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Bakgrund och metod  

	  

Bakgrund till den här rapporten 

Män som har sex med män (MSM) har i Sverige och andra EU-länder större risk att smittas av hiv 
jämfört med andra grupper.(1) Därför är det en viktig grupp att rikta förebyggande insatser till samt 
fokusera forskning på. Hösten 2013 genomförde Folkhälsomyndigheten en enkät som riktade sig till 
män som har sex med män, kallad MSM-enkäten 2013. Enkätens fokus låg på prevention av hiv och 
andra sexuellt överförbara infektioner, och skickades till ett slumpvis urval personer på det sociala 
nätverket Qruiser. MSM-enkäten har även genomförts 2006 och 2008 men då bland ett självselekterat 
urval, alltså inte slumpvis.   

Under 2015 har enkätsvaren från MSM-enkäten 2013 analyserats av olika grupper forskare och 
utredare som har haft delvis olika fokus och inriktning. Föreliggande rapport har fokus på unga MSM, 
killar som har sex med killar, och har sammanställts av forskare Klara Johansson och Ziad El-Khatib 
på Umeå universitet i samarbete med Folkhälsomyndigheten, enheten för hälsa och sexualitet. För 
mer information om MSM-enkätens övergripande resultat hänvisas till Folkhälsomyndighetens 
översiktsrapport om MSM-enkäten 2013.(2) 

Definitioner 

Begreppet MSM, som alltså är en förkortning av 'män som har sex med män', är ett begrepp som ofta 
används inom forskning och prevention internationellt och i Sverige. MSM är ett begrepp som handlar 
om sexuell praktik – vilka personer man har sex med – oavsett om man identifierar sig som 
homosexuell, bisexuell, straight eller något annat. I den här rapporten använder vi även ofta begreppet 
"killar som har sex med killar" eftersom studien fokuserar på unga män och killar mellan 15-25; det 
begreppet betyder alltså samma sak som MSM, men är ett sätt att signalera att det rör sig om unga 
personer.1  MSM kan vara män som endast har sex med män eller män som har sex med både män och 
kvinnor. Begreppet MSM är relevant att använda i sammanhang som handlar om sexuell hälsa och 
prevention av sexuellt överförbara smittor. Däremot är begreppet oftast inte en beteckning som 
personer själva identifierar sig med, även om det kan finnas personer som gör det. 	  

Sexuell identitet är ett begrepp som istället handlar om hur personer själva definierar sig och 
identifierar sig. Till skillnad från begreppet MSM handlar sexuell identitet inte enbart/huvudsakligen 
om sex, utan även om kärlek, förälskelse och attraktion.  Begreppet HBT2 inkluderar även 
transpersoner, vilket är ett begrepp som inte handlar om sexuell identitet utan om könsidentitet, dvs. 
vilket kön man själv känner och identifierar sig som. Transpersoner är ett paraplybegrepp för personer 
vars könsidentitet skiljer sig helt eller delvis från det kön som registrerades vid födseln. 
Motsvarigheten är cispersoner; en cisperson är en person som socialt och mentalt identifierar sig med 
det kön hen registrerades som vid födseln. Att vara trans- eller cisperson handlar om vilket kön man 
själv identifierar sig som, inte vilka personer man blir kär i eller attraherad av. Därmed kan både 
cispersoner och transpersoner vara homo- bi- eller heterosexuella. Dessutom finns det personer som 
inte är så intresserade av sex och som kanske inte är sexuellt aktiva, men som kanske ändå har 
romantiska känslor eller förhållanden, med personer av samma eller motsatt kön. 

                                                             

1 Men vi förkortar inte begreppet "killar som har sex med killar", eftersom KSK kan användas med 
betydelsen kvinnor som har sex med kvinnor. 
2 Ibland används förkortningen HBTQ+, som står för homosexuella, bisexuella, transpersoner och 
queera personer, med tillägget +, för att markera inklusivitet och att det finns fler möjliga identiteter 
vid sidan av dessa, samt att det finns personer som inte trivs med definitioner. 
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Det kan alltså finnas män som är MSM, dvs. har sex med män, utan att de själva definierar sig som 
homo- eller bisexuella; precis som det kan finnas män som identifierar sig som HBT-personer utan att 
vara MSM - dvs de identifierar sig utanför heteronormen eller könsnormen men har av någon orsak 
inte sex, åtminstone inte med cis-män.  

För prevention av hiv är det relevant att rikta specifika insatser till personer med penis som har sex 
med andra personer med penis, oavsett hur personerna definierar sig. Den enkät som analyseras i 
denna studie har valt att utgå från personer som själva identifierar sig som män, och som svarat att de 
har sex med "män". 

Personer som bryter mot heteronormen och könsnormen har en särskilt utsatt situation i samhället, 
med allt från subtila ifrågasättanden till regelrätt diskriminering, hot och våld. Därför pratar vi i den 
här rapporten ibland om HBT-personer i allmänhet, även om det inte är exakt samma grupp som 
MSM. 

Kort översikt över kunskapsläget 

Här beskriver vi vad det finns för tidigare kunskap när det gäller unga MSM:s allmänna hälsa, 
livssituation samt hivrisk och hivprevention. Det finns en hel del tidigare forskning om MSM både 
internationellt och i Sverige, men ett genomgående problem är att det är svårt att göra representativa 
kvantitativa studier, eftersom det inte finns en tydlig urvalsram att göra ett slumpmässigt urval från. 
Den nationella folkhälsoenkäten innehåller sedan 2004 en fråga om sexuell identitet, men andelen 
unga HBT-personer blir så låg att det är svårt att göra omfattande analyser, även när man använder 
enkäter från flera år. 

När det gäller situationen i Sverige finns det en del studier bland svenska HBT-ungdomar, och bland 
MSM i alla åldrar, men så vitt vi vet saknas det studier specifikt om unga MSM i Sverige.  

Fysisk och psykisk hälsa samt allmän livssituation 

Det finns studier kring förekomst av psykisk ohälsa och lågt allmänt hälsotillstånd bland HBT-
personer överlag men inte i lika stor utsträckning specifikt bland MSM; däremot finns det flera studier 
bland MSM som analyserar psykisk ohälsa i relation till sexualitet och sexuellt riskbeteende.(3–5) 

HBT-personer har generellt sett sämre psykisk hälsa än befolkningen i allmänhet.(6–9) Ungdomar i 
allmänhet rapporterar ofta sämre psykisk hälsa än vuxna,(10) och unga HBT-personer rapporterar 
sämre psykisk hälsa än andra ungdomar.(11,12) I en studie av Ungdomsstyrelsen3 hade unga HBT-
killar i högre utsträckning än heterosexuella killar någon gång haft självmordstankar eller försökt ta 
sitt liv. När det gällde frågor om allmänt hälsotillstånd var det i den studien framför allt de unga killar 
som var osäkra på sin sexualitet som i högre utsträckning rapporterade dålig allmän hälsa, jämfört 
både med heterosexuella killar och homo- och bisexuella killar, men när det gällde depression och 
självmordsproblematik låg homo- och bisexuella killar sämre till än andra killar.(12) Unga HBT-
personer är också i högre utsträckning än jämnåriga utsatta för våld och hot om våld; yngre personer 
som fortfarande gick i skolan var särskilt utsatta, enligt Ungdomsstyrelsens studie.(12) 

Trots detta är det viktigt att komma ihåg att i Sverige rapporterar de flesta HBT-personer god psykisk 
hälsa och gott allmäntillstånd.(9) 

Psykisk ohälsa och psykosociala problem orsakar stort lidande och även dödsfall. Men både psykisk 
ohälsa och psykosociala problem kan också leda till ökat sexuellt risktagande - personer som inte mår 
bra eller inte behandlas bra kan ha högre tendens att ta risker i samband med sex, som till exempel att 
inte använda kondom.(3–5) 

                                                             

3 Numera Myndigheten för ungdoms- och civilförsvarsfrågor, MUCF 
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Hiv och hivprevention 

Unga MSM och oskyddat sex 

En orsak till att MSM har högre risk för hivinfektion än andra är att oskyddat analt samlag har 
betydligt större smittrisk än oskyddat vaginalt samlag (detta gäller oavsett om det anala samlaget är 
heterosexuellt eller mellan män).(1) Men risken för hiv är minimal om kondom används på ett korrekt 
sätt under hela samlaget.(13,14)  

Andra aspekter av osäkert sex som visats öka risken för MSM att smittas av hiv är att vara påverkad av 
alkohol och droger under samlaget - eftersom det ökar risken att man inte använder kondom, eller 
använder den på fel sätt - samt att ha fyra eller fler sexpartners det senaste halvåret.(15). Att ha andra 
könssjukdomar kan också öka risken.(1) 

Ungdomar är överlag mer riskbenägna än vuxna.(16) Detta beror delvis på sociala faktorer och dels på 
utvecklingsmässiga faktorer.(10,17,18) Ny forskning tyder på att unga människor är lika kapabla som 
vuxna när det gäller att göra en realistisk bedömning av risker, men de har inte samma kapacitet och 
motivation att undvika risker när det samtidigt finns en möjlig psykologisk belöning att få.(18) 
Tonåren är den period när det är störst utvecklingsmässig diskrepans mellan kroppens 
belöningssystem, som i den åldern är väldigt aktivt, och de hjärnfunktioner som sköter impulskontroll 
och planering, som inte är färdigutvecklade förrän i mitten av 20-årsåldern.(10,17,18) I tonåren triggas 
kroppens belöningssystem särskilt av social bekräftelse, och framför allt bekräftelse från andra 
unga.(17) Därmed är det förväntat att unga personer generellt tar större risker än vuxna – särskilt i 
situationer som triggar belöningssystemet, som till exempel sex och relationer. Unga killar som har sex 
med killar har detta gemensamt med andra ungdomar.  

När det gäller olika typer av sexuellt riskbeteende så varierar det naturligtvis över åldrarna på olika 
sätt beroende på möjligheter och kontext: MSM-enkäten från 2008 visade till exempel att de män som 
haft över 20 sexpartners det senaste året i första hand var 30-40 år och bodde i storstäder.(19) Att ha 
väldigt många sexpartners kan också vara en fråga om erfarenhet och självförtroende, vilket man kan 
förvänta sig kommer med åldern. 

När det gäller unga killar som har sex med killar så finns det en ytterligare dimension. De unga killar 
som har sex med killar idag har inte upplevt aids-epidemin på 80-talet med dess höga dödlighet bland 
män som har sex med män. Man kan därmed tänka sig att de inte har samma riskmedvetenhet i 
relation till hiv som de män som minns detta. Detta kan påverka både tendensen till oskyddat sex och 
motivationen att hivtesta sig. Men å andra sidan har de unga killarna vuxit upp under en period när 
det finns en allmän medvetenhet om vikten av säkert sex även vid samkönade relationer. 	  

Unga MSM: hivtestning och hivprevalens 

Personer med hiv kan leva ett normallångt liv med god hälsa, förutsatt att de får tillgång till 
behandling. Det är dessutom minimal risk för smittöverföring från personer som har välfungerande 
behandling.(20,21) Därför är det viktigt att personer som har hiv får sin diagnos så tidigt som möjligt. 

