (Evans, 2000). 
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Enligt studier från bland annat Nederländerna har det visat sig att tidig 

sexualundervisning inte övergår till tidig sexuell debut. Många unga blir istället 

uppmuntrade till att vänta tills de blir äldre (Evans, 2000). 

Pittman och Gahangu (2006) påvisar i sin studie att ungdomar som fått en 

omfattande sexualundervisning i skolan var mer medvetna om riskerna vid oskyddat 

sex än de som fått undervisning i endast avhållsamhet vad gäller sex. De ungdomar 

som fått omfattande sexualundervisning kände sig även ha mer ansvar för sin 

sexuella hälsa än de som endast undervisats i avhållsamhet. Slutligen skulle också 

ungdomarna som fått en bred undervisning inom sexualitet rekommendera denna 

typ av undervisning gentemot de ungdomar som endast fått undervisning i 

avhållsamhet (Pittman och Gahangu, 2006). 

 

Enligt Faber (2015)  har alla som går i skolan rättigheten att få kunskap om den egna 

kroppen, sin sexualitet och sina rättigheter. Det ger varje individ bra förutsättningar 

till att välja hur man vill leva och hur man håller sig frisk och nöjd. Det är därför sex 

och samlevnad är obligatoriskt i skolan. 

Sex och samlevnad ingår i många ämnen och finns alltså inte som eget ämne. I 

grundskolans och gymnasiets kursplaner står det vad eleverna ska lära sig i olika 

ämnen. Det kan handla om frågor kring relationer, känslor, sex, kroppen, 

jämställdhet, olika normer med mera och ingår i många ämnen såsom biologi, 

samhällskunskap, historia, idrott och hälsa (Mia Faber, 2015). 

 

Samarbete mellan lärare och andra yrkesroller är vanligt, till exempel skolsköterskan 

eller någon från RFSU eller RFSL. Eleverna får ofta gå och besöka en 

ungdomsmottagning med klassen. Under hela tiden i både grundskolan och 

gymnasiet ska sex och samlevnadsundervisning finnas med. Det kan också komma 

särskild undervisning där allt bara handlar om sex och samlevnad, till exempel 

temadagar eller specifika veckor. Alla skolor gör på olika vis men gemensamt är att 

ämnet ska finnas med under hela skoltiden (Mia Faber, 2015). 

 

2011 trädde en ny skollag (2010:800) i kraft där elevhälsan blev ett begrepp. Den nya 

skollagen säger att det ska finnas tillgång till skolsköterska, skolläkare, psykolog och 

kurator. Elevhälsan finns för att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, 

utveckling och hälsa. Elevhälsan har även en lagstadgad skyldighet att samverka med 
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socialtjänsten om barn far illa (Socialstyrelsen, 2012). Förutom att stärka individens 

egen identitet och självkänsla vid förebyggande av hälsorisker förknippat med 

sexuellt beteende skriver Folkhälsomyndigheten (2014) att det också handlar om 

förmågan att kunna hantera relationer till andra människor och att ha en saklig 

sexualkunskap. 

 

Motiverande samtal (MI) kan vara en effektiv samtalsmetod för att förebygga sexuellt 

risktagande. Kuyper et al (2009) beskriver MI-baserade samtal som 

personcentrerade och med ett syfte att individen själv undersöker sitt beteende och 

ambivalens till förändring genom att stötta dem att förändra deras beteende. Det 

bedrivs arbete inom området sexuell och reproduktiv hälsa för att utveckla och sprida 

kunskap om evidensbaserade metoder och insatser för att arbeta för en trygg och 

säker sexualitet och god reproduktiv hälsa. Just nu följs utvecklingen av tillgång till 

tidig abortdiagnos, oskyddat sex samt sexuellt våld och tvång 

(Folkhälsomyndigheten, 2014). 

 

Sjuksköterskans samtalsmetod kring sex och samlevnad kan även kopplas till 

interpersonell dialog vilken syftar på kommunikation mellan människor i ett möte på 

tu man hand eller i grupp. Exempel på denna kommunikation kan äga rum under ett 

besök i vården, eller för sex- och samlevnadsundervisning i skolan. Hit räknas även 

aktiviteter som syftar till uppsökande verksamhet, till exempel att dela ut kondomer 

(Folkhälsomyndigheten, 2014). Enligt en studie gjord av Braga och Paes da Silva 

(2007) ses det som en viktig kompetens av sjuksköterskorna att kunna genomföra 

interpersonella dialoger. De grundläggande kunskaperna i interpersonella dialoger är 

att kunna föra både muntligt och icke-muntligt samspel med den andra personen, att 

kunna se klarhet och objektivitet samtidigt som det främjar den egna 

självkännedomen. Det gör det möjligt för sjuksköterskorna att utföra bästa möjliga 

vård för de personer som de arbetar med (Braga och Paes da Silva, 2007).  

Folkhälsomyndigheten (2014) prioriterar samordning i det nationella 

kommunikationsarbetet kring prevention. Därför uppmuntrar myndigheten till 

nationellt och regionalt samarbete inom skola och hälso- och sjukvård.  

 

Kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor innehåller rekommendationer 

om bemötande, information och undervisning (Socialstyrelsen, 2005). 
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Enligt riktlinjer som svensk sjuksköterskeförening (2008) presenterat beskrivs 

sjuksköterskans hälsofrämjande och förebyggande arbete och vad som behövs för det. 

På senare tid har fokus flyttats från ren inlärning till ett självständigt sökande efter 

kunskap och lärandemål. I hälsofrämjande omvårdnad eftertraktas ett salutogent 

förhållningssätt där en persons hälsa eftersträvas att förstås och upprätthållas. Där 

handlar mycket av arbetet också med att stärka patientens tilltro till sin förmåga och 

egna resurser. I ett fungerande samspel är tillit en förutsättning för att 

sjuksköterskan och patienten ska kunna ge varandra förtroende och tillsammans 

sträva efter att förbättra patientens subjektiva hälsa. Delaktighet är även ett centralt 

begrepp i den hälsofrämjande omvårdnaden och definieras som att ingå i ett socialt 

sammanhang. Det sista större begreppet är jämlikhet där patienten ges möjlighet till 

medstämmande, engagemang och kontroll. Patienten ses som en jämlik person med 

förmåga att fatta egna beslut (Svensk sjuksköterskeförening, 2008).  

 

Evans (2013) fann att genom att ge patienter den mest optimala vården och för att 

förbättra lärandet inom sexuell hälsa borde vårdpersonal anamma sig ett 

tillvägagångssätt enligt ABC (Attitudes, Beliefs, Clinical practice). Om man som 

vårdpersonal följer detta tillvägagångssättet förbättrar det inte enbart den 

professionella utvecklingen utan även den egna utvecklingen. Detta genom att 

uppmuntra vårdpersonal att själva identifiera attityder och för förståelser som kan 

hindra de från att ge den bästa möjliga vården till patienter.  

Gällande attityder (Attitudes) kan vårdpersonalens egna uppfattningar och attityder 

resultera i att man dömer eller stigmatiserar patienter vilket gör det svårt att ge en 

optimal vård. För att undvika detta gäller det att gå in med ett öppet sinne och bortse 

från eventuella fördomar man kan ha till en individ gällande dennes sexuella hälsa. 

Samma gäller vid föreställningar (Beliefs) som vid attityder, dessa kan påverka 

vårdpersonalens förmåga till att inte döma eller diskriminera. 

Sjuksköterskors attityder och föreställningar kan påverka deras arbete i praktiken 

(Clinical practice). För att möta individens behov av information om sexuell hälsa 

behöver sjuksköterskor undersöka och reflektera över deras egna attityder och 

föreställningar (Evans, 2013). 
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2. Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa sjuksköterskans erfarenheter av att 

delta i sex- och samlevnadsrådgivning på högstadiet och gymnasiet. 