Hivprevalensen bland unga MSM är lägre jämfört med vuxna MSM. Detta beror delvis på att hiv är en 
kronisk sjukdom, så andelen hivpositiva ackumuleras när ålderskohorter blir äldre. Studier tyder 
också på att unga MSM hivtestar sig i mindre utsträckning än äldre MSM. Analyser av den norska 
delen av EMIS-studien visar att riskfaktorer för att aldrig ha hivtestat sig bland MSM (alla åldrar) är 
att vara yngre, ha lägre utbildning, att inte ha kommit ut med sin attraktion till andra män samt att ha 
låg kunskap om hiv och att tro att hivtestning är dyrt.(22) En amerikansk studie visar att även om det 
var vanligare med hiv bland vuxna MSM så var det bland unga MSM vanligare med odiagnosticerad 
hiv jämfört med vuxna MSM, eftersom de unga inte hade testat sig i samma utsträckning.(23) Den 
studien var som sagt gjord i USA, där delvis andra förhållanden råder än Sverige; därför är det viktigt 
att undersöka hur situationen ser ut i Sverige, samt vilka faktorer som underlättar eller försvårar för 
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unga MSM att hivtesta sig. I en intervjustudie bland sjutton hivpositiva MSM i Storbritannien (alla 
åldrar) som blivit sent diagnosticerade förklarade männen att de låtit bli att testa sig till stor del på 
grund av rädsla för att vara hivpositiv, men en upplevelse av att de haft låg risk för hiv.(24) 

Sex mot ersättning 

Unga HBT-personer har i högre utsträckning än heterosexuella ungdomar både tagit emot och gett 
ersättning för sex. Bland killar mellan 16-25 år i Ungdomsstyrelsens ungdomsenkät 2009 så hade 
7,9 % av HBT-killarna någon gång tagit emot ersättning för sex, jämfört med 1,2 % bland de 
heterosexuella killarna. 4,8 % av HBT-killarna hade någon gång gett ersättning för sex, jämfört med 
2,3 % av de heterosexuella killarna. Även toleransen för sex mot ersättning för sex var högre bland 
HBT-killarna i undersökningen: 29,9 % av HBT-killarna kunde tänka sig att ta emot ersättning för sex, 
jämfört med 15,2 % av hetero-killarna, och 15,9 % av HBT-killarna kunde tänka sig att ge ersättning 
för sex, jämfört med 8,2 % av heterokillarna.(25) 

Sex utomlands 

Vid en stor andel av de nya hivfall som diagnosticeras i Sverige har smittillfället skett utomlands, 
antingen före migration till Sverige eller på utlandsresa.(26) Det är fortfarande inte helt klarlagt om 
människor tenderar att ha mer oskyddat sex på utlandsresa, eller om de personer som tar risker på 
utlandsresa även tar mer risker hemma. En systematisk forskningsöversikt av Vivancos et al. visar att 
oberoende av sexualitet så tenderar människor överlag att ha mer oskyddat sex på utlandsresa än när 
de är i sitt hemland.(27) I sin forskningsöversikt refererar de också till en studie som visar att bland 
hivpositiva personer som var på medicinering tog ungefär en tredjedel en paus från sina 
antiretrovirala mediciner under resan.(27) Studien kan dock inte svara på om MSM tar fler eller färre 
risker utomlands än andra personer; flera av studierna i översikten visar på att MSM har mer tillfälligt 
sex utomlands än andra resenärer, men en studie visar på att MSM oftare använder kondom när de 
har tillfälligt sex utomlands.(27) 

En studie som har analyserat den belgiska delen av EMIS-enkäten visar att belgiska MSM som haft 
oskyddat analsex utomlands4 i högre utsträckning bodde på mindre orter, samt hade använt droger, 
poppers och erektionsförhöjande medel.(28)  

Vi har inte identifierat några studier som analyserar unga MSM och sex utomlands. 

	  

Metod 

Urval och datainsamling 

I oktober 2013 genomförde Folkhälsomyndigheten en webenkät bland MSM på det sociala nätverket 
QX Qruiser (www.qruiser.com). Qruiser är ett skandinaviskt internetforum för HBT–personer, med 
över hundratusen medlemmar. 

Ett slumpmässigt urval gjordes bland Qruiser-medlemmar, över 15 års ålder, som inte identifierade sig 
som kvinnor och som i sin profil angett att de bodde i Sverige. När flera profiler fanns kopplade till 
samma e-postadress inkluderades bara den ena profilen i urvalsramen, och då valdes den profil där 
någon senast varit inloggad. Urvalet om 14 514 profiler (av totalt 52 979 i urvalramen) gjordes en 
vecka innan enkäten sändes ut, vilket innebär att personer som avslutade sitt konto under den veckan 
inte fick inbjudan. Ett meddelande med inbjudan till enkäten och information om medverkan sändes 

                                                             

4 Värt att notera dock att belgiska MSM haft sex utomlands i tämligen hög utsträckning jämfört med 
de svenska männen i föreliggande studie, vilket inte är så konstigt med tanke på att Belgien är ett litet 
land med landgräns till flera grannländer. 
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till deras inbox på Qruiser. De användarprofiler som hade ett annat användarspråk än svenska fick 
inbjudan på engelska; alla inbjudna fick också välja om de ville besvara enkäten på engelska eller 
svenska. Annonser för enkäten syntes på Qruiser under enkätperioden, men bara de som var med i det 
statistiska urvalet och fick inbjudan till sin inbox hade möjlighet att svara, för att få ett representativt 
urval. 

Av alla som fick inbjudan svarade 2 751 på enkäten (se Diagram 1), en svarsfrekvens på 19 %. Av de 
som bjöds in att delta har förmodligen så många som 40 % inte hunnit se enkäten, eftersom det är 
ungefär så många som inte loggar in någon gång under en genomsnittlig månad, och Qruiser kunde 
bekräfta att inloggningsstatistiken inte avvek från det normala denna månad. Efter att man sorterat 
bort personer som enligt sina enkätsvar inte skulle ingått i urvalsramen, på grund av att de inte bodde 
i Sverige eller att de inte identifierade sig som man, samt personer som aldrig haft sex med en man, 
återstod 2 373 personer i alla åldrar. Transkvinnor skulle ha varit relevant att inkludera, dvs personer 
som vid sin födsel blivit kategoriserade som män men som identifierar sig som kvinnor, eftersom 
internationella studier visar på att hivprevalensen bland transkvinnor tenderar att vara högre än bland 
befolkningen i allmänhet.(29) Tyvärr var det inte möjligt eftersom enkäten endast sändes till personer 
som i sin Qruiser-profil hade angett annat kön än kvinna. De killar som aldrig haft sex med en man 
analyseras i den här rapporten separat. 

Diagram	  1.	  Urvalsprocessen	  

 

Vårt urval för denna rapport 

Föreliggande rapport fokuserar på unga män, eller killar, mellan 15-25 års ålder. Därmed utgör 
analysgruppen totalt 531 ungdomar som har haft sex med en man (se Tabell	  1, Diagram 1 och Diagram 
2). 

I många analyser har vi valt att dela in killarna i tonåringar, ålder 15-19 (antal: 148), och unga vuxna, 
20-25 (antal: 383), men i andra analyser tittar vi på gruppen 15-25 som helhet. 

Dessutom gör vi en särskild analys på de 43 killar mellan 15-25 som svarade på enkäten men som 
(ännu) aldrig har haft sex med en man eller kille. 

I flera av de grundläggande analyserna visar vi även kategorin "vuxna" som jämförelse, här definierat 
som personer som var över 25 års ålder. 
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Etiska överväganden 

Studien har godkänts av Etikprövningsnämnden i Stockholm (Diarienummer 2013/3:3). 
Frågeformuläret har granskats av intressegrupper och experter, se den nationella rapporten för mer 
detaljer.(2)  

Ingen information som kan koppla respondenter till deras Qruiserprofil finns kvar i datafilerna; och 
det går inte att identifiera personer baserat på datafiler eller resultatpresentationer. Alla datafiler har 
bevarats säkert och begränsats till berörda forskare.(2)  

Enkätformuläret 

Enkäten innehöll frågor om bakgrundsvariabler, testning av hiv och andra sexuellt överförbara 
sjukdomar, senaste sextillfället med en man, sex med män inom en fast relation, oskyddat analsex med 
nya eller tillfälliga partners, självrapporterad kunskap om hiv och relaterade ämnen, önskemål om 
preventiva tjänster, besök på mötesplatser för HBT–personer samt attityder gällande blodgivning. 
Personer som enligt svar på tidigare frågor i enkäten inte hade orsak att svara på vissa frågor fick 
automatiskt hoppa över dessa frågor. 

Analyser 

Viktning 

Urvalet var stratifierat på den ålder och det län man hade angett i sin Qruiserprofil. Profiler från län 
och åldersgrupper som var ovanligare fick större chans att komma med i urvalet, för att försäkra sig 
om att man täcker in hela Sverige och alla ålderskategorier. För att beräkna procentandelar som har 
som mål att vara representativa för svenska internetaktiva MSM, så behöver man därmed använda en 
viktning som korrigerar för urvalsdesignen.  Eftersom bortfallet varit stort har analyserna även 
korrigerat för bortfallet genom viktning baserat på län och ålder.  

Alla analyser har gjorts i STATA, och viktningen har gjorts genom STATA:s survey-funktion (STATA 
12.15), med tillvalet att strata som bara innehåller en individ behandlas som "certainty units", vilket 
innebär att dessa strata inte bidrar till p-värdet. 

I rapportens resultattext är procentsiffror och p-värden baserade på viktade analyser om inte annat 
specifikt anges.  

Beskrivning av analyserna 

För den här rapporten har vi främst gjort deskriptiva analyser, med fokus på frågor kring hiv-testning, 
självrapporterad kunskap och önskemål om preventiva insatser, samt sex och risktagande kring sex.  

Vi presenterar hur respondenterna har svarat på frågor i enkäten, och i viss mån jämför om det var 
statistiskt signifikanta skillnader mellan åldersgrupperna. I de analyserna är tonåringar (15-19) och 
unga vuxna (20-25) analyserade separat, och jämförs även med de vuxna (över 25).  

För att se hur personer som svarat på ett visst sätt på en fråga har svarat på andra frågor har vi i vissa 
fall gjort bivariata analyser mellan två olika frågor. I dessa analyser analyserar vi alla ungdomar 15-25 
som en gemensam grupp, och har inte med de vuxna alls. Skillnader mellan grupper presenteras 
huvudsakligen med viktade p-värden som motsvarar ett korrigerat F-värde som är baserat på ett 
traditionellt chi2-test men korrigerat för urvalsdesignen. P-värdena kan därmed tolkas som ett vanligt 
chi2-test, men är korrigerade för att det är ett viktat urval. Vi har satt signifikansnivå till 95% och 
betraktar därmed p-värden under 0.05 som signifikanta. 

                                                             

5 StataCorp. 2011. Stata Statistical Software: Release 12. College Station, TX: StataCorp LP 
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I några fall när det rör sig om kontinuerliga variabler (indexen för hiv-kunskap och 
relationskompetens) har vi dels gjort oviktade t-test (t-test går inte att göra viktade med STATA:s 
survey-kommando), och dels viktade regressionsanalyser (antingen linjära regressioner med den 
linjära variabeln som beroende variabel, eller logistiska regressioner med den linjära variabeln som 
oberoende variabel). 

Vi har även gjort vissa inledande fördjupade analyser av frågorna om kunskap och kompetens. Dessa 
analyser finns beskrivna ytterligare under respektive kapitel.  

Bortfallsanalys för det interna bortfallet på vissa frågor 

Vissa frågor hade ett betydligt större bortfall än andra. Det var frågor som skulle kunna vara lite 
känsliga, men som även helt enkelt kanske var lite mer komplicerade. Det gäller framför allt två frågor: 
På frågan om antal manliga sexpartners de senaste 12 månaderna var det 11,9 % av respondenterna 
mellan 15-25 som inte alls svarade på denna fråga, ytterligare 3,2 % svarade att de inte mindes. När 
det gäller nästa fråga, frågan om antal nya/tillfälliga manliga partners man haft oskyddat analsex med 
senaste 12 månaderna, så ställdes denna fråga endast till dem som på frågan innan svarat att de haft 
minst en manlig sexpartner. Om vi kodar de som svarat noll på frågan innan (18 personer) som "noll" 
även på antal oskyddade partners, så var det fortfarande 12,6 % av alla respondenterna mellan 15-25 
som inte alls svarade på denna fråga, ytterligare 3.8 % svarade att de inte mindes. För att undersöka 
om de killar som hade hoppat över de här frågorna skiljde sig från andra killar i enkäten har vi jämfört 
hur de har svarat på en del andra frågor. Bortfallsanalysen är gjord med oviktad analys, eftersom det 
handlar om en bedömning av urvalet, och inte om representativitet för en större grupp. 