 

3. Metod 

 

3.1 Definitioner 

I denna litteraturstudie har vi definierat alla sjuksköterskor, oberoende av eventuell 

vidareutbildning, som just sjuksköterskor då det framkommit att många inte har 

vidareutbildning som har en sådan tjänst. Många studier tar även upp läkare, 

rådgivare och andra professioner i sin forskning men dessa har vi så mycket det gått 

försökt att bortse ifrån. 

Vi har valt att inte fokusera på någon viss ålder bland ungdomarna då åldern i 

högstadiet och gymnasiet är olika i Sverige jämfört med andra länder. Dock har de 

flesta ungdomarna varit 13 till 19 år med vissa undantag. 

 

3.2 Sökmetoder 

De vetenskapliga artiklarna söktes framförallt i databasen CINAHL men även i 

PubMed. Följande sökord användes: school nurses, sexual education, sexual health, 

role och youth. Olika kombinationer av dessa sökord gjordes i databassökningarna 

tillsammans med booleska sökoperatorn AND. Avgränsningar som gjordes var peer-

reviewed och English. Då det inte fanns mycket forskning som passade in på 

nuvarande syfte tog vi forskning som gick 15 år tillbaka i tiden men använde inte 

detta som avgränsning i sökningen. Sammanställning av söktabell, se bilaga 1.  

 

3.3 Urval 

Inklusionskriterierna för urvalet av artiklar var att de skulle vara skrivna på engelska, 

att sjuksköterskorna i första hand skulle vara skolsköterskor eller jobba med 

ungdomar och att ungdomarna skulle vara i högstadie-och gymnasieålder. 

Sjuksköterskor som kommer i kontakt med ungdomar i den åldern genom olika 

mottagningar har dock inte uteslutits om det svarat på syftet.  

 

Exklusionskriterier vid artikelurvalet var sjuksköterskors möte med patienter inom 

somatikvården med behov av sexualrådgivning. 
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Urvalet av artiklar vid databassökningen skedde i tre olika steg. Först lästes och 

valdes titlar som ansågs svara på syftet. Vidare lästes abstrakten på de artiklar som 

valts. I det sista steget gjordes en fördjupning av artikeln och resultaten lästes 

noggrant. Efter dessa tre moment fick vi slutligen tio stycken artiklar.  

De tio vetenskapliga artiklar som valts kvalitetsgranskades sedan enligt Olsson och 

Sörensens (2011, 284-285), bedömningsmallar för studier med kvalitativ och 

kvantitativ metod. Där kunde artiklarna graderas från ett till tre där 60 % var grad 

tre, 70 % var grad två och 80 % var grad ett. Vi valde att benämna dem som låg, 

medel och hög kvalité. Av de artiklar som valts ut och granskats fick sju stycken hög 

kvalitet och tre stycken fick medel.  Alla dessa artiklar finns sammanfattade i en 

översiktstabell, se bilaga 2.  

 

3.4 Analys 

Analysprocessen har skett med inspiration av innehållsanalys och Fribergs 

femstegsanalys. Forsberg och Wengström (2013, 151) skriver att i innehållsanalys 

kännetecknas det grundläggande arbetssättet av att man på ett systematiskt och 

stegvist sätt delar upp materialet för att enklare kunna identifiera olika mönster och 

teman för att slutligen beskriva specifika fenomen.  

I analysen har arbetet utförts efter Fribergs (2012, 127-129) modell där analysen 

beskrivs i fem steg. I det första steget läste vi igenom de valda studierna flera gånger 

för att få en så bra överblick som möjligt och med fokus på resultatet. Det andra 

steget var att fokusera på och identifiera nyckelfynden i varje resultat, såsom teman 

eller kategorier som bygger upp resultatet. Här markerades meningar och text som 

ansågs betydelsefull. I tredje steget sammanställdes resultaten. Detta gjordes genom 

att på svenska skriva en kort sammanfattning med egna ord av artikelns resultat. I 

det fjärde steget jämfördes alla artiklars resultat med varandra. Likheter och 

skillnader identifierades för att sedan kunna skapa nya kategorier. I det slutgiltiga 

femte steget presenterades analysen i ett nytt resultat som här kommer att 

presenteras i litteraturstudiens resultatdel med sex nya kategorier. 

Enligt Elo et al. (2014) är det viktigt när man analyserar resultatet att vara 

systematisk och mycket noggrann att återge exakt vad artikelförfattaren menar, för 

att inte påverka trovärdigheten eller överförbarheten. Problem med resultaten kan 
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bero på en dåligt utförd analys där planering, organisering och rapportering är viktigt 

både innan och under analysarbetet.  

 

3.5 Forskningsetik 

Under analysprocessen noterades att de olika utbildnings institutionerna i de olika 

länderna hade egna etiska kommittéer, därför kunde inte de etiska principer för 

svensk forskning appliceras. Eget etiskt ansvar har tagits då alla artiklar som använts 

ska klara de forskningsetiska kraven som ställts för att få publiceras i tidskrifter.  

Helsingforsdeklarationen som antogs år 2000 är ett grundläggande dokument med 

etiska riktlinjer. Punkter som bland annat lyfts fram är att forskaren bör vara 

kompetent och väl insatt inom det valda området. Det krävs även ett godkännande 

från en etikprövningsnämnd för att artiklar ska få publiceras i medicin- och 

vårdvetenskapliga skrifter (Olsson och Sörensen 2011, 86-87). Enligt Forsberg och 

Wengström (2013, 69-70) bör etiska avväganden göras angående urval och 

presentation när det kommer till systematiska litteraturstudier. Vidare finns det även 

vissa riktlinjer för att god medicinsk forskning inte får innehålla fusk eller annan 

ohederlighet.  
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4. Resultat 

 

4.1 Att ha bristande kunskaper 

Flera av studierna som gjorts visar att sjuksköterskorna anser att efter 

grundutbildningen har de en bristande kunskap om sex och samlevnad (Brewin et al., 

2014; Farrag och Hayter, 2014; McFadyen, 2004; Westwood och Mullan, 2006). 

I en studie gjord i England där man jämförde sjuksköterskor i storstads miljö och 

landsbygd framkommer det att de som arbetar med skolungdomar i storstadsmiljö 

hade bättre kunskap än de som arbetar på landsbygden. Av majoriteten av de 

tillfrågade sjuksköterskorna hade de flesta generellt god kunskap. Gemensamt för alla 

av de tillfrågade i storstadsmiljö var att de ansåg sig sakna resurser för att undervisa i 

sexualkunskap på ett bra sätt. De på landsbygden sa dock att de hade en del resurser 

tillgängliga. Några av sjuksköterskorna var inte medvetna om att en ung kvinna löper 

risk att bli gravid om hon har oskyddat sex under menstruationen (Westwood och 

Mullan, 2006). Det framkommer även att sjuksköterskorna hänvisar eleverna till 

passande hälsocentral eller liknande när de bedömer detta lämpligt (Barnes et al., 

2004; Brewin et al., 2014) 

I en annan studie gjord i England var majoriteten av de tillfrågade sjuksköterskorna 

direkt inblandade i sexual undervisningen. De flesta uppgav att under 

grundutbildningen hade de fått ingen eller väldigt begränsad utbildning om sexuell 

hälsa. Dock hade flera efter att de blivit legitimerade genomgått mer specifik 

utbildning inom ämnet sexuell hälsa. Majoriteten hade gått en eller en tvådagars 

utbildning i ämnet (Thurston och Walker, 2011). Ytterligare tas det även upp om 

bristen på sexuell hälsa i grundutbildningen och att det är något som 

sjuksköterskorna genomgått på egen hand efteråt. De tillfrågade sjuksköterskorna sa 

att detta har påverkat deras förmåga att nå barnen på ett positivt sätt (Brewin et al., 

2014) 

I en undersökning av skotska sjuksköterskor ansåg drygt hälften att de hade specifika 

behov av mer utbildning inom sex och samlevnad medan en minoritet kände att de 

inte hade behov av mer utbildning. Det framkommer även att majoriteten av 

sjuksköterskorna som jobbar i skola saknar vidareutbildning (McFadyen, 2004). 

Enligt en annan studie (Johnston et al., 2015) uppmärksammar sjuksköterskorna 

barriärerna de unga ställs inför som uppsöker stöd och rådgivning för sexuell hälsa. 

Tystnadsplikten är en faktor som många unga oroar sig över då de vill hålla sitt möte 
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hemligt från familj och vänner. I småstäder uppfattas detta även som ett större 

problem då sannolikheten att sjuksköterskan känner den unga eller dennes föräldrar 

ökar. Över hälften av de tillfrågade sjuksköterskorna uppgav att många av de unga 

inte ens är medvetna om mottagningarna och hjälpen som finns att få. En annan 

barriär som några sjuksköterskor upplevde var frustrationen över den negativa 

sociala stigman som de unga får av samhället om de söker stöd eller rådgivning 

angående sexuell hälsa. Då många av problemen och funderingarna de unga har är 

naturliga och relaterade till puberteten och inte sexuella erfarenheter, som samhället 

enligt sjuksköterskorna kopplade till promiskuitet. Andra faktorer som nämndes var 

att öppettiderna på mottagningarna inte var optimala för de unga som går i skolan 

samt den allmänna nonchalanta attityden många unga hade till sin sexuella hälsa 

(Johnston et al., 2015). 

 

4.2 Att inte känna sig bekväm i rollen 

Några sjuksköterskor uttryckte det som att sexualundervisningen inte ingick i deras 

jobb (Brewin et al., 2014; Westwood och Mullan, 2006). En tyckte att det var för 

mycket ansvar att endast lägga jobbet på sjuksköterskor utan att det också är upp till 

föräldrarna (Brewin et al., 2014). Sjuksköterskor som jobbade i stadsmiljö uttryckte 

sig att det är upp till lärarna att ha hand om sexualundervisning medan 

skolsköterskor på landsbygden uttryckte att det hör till sjuksköterskerollen att 

undervisa sexualkunskap (Westwood och Mullan, 2006). I frågan om vem som ska 

lära ut inom sexualkunskap förekom meningsskiljaktigheter, vissa enades om att det 

är en del av sjuksköterskans jobb medan andra helt och hållet tyckte det var upp till 

lärarna. Gemensamt, oavsett åsikt, höll flera med om att ett samarbete med olika 

yrkeskategorier som jobbar med sexualundervisningen till ungdomar var en bra idé. 

Sjuksköterskorna var nästan helt eniga om att den nuvarande sexualundervisningen 

skulle behöva bedrivas i tidigare ålder (Westwood och Mullan, 2006). 

I studien gjord av Brewin et al. (2014) uppgav alla sjuksköterskor att en stor del av 

deras jobb var att hjälpa till att identifiera resurser och sedan referera ungdomarna 

vidare till dessa. Dessa resurser kan vara allt från föräldrar, någon de litar på till en 

ungdomsmottagning. En sjuksköterska uppgav även att hon inte skulle känna sig 

bekväm med att dela ut kondomer och därför hänvisade eleverna till en 

ungdomsmottagning istället. Något som även bidrog till att några inte kände sig 

bekväma i rollen som sexual rådgivare var att både tid för detta samt pengar 
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saknades för att göra ett tillfredställande jobb. Ett flertal nämnde även att privata 

sessioner med enstaka individer tog tid från undervisning av helklass och att det blev 

på bekostnad av det förebyggande arbete de önskade kunna bedriva (Brewin et al., 

2014). 

 

4.3 Att möta unga som inte faller in i den heterosexuella normen är svårt 

Enligt en studie gjord av Knight et al (2014) uppger sjuksköterskor en frustration 

över att det är problematiskt för dem att förse ungdomar som identifierar sig som 

LGBTQ (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer) med råd och stöd som 

förbättrar deras sexuella hälsa. Ett genomgående svar är att både utbildning, 

ekonomi och hjälpmedel saknas för att kunna förse denna grupp med adekvat 

sexualrådgivning. En annan aspekt som många sjuksköterskor identifierade var att 

deras egen heterosexualitet påverkade deras förmåga att kunna relatera med de unga 

och göra rådgivningen till en så lärorik och bra erfarenhet som möjligt. I ett exempel 

berättar en sjuksköterska att många av aspekterna som följer med att vara 

homosexuell, hur man utrycker sin sexualitet och situationerna man hamnar i var 

svåra för henne att förstå och bistå med hjälp till. En annan sjuksköterska tar även 

upp fördomarna och problemen de unga LGBTQ- personerna ställs inför då deras 

sexualitet inte accepteras på samma sätt av samhället och att detta blir ett problem i 

mötet med dem då de inte tillåtits att vara sig själva av omgivningen (Knight et al., 

2014). Många sjuksköterskor uppgav även att de försökte vara extra försiktiga i mötet 

med de unga och låta samtalet ske på deras villkor, vilket ibland kunde leda till att 

vissa viktiga saker inte togs upp av rädsla för att förlora ett uppbyggt förtroende eller 

stressa fram något. De nuvarande kliniska föreskrifterna som många av 

sjuksköterskorna i nuläget jobbar efter stämmer enligt dem nästan bara in på den 

heterosexuella normen av ungdomar och dessa behöver anpassas för att kunna möta 

LGBTQ-personers behov. Några av sjuksköterskorna uppmärksammar även 

frånvaron av ett institutionellt stöd där behovet av specialiserad utbildning och 

hjälpmedel inte tillgodoses och uppger att de tror att icke-kliniska support grupper 

bäst kan tillgodose dessa människor. En sjuksköterska sa att hon hänvisade de unga 

till personer de känner sig bekväma med och kan lita på. En av de tillfrågade 

sjuksköterskorna nämnde att hon själv hade smugglat in material som enligt skolan 

bedömdes vara för grovt för att kunna lära de unga homosexuella om HIV prevention 

och säkert sex. Även sjuksköterskornas syn på de unga som heterosexuella med en 
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befintlig könstillhörighet innan mötet säger några av de tillfrågade vara ett problem. 

En sjuksköterska uppger att han i sitt möte med alla unga använder vissa strategier 

och försöker ha en öppen och välkomnande attityd gentemot de som inte följer den 

heteronormativa mallen och inge förtroende genom att normalisera allt med hjälp av 

humor och respekt.  Genom beskrivningarna framkommer en gemensam bild av att 

sjuksköterskorna tror att LGBTQ-personernas situation främst skulle förbättras om 

de blev mer accepterade i samhället och hjälp utanför mottagningarna ökar (Knight 

et al., 2014). 

 

 

4.4 Att känna sig bevakad och kontrollerad 

I en studie gjord av Hayter et al. (2006) upplever många sjuksköterskor att skolan 

lägger sig i deras sexual undervisning. Detta yttrar sig i bevakning av undervisningen 

i helklass samt vissa försök till att kontrollera vad som sägs. Vid upprepade tillfällen 

har sjuksköterskor blivit påverkade av lärare som varit närvarande i samma klassrum 

när undervisning kring sex och samlevnad skett. Lärarna har antingen avbrutit 

undervisningen eller gjort så att sjuksköterskan inte fick komma tillbaka för att 

undervisa igen på grund av att läraren antingen känt sig obekväm eller tyckte 

informationen var opassande. Flera av de tillfrågade uppger att rektorn försöker styra 

vad de får prata om (Hayter et al., 2008). Även motstånd från enstaka lärare fanns 

som uttrycker att sexualundervisning överhuvudtaget inte behöver undervisas då 

mycket anses vara självklart att veta (Dodds, 2011). Trots reglering från skolan i 

sjuksköterskans arbete har sjuksköterskor kommit underfund med att hantera dessa 

problem. Om de i förväg ger en överblick över vilka ämnen de kommer att tas upp 

och om eventuella videor ska visas kan de förebygga problem som skulle kunnat 

uppkomma under själva undervisningen. Lärarna och rektorn är på så vis förberedda 

på vad sjuksköterskan kommer undervisa i (Hayter et al., 2008). 