Bland killarna i åldern 15-25 skiljde sig inte ålder eller bostadsort mellan dem som svarat eller inte 
svarat på frågorna om antal manliga sexpartners eller antal nya/tillfälliga partners man haft oskyddat 
sex med. De som inte svarat på antal oskyddade samlag med nya/tillfälliga partners (eller svarat att de 
inte mindes eller inte visste) bodde i något större utsträckning på små orter, men detta var ej 
signifikant (p=0.052). Det var ingen skillnad i hur ofta de brukade logga in på Qruiser 
(självrapporterat). De som inte hade svarat alls på de två frågorna (antal manliga sexpartners samt 
antal nya/tillfälliga manliga partners de haft oskyddat analt samlag med) hade hivtestat sig i 
signifikant lägre utsträckning än de som svarat på frågorna. 
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Beskrivning av gruppen 

Vi börjar med att beskriva vad ungdomarna svarade på bakgrundsfrågorna. I de flesta analyser har vi 
delat upp ungdomarna i tonåringar, 15-19, samt unga vuxna, 20-25. I de fallen visar vi ofta även de 
vuxna männens svar (de över 25 år) som jämförelse. Dock ska läsaren vara medveten om att det inte 
alltid är så relevant att jämföra ungdomar med vuxna, då deras livssituation, förmågor och hälsa kan 
skilja sig åt mycket. I vissa analyser tittar vi på gruppen 15-25 som helhet. Då säger vi "ungdomarna", 
och menar därmed hela gruppen 15-25. 

Avgränsning 

De som beskrivs i analyserna, om inte annat anges, är de killar och unga män som hade haft sex med 
en annan man minst en gång, eftersom det är denna grupp som längre fram i rapporten analyseras i 
relation till hiv-testning, kunskap om hiv samt sexuellt risktagande. Killar som aldrig hade haft sex 
med en man har också fått svara på bakgrundsfrågorna, men den gruppen beskrivs i ett separat avsnitt 
i slutet av detta kapitel. Att ha haft sex definieras i enkäten relativt brett, och innebär inte bara analt 
samlag.6 

Ålder  

Vi har två källor till information om respondenternas ålder: dels vad de svarade på frågan om 
födelseår i enkäten, dels vad de har skrivit som födelseår på sin Qruiser-profil. Vi kan anta att deras 
svar på enkätfrågan var mer sanningsenlig, eftersom det finns fler orsaker att ljuga om sin ålder på ett 
socialt forum än i en anonym enkät. Fördelningen av svarande mellan olika födelseår visas i Diagram 
2, enligt vad de svarade i enkäten. 

Diagram	  2.	  Födelseår	  enligt	  vad	  de	  svarade	  i	  enkäten,	  i	  hela	  urvalet	  och	  bland	  de	  
unga	  

 

Detta diagram är baserat på oviktade analyser, eftersom syftet var att beskriva hur urvalsgruppen ser 
ut. Vi har exkluderat 6 personer som svarat att de var födda mellan åren 1900-1904. 

                                                             

6 Frågan är formulerad enligt följande: "När hade du senast sexuell kontakt med en man? All typ av sex 
räknas, till exempel analt samlag, avsugning eller runksex." Ett av alternativen var "Jag har inte haft 
sex med en man". 
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En snabb blick på diagrammet över alla svaranden visar att det var i den tidiga 20-årsåldern som vi 
hade flest svaranden per födelseår. Det beror delvis på hur urvalet var stratifierat, där de unga 
åldersgrupperna haft större sannolikhet att komma med i urvalet (diagrammet visar oviktade 
procentsiffror). Men gruppen "unga" blir ändå en liten del av hela urvalet, eftersom det bara rör sig om 
elva årskullar, mellan åldrarna 15-25.  

Det var nio personer i urvalet som inte svarat på frågan om födelseår. Vi har valt att kategorisera dessa 
baserat på åldern från deras Qruiserprofil (se Tabell	  1). Då får vi 148 tonåringar (15-19 år), 383 unga 
vuxna (20-25) och 1 842 vuxna (över 25 år). Av de personer som i enkäten svarat att deras ålder var 
mellan 15- 25 år så var det 23 personer som enligt sin Qruiserprofil var äldre än 25 (mellan 26-46). Vi 
har valt att anta att de har varit sanningsenliga om sin ålder i enkäten, och att de angett en felaktig 
ålder på sin Qruiserprofil av olika orsaker. 

Tabell	  1.	  Ålderskategorier	  

	   Enligt	  självrapporterat	  
födelseår	  

När	  vi	  kodat	  in	  bortfall	  enligt	  
Qruiserprofil	  

Tonåringar	  (15-‐19)	   148	   148	  

Unga	  vuxna	  (20-‐25)	   382	   383	  

Vuxna	  (över	  25)	   1	  834	   1	  842	  

 

Boendeort 

När det gäller vilken typ av ort ungdomarna bode på var det framför allt tonåringarna (15-19) som 
skiljde sig från de andra grupperna. 

Diagram	  3.	  Boendeort.	  
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Av tonåringarna bodde majoriteten, 47 %, utanför storstadsregionerna men i en stad med fler än 
tiotusen invånare. Ytterligare 21 % av tonåringarna bodde i mindre stad eller landsbygd och bara 31 % 
av tonåringarna i någon av storstadsregionerna (Stockholm, Göteborg eller Malmö). De unga vuxna, 
ålder 20-25, liknade mer de vuxna männen när det gällde boendeort: 54 % av de unga männen och 
57 % av de vuxna männen bodde i någon av storstadsregionerna, 37 % av de unga männen och 30 % av 
de vuxna bodde i en mellanstor stad, och 9 % av de unga männen och 13 % av de vuxna i mindre stad 
eller på landsbygden. Skillnaderna i boendeort var statistiskt signifikanta (p< 0.001). 

Om vi istället tittar på vilken landsända de bodde i (se Diagram	  4) var det bland tonåringarna vanligast 
att bo i Götaland, ca 51 % av tonåringarna bodde där; 38 % i Svealand och 11 % i Norrland. I de äldre 
grupperna var det istället vanligast att bo i Svealand, bland de unga vuxna var det 48 % som bodde i 
Svealand, och bland de vuxna var det 51 %. Skillnaderna mellan grupperna var signifikant (p-
värde =0.0195) 

 

Diagram	  4.	  Landsdel.	  

	  

	  

 

Utrikes födda 

Vi har valt att räkna ihop dem som var födda i Sverige med dem som var adopterade till Sverige som 
barn (drygt 1 % var adopterade). Ungefär 92 % av både tonåringarna och de unga vuxna var födda i 
Sverige eller adopterade till Sverige (se Diagram	  5). Det innebär att ungefär 8 % av de unga 
killarna/männen i enkäten var födda utomlands men ej adopterade till Sverige; ca 9 % om vi räknar 
med de killar som var adopterade. Om vi jämför med killar i samma ålder i den svenska befolkningen i 
allmänhet så var, år 2013, ungefär 13 % av unga killar i åldern 15-24 födda utanför Sverige, inklusive 
adopterade.(30) Även om vi inte kan göra en statistisk jämförelse mellan de två siffrorna, så verkar det 
ändå som att det var något färre utrikes födda bland våra respondenter än bland unga män i 
allmänhet. Det är ju möjligt att det finns färre utlandsfödda överlag bland killar som har sex med 
killar, men det kanske är mer troligt att anta att de saknades i enkäten. Man kan tänka sig att det i hög 
utsträckning var relativt nyanlända personer som inte nåddes av MSM-enkäten. Det är generellt 
svårare för personer som är nyanlända i ett land att svara på enkäter, inte minst av språkliga skäl. 
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Enkäten fanns tillgänglig även på engelska, men det är inte självklart att alla klarar av att svara på en 
enkät på engelska. Det är också möjligt att unga killar som är relativt nyanlända till Sverige ännu inte 
hunnit hitta Qruiser, eller att de generellt är mindre aktiva på nätet. En annan möjlighet är att det 
skulle kunna vara svårare för en del unga killar som är födda utomlands att vara öppna med sin 
sexuella identitet, vilket skulle kunna medföra att man är mer motvillig att svara på en enkät, eller att 
man kanske inte har något konto på Qruiser eller inte har möjlighet att vara inloggad så ofta. 

Som diagrammet visar så var det något större andel utlandsfödda bland de vuxna – där var ungefär 
85 % födda i Sverige och alltså ungefär 15 % födda utomlands. Denna skillnad mot de unga killarna var 
statistiskt signifikant (p=0.006). I Sverige totalt var 18 % var den vuxna manliga befolkningen (25 och 
över) född utomlands år 2013. 

Annan forskning på samma datamaterial analyserar utlandsfödda MSM mer i detalj.(31)  

	  

Diagram	  5.	  Född	  i	  Sverige	  eller	  annat	  land	  
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Sysselsättning och utbildning 

Sysselsättning och utbildning hänger nära ihop, eftersom en stor del av ungdomarna mellan 15-25 
fortfarande befann sig i utbildningssystemet, och därmed ännu inte hade uppnått sin högsta 
utbildning. Bland tonåringarna kan vi se i Diagram 6 att 78 % var studerande, och vi kan se i Diagram 
7 att 10 % av tonåringarna ännu inte hade gått ut nian och att 46 % (ännu) inte hade gått ut gymnasiet. 

Diagram	  6.	  Nuvarande	  sysselsättning	  

	  

Bland de unga vuxna var det lika många studenter som heltidsarbetande, 42 % (se Diagram 6) och vi 
ser i Diagram 7 att majoriteten av de unga vuxna hade en gymnasieexamen men (ännu) ingen 
universitetsexamen. Väldigt få bland de unga var sjukskrivna (0 % av tonåringarna och 2 % av de unga 
vuxna, att jämföra med 8 % bland de vuxna) men 7 % av tonåringarna och 9 % av de unga vuxna var 
arbetslösa. 

Diagram	  7.	  Högsta	  slutförda	  utbildning	  
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Sexuell identitet 

Sexuell identitet skiljde sig inte mellan åldersgrupperna, därför presenterar vi hela gruppen mellan 15-
25 i ett diagram (se Diagram 8). Frågan i enkäten gällde vilket alternativ de svarande bäst tyckte 
stämde in på dem själva, och då svarade runt 60 % i alla åldersgrupperna bög eller homosexuell, 
ungefär en fjärdedel svarade bisexuell och 7-9 % svarade att de inte brukar definiera sig själva. 
Ungefär 3 % definierade sig som heterosexuella. 

Diagram	  8.	  Sexuell	  identitet	  bland	  de	  i	  ålder	  15-‐25	  som	  hade	  haft	  sex	  med	  en	  man	  

	  

I förhållande eller singel  

Majoriteten var singlar, men ju äldre de var, desto fler var i en relation. Bland de vuxna var färre än 
hälften singel. I alla åldrarna var det vanligare att vara i relation med en man än med en kvinna; 12 % 
bland tonåringarna och 19 % bland de unga vuxna svarade att de var i en relation med en man. Bland 
de båda unga grupperna var det lika vanligt, eller rättare sagt ovanligt, att vara i relation med flera 
personer som det var att vara i en relation med en kvinna (3-4%), medan bland de vuxna var nästan en 
femtedel i en relation med en kvinna men bara 3% i relation med fler personer. Skillnaderna mellan 
grupperna var signifikant (p<0.001). 

Tabell	  2.	  Är	  i	  relation	  med...	  
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Särskild analys av de unga killar som (ännu) inte haft sex med en man 

När det gäller unga personer är det svårt att baserat på deras nuvarande situation dra slutsatser om 
hur	  deras sexuella praktik kommer se ut över livsloppet. Unga killar som är aktiva på en HBT-sajt men 
som rapporterar att de aldrig haft sex med en man ingår ännu inte i gruppen "män som har sex med 
män", men kanske kommer att ingå i gruppen senare. Att de inte hade haft sex med en man kan bero 
på att de inte träffat en sexpartner av manligt kön än, inte velat ha sex än eller inte är säkra på vem de 
vill ha sex med. Men det kan också hända att de är medlemmar på Qruiser till exempel av nyfikenhet 
eller för att deras kompisar är det, och att de inte kommer att ha sex med män i framtiden. 

Gruppen MSM är definierad främst utifrån ett behov att främja sexuell hälsa och motverka spridning 
av sexuellt överförbara smittor, främst hiv. Därför kan unga killar som kanske kommer ha sex med 
killar/män i framtiden också vara en relevant grupp att nå med preventiva insatser. Det har även 
påpekats att det kan vara mer effektivt att nå ungdomar med preventiva insatser innan de haft sin 
sexuella debut.(32) 

De män som svarade på enkäten men som aldrig hade haft sex med en man fick ändå svara på alla 
bakgrundsfrågor. Sen avslutades enkäten för dem. Därför fick de tyvärr inte svara på frågor om sin 
kunskap om hiv och STI eller sina önskemål om preventiva insatser eftersom de frågorna kom senare. 
Bland de svarande på enkäten var det 12 % av tonåringarna och 5 % av de unga vuxna som aldrig hade 
haft sex med en man. Dessa killar ingår alltså inte i analyserna som ligger till grund för resten av 
rapporten, men här presenterar vi lite deskriptiv statistik om de unga svarande i enkäten som aldrig 
hade haft sex med en man. Eftersom det var en ganska liten grupp (43 personer mellan åldrarna 15-
25) så är statistiken inte så detaljerad. Vi vet inte om dessa 43 killar hade haft sex med någon kvinna 
eller person som varken är kvinna eller man, eftersom det inte efterfrågades i enkäten.  