Motstånd som sjuksköterskan stöter på av skoladministrationen togs även upp av i en 

annan studie från Brewin et al (2014). Flera av hindren de stött på angående sexual 

undervisningen handlar om att synen på sexualitet och barn är föråldrad. Några 

sjuksköterskor uppgav även att samarbete med kuratorer och annan personal 

saknades, vilket försvårade både vilken typ av undervisning eleverna redan fått samt 

eventuellt samarbete. En sjuksköterska nämner även att hon undviker att fråga 
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skoladministrationen frågor som hon vet kommer att bemötas med motstånd 

(Brewin et al., 2014). 

 

4.5 Att möta unga med funktionsnedsättningar är en utmaning 

I en studie som McCabe och Holmes (2014) gjort säger sjuksköterskorna att deras 

arbete påverkas av på hur synen på sexualitet och sexuell hälsa framställs av 

samhället till ungdomar med funktionsnedsättning. Några av de deltagande 

sjuksköterskorna berättade om hur samhället fortsatt att se sexuella uttryck som 

avvikande hos personer med funktionsnedsättning. På grund av detta kämpade flera 

sjuksköterskor med det faktum att sexualitet ofta avfärdades eller inte togs upp till 

diskussion för att vissa handlingar av ungdomar rent av missförstods som avvikande 

beteende. Endast en minoritet av sjuksköterskorna i studien hade utbildning inom 

sexuell hälsa för personer med funktionsnedsättning. Det fanns även en utmaning i 

att balansera de känsliga ämnena som sexualitet med de unga och samtidigt hålla en 

öppen och ärlig dialog med föräldrarna. En sjuksköterska säger att hon vill undvika 

att föräldrarna väljer att inte komma tillbaka för att det tagits upp något som de inte 

ville. Många av de tillfrågade sjuksköterskorna hade även svårt med att ämnet sexuell 

hälsa inte togs upp överhuvudtaget. De mer prioriterade behoven tog ofta tid av att ta 

upp ämnen som sexuell hälsa. Vissa sjuksköterskor insåg att det fanns möjlighet att 

ta upp sexualitet genom att maskera det som en medicinsk aspekt så att det faktiskt 

togs upp och använde sig att olika knep för att komma in på ämnet. De tillfrågade 

uppskattade också att det fanns ett teamarbete där olika professioner har 

kommunikation och delar med sig av kunskap och tips till varandra. Bland annat 

kunde läkaren säga till sjuksköterskan om det upplevdes som att behov fanns för att 

tala om just sexualitet med någon (McCabe och Holmes, 2014). 

 

4.6 Att känna frustration över omgivningens inställning 

Enligt Thurston och Walker (2011) så var de vanligaste uppgifterna en sjuksköterska 

hade att dela ut kondomer och förse eleverna med klamydia tester. Andra uppgifter 

var längre samtal och rådgivning, tips och råd samt att ge dagen-efter piller 

(Thurston and Walker, 2011). 

Några av de huvudområdena som identifierats vara i behov av mer utbildning var 

våld mot barn, sexual kunskap, att jobba med ungdomar, relationsrådgivning samt 

att utveckla sexualundervisningen till elever som har funktionsnedsättningar 
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(McFadyen, 2004). Medan nästan alla sjuksköterskorna kände att de ville ha mer 

utbildning inom sexuell hälsa så ansåg några även att den största fokusen bör ligga på 

de sociala behoven ungdomarna har, som kulturella, religiösa och jämlikhet mellan 

könen. Även lag, etik och sexuellt utnyttjande var något de ville få utbildning om. Alla 

de tillfrågade skulle vilja ha vidare utbildning genom dialogliknande träning. Ett 

genomgående hinder för de tillfrågade att få vidare utbildning var tidspressen de 

redan hade på jobbet och ett eget förslag till detta var att längre kurser kunde delas 

upp och spridas ut över en längre period (Thurston och Walker, 2011). Över hälften 

av de tillfrågade i en annan studie uppgav att de kände sig oförberedda för att 

undervisa ungdomar om könssjukdomar och preventivmedel (Westwood och Mullan, 

2006) vilket enligt andra studier är två av de mest förekommande ämnena som 

sjuksköterskor tar upp och blir tillfrågade om (Thurston och Walker, 2011., 

McFadyen 2004). 

 

5. Diskussion  

 

5.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att 

delta i sex- och samlevnadsrådgivning på högstadiet och gymnasiet. Detta resulterade 

i sex kategorier; att ha bristande kunskap, att inte känna sig bekväm i rollen, att möta 

unga som inte faller in i den heterosexuella normen är svårt, att känna sig bevakad 

och kontrollerad, att möta unga med funktionshinder är en utmaning och att känna 

frustration över omgivningens inställning. 

 

I studierna framkom det att det fanns en skillnad i hur sjuksköterskor från storstäder 

ansåg sig ha bättre kunskap än de från landsbygden ansåg sig ha. Denna skillnad där 

den egna föreställningen av kunskap varierar så mycket och påverkar att ämnet tas 

upp bekräftas inte av andra studier. I en studie av Yildiz och Dereli (2012) bekräftas 

dock resultatet av att de sjuksköterskor som uppskattar sin förmåga som god är de 

som ofta tar upp ämnet sexualitet, för de anser sig besitta kunskap för att göra detta. 

En annan intressant aspekt som framkommer från Yildiz och Darelis (2012) 

forskning är att uppfattningen om att sexualitet är en viktig aspekt av hälsan skiljer 

sig åt mellan de tillfrågade. De som tar upp ämnet och anser sig kompetenta ser 

sexualitet som en viktig del av hälsan medan de sjuksköterskor som väljer att inte ta 
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upp det och uppskattar sin kompetens inom ämnet som låg anser att annat bör 

prioriteras. Utöver detta framkommer det även att mer utbildning inom ämnet 

behövs för fler sjuksköterskor än de som bara jobbar med ungdomar (Yildiz och 

Darelis, 2012). 

 

Litteraturstudiens resultat visar på att vissa av sjuksköterskorna inte tyckte att 

sexualundervisningen ingick i deras jobb och att det gavs för mycket ansvar att lägga 

över det på dem. En skillnad mellan sjuksköterskors attityd till sexualundervisning 

arbetandes i stadsmiljö och landsbygd förekom även. I en studie gjord av Saunamäki 

och Engström (2014) upplevde majoriteten av sjuksköterskorna att de var deras 

ansvar att ta upp frågor rörande sex med patienter och att det hörde till deras 

yrkesroll. Samtidigt kände alla att ämnet sexualitet var ett känsligt ämne och att 

osäkerheten kring detta ofta sades vara ett hinder. De uttryckte att de kände sig 

obekväma och ville inte invadera i en patients privatliv, vilket tillför en ny aspekt som 

inte tagits upp tidigare i vår litteraturstudie. Några av sjuksköterskorna trodde även 

att patienterna kände sig obekväma och genom att undvika ämnet helt och hållet så 

skonar de patienten från att behöva känna sig obekväm (Saunamäki och Engström, 

2014).  Eftersom att majoriteten av sjuksköterskorna som arbetar som skolsköterskor 

och de sjuksköterskor som arbetar inom somatikvården båda känner sig osäkra när 

det kommer till att samtala om sex så är vår slutsats att det skulle behöva läggas mer 

fokus på. Genom att så fort som möjligt låta sjuksköterskor integreras med dessa 

frågor både i utbildningen och i arbetslivet kan man undvika att detta blir till ett 

hinder. Ju mindre osäker man känner sig i rollen som sjuksköterska desto mer tar 

man för sig och bygger upp en bättre självkänsla. Saunamäki och Engström (2014) tar 

även upp i deras studie betydelsen av att ha tydliga riktlinjer på sin arbetsplats. En 

del av sjuksköterskorna som deltog i studien berättade att de blivit mycket hjälpta av 

att deras arbetsplats hade en policy och olika riktlinjer vid samtal som berörde 

sexualitet, vilket bekräftar våra tidigare studier där många upplevt att det inte finns 

tydliga åtgärder för vad som ska göras. Dessa hjälpte sjuksköterskorna till att inte 

tveka vid diverse oklarheter de möjligtvis kunde ha och tyckte det var lättare att ha 

något att luta sig mot. Detta kan man jämföra med att i VIPS-boken som är en modell 

för dokumentation av omvårdnad utifrån hela vårdprocessen finns 

sexualitet/reproduktion med som ett av sökorden (Björvell, 2014).   
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I mötet med unga personer stöter sjuksköterskan även på de som inte identifierar sig 

till den heterosexuella normen och där framkommer även brist på utbildning som ett 

hinder men även oförmågan att relatera till de unga på grund av sin egen 

heterosexualitet. Att sjuksköterskan personliga tro och åsikter ibland kommer i vägen 

för arbetet är intressant och då det saknas ett kulturellt perspektiv i resultatdelen var 

det intressant att kunna inkludera en artikel från Egypten (Farrag och Hayter 2014) 

som tar upp svårigheterna egyptiska sjuksköterskor ställs inför och hur tro och 

religion påverkar arbetet och jämföra denna med resultatet. Där anser många i 

studien att överhuvudtaget prata om sexualitet går emot deras religion och kulturella 

tro. De ställs alltså inför problemet att göra sitt jobb trots att de inte förstår eller kan 

relatera till allting de talar och undervisar om, vilket bekräftar resultatet vi funnit 

tidigare. Det framkom även att några har ett moraliskt dilemma då de trodde att 

sexualundervisning skulle påverka de unga till en liberal syn på sexualitet och att de 

möjliggör för en tidigare sexuell debut (Farrag och Hayter, 2014), vilket är en skillnad 

från de resultat vi tagit ut i vår litteraturstudie. Om detta jämförs med de 

västerländska studierna där sjuksköterskans moraliska förhinder mer ligger på att 

inte kunna förse de unga med tillräcklig information så skapar det en intressant 

kontrast. I bakgrunden togs det upp om Evans (2013) som menar att genom att ge 

patienter den mest optimala vården och för att förbättra lärandet inom sexuell hälsa 

borde vårdpersonal anamma sig ett tillvägagångssätt enligt ABC (Attitudes, Beliefs, 

Clinical practice). Med attityder menar han att vårdpersonalens egna uppfattningar 

och attityder kan resultera i att man dömer eller stigmatiserar, vilket gör det svårt att 

ge en optimal vård. Detta förstärks även av Socialstyrelsens (2005) 

kompetensbeskrivning för sjuksköterskor där det tas upp om ett etiskt 

förhållningssätt och respekt för olika värdegrunder. Här poängteras även den 

humanistiska värdesyn som sjuksköterskans jobb grundar sig på.  

I en mexikansk studie som utrett skolpersonals kunskap om LGBTQ (Lesbian Gay 

Bisexual Trans and Queer) ungdomar bekräftas även att sjuksköterskor har låg 

kunskap om detta ungdomsklientel och där ligger både rådgivare och socialarbetare 

högre kunskapsmässigt. Även här förespråkas ytterligare utbildning för att kunna 

tillgodose denna växande skara ungdomar med adekvat rådgivning och hjälp (Mahdi 

et al., 2014). 
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Att många av sjuksköterskorna upplever att skolan lägger sig i deras 

sexualundervisning som kan yttra sig i allt från bevakning till försök att kontrollera 

vad som sägs går att jämföra med studien gjord i Egypten. Där rädslan för vad som 

var tillåtet och officiellt godkänt kom i vägen för vad sjuksköterskorna var villiga att 

prata om och några sjuksköterskor påpekade att både regeringen och religionen var 

stora hinder (Farrag och Hayter, 2014). Även om dessa förhållanden inte helt går att 

jämföra med västerländska så finns en intressant likhet i att sjuksköterskan stöter på 

övervakning och motstånd från högre instanser och är påverkad av dessa. Farrag och 

Hayters (2014) studie tar också upp att kultur och regeringen tillsammans bildar ett 

ytterligare hinder då dessa försvårar att ett beslut tas som sjuksköterskorna kan 

grunda sin sexualundervisning på, vilket verkar förstärka övervakningen som redan 

finns på de egyptiska sjuksköterskorna. Slutsatsen vi drar av detta är att 

sjuksköterskans officiella roll blir en annan än att se till det bästa för dem hon möter 

och kan utgöra ett problem i sjuksköterskans arbete. 

 

I vår litteraturstudie framkommer det att sjuksköterskornas arbete med 

funktionsnedsatta påverkas av hur synen på sexualitet framställs av samhället och att 

synen på ungas sexuella uttryck tolkas som avvikande. Detta ledde ofta till att ämnet 

ofta inte togs upp. Att sexualitet ofta glöms bort eller ignoreras kan även stödjas i en 

annan studie gjord på unga med intellektuella nedsättningar (Buelow och Shore, 

2010). Där framkommer det att föräldrarnas oro ofta uttrycker sig i förnekande. För 

att öppna upp för samtalet kan sjuksköterskan börja med att tala om grundläggande 

saker kring sexualitet och saker som hör till utvecklingen i tonåren (Buelow och 

Shore, 2010). Att ta upp det nödvändiga om sexualitet men att maskera det som ett 

medicinskt problem är även något som togs upp av tidigare studier vi läst. Därför att 

ämnet sexualitet ofta är ett så laddat ord för många, speciellt för föräldrar som 

kanske inte ser deras barns behov av sexuell hälsa, drar vi slutsatsen att det är bra att 

sjuksköterskan kan använda sig av olika knep för att ta upp vissa nödvändiga 

aspekter av ämnet. För unga med olika funktionsnedsättningar kan det dessutom 

vara svårt att ta reda på många av de funderingar man har om sin kropp vid den 

åldern. Vidare tar Buelow och Shore (2010) upp att det är viktigt att ta reda på 

ungdomarnas förväntningar och intresse, bland annat om personen vill ”dejta” och 

annat som hör till ämnet sexuell hälsa, vilket till viss del bekräftar litteraturstudiens 

resultat. Här är sjuksköterskans jobb att förse den unga och dennes föräldrar med råd 
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och vägledning samt reda ut eventuella frågetecken den unga har. En slutsats som 

dras är att det är mycket viktigt att personer med olika funktionsnedsättningar inte 

glöms bort eller förnekas möjlighet till en bra sexuell hälsa. Dessa unga kan vara de 

som kanske upplever kroppens förändringar och eventuell avsaknad av relationer 

som jobbigast. Sjuksköterskan kan ibland vara den enda som kan förse dessa med 

utbildning och rådgivning då många andra kanske ignorerar eller inte ser den ungas 

behov.  

Att kunna ta den sociala biten som sjuksköterska och kunna hålla i samtal är nog så 

viktigt som att kunna arbeta med de praktiska uppgifterna som att dela ut kondomer 

eller förse elever med klamydia tester. I en studie gjord av Tossavainen et al (2004) 

beskrev majoriteten av de deltagande skolsköterskorna att de inte uppnått 

tillfredsställande mål med hälsosamtal gällande jämlikhet mellan könen eller den 

kroppsliga och psykiska mognadsprocessen. Vilket litteraturstudiens resultat visat 

vara områden som sjuksköterskorna bedömde vara i mer behov av utbildning. Att 

lägga mer fokus på den sociala delen som att kunna ta upp olika frågor som rör 

religion, jämlikhet eller kulturella frågor med ungdomar är även något som 

Tossavainen et al (2004) bekräftar. En svårighet i detta kan dock vara hur man ska 

kunna utveckla sjuksköterskans område utan att behöva tillföra mer kunskap eller 

utbildning, vilket tidigare resultat i litteraturstudien visat sig vara en återkommande 

svårighet.  