Av de svarande mellan 15-25 som inte hade haft sex med någon man identifierade sig 42 % som 
homosexuella, 31 % som bisexuella, 18 % som heterosexuella och 9 % brukade inte definiera sig. Det 
var därmed större andel heterosexuella än bland de killar som hade haft sex med en man, men 
majoriteten identifierade sig dock utanför heteronormen, vilket tyder på att en del av dessa killar kan 
komma att höra till gruppen MSM senare i livet. 

De var i genomsnitt ungefär ett år yngre än de killar i gruppen 15-25 som hade haft sex med en man 
minst en gång (skillnaden var inte statistiskt signifikant i den viktade analysen, p=0.089, men 
däremot i den oviktade analysen, p=0.018). Jämfört med de andra killarna var det vanligare att vara 
singel; 95 % var singel, de övriga 5 % var i relation med en kvinna och ingen var i relation med en man. 
Det stärker teorin att studiedeltagarna som svarade att de aldrig hade haft sex med en man kanske inte 
hade träffat någon manlig sexpartner än eller inte kommit fram till vilka personer de var attraherade 
av. De bodde i större utsträckning på de minsta orterna, men det förklaras till stor del av att de var 
yngre. Den absoluta majoriteten var födda i Sverige (99 %). 

Av de ungdomar mellan 15-25 som aldrig hade haft sex med en man så var 25 % mycket missnöjda 
med sitt sexliv och 46 % var missnöjda, att jämföra med de ungdomar som hade haft sex med en man, 
där bara 3 % var mycket missnöjda och 18 % missnöjda med sitt sexliv. Det antyder också att dessa 
killar kanske skulle önskat ha sex med en man, men inte fått tillfälle än. När det gäller 
självrapporterad hälsa var det inga stora skillnader mellan de killar som haft sex med en man och de 
som inte haft det, men bland dem som inte haft sex med en man upplevde 15 % att deras hälsa var 
"mycket bra", vilket var signifikant färre än de 30 % bland de killar som haft sex med en man som 
rapporterade sin hälsa som "mycket bra". Det kan tolkas som att sex är en friskfaktor, men sambandet 
kan också gå åt andra hållet, dvs att de ungdomar vars fysiska eller psykiska hälsa inte är på topp 
skulle kunna ha en senare sexdebut. 
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Hiv-status och hiv-testning  

Bland ungdomarna 15-25 svarade bara ett fåtal att de var hivpositiva, mindre än en procent (se 
Diagram 9). Eftersom hivstatus är en känslig fråga så har vi i Diagram 9 slagit ihop tonåringar och 
unga vuxna och presenterar dem samlat. 

Bland de vuxna (över 25 år), rapporterade större andel (5 %) att de var hivpositiva, jämfört med 
ungdomarna. Å andra sidan var det mycket vanligare bland ungdomarna att inte känna till sin 
hivstatus: 20 % av tonåringarna och de unga vuxna var osäkra på sin hivstatus, att jämföra med 8 % 
bland de vuxna. Därmed var det 79 % av tonåringarna och de unga vuxna som uppfattade att de inte 
hade hiv (att jämföra med 87 % bland de vuxna). Dessa skillnader i hivstatus mellan ungdomar 15-25 
och vuxna över 25 var statistiskt signifikanta (p<0.0001). 

 

Diagram	  9.	  Självrapporterad	  hivstatus	  

 

 

Diagram 10 visar hur de svarade på enkätfrågan om när de senast fick svar på ett hivtest. Bland 
tonåringarna hade mer än hälften aldrig hivtestat sig, och bland de unga vuxna hade knappt två av fem 
(37 %) aldrig testat sig. Å  andra sidan var det bland de unga också vanligare att ha testat sig nyligen, 
inom de senaste sex månaderna, jämfört med de vuxna.  

Själva formen på kurvan är intressant: bland de unga kan man säga att det är en kurva av typen 
"hockeyklubba", eller J-formad kurva, där ungdomarna antingen rapporterade att de aldrig testat eller 
att de testat ganska nyligen. För de vuxna däremot är kurvan ganska platt. Denna skillnad är dock 
logisk, eftersom ungdomarna var för unga för att ha haft orsak att hivtesta sig för många år sedan, och 
därmed var det mycket ovanligt bland ungdomarna att ha testat sig för mer än ett år sen. Skillnaden 
mellan alla tre grupperna var signifikant (p<0.001), och skillnaden mellan tonåringar och unga vuxna 
var också signifikant (p =0.0115).  
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Diagram	  10.	  När	  fick	  du	  senast	  svar	  på	  ett	  hivtest?	  

	  

 

Det är intressant att jämföra Diagram 10 med Diagram 9. Trots att Diagram 10 visar att 57 % av 
tonåringarna och 37 % av unga vuxna aldrig hade hivtestat sig så visar Diagram 9 att nästan 80 % av 
ungdomarna uppfattade att de inte hade hiv.  

Om man analyserar de två frågorna i förhållande till varandra visar det sig att bland de 228 ungdomar 
mellan 15-25 som aldrig hade testat sig för hiv, så uppfattade ändå 65 %  att de inte hade hiv, se 
Diagram 11.7 I procent av alla ungdomarna mellan 15-25 var det därmed 27 % som uppfattade att de 
inte hade hiv trots att de aldrig hade testat sig.  

Därmed finns det en ganska stor grupp som kan vara viktig att nå med budskapet om att det är viktigt 
att testa sig för att faktiskt vara säker. I denna grupp var det signifikant färre som rapporterade att de 
haft oskyddat analt samlag än bland de andra ungdomarna. Dock hade ändå 37.5 % av dem haft 
oskyddat sex med minst en ny/tillfällig partner de senaste 12 månaderna, och 31 % av dem hade haft 
oskyddat analsex vid sitt senaste samlag. Om vi kombinerar de två olika frågorna om oskyddat analt 
samlag (senaste tillfället samt med nya/tillfälliga partner de senaste 12 månaderna) så var det, bland 
dem som uppfattade sig vara hivnegativa trots att de aldrig hade testat sig, 43.8 % som hade haft 
åtminstone något oskyddat analt samlag med en man. Det motsvarar 15 % av alla ungdomarna 15-25 
(beräknat på de 473 personer som svarat på alla de frågor som är sammanräknade i denna uträkning). 
Det är möjligt att dessa ungdomar hade goda skäl för att anta att deras sexpartner vid oskyddat samlag 
var hivnegativ, men det har vi inte möjlighet att analysera här. 

 

                                                             

7 Att uppfatta sin hivstatus som negativ trots att man inte testat sig var inte unikt för ungdomarna, 
detta resultat var ännu starkare bland de vuxna (av de vuxna över 25 som aldrig hade testat sig var 
83 % säkra på att de inte hade hiv). Men eftersom det var färre av de vuxna som aldrig testat sig, så var 
det bara 16 % av alla vuxna som uppfattade sig som hivnegativa trots att de aldrig testat sig.  
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Diagram	  11.	  Bland	  ungdomarna	  15-‐25	  som	  inte	  hade	  hiv,	  hur	  ser	  sambandet	  ut	  
mellan	  att	  ha	  hivtestat	  sig	  och	  uppfattningen	  om	  sin	  hivstatus?	  

 

 

Samband mellan hivtestning och sexuellt risktagande 

Ju fler nya/tillfälliga partners ungdomarna hade haft oskyddat analsex med de senaste 12 månaderna, 
desto mer sannolikt var det att de hade testat sig för hiv de senaste 12 månaderna (oddskvot 1,07; p-
värde 0.032; kontrollerat för ålder). Bland de ungdomar som hade haft sex med en man nyligen var 
det också vanligare att någonsin ha hivtestat sig (p= 0.0269). Bland de ungdomar som hade haft sex 
med en man senaste veckan eller senaste dygnet var det ca 30 % som aldrig hade hivtestat sig, men 
bland de män som senast hade sex för mer än ett halvår sen eller inte minns när det var, var det runt 
60 % som aldrig hade hivtestat sig. Vi kan anta att testningen säkert i många fall ägde rum tidigare än 
det senaste sextillfället, och att senaste sextillfället alltså inte kan ses som orsak till att de testat sig. 
Men att ha haft sex nyligen kan ses som en indikation på regelbundet sex. Det var också vanligare att 
hivtesta sig bland dem som hade haft analt samlag senaste gången de hade sex med en man, oavsett 
om de hade haft kondom8 eller inte: bland dem som hade analt samlag vid senaste sextillfället med en 
man hade 64 % någonsin testat sig för hiv, men bland dem som vid senaste tillfället inte hade haft 
analt samlag hade 36 % någonsin testat sig för hiv. Däremot var det inga skillnader beroende på om 
ens senaste manliga sexpartner var en stadig partner eller en tillfällig partner.  

En indikation på att man har ett aktivt sexliv är hur nöjd man är med sitt sexliv. Att vara nöjd med sitt 
sexliv antyder också att man har en känsla av kontroll över när, hur och med vem man har sex. Ju mer 
nöjda ungdomarna var med sitt sexliv, desto mer sannolikt var det också att de någonsin hade testat 
sig för hiv (baserat på ordinal regression, oddskvot 1,77; p-värde < 0,001). 

Kunskap om var man kan hivtesta sig 

En annan fråga i enkäten gällde om respondenterna visste vart de skulle vända sig om de med kort 
varsel skulle vilja hivtesta sig. Om vi börjar med att titta på detta per åldersgrupp, se Diagram 12, så 
ser vi att bland de yngre var det färre som var helt säkra på var de skulle gå, och fler som var osäkra, 

                                                             

8 Det var otydliga resultat beroende på om man hade använt kondom eller inte (en skillnad på ca åtta 
procentandelar, och ett p-värde som var till gränsen av signifikans, 0,051), och det är möjligt att 
urvalsgruppen är för liten för att svara på den frågan. 
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jämfört med de vuxna. Skillnaden mellan ungdomarna och de vuxna var statistiskt signifikant, men 
det var inga signifikanta skillnader mellan tonåringarna och de unga vuxna. 

Diagram	  12.	  Om	  du	  vill	  hivtesta	  dig,	  vet	  du	  var	  du	  kan	  vända	  dig	  för	  att	  få	  ett	  test	  
med	  kort	  varsel?	  

 

 

Om vi istället jämför dem som hade hivtestat sig med dem som aldrig hade hivtestat sig, bland alla 
ungdomar 15-25, visar det sig, inte så oväntat, att de ungdomar som aldrig hade hivtestat sig också 
oftare var osäkra på var de skulle vända sig för att få ett test med kort varsel (se Diagram 13).  

Diagram	  13.	  Ungdomarnas	  kunskap	  om	  var	  de	  kan	  hivtesta	  sig	  beroende	  på	  om	  de	  
någonsin	  hade	  hivtestat	  sig.	  Bland	  alla	  ungdomarna	  15-‐25.	  
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Bland de ungdomar mellan 15-25 som hade testat sig någon gång var det 79 % som var helt säkra på 
vart de skulle vända sig, och bara 6 % som var osäkra. Bland dem som aldrig hade testat sig var det 
däremot bara 28 % som var helt säkra och 34 % som var osäkra. Det innebär alltså att bland de 
ungdomar som faktiskt hade testat sig någon gång var kunskapen om var de kan testa sig lika bra som 
kunskapen bland de vuxna männen. 

Var de testat sig 

Diagram 14 visar var ungdomarna (15-25 år) senast hade testat sig. Det vanligaste svaret var 
ungdomsmottagningar, därefter var det vanligast med särskilda mottagningar för MSM, som det ännu 
bara finns i Stockholm, Göteborg och Malmö.  Om vi slår ihop dem som testat sig på MSM-mottagning  
med dem som testat sig på Checkpoint i Malmö och Noaks Ark i Stockholm9 så var det nästan 30 % av 
ungdomarna 15-25 som testat sig på en typ av mottagning som endast finns i någon av storstäderna. 
Därutöver var det alltså en tredjedel som hade testat sig på ungdomsmottagningar, som bara är en 
möjlighet upp till en viss ålder (den övre gränsen varierar mellan 20-25 i olika kommuner). 