 

Ingenstans i sjuksköterskans kompetensbeskrivning för grundutbildningen tas det 

upp något om sexualitet, men däremot en del om det förebyggande arbete de 

förväntas göra som vi anser går att applicera i samtal om sexualitet med unga. Ett 

genomgående fynd i litteraturstudiens resultat har varit svårigheten många uttryckte 

i att som sjuksköterska leda ett förebyggande arbete riktat mot unga som handlar om 

att genom samtal och undervisning ändra på många föreställningar och fördomar de 

har om sexualitet. 

Personcentrerad vård har valts som teoretisk fördjupning då den strävar efter att 

synliggöra hela personen och tillgodose de sociala, psykiska och existentiella behoven 

lika mycket som de fysiska där ett nära samarbete mellan vårdpersonalen och 

vårdtagaren är viktigt. Att stötta självbestämmande, identifiera och sätta upp 

realistiska mål och stötta vid motgång samt förhindra att det sker igen anses vara 
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viktigt i personcentrerad vård (Ross, Tod och Clarke, 2014). Baserat på de olika 

resultat som stötts på i litteraturstudien dras slutsatsen att en personcentrerad vård 

där sjuksköterskan ger personen bästa möjliga förutsättningar att göra 

evidensbaserade val i relation till sin hälsa är ett bra sätt att jobba med unga som vill 

bli sedda och respekterade. Detta för att dels bygga upp ett förtroende men även att 

försöka förebygga den sexuella ohälsan genom att ge saklig information om risker och 

alternativ. Ross et al (2014) tar även upp att personcenterad vård går att anpassa 

efter vem man arbetar med. MI har även visat sig fungera bra för att förebygga 

sexuellt risktagande (Kuyper et al., 2009). Med MI kan sjuksköterskan utan 

påtryckningar hjälpa personen att klargöra motiven för eller emot ett visst beteende. 

En personcentrerad vård där MI-samtal kan användas är ett bra sätt att bemöta unga 

om ämnet sexualitet då man ger dem verktygen att fatta sina egna beslut. Att ha en 

överlägsen attityd där man säger åt de unga vad som är rätt och fel är inget som visat 

sig gå överens med hur man ska jobba som sjuksköterska eller bygga förtroende till 

de unga 

Med en personcentrerad vård där sjuksköterskan ser den unga som en person före sin 

sjukdom och att dennes behov har stor betydelse samtidigt som ansvar även läggs på 

individen själv, tror vi bidrar till en bättre vård för de unga. Att alla sjuksköterskor 

som jobbar med ungdomar förstår och accepterar sexuell hälsa som en del av 

helheten vid god hälsa har även visat sig vara nödvändigt. 

 

5.2 Metoddiskussion 

Främst kvalitativa artiklar användes i denna litteraturstudie men även kvantitativa 

och en kombination av dessa. Fem stycken kvalitativa, två kvantitativa och två mixed 

method artiklar användes. Detta för att få ett så brett spektrum av information som 

möjligt samt även kunna inkludera fler sjuksköterskors åsikter i vissa frågor. Tre 

stycken av artiklarna fick medel på vår granskning, men då de endast låg i underkant 

till hög samt besvarade syftet bra så valdes de att inkluderas.  

Eftersom syftet var att söka efter att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att delta i 

sex och-samlevnads rådgivning var det framförallt kvalitativ forskning som söktes. 

Med kvalitativ ansats ligger fokus på att tolka och skapa mening och förståelse i 

människans subjektiva upplevelse, alltså betonas förståelse av människans 

upplevelser av ett fenomen i sitt sammanhang (Forsberg och Wengström 2013, 54). 

En del forskning som var av kvantitativ ansats besvarade dock vårt syfte och bortsågs 
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därför inte. Med kvantitativ ansats menas att forskaren är objektiv och håller distans 

till studieobjekten för att undvika att förutfattade meningar påverkar slutresultaten, 

kvantitativa studier strävar efter att ordna och klassificera, se samband, förutsäga och 

förklara (Forsberg och Wengström 2013, 53). Tre av artiklarna använde sig även av 

båda forskningsansatserna, så kallad mixed method. Ett upplägg vid användning av 

mixade metoder inom omvårdnadsforskning kan till exempel vara att göra 

ostrukturerade intervjuer för att kartlägga ett fenomen, dessa intervjuer ger sedan 

underlag för att man ska kunna utveckla en hypotes (Forsberg och Wengström 2013, 

s 57-58). 

Första inklusionskriterieriet var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska 

eftersom det är det språket utöver svenska som författarna gemensamt behärskar. 

Det andra inklusionskriteriet var att sjuksköterskorna i första hand skulle arbeta som 

skolsköterskor eller med ungdomar för att kunna få svar på vårt syfte. Gällande sista 

inklusionskriteriet med ungdomar i högstadie-och gymnasiet valde författarna att 

inte fokusera på något specifikt åldersspann eftersom att åldrarna från högstadiet till 

gymnasiet varierar från land till land. De åldrar som dock framkommit efter de 

utvalda artiklarna varierar mellan 13 till 19 år med vissa undantag.  

 

Inte mycket forskning har hittats som beskriver just sjuksköterskans erfarenheter av 

att delta i sex- och samlevnadsrådgivning för unga. De flesta artiklar som handlar om 

sjuksköterskans roll som sexualrådgivare har riktat in sig på patienter inom 

somatikvården, därför har sökandet varit svårare än vi från början trott. Efter att vi 

fått en tidig överblick och kommit underfund med sökorden gick det dock lättare att 

hitta forskning som svarade på vårt syfte.  

 

Av de artiklar som valdes ut var en publicerad i Skottland, en i USA, två från Kanada, 

två från Australien samt fyra stycken från England. Vi anser att dessa länders 

sjukvårdssystem är mer jämförbara med varandra eftersom de är klassificerade som 

I-länder och går att liknas med svenska förhållanden än om studierna varit från U-

länder. Det ger även ett större perspektiv att ha artiklar från olika länder eftersom 

man då får ett större perspektiv på attityder och normer, vilket ökar trovärdigheten 

enligt Elo et al (2014). Forskning gjord i Afrika och Asien fanns det mycket av, men 

då fokus då låg på religion och annat som kunde påverka sjuksköterskan ansågs inte 

dessa kunde vara lika representativa för svenska förhållanden som de som använts.  
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I resultatdiskussionen användes dock en artikel från Egypten för att få in ett 

kulturellt och religiöst perspektiv.  

 

En svaghet i litteraturstudien kan vara att det inte finns någon studie från Sverige 

som tas upp i resultatdelen, vilket hade tillfört ett intressant nationellt perspektiv. 

Det övervägdes dock att ta med studier från både Tyskland och Finland men ingen av 

dessa svarade bra på syftet. Detta innebär att ett svenskt perspektiv saknas i 

resultatdelen. Ett krav var att artiklarna skulle vara tillgängliga i fulltext och att de 

skulle vara tillgängliga gratis, vilket gör bortfallet till en intressant aspekt då en del 

forskning kan ha missats som kanske hade besvarat syftet. Översättningen har även 

varit ett hinder då engelska endast är båda författarnas andraspråk och det tog ett tag 

innan vi lärde oss de specifika termerna som rör ämnet samt de forskningsspecifika. 

De ordböcker som finns att tillgå på internet har dock varit till stor hjälp och målet 

var att innebörden av original författarnas text inte gick förlorad i översättningen. 

Sjukvårdslagarna skiljer sig även åt länderna emellan vilket gjorde att vissa artiklar 

med för stort fokus på det specifika landets lagar valdes bort. Problematiseringen 

med olika lands lagar har dock varit till fördel i kategorin ”att känna sig bevakad och 

kontrollerad” där skillnaden varit till nytta. 

 

Då båda författarna läser samma program och har tidigare erfarenhet av sjukvården 

finns risk för förförståelse och bias i tolkningen. För att undvika olika tolkningar i så 

stor omfattning det går så har artiklarna lästs var för sig först och resultaten senare 

diskuterats fram tillsammans. Då vissa artiklar svarade bättre på syftet än andra var 

det oundvikligt att ta lika mycket från alla. Därför är fördelningen något ojämn och 

en enstaka artikel har det endast tagits några meningar ifrån. Dessutom är 

resultatdelen i de olika artiklarna väldigt olika i sin längd. 

 

5.3 Forskningsetisk diskussion 

Kjellström (2012, 69-71) skriver att de etiska överväganden som görs inför och under 

genomförandet av ett vetenskapligt arbete är forskningsetik. Vid examensarbeten är 

grunden för forskningsetik att värna om människors lika värde, integritet och 

självbestämmande hos alla som berörs. Genom att ta hjälp av etiska principer ökas 

sannolikheten till att säkerhet, välbefinnande och rättigheter hos deltagarna 

garanteras (Kjellström 2012, 69-71). Att vara ärlig är ett genomgående grundvärde i 
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ett vetenskapligt arbete, man får inte avsiktligt manipulera eller förvränga något i det 

vetenskapliga arbetet exempelvis genom plagiat eller manipulation i metod eller 

resultat. Inte heller att medvetet feltolka eller felaktigt beskriva andras teorier eller 

resultat (Kjellström 2012, 87).  

Egna åsikter hör inte till vid beskrivning av en artikel utan det ska ske genom ett 

objektivt synsätt. Artiklar får inte utelämnas ifall deras resultat motsäger sig andra 

studier eller ifall resultatet går emot författarnas egna åsikter (Polit och Beck 2013, 

126).  

För att undvika detta har ett öppet sinne använts vid insamling av data samt vid 

analys och inte låtit egna åsikter eller tidigare förförståelse av ämnet påverka 

resultatet. Till litteraturstudien har referensteknik använts noggrant samt en 

sammanställning av en referenslista som gör det möjligt för läsarna att ta del av och 

hitta material som använts. Av alla de artiklar som valts ut har de har de alla fått 

godkänt från en etisk kommitté eller tagit upp etiska resonemang såsom att 

deltagandet är anonymt och frivilligt och kan när som helst avbrytas. Flera av 

artiklarna är också publicerade i medicin- och vårdvetenskapliga skrifter som även de 

kräver ett godkännande från en etikprövningsnämnd (Olsson och Sörensen 2011, 86-

87).  

 

5.4 Betydelse för omvårdnad och reflektion ur ett omvårdnadsperspektiv 

En av anledningarna till valet av detta ämne är för att det verkar sväva mellan grund- 

och vidareutbildningsnivå samt till viss del vara oprioriterat och tabu belagt. Dock 

framgår det av resultatet att majoriteten av sjuksköterskorna som jobbar med unga 

anser att det är deras jobb men att de saknar adekvat utbildning för detta vilket 

skapar en intressant paradox. Vi anser även att det i vår grundutbildning är alldeles 

för lite om sexualitet och hur man bemöter unga eller patienter överhuvudtaget vid 

samtal om det. 

Med denna litteraturstudie är förhoppningen att bredda förståelsen av sexualitet som 

en del av helhets perspektivet i omvårdnaden och ungdomars hälsa. 

Med utgångspunkt från resultatet anser vi att mer forskning bör bedrivas inom ämnet 

då vi starkt tror att sjuksköterskans roll som sexual rådgivare är något som kommer 

att bli större i framtiden och sexualitet kommer att ingå mer i den holistiska syn som 

finns på omvårdnad. 
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6. Slutsats 

 

Litteraturstudien visar att sjuksköterskan inte är förberedd att efter sin 

grundutbildning tillgodose de unga med adekvat sexualrådgivning då de själva 

uppger sig ha bristande kunskap. Det tillkommer även fler utmaningar för 

sjuksköterskan då många unga inte tillhör den heterosexuella normen och yttre 

faktorer som tidspress och övervakning. 

Ytterligare behov av forskning inom ämnet skulle behövas. Både kvalitativa och 

kvantitativa studier kan tillföra mycket kunskap till vad som behöver utvecklas 

kunskapsmässigt. Svensk forskning är också något som saknas inom ämnet. 
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Bilaga 1 

Tabell 1 Litteratursökning 

 

Databas Sökord Begränsningar Träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 Datum 

CINAHL School 

nurses AND 
sexual 

education 

English, Peer-

reviewed 

132 25 10 5 2015-04-10 

CINAHL School 
nurses AND 

sexual 
education 

AND role 

English, Peer-
reviewed 

55 13 7 2 2015-04-14 

CINAHL Sexual health 

AND youth 

English, Peer-

reviewed 

1137 17 10 2 2015-04-30 

PubMed Sexual 
Health AND 

Nurse 

- 3897 9 3 1 2015-04-10 

Summa   5221 64 30 10  
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Bilaga 2 

Tabell 2 Kvalitetsgranskning och artikelöversikt 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare Resultat Kvalitet 

Barnes, M., 

Courtney, M.D., 

Pratt, J., Walsh, 

A.M. 

2004 

Australien 

School-Based 

Youth Health 

Nurses: Roles, 

Responsibilities, 

Challenges, and 

Rewards 

Att identifiera 

sjuksköterskors 

roller, ansvar och 

professionella 

utvecklings 

behov 

Kvalitativ. 

Intervjuerna har 

skett i fokus 

grupper. 

Diskussion följde 

efter öppna 

frågor. 

10 st 

sjuksköterskor 
Stora roller som 

sjuksköterskan 

fick ta på sig var 

som stöd, att 

referera vidare, 

hälso 

förebyggande 

och 

marknadsföring. 

Medel 

Brewin, B., 

Koren, A., 

Morgan, B., 

Shipley, S., 

Hardy, R., L. 

2014 

USA 

Behind Closed 

Doors: School 

Nurses and 

Sexual Education 

Huvudsakliga 

syftet med 

studien var att 

undersöka hur 

skolsköterskor på 

gymnasier 

förhandlade kring 

frågor om den 

sexuella hälsan. 

Ett ytterligare 

syfte var att 

undersöka hur 

skolor och 

samhällssystem 

påverkade 

sjuksköterskors 

sexualkunskap i 

deras skolor.  

 

Studien gjordes 

med ett 

kvalitativt 

metodologiskt 

tillvägagångssätt. 

En 

semistrukturerad 

intervju gjordes. 

18 

sjuksköterskor 

från tolv 

gymnasier i 

Massachusetts. 

Skolsköterskor 

håller inte i 

formella 

undervisningar i 

sexualkunskap 

på deras skolor 

men hade ofta 

egna möten 

privat. 

Skolsköterskorna 

uttryckte att 

eleverna 

behövde mer 

information i 

sexuell hälsa 

men inget 

samarbete med 

lärarna inom 

skolhälsovård 

fanns. 

Hög 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare Resultat Kvalitet 

Dodds, E. 

2011 

England 

Are sexual 

health services 

in schools 

adequate? 

 

Att undersöka 

attityderna hos 

skolsköterskor och 

gymnasielärare 

gällande innehållet 

och undervisningen i 

sex och samlevnad 

samt 

sexualrådgivning till 

gymnasielever med 

betoning på att 

förhindra 

tonårsgraviditeter. 

Frågeformulär 

med båda 

kvantitativa och 

kvalitativa 

frågor. 

Frågeformuläret 

var uppdelat i 

två delar, sex 

och samlevnads 

undervisning och 

sexualrådgivning. 