 

Diagram	  14.	  Vilka	  mottagningar	  hade	  ungdomarna	  hivtestat	  sig	  vid	  senaste	  gången	  
de	  testade	  sig,	  bland	  alla	  ungdomar	  15-‐25	  år	  gamla.	  	  

 

 

 

                                                             

9 Vid enkättillfället var det i Sverige dessa två mottagningar drivna av ideella organisationer utanför 
hälso- och sjukvården som kunde erbjuda hivtest med snabbsvar samt rådgivande samtal. Numera 
finns fler liknande projekt i landet. De kan vara bemannade av personal som inte har hälso- och 
sjukvårdsutbildning och kan vanligtvis inte erbjuda ytterligare tjänster såsom testning för STI eller 
vaccination mot hepatit. 
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Samband mellan bostadsort och hivtestning 

Eftersom vi såg att det var ganska vanligt att testa sig på mottagningar som bara finns i de tre 
storstadsregionerna ville vi undersöka hur vanligt det överlag var att hivtesta sig bland ungdomar som 
bodde på mindre orter jämfört med storstäderna. Som vi kan se i Diagram 15 var det vanligare att 
någonsin ha testat sig bland de ungdomar som bodde i någon av storstadsregionerna jämfört med 
ungdomar på mindre orter. På mindre orter var det 53 % av ungdomarna som aldrig hade testat sig, 
49 % i mellanstora städer men bara 35 % i storstadsregionerna. Denna skillnad var statistiskt 
signifikant (p= 0.008). Detta samband var inte unikt för ungdomar utan fanns även bland de vuxna 
männen (33 % av de vuxna på små orter hade aldrig testat sig, jämfört med 12 % bland de vuxna i 
storstäderna).  

 

Diagram	  15.	  Andel	  som	  aldrig	  hivtestat	  sig	  bland	  boende	  i	  storstad,	  mellanstor	  stad	  
eller	  mindre	  ort.	  Bland	  ungdomarna	  15-‐25.	  

 

 

Bland de ungdomar som bodde på mindre orter var det också färre som svarade att de visste var de 
kunde gå för att testa sig. Som vi ser i Diagram 16 var det 29 % av de ungdomar som bodde på mindre 
ort eller landsbygd som var osäkra på var de kunde testa sig, medan det i storstad bara var 11 % som 
var osäkra på var de kunde testa sig. Skillnaderna mellan grupperna i Diagram 16 var signifikant (p-
värde = 0.001). 
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Diagram	  16.	  Vet	  du	  var	  du	  kan	  hivtesta	  dig	  med	  kort	  varsel?	  Alla	  ungdomar	  15-‐25,	  
boende	  på	  olika	  orter.	  

 

 

Det finns flera faktorer som kan förklara denna geografiska variation, till exempel ålder och 
utbildning. 

Som visades i Diagram	  3 så bodde de yngre killarna i högre utsträckning på mindre orter, och som 
visades i Diagram 10 så hade mindre andel av de yngre killarna någonsin hivtestat sig. Det betyder att 
den geografiska variationen i hivtestning förmodligen till viss del beror på geografisk variation i ålder 
(vilket i sin tur kan antas bero på att yngre killar i högre utsträckning bodde kvar på hemorten). 

Det var också färre ungdomar som hade testat sig bland dem som hade kortare utbildning än 
universitet eller yrkesutbildning – men att ha en kort utbildning i den här åldern är ju ofta för att man 
är ung och inte har slutfört sin utbildning. Bland de ungdomar som var arbetslösa var det också färre 
som hade hivtestat sig: bland arbetslösa ungdomar hade 61 % aldrig hivtestat sig, men bland andra 
ungdomar var det 40 % som aldrig hade hivtestat sig (p-värde för skillnaden = 0.009).  

Att aldrig ha testat sig hängde som vi visade tidigare samman med att sakna kunskap om var man kan 
testa sig, men detta samband går troligen i båda riktningarna – vi kan anta att personer som redan har 
testat sig för hiv har en god uppfattning om var de kan testa sig, men vi kan också anta att personer 
som har kunskap om var de kan testa sig har större chans att faktiskt gå och testa sig. 

Vi kan konstatera att det är många olika faktorer som hänger samman på invecklade sätt när det gäller 
frågan om hivtestning. Om våra resultat skulle återspegla att unga MSM på mindre orter generellt 
upplever sig mer osäkra på var de kan testa sig, och inte heller testar sig i samma utsträckning, så vore 
det en viktig insikt för preventiva insatser. Men det krävs noggranna och genomtänkta multivariata 
analyser för att fastställa vilka faktorer här som har störst tyngd. 
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Självrapporterad kunskap  

Enkäten innehöll en fråga om hur respondenterna uppfattar sin egen kunskapsnivå på en rad punkter. 
De kunskaper som efterfrågades var ganska olika till sin karaktär, där vissa var mer av karaktären 
kunskapsfrågor (till exempel kunskap om hiv, eller kunskap om hur könssjukdomar överförs) och 
andra snarare gällde kompetens eller färdigheter när det gäller kommunikation och relationer (till 
exempel hur man berättar att man är homo/bisexuell eller hur man talar med en sexpartner om 
hivstatus).  

Respondenterna svarade på en femgradig skala, från "Mycket dåligt" till "Mycket bra". Diagram 17 
visar en förenklad, tregradig skala, där "Dåligt" och "Mycket dåligt" har slagits ihop till en kategori, 
och "Bra" och "Mycket bra" har slagits ihop till en kategori. Som vi kan se i diagrammet så var det 
överlag vanligare att svara att man hade bra/mycket bra kunskaper jämfört med att svara 
dåliga/mycket dåliga kunskaper. Undantaget är postexponeringsprofylax, PEP, där det i alla 
grupperna var en majoritet som svarade att deras kunskaper var dåliga/mycket dåliga. 

 

Diagram	  17.	  Hur	  bedömer	  du	  dina	  kunskaper	  om...	  

 

* PEP = Postexponeringsprofylax  
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Vi ville kunna analysera dessa frågor sammanslagna istället för var för sig. För att sortera ut vilka olika 
frågor som vi i så fall skulle slå samman gjorde vi en principalkomponentsanalys, en analys som liknar 
faktoranalys, det vill säga man vill se om vissa variabler följer liknande mönster i respondenternas 
svar, och därmed representerar en underliggande dimension eller "komponent".(33) Denna analys 
gjordes för hela urvalet med alla åldersgrupper, eftersom den gjordes främst för att kunna bedöma 
vilka variabler som hörde ihop. Principalkomponentsanalysen gjordes på oviktad data. Detaljer av 
denna analys kommer inte redovisas här, men en slutsats var att de första fem kunskapsfrågorna 
verkar höra samman i samma "komponent" och de sista fyra frågorna i en annan "komponent". Det är 
också teoretiskt logiskt, eftersom de fem första frågorna gäller kunskap om hiv och sti, och de sista 
fyra frågorna gäller kompetens snarare än kunskap, kompetens om relationer och kommunikation. En 
av enkätfrågorna, nämligen frågan om man vet hur man har analsex utan att kondomen går sönder, 
passade inte in i någon av komponenterna, vilket man kan tänka sig beror på att det är en fråga som 
gäller kompetens gällande hiv/sti, och därmed överlappar båda kategorierna. 

Därefter skapade vi två olika index, ett index för kunskap om hiv och andra sexuellt överförda 
sjukdomar, och ett annat index som vi kallar "relationskompetens". Själva indexvärdena är svårtolkade 
att titta på separat men indexen är ett relevant och stabilt sätt att jämföra kunskapsnivån hos olika 
grupper.  

Kunskap om hiv och andra sexuellt överförda sjukdomar 

Kunskapsindexet består av fem frågor med skalsteg från ett till fem, och blir därmed en skala från 5 till 
25. Trots att de underliggande variablerna inte var normalfördelade (det var större andel som svarat 
"bra" eller "mycket bra") så blev det resulterande indexet nästan normalfördelat (se Diagram 18).10 
Cronbach alpha, ett mått som indikerar intern reliabilitet, var 0.81, vilket är ett bra värde. 

Diagram	  18.	  Hur	  de	  svarande	  fördelade	  sig	  över	  kunskapsindexet	  (histogram,	  
oviktat)	  

 

                                                             

10 Måttet för skevhet ligger nära noll (0.060 för hela gruppen, 0.1822 för ungdomarna), men kurvan är 
inte helt symmetrisk - med en tunn, längre svans till vänster och en tjockare svans till höger. Däremot 
ligger medelvärde och median nära varandra. 



 Sid 28 (50) 

 

Umeå universitet, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin 
 

Det genomsnittliga kunskapsindexet var signifikant högre bland de vuxna än de som var mellan 15-25: 
medelvärdet var 16,7 bland vuxna; 15,2 bland unga vuxna och 15,7 bland tonåringar (p-värde <0,001 
för skillnaden mellan ungdomar och vuxna.) Det var däremot inte någon signifikant skillnad mellan 
tonåringarna (ålder 15-19) och de unga vuxna (ålder 20-25). 

Vi jämförde även kunskapsindexet mellan de ungdomar 15-25 som någon gång hade testat sig för hiv 
och de som aldrig hade testat sig, se Diagram 19. Det genomsnittliga kunskapsindexet var högre bland 
de ungdomar som någon gång testat sig för hiv än bland de som aldrig hade testat sig (15.9 bland de 
som testat sig, 14.1 bland de som aldrig testat sig; p-värde <0.001).11 Däremot vet vi inte hur 
orsakssambanden såg ut: om de testade sig för att deras kunskap var bättre, eller om deras kunskap 
var bättre för att de testade sig, eller om det fanns någon tredje faktor som påverkade båda dessa 
saker, till exempel att de ingick i ett socialt sammanhang där man pratade mer om dessa ämnen. 

	  

Diagram	  19.	  Kunskap	  om	  hiv	  och	  STI	  bland	  de	  ungdomar	  som	  testat	  sig	  eller	  inte	  
testat	  sig	  för	  hiv.	  Alla	  ungdomarna	  mellan	  15-‐25.	  Oviktat	  

 

 

Däremot så var det ingen skillnad i genomsnittligt kunskapsindex mellan de som haft eller inte haft 
oskyddat analsex, antingen vid senaste sextillfället eller med nya tillfälliga partners. 

Relationskompetens 

Indexet för relationskompetens består av de fyra frågor som handlar om ifall man tycker man vet hur 
man får en bra relation, hur man berättar att man är homo- eller bisexuell, hur man talar med en 
sexpartner om hivstatus, samt vad man har för möjligheter om man vill ha barn. 

Vi har summerat dessa fyra frågor, som går från 1-5, till ett index från 4-20, på samma sätt som för 
kunskapsfrågorna. När man tittar på histogrammen, samt mått för skevhet, så var indexet något mer 
snedfördelat bland de vuxna än bland ungdomarna; bland de vuxna låg majoriteten på en hög 

                                                             

11 Samma sak gäller även hela gruppen inklusive vuxna. 
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relationskompetens, med en lång svans "åt vänster" mot låg relationskompetens, medan kurvan bland 
de unga var mer normalfördelad. Intern reliabilitet för detta index var sämre men fortfarande bra 
(Chronbach alpha 0.64). Detta index har alltså överlag något sämre informationsvärde, men vi har 
ändå valt att presentera några analyser här. 

Diagram	  20.	  Hur	  de	  svarande	  fördelade	  sig	  över	  relationskompetensindexet	  
(histogram,	  oviktat)	  

	  

	  

Den självrapporterade relationskompetensen var högre bland vuxna än bland unga, medan det inte 
var någon skillnad mellan tonåringarna och de unga vuxna (medelvärde 13,5 bland vuxna; 12,4 bland 
unga vuxna och 12,6 bland tonåringar; p-värde för skillnaden mellan vuxna och ungdomar <0,001).  

När vi jämförde inom gruppen ungdomar 15-25, så var den självrapporterade relationskompetensen 
lägre bland dem som var singlar, jämfört med de som var i en relation med en man, eller en kvinna, 
eller flera personer (medelvärde bland de som var singlar var 12,1; bland de som var i relation(er) 13,4; 
p-värde <0,001).  

Relationskompetensen var också tydligt högre bland de ungdomar 15-25 som någonsin hade gjort ett 
hivtest jämfört med de ungdomar som aldrig hade hivtestat sig, vilket är intressant (medelvärdet var 
13,2 bland de som hade testat sig, 11,7 bland de som aldrig hade testat sig; p-värde <0,001).  

Däremot var det inga signifikanta skillnader i relationskompetens mellan dem som använde kondom 
eller inte använde kondom vid senaste sextillfället. Det var inte heller skillnad mellan de som hade haft 
oskyddat analsex med nya tillfälliga partners de senaste 12 månaderna eller inte.	  
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Självrapporterad hälsa 

Enkäten innehöll inga frågor om psykisk hälsa. Men en fråga som ofta används inom 
folkhälsoforskning är en fråga om hur man bedömer sitt allmänna hälsotillstånd, på en skala från ett 
till fem. Denna fråga låter enkel men har internationellt visats vara en bra approximering och 
prediktor av faktisk sjuklighet och dödlighet.(34)  

I alla åldersgrupperna var det ytterst få som svarade att deras hälsotillstånd var mycket dåligt. Det är 
vanligt att svar på frågor av den här typen fördelar sig på det här sättet, eftersom det ska ganska 
mycket till för att säga att ens hälsa är "mycket dålig" (undantagen är när man gör undersökningar 
bland personer som valts till en studie på grund av hälsoproblem, vilket ju inte är fallet här). Det kan 
ändå ge mycket information att jämföra dem som svarade Mycket bra med de som svarade att deras 
hälsa "bara" var Bra eller Någorlunda.  Därför har vi slagit ihop kategorierna Dåligt och Mycket dåligt 
till en kategori, men vi har inte slagit ihop kategorierna Bra och Mycket bra utan låtit dem vara som 
de är.  

Den absoluta majoriteten i alla åldersgrupper rapporterade att de mådde bra eller mycket bra. De unga 
i enkäten låg dock överlag längre ner på den femgradiga skalan än de vuxna (se Diagram 21), och 
denna skillnad var signifikant (p<0.0001). 

	  

Diagram	  21.	  Hur	  bedömer	  du	  att	  ditt	  allmänna	  hälsotillstånd	  är?	  

 

 

Det var ingen signifikant skillnad i självrapporterad hälsa mellan de ungdomar som hade testat sig för 
hiv och de som aldrig testat sig. Det var inte heller någon signifikant skillnad i självrapporterad hälsa 
mellan de ungdomar som var singel och de som var i en relation. (Om vi tittar på hela gruppen 
inklusive de vuxna så hade dock de som var i en relation något bättre självrapporterad hälsa.) 
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Däremot så var den självrapporterade kunskapen om hiv och STI högre ju bättre självrapporterad 
hälsa man hade, vilket skulle kunna bero på ålder men sambandet kvarstår när vi justerat för ålder 
(korrelationskoefficient inom gruppen 15-25 var 0,74; p-värde 0,015, viktad linjär regression med 
kunskapsindexet som beroende variabel, justerat för ålder). 

Även den självrapporterade relationskompetensen visade ett positivt samband med självrapporterad 
hälsa, justerat för ålder (korrelationskoefficient inom gruppen 15-25 var 0,96; p-värde <0,001; viktad 
linjär regression med relationsindex som beroende variabel, justerat för ålder). 

	  

Önskemål när det gäller prevention 

Studiedeltagarna fick en fråga om vad de önskade ha tillgång till för preventiva insatser, med en rad 
fasta alternativ (se Tabell 3). Bland tonåringarna (15-19) var följande fem alternativ de mest populära: 
i) Anonymt hivtest (75.4%); ii) Vaccination mot Hepatit A och B (74%); iii) kondom- och 
glidmedelsutdelning på platser där män som har sex med män träffas (73.9%); iv) HPV-vaccination 
(72.7%) och v) snabbsvarstest för hiv (69.4%).  Bland de unga vuxna var följande fem alternativ de 
mest populära: i) snabbsvarstest för hiv (85.9%); ii) ) kondom- och glidmedelsutdelning på platser där 
män som har sex med män träffas (80%); iii) kondomer och glidmedel hem via post (76.9%); iv) 
Vaccination mot Hepatit A och B (76.7%) och v) HPV-vaccination 76.7%) (se Tabell 3). När vi jämförde 
önskemålen mellan tonåringarna och de unga vuxna var det bara en statistiskt signifikant skillnad, 
nämligen att de unga vuxna i högre utsträckning än tonåringarna önskade tillgång till snabbsvarstest 
för hiv som ger provsvar i samband med testtillfället (p=0.002). 

Tabell	  3.	  Önskemål	  om	  preventiva	  insatser	  

 
Tonåringar, 
15-19, 
procent 

Unga 
vuxna,  
20-25, 
procent p-värde* 

Snabbsvarstest för hiv som ger provsvar i samband 
med testtillfället 69.4 85.9 0.002 

Kondom- och glidmedelsutdelning på platser där 
män som har sex med män träffas 73.9 80.0 0.28 

Få kondomer och glidmedel hem via post 68.9 76.9 0.22 

Vaccination mot hepatit A eller B (gulsot) 74.0 76.7 0.67 

Vaccination mot humant papillomvirus (HPV) 72.7 76.7 0.55 

Information på internet/i min mobiltelefon om hiv, 
könssjukdomar och säkrare sex 64.7 74.1 0.13 

Särskild mottagning för sexuell hälsa riktad till män 
som har sex med män 62.9 67.3 0.50 

Att få vara anonym vid hivtest 75.4 66.9 0.17 

Få information av en rådgivare om hiv, 
könssjukdomar och säkrare sex 51.5 61.1 0.19 

...fortsättning på nästa sida    

* P-värde för skillnaden mellan tonåringarna och de unga vuxna. Siffror i fetstil 
representerar statistiskt signifikant skillnad mellan tonåringar och unga vuxna. 
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Önskemål om preventiva insatser, forts...    

 
Tonåringar, 
15-19, 
procent 

Unga 
vuxna,  
20-25, 
procent p-värde* 

Möjlighet att testa sig för hiv och könssjukdomar 
utanför själva sjukvården, t ex på gayträffställen 
eller hos ideell organisation. 59.0 58.2 0.91 

Chatt med en rådgivare på internet om hiv, 
könssjukdomar och säkrare sex 50.8 54.5 0.61 

Samtal/rådgivning om att få barn 42.9 50.3 0.30 

Påminnelse via SMS om testning för HIV och andra 
könssjukdomar, t ex var 6:e eller 12:e månad. 35.7 45.5 0.16 

Samtalskontakt med kurator om sexualitet och 
hälsa 49.8 43.5 0.36 

Broschyrer om hiv, könssjukdomar och säkrare sex 42 41.6 0.96 

Delta tillsammans med andra i en utbildning om 
hiv, könssjukdomar och säkrare sex 35.2 32.8 0.72 

Samtalsgrupp som behandlar frågor/problem kring 
sexualitet och hälsa 34.7 31.1 0.56 

* P-värde för skillnaden mellan tonåringarna och de unga vuxna. Siffror i fetstil 
representerar statistiskt signifikant skillnad mellan tonåringar och unga vuxna. 
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Sex 

Enkäten innehöll en lång rad frågor om sex med män: frågor kring när man senast hade sex med en 
man, vem eller vilka man hade sex med då, sex inom fasta relationer, hur många nya eller tillfälliga 
partners man haft oskyddat analsex med, samt vad man gjort vid senaste sextillfället eller vid oskyddat 
analsex med nya eller tillfälliga partners. 

I de analyser där vi jämförde killarna mellan 15-25 med de vuxna männen (över 25 års ålder) så var de 
unga killarna i enkäten överlag mer benägna att ha oskyddat sex. Vi vill återigen påpeka att det finns 
utvecklingsmässiga faktorer som gör att ungdomar överlag är mer benägna att ta risker jämfört både 
med vuxna och med barn - se forskningsöversikten i introduktionen för mer detaljer. Därför är det 
viktigt att kunna rikta prevention mot unga människor på ett sätt som når fram men utan att 
moralisera eller skuldbelägga.  

 

Nöjd med sitt sexliv 

En fråga tidigt i enkäten löd "Är du nöjd med ditt sexliv?" Framför allt tonåringarna rapporterade i 
något högre utsträckning att de var mycket missnöjda med sitt sexliv och i lägre utsträckning att de var 
mycket nöjda med sitt sexliv, jämfört med de unga männen och de vuxna männen, se Diagram 22 
nedan). Skillnaden mellan åldersgrupperna var signifikant (p-värde 0.039). 

Det fanns ett starkt samband mellan denna fråga och den självrapporterade hälsan; de som hade 
sämre självrapporterad hälsa hade också större sannolikhet att inte vara så nöjda med sitt sexliv 
(Spearmans rho 0,31; p-värde <0,001). Eftersom det var en tvärsnittsstudie kan vi inte veta vad som 
var orsak och verkan, men vi kan anta att påverkan går i båda riktningarna: om man inte har ett 
tillfredsställande sexliv kan det innebära en sämre hälsa, och om man inte har fullgod hälsa kan det 
vara svårt att ha ett tillfredställande sexliv. (35) 

 

Diagram	  22.	  Hur	  nöjd	  är	  du	  med	  sitt	  sexliv?	  	  
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Senaste sex med en man 

Hur länge sedan senaste sextillfälle med en man 

En fråga i enkäten löd "När hade du senast sex med en man?". Frågan var brett formulerad och 
inkluderade även annat sex än analsex. 

Bland ungdomarna skedde senaste sextillfället till övervägande del inom de senaste 6 månaderna, se 
Diagram	  23. (De som aldrig hade haft sex med en man är inte inkluderade här men analyseras i ett 
separat avsnitt.) Endast 11-12 % svarade att det var mer än sex månader sedan, både bland tonåringar 
och bland unga vuxna. Bland de vuxna (som ju är en väldigt bred åldersgrupp) var det både fler som 
hade haft sex nyligen och fler som inte hade haft sex på 12 månader. 

	  

Diagram	  23.	  När	  hade	  du	  senast	  sex	  med	  en	  man?	  
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Vem eller vilka var det man hade sex med vid det tillfället? 

Vid senaste sextillfället hade majoriteten i alla åldersgrupper haft sex med en person som de redan 
kände, antingen en pojkvän/make, en återkommande sexpartner, eller en tillfällig sexkontakt som 
man kände sedan tidigare (se diagram 24 nedan för procent för varje kategori och åldersgrupp). Men 
så många som 40 % av tonåringarna, 45 % av de unga vuxna och 35 % av de vuxna svarade att de hade 
sex med någon som de inte hade träffat förut. Mönstret ser relativt lika ut mellan åldersgrupperna (se 
Diagram 24) men de unga hade i något högre utsträckning haft sex med en tillfällig partner, antingen 
en som man kände från förut eller någon som man aldrig hade träffat förut, och det var mindre vanligt 
bland dem att senast ha haft sex med en pojkvän/sambo/make. 

 

Diagram	  24.	  Vem	  eller	  vilka	  man	  hade	  sex	  med	  vid	  senaste	  sextillfället	  med	  en	  man.	  
(Det	  gick	  att	  välja	  flera	  alternativ	  så	  summan	  av	  staplarna	  blir	  mer	  än	  100%.)	  

 

 

Vid tillfällig sexpartner: var träffades de? 

De som angav att deras senaste sexpartner inte var en pojkvän/make eller återkommande sexpartner 
fick även svara på en fråga om var de träffade sin senaste sexpartner. Diagram 25 visar var de som 
hade sex med en tillfällig partner (känd eller okänd) hade träffat den eller de personerna. Skillnaden 
mellan åldersgrupperna var här signifikant (p <0,001) men eftersom det är många kategorier är det 
svårt att säga vilka kategorier som signifikant skiljer sig från varandra. 

I alla åldersgrupperna var Internet eller en smartphoneapp det vanligaste sättet att träffa en tillfällig 
sexpartner. Det tycks som att smartphoneappar var vanligare bland de yngre grupperna än bland de 
vuxna. Bland dem som var 15-25 år gamla träffade 70 % sin senaste sexpartner via en elektronisk 
plattform, vilket inkluderar social media och dejtingappar som tex Grindr. Därefter var det vanligast 
(ca 11 %), med sociala mötesplatser i den fysiska världen, som fester, caféer, eller gemensamma 
vänner. I åldersgruppen 15-19 var det svårt att komma in på en bar, pub eller nattklubb, vilket 
förklarar att alternativet "café/bar/pub/nattklubb för HBTQ-personer" var ovanligare i denna 
åldersgrupp. Sex procent av killarna i åldersgruppen 15-25 sa att de träffade personen på skolan eller 
en arbetsplats.  
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Diagram	  25.	  De	  som	  hade	  sex	  med	  en	  tillfällig	  partner,	  var	  träffades	  de?	  