Båda två med 

flervalsfrågor 

samt öppna 

frågor. 

13 skolor var 

inbjudna till att 

delta, sju 

stycken deltog. 

19 av 28 

frågeformulär 

blev ifyllda. 

Rektorer, 

klassföreståndare 

och 

skolsköterskor 

var tillfrågade att 

fylla i 

formulären. 

Fyra av skolorna 

menade på att hög 

kvalitet av sex och 

samlevnadsundervisning 

tillhandahölls. Tre av 

skolorna verkade bara 

erbjuda en liten del. 

Tillgängligheten av 

sexualrådgivning 

varierade, med få lärare 

som visste om att detta 

fanns tillgängligt i deras 

skola. Tre skolor tydde 

på att ingen 

sexualrådgivning gavs. 

Hög 

Hayter, M., 

Piercy, H., 

Massey, M-T., 

Gregory, T. 

2008 

England 

School nurses 

and sex 

education: 

surveillance 

and 

disciplinary 

practices in 

primary 

schools 

Att studera och 

utforska hur 

skolsjuksköterskor 

uppfattar inflytandet 

skolan har i deras 

roll i 

sexualundervisningen 

Kvalitativ. 

Tre fokus 

grupper har 

delats in med 5-6 

personer i varje 

grupp. 

Diskussion följde 

efter öppna 

frågor. 

Av 26 st från 

början så deltog 

16 st 

sjuksköterskor i 

studien 

Fyra teman 

identifierades; hemlig 

övervakning, öppen 

övervakning, lärarens 

attityder och hur 

sjuksköterskan 

hanterade motståndet. 

Hög 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare Resultat Kvalitet 

Johnston, K., 

Harvey, C., 

Matich, P., Page, 

P., Jukka, C., 

Hollins, J., 

Larkins. 

2015 

Australien 

Increasing access 

to sexual health 

care for rural and 

regional young 

people: 

Similarities and 

differences in the 

views of young 

people and 

service providers 

Att beskriva 

synen som 

sexual rådgivare 

har på tjänsters 

tillgänglighet för 

de unga och 

deras 

erfarenheter 

En kombination 

av kvalitativ och 

kvantitativ 

design. 

Semi-

strukturerade 

intervjuer 

gjordes på fyra 

utvalda platser 

som 

representerade 

landsbygd och 

stad 

32 st deltog i 

studien, varav 

hälften var 

sjuksköterskor 

Flera olika teman 

identifierades 

som hinder för 

tjänsternas 

tillgänglighet. 

Bland annat 

tystnadsplikt, 

ovetskap om att 

tjänsterna 

existerar och 

transport 

möjligheter. 

Medel 

Knight, R. E., 

Shoveller, J. A., 

Carson, A. M., 

Contreras-

Whitney, J. G 

2014 

Kanada 

Examining 

clinicians’ 

experiences 

providing sexual 

health services 

for LGBTQ youth: 

considering social 

and structual 

determinants of 

health in clinical 

practive 

Att utforska 

åsikterna och 

erfarenheterna 

vårdpersonal har 

av att ge sexual 

rådgivning för 

LGBTQ-

ungdomar 

Kvalitativ. 

Semi-

strukturerade 

intervjuer. 

Skedde i 5 olika 

kommuner. Varje 

intervju tog 

ungefär 60 

minuter. 

Intervjuerna 

spelades in, 

skrevs ned och 

dubbelkollades 

senare av en 

annan 

artikelförfattare 

innan resultatet 

sammanställdes. 

24 st, varav 19 

st var 

sjuksköterskor 

och 5 st var 

läkare. 

Visar att ett 

flertal av 

vårdpersonalen 

inte hade nog 

med utbildning.  

Kulturell 

kompetens fattas 

för att tillgodose 

den individuelle 

LGBTQ-personen. 

Institutionella 

normer och 

åsikter 

identifierades 

även som hinder. 

Hög 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare Resultat Kvalitet 

McCabe, J., 

Holmes, D 

2013 

Kanada 

Nursing, sexual 

health and 

youth with 

disabilities: a 

critical 

ethnography 

Att utforska 

sjuksköterskors 

erfarenheter av att 

förse unga som har 

fysiska och 

psykiska 

funktionshinder 

med sexual 

undervisning 

Kvalitativ 

Semi-strukturerade 

intervjuer. Gjordes 

under 4 månader på 

ett 

rehabiliteringscenter. 

En intervju tog cirka 

45-60 minuter. 

10 st deltog 

från början i 

studien.8 st var 

sjuksköterskor 

och 1 var 

socialarbetare. 

1 hoppade av. 

Det kom fram att tid 

var ett hinder då 

annat prioriterades 

samt att deras syn 

påverkades av 

samhället där 

sexuellt beteende 

hos denna grupp ses 

som avvikande. 

Hög 

McFadyen, J. 

2003 

Skottland 

Teaching sex 

education: are 

Scottish school 

nurses 

prepared for 

the challenge? 

Att utforska 

utbildningsbehoven, 

förberedelsen och 

utvecklingen som 

skolsjuksköterskor 

behöver/har för att 

undervisa elever i 

sexualundervisning 

Kvantitativ. 

Frågeformulär 

skickades ut med 25 

st frågor. Frågorna 

var för det mesta 

slutna med möjlighet 

att lägga till egna 

svar på vissa 

Av 263 

tillfrågade var 

det 167 

sjuksköterskor 

deltog i studien. 

De flesta 

sjuksköterskorna 

ansåg att 

sexualundervisningen 

tillhörde deras jobb. 

Många saknar 

kunskap och bejakar 

utbildningsbehoven. 

Hög 

Thurston, C., 

Walker, S. 

2011 

England 

Experiences 

and training in 

delivering 

sexual health 

care 

Studien undersöker 

omfattningen av 

framförandet hos 

skolsköterskor inom 

sexuell hälsa med 

hänsyn till 

mängden och vilken 

typ av kunskap de 

fått i deras 

utbildning 

Kvantitativ 

enkätstudie med 

fritextfrågor 

19 

skolsköterskor 
De vanligaste 

uppgifterna vid direkt 

kontakt med 

eleverna var att ge 

råd, dela ut 

kondomer samt 

screening för 

klamydia. 

Sjuksköterskorna 

hade fått väldigt lite 

undervisning inom 

sexualkunskap i 

deras utbildning. 

Medel 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare Resultat Kvalitet 

Westwood, J., 

Mullan, B. 

2006 

England 

Knowledge of 

School Nurses in 

the U.K. 

Regarding 

Sexual Health 

Education 

Att utvärdera 

skolsköterskors 

kunskap inom 

sexuell hälsa och 

för att avgöra hur 

kompetenta, 

självsäkra och 

bekväma de är 

med att undervisa 

i aktuell 

sexualundervisning 

till gymnasieelever 

En kombination 

mellan kvalitativ 

och 

kvantitativmetod. 

Kvantitativa data 

samlades genom 

ett 

specialdesignat 

frågeformulär i 

två delar med 

totalt 44 frågor. 

Kvalitativ data 

samlades in 

genom 

fokusgrupper. 

Ostrukturerad 

intervjuteknik 

med några öppna 

frågor användes. 

Totalt 24 

sjuksköterskor. 

16 stycken som 

fyllde i 

frågeformuläret 

och 12 som 

deltog i 

fokusgrupp. 

Skolsköterskor i 

stadsdelar kände 

sig inte 

självsäkra i 

undervisning 

samt hade 

bristfälliga 

kunskaper för att 

undervisa i 

sexualkunskap. 

Skolsköterskor 

arbetandes i 

landsbygden 

hade mer 

kunskap för att 

kunna undervisa. 

Majoriteten av 

skolsköterskorna 

hade otillräckliga 

resurser för att 

kunna undervisa 

i sexualkunskap. 

Hög 

 