 

Respondenterna kunde bara välja ett svarsalternativ, så inom varje åldersgrupp summeras 
procentandelarna till 100%. 

När det gäller de vuxna, över 25 års ålder, rapporterade 68.3 % av dem att de träffat personen via en 
elektronisk plattform, antingen Internet eller en smartphoneapp. När det gäller sociala mötesplatser i 
den fysiska världen svarade 17 % ja till minst någon av dem: videoklubb/porrbiograf 8.2%; 
raggningsplats 3.7 %; privat fest eller genom vänner 2.6 % eller gaysauna/bastuklubb 2.5 %.12 

Bland dem som hade sex med en tillfällig sexpartner som de aldrig hade träffat förut så hade 53 % av 
ungdomarna mellan 15-25 träffat den personen via Internet, 23 % via en dejtingapp som till exempel 
Grindr; medan bara 3 % hade träffat personen via privat fest eller vänner och 2 % via skola eller 
arbetsplats. Bland dem som hade sex med en tillfällig partner som de hade träffat förut så hade 
däremot färre träffat den personen via en elektronisk plattform, 43 % via internet och 19 % via en app; 
medan jämförelsevis fler hade träffats via privat fest/vänner (11 %) eller skola/arbetsplats (12 %). 
Dessa skillnader är inte signifikanstestade. 

Påverkad av alkohol och droger 

Att vara påverkad av alkohol eller droger vid sex räknas som en riskfaktor för sexuellt överförbar 
smitta eftersom tidigare forskning visar att det ökar risken att inte använda kondom eller inte använda 
den på korrekt sätt.(15) 

Vid senaste tillfället de hade sex med en man var ca 18 % av tonåringarna och 20 % av de unga vuxna 
påverkade av alkohol, drogers eller poppers13 (se Tabell 4). Alkohol var den absolut vanligaste 

                                                             

12 Vid enkättillfället fanns, så vitt vi vet, ingen bastuklubb i Sverige, vilket bör innebära att de som 
träffat sexpartnern via bastuklubb bör ha träffats utomlands (om inte senaste sextillfället med en man 
var väldigt länge sedan). 
13 "Poppers" är slanguttryck för olika varianter av alkylnitriter, en muskelavslappnande drog som tas i 
rekreationssyfte, ofta inför sex. 
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substansen, ca 15 % av tonåringarna och ca 19 % av de unga vuxna var påverkade av alkohol senaste 
gången de hade sex (ungefär 1 % rapporterade att de var påverkade av både alkohol och droger). 

  

Tabell	  4.	  Andel	  som	  varit	  påverkade	  av	  alkohol,	  droger	  eller	  poppers	  senaste	  
gången	  de	  hade	  sex	  med	  en	  man	  

	  

Tonåringar	  

15-‐19	  år	  

(antal	  =	  133)	  

Unga	  vuxna	  

20-‐25	  år	  

(antal	  =	  362)	  

Vuxna	  

över	  25	  år	  	  

(antal	  =	  1760)	   P-‐värde	  

Inte	  påverkad	  vid	  senaste	  
sextillfället,	  %	   82.4	  %	   80.1	  %	   86.2	  %	   0.037	  

Påverkade	  av	  alkohol,	  droger,	  
poppers	  eller	  en	  kombination	  
därav,	  %	   17.6	  %	   20.0	  %	   13.8	  %	  

	  

Påverkad	  av	  alkohol	   14.6	  %	   18.9	  %	   10.6	  %	   <0.001	  

Påverkad	  av	  droger	   3.4	  %	   1.7	  %	   0.7	  %	   0.021	  

Påverkad	  av	  poppers	   0.6	  %	   0.8	  %	   7.1	  %	   0.002	  

	  

När det gäller alkohol så var alternativet de kryssat i enkäten "Drack alkohol så att jag var berusad". 
Därmed bör respondenterna ha tolkat det som att det inte bara gällde mindre mängder alkohol. 

Bland tonåringarna var det även 3 % som var påverkade av droger senaste gången de hade sex – 2 % 
bara droger, 1 % både alkohol och droger. Bland de unga vuxna var knappt 2 % påverkade av droger 
(oftast i kombination med alkohol). 

Skillnaden mellan åldersgrupperna var statistiskt signifikant, både när det gäller om de alls varit 
påverkade, och för varje typ av substans de varit påverkade av. 

Vi testade även om det var mindre vanligt att vara berusad eller påverkad om personen man hade sex 
med en pojkvän, partner eller make. Bland dem som hade sex med en pojkvän/partner/make var det 
bara 7 % av de unga vuxna som var påverkade av alkohol, droger eller poppers (jämfört med 20 % av 
alla de unga vuxna), och 13 % av tonåringarna (jämfört med 18 % av alla tonåringarna).14 Denna 
skillnad var signifikant bland de unga vuxna (p-värde 0.0049) men inte bland tonåringarna. 

Kondom vid senaste sextillfället 

Senaste gången de hade sex med en man var det runt 40 %, oavsett åldersgrupp, som inte hade analt 
samlag utan gjorde andra sexuella handlingar. Dessa personer fick därmed inte svara på enkätfrågan 
om huruvida de använde kondom eller inte. Tidigare forskning tyder på att just detta kan vara en 
effektiv strategi för att undvika hiv-smitta (dvs att ha andra typer av sex än analt samlag).(13) 

Vid analt samlag är rekommendationen att ha kondom under hela samlaget. Bland tonåringarna var 
det 44 % som hade analsex utan att ha kondom hela tiden, bland de unga vuxna var det 40 % och 
bland de vuxna 32 %. Skillnaden mellan ungdomarna 15-25 jämfört med de vuxna var statistiskt 
signifikant (p-värde 0.008), men inte skillnaden mellan tonåringar och unga vuxna (p-värde 0.172). 

                                                             

14 Samma sak gällde för vuxna, bara 9 % av de som hade sex med en pojkvän/partner/make var 
påverkade av alkohol, droger eller poppers, jämfört med 14 % bland alla vuxna (viktat p-värde 
0.0049). 
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Diagram	  26.	  Procent	  som	  hade	  oskyddat	  analt	  samlag	  senaste	  gången	  de	  hade	  sex	  

	  

 

Faktorer som samvarierar med oskyddat sex vid senaste samlag 

För att urskilja grupper som är viktiga att nå med preventiva insatser är det relevant att analysera vilka 
faktorer som hänger samman med att ha oskyddat analt samlag. Bland ungdomarna mellan 15-25 såg 
vi inga skillnader i oskyddat analt samlag vid senaste sex mellan personer som bor i 
storstadsområdena jämfört med mindre orter, inte heller några skillnader beroende på om 
respondenterna bodde i Svealand, Götaland eller Norrland. Det var vanligare med oskyddat analt 
samlag bland de ungdomar 15-25 som hade sex med en pojkvän eller make; men även bland dem som 
hade sex med en återkommande sexpartner (knullkompis/älskare). Bland de ungdomar som angav att 
deras senaste sextillfälle med en man var med deras pojkvän/make var det 55 % som hade oskyddat 
analt samlag, bland dem som hade sex med en återkommande sexpartner hade 53 % oskyddat sex, 
medan det bara var 37 % bland dem som hade sex med en tillfällig partner, känd eller okänd (p-värde 
för skillnaden <0.005).  

Inledande analyser visar ingen signifikant skillnad på kondomanvändning bland ungdomarna 
beroende på var någonstans de träffade sexpartnern. Men eftersom denna fråga bara ställdes till dem 
som hade sex med en tillfällig partner så var det en ganska liten urvalsgrupp som den analysen kunde 
göras på. 

Sex i en relation – och vid sidan av en relation 

I åldersgruppen 15-25 hade 17 % (antal = 100) en stadig relation med en man (pojkvän, make, sambo 
etc), men vi vet inte hur länge dessa relationer hade varat. Eftersom det var relativt få individer var det 
svårt att göra detaljerade analyser, men vi presenterar lite deskriptiv statistik. 

De killar som var i en stadig relation med en man hade överlag haft sex med en man mer nyligen än de 
andra: ca 27 % hade haft sex med en man senaste dygnet, ytterligare 53 % hade haft sex med en man 
senaste veckan (jämför detta med Diagram	  23). Av de ungdomar som var i en stadig relation med en 
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man rapporterade 86 % att deras senaste sextillfälle var med en stadig manlig partner; och 50 % hade 
oskyddat analsex vid senaste sextillfället. 

Bland dem som var i en relation med en man rapporterade 50 % att de aldrig använde kondom vid 
analt samlag i den relationen; 24 % att de ibland använde kondom, 15 % att de alltid använde kondom 
när de hade analt samlag med sin stadiga partner och ytterligare 10 % rapporterade att de överhuvud 
taget inte hade analt samlag med sin partner. De som var i en relation fick även svara på en fråga om 
de hade sex med någon eller några personer utanför sin stadiga relation, och om de i så fall använde 
kondom med den personen. Av ungdomarna mellan 15-25 som var i en stadig relation med en man 
rapporterade 20 % att de även hade sexuella kontakter utanför sin relation. 

Ur smittskyddssynpunkt är det relevant att veta vilka som hade oskyddat sex både i sin relation och 
utanför sin relation. Av de ungdomar mellan 15-25 år som var i en stadig relation med en man var det 
8 % som både rapporterade att de inte alltid använde kondom med sin stadiga partner och som 
rapporterade att de hade sexuella relationer utanför sitt förhållande där de inte alltid använde 
kondom. Motsvarande siffra för de vuxna var 12 %, men denna skillnad var inte statistiskt signifikant 
(det rör sig som sagt om ganska få individer, så det är svårt med statistiska jämförelser).  

Multipla partners 

Tidigare forskning bland MSM i andra länder visar att en riskfaktor för att smittas av hiv eller andra 
sexuellt överförbara sjukdomar är att ha många sexpartners, ofta definierat som fyra eller fler 
sexpartners.(15) I enkäten fanns en fråga om hur många män respondenterna hade haft sexuell 
kontakt med de senaste 12 månaderna. Bland killarna 15-25 var medianen för antal manliga 
sexpartners fyra partners de senaste 12 månaderna (medianen är oviktad). Vi har, baserat på tidigare 
forskning,(15) gjort en avgränsning vid fyra sexpartners, och presenterar här hur många procent som 
hade haft fyra eller fler sexpartners under de senaste 12 månaderna. Detta var alltså oavsett om de 
använt kondom eller inte med dessa sexpartners. Att ha haft fyra eller fler sexpartners var vanligast i 
åldersgruppen 20-25 och minst vanligt bland tonåringarna (se Diagram	  27). Skillnaden mellan 
åldersgrupperna var signifikant (p-värde = 0.020). 

Diagram	  27.	  Procent	  som	  haft	  fyra	  eller	  fler	  sexpartners	  de	  senaste	  12	  månaderna	  
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Oskyddat analt samlag med ny eller tillfällig partner 

Andel som haft oskyddat analt samlag med ny eller tillfällig partner 

En fråga i enkäten gällde hur många nya eller tillfälliga manliga sexpartner man haft oskyddat analt 
samlag med under de senaste 12 månaderna. Medianen för detta var en (1) partner (medianen är 
oviktad). När det gäller denna fråga fanns möjlighet att svara "Jag vet inte / Jag minns inte". Eftersom 
frågan var formulerad "Hur många..." så kan man anta att de som svarat "Jag minns inte" eventuellt 
hade haft ett flertal partners, men det kan vi inte veta. Därför redovisar vi dessa i en egen stapel. Bland 
tonåringarna hade 53 % haft oskyddat analt samlag med minst en ny eller tillfällig sexpartner och 
ytterligare 6 % mindes inte om de haft det eller med hur många partners; bland de unga vuxna var det 
50 % och 3% som inte mindes, medan det var 36 % bland de vuxna med 2% som inte mindes. 
Skillnaderna mellan åldersgrupperna var statistiskt signifikant (p<0.001). 

Det var ganska stort svarsbortfall på den här frågan. Det kan dels bero på att det är en laddad fråga, 
men det kan också vara så att det har varit svårt att förstå den, eftersom frågan bestod av många olika 
komponenter - det gällde bara oskyddat analt samlag och bara med nya eller tillfälliga partners av 
manligt kön. 

Att denna typ av risktagande var vanligare bland de unga är väntat, eftersom unga människor över lag 
är mer risktagande. Man kan också anta att personer som är gifta eller har en stadig pojkvän mer 
sällan har sex med nya eller tillfälliga partners, och det var vanligare bland de vuxna männen att vara i 
en stadig relation. 

 

Diagram	  28.	  Oskyddat	  analt	  samlag	  med	  ny(a)	  eller	  tillfällig	  manliga	  partner(s)	  
senaste	  12	  månaderna	  
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Påverkade vid oskyddat analt samlag med ny eller tillfällig partner 

De som rapporterade att de hade haft oskyddat analt samlag med minst en ny eller tillfällig manlig 
sexpartner under de senaste 12 månaderna fick därefter svara på flera frågor om sådana tillfällen.15 
Bland annat har de fått svara på om de vid minst något sådant tillfälle varit påverkade av alkohol, 
droger eller poppers, på samma sätt som vid frågorna som gällde det senaste sextillfället. Denna fråga 
kan vara lite svårare att svara på och lite svårare att tolka, eftersom det inte gäller ett specifikt tillfälle 
utan om de varit påverkade vid något eller flera av tillfällena då de haft oskyddat analt samlag med ny 
eller tillfällig partner under de senaste 12 månaderna. 

Av alla ungdomarna i studien var det runt 30 % av både tonåringarna och de unga vuxna som haft 
oskyddat analt samlag med nya eller tillfälliga partners samtidigt som de varit påverkade av alkohol, 
droger eller poppers under de senaste 12 månaderna (se Diagram 29). Däremot var det bara 22-26 % 
som haft oskyddat analt samlag men inte hade varit påverkade vid något sådant tillfälle. Det innebär 
att majoriteten av de ungdomar som alls hade haft oskyddat analt samlag med nya eller tillfälliga 
partners hade varit påverkade vid minst ett sådant tillfälle. 

 

Diagram	  29.	  Påverkad	  av	  alkohol,	  droger	  eller	  poppers	  vid	  oskyddat	  analt	  samlag	  
med	  nya	  eller	  tillfälliga	  sexpartners	  de	  senaste	  12	  månaderna	  

 

 

Observera att procentsiffrorna för de som inte haft oskyddat analsex enligt Diagram 29 inte stämmer 
exakt med siffrorna i Diagram 28, eftersom det var en del bortfall på frågorna om 
alkohol/droger/poppers, så analysgruppen var något mindre. 

                                                             

15 Några av de som svarat att de inte mindes hur många nya/tillfälliga partners de haft oskyddat sex 
med hade ändå svarat på uppföljningsfrågorna om sådana tillfällen, och är därmed inkluderade i 
analysen här.  
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I relation till andra variabler 

Att ha haft oskyddat analt samlag med nya eller tillfälliga partners under de senaste 12 månaderna var 
vanligare bland de ungdomar som var singlar, men ännu vanligare bland de som var i relation med 
flera personer (se Diagram 30). Av de ungdomarna som var singlar hade 60 % haft oskyddat analsex 
med minst en ny eller tillfällig partner, och bland dem som var i relation med flera personer hade 84 % 
haft det; men bland dem som var i en relation med en man var det 35 % och bland de som var i 
relation med en kvinna var det 20 %. Skillnaderna mellan grupperna var signifikanta (p<0.001). 
Gruppen som var i relation med flera personer var väldigt liten i det här urvalet, så vi ska inte dra 
alltför långtgående slutsatser av resultatet som gäller dem.  

	  

Diagram	  30.	  Andel	  som	  haft	  oskyddat	  analt	  samlag	  med	  nya	  eller	  tillfälliga	  manliga	  
partners	  bland	  dem	  som	  var	  singlar	  eller	  i	  relationer.	  Bland	  ungdomarna	  15-‐25	  
(antal	  =	  444).	  

	  

 

Att en del personer som var i fasta relationer hade haft oskyddat analsex med nya eller tillfälliga 
partners behöver inte betyda att de hade sex utanför sin fasta relation, för vi vet inte hur länge de hade 
varit ihop med sin fasta partner, så det kan ha varit innan de blev tillsammans. När det gäller de som 
var ihop med en man (till skillnad från ihop med en kvinna) så är det också möjligt att deras svar 
gällande sex med en ny/tillfällig partner syftade på första gången de hade sex med sin pojkvän, 
eftersom han vid det tillfället var en ny person för dem (frågan om sexpartner gällde endast manliga 
sexpartners).  

Det var ingen signifikant skillnad i andel som hade haft oskyddat analsex med nya/tillfälliga partners 
mellan ungdomar som bodde i storstad, mellanstor stad eller mindre ort; inte heller mellan olika 
landsdelar. 	  
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Sex utomlands 

Senaste gången de hade sex med en man så var detta utanför Sverige för  6 % av de unga vuxna (20-
25) och mindre än en halv procent av tonåringarna (15-19). Skillnaden mellan unga vuxna och 
tonåringar var signifikant (p-värde = 0.010) 

Vi var intresserade av vilka länder som var vanligast att ha sex i. Men eftersom det var så få ungdomar 
i studien så kan vi inte visa det för bara ungdomarna. Därför visar Karta 1 fördelningen bland alla 
åldrar när det gäller vilka länder i världen personerna hade sex vid senaste sextillfället. Kartan 
inkluderar alltså alla åldersgrupper, men kan ge en antydan om hur det kan se ut för ungdomar. De tre 
vanligaste länderna var inom Europa: Danmark (17.4 % av de som haft sex utomlands), Spanien 
(15.2 %) och Tyskland (10 %). Utanför Europa var de tre vanligaste länderna USA (7 %), Thailand 
(6.7 %) and Turkiet (5.9 %). Observera att procentsiffrorna för länderna här är procent av de som hade 
sex utomlands vid senaste sextillfället. 

	  

Karta	  1.	  Vid	  senaste	  sextillfället	  -‐	  de	  som	  hade	  sex	  utomlands	  (procent	  bland	  de	  som	  
hade	  sex	  utomlands	  i	  alla	  åldersgrupper,	  n=	  111)	  

	  

	  

De respondenter som hade haft oskyddat analt samlag med nya eller tillfälliga partners under de 
senaste 12 månaderna fick också frågan om något av dessa tillfällen hade varit utomlands. I deras svar 
på denna fråga var det också skillnad mellan åldersgrupperna: 4 % bland tonåringarna, 12 % av de 
unga vuxna och 17 % bland de vuxna som haft oskyddat analt samlag med nya eller tillfälliga partners 
under det senaste året hade vid åtminstone något tillfälle haft detta utomlands. Observera att här är 
procentandelen bara i andel av de som alls haft oskyddat analt samlag med minst en ny eller tillfällig 
partner. 
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Sex mot ersättning 

Vid det senaste sextillfället med en man angav inga av tonåringarna samt 2 % av de unga vuxna att de 
fick ersättning för sex; inga av varken tonåringarna eller de unga vuxna angav att de gett ersättning för 
sex. Det kan jämföras med de vuxna, där ca en halv procent fick ersättning och ungefär lika många 
angav att de gav ersättning för sex vid senaste sextillfället med en man. Skillnaderna mellan 
åldersgrupperna var signifikanta när det gäller att ha fått ersättning för sex (p-värde 0.018) men inte 
när det gäller att ha gett ersättning för sex (p-värde 0.472). 

Vid oskyddat analt samlag med nya/tillfälliga manliga sexpartners under de senaste 12 månaderna så 
angav 7,8 % av de tonåringar och 5,5 % av de unga vuxna som hade haft oskyddat analt samlag med 
nya/tillfälliga partners att de vid något eller några sådana tillfällen fått ersättning. En knapp procent 
av de tonåringar som haft oskyddat analt samlag hade gett ersättning för sex; ingen av de unga vuxna 
hade gjort det. Bland de vuxna (över 25) hade 2,8 % av de som alls hade haft oskyddat analt samlag 
med ny/tillfälliga partners fått ersättning vid ett sånt tillfälle, och 3,5 % gett ersättning. Skillnaderna 
mellan åldersgrupperna var signifikanta när det gäller att ha fått ersättning för sex (p-värde 0.043) 
men inte när det gäller att ha gett ersättning för sex (p-värde 0.121). Vi kan inte analysera hur sex mot 
ersättning förhöll sig till kondomanvändning. 
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Diskussion 

Diskussion kring resultat 

Majoriteten av killarna som har sex med killar svarade att de mår bra eller mycket bra. Deras 
självrapporterade hälsa var ändå överlag något sämre än bland de vuxna männen, och en ej försumbar 
grupp rapporterade att de mådde sämre än bra (dvs. någorlunda, dåligt eller mycket dåligt). 
Ungdomen är en period där den fysiska hälsan generellt är mycket god jämfört med andra åldrar, så 
man kan tänka sig att det främst var den psykiska hälsan som var sämre jämfört med de vuxna 
männen. 

När det gäller hivtestning och oskyddat sex var skillnaderna mellan ungdomarna 15-25 och de vuxna 
männen ungefär som förväntat: Hivprevalensen var låg bland ungdomarna jämfört med de vuxna 
männen, men det var en mycket stor andel av ungdomarna som aldrig hade hivtestat sig. Ungdomarna 
var som väntat mer benägna att ta risker i samband med sex jämfört med de vuxna männen i studien. 
Ungdomarna hade också sämre kunskap om var de kunde testa sig för hiv, samt lägre kunskap om hiv 
och STI i allmänhet, och lägre relationskompetens. 

När det gäller användbarheten av dessa resultat för prevention och informationsinsatser så tyder våra 
resultat på att det kan vara lättare att urskilja potentiella grupper och strategier för att öka hivtestning 
men svårare med prevention av risktagande vid sex. Att ha hivtestat sig är relaterat till en rad faktorer 
och grupper som går att rikta insatser mot, medan oskyddat sex tycks svårare att påverka med 
information och kunskapsspridning, och inte heller har något specifikt geografiskt mönster. 

Eftersom hivtestning visade samband med kunskap om var man kan testa sig samt kunskap om hiv 
och STI i allmänhet, så är det möjligt att man skulle kunna främja ökad hivtestning genom att öka 
kunskapen. En möjlig slutsats är också att det är viktigt att nå ut med konkret information om var man 
kan testa sig framför allt till de som aldrig har testat sig, eller de som är nya på en ort, eftersom de som 
redan hade testat sig någon gång också hade bättre kunskap om var de kunde testa sig (vilket kunde 
bero på att de redan varit där tidigare). Både kunskap och hivtestning var lägre bland yngre killar, 
killar med kortare utbildning, arbetslösa killar och killar på mindre orter. Det skulle behövas 
ytterligare analyser med multivariata analysmetoder för att urskilja vilka av dessa faktorer som har 
störst betydelse. Hur som helst ger det underlag för att urskilja killar som kan ha större behov av 
informationsinsatser och tillgång till hivtestning. 

Det tycks vanligare med hivtestning bland ungdomar som är mer sexuellt aktiva och som haft fler 
oskyddade sexmöten. Tidigare forskning visar att personer som ofta hivtestar sig också har hög risk för 
hivsmitta - förmodligen eftersom de testar sig för att de vet att de har tagit risker.(36). Även bland 
killarna i den här studien verkar det vara vanligare att ha testat sig om man oftare hade sex i allmänhet 
och oskyddat sex specifikt; men ytterligare analyser skulle behövas för att svara definitivt på den 
frågan. 

Det fanns även vissa mönster när det gällde skyddat/oskyddat sex; men dessa mönster är svårare att 
använda som underlag för riktade preventiva insatser. När det senaste samlaget hade varit med en 
stadig eller återkommande partner så var det större sannolikhet för oskyddat analsex jämfört med om 
det var med en tillfällig partner. De killar som hade en stadig partner hade också överlag haft sex mer 
nyligen, vilket antyder att personer i fasta relationer överlag har sex oftare, vilket man kan förvänta 
sig. Att ha sex med en ny eller tillfällig partner betraktas allmänt som en större risk för sexuellt 
överförd smitta per sextillfälle, eftersom man inte känner personen så bra, kanske inte har pratat om 
hivstatus, och personen kan ha haft oskyddat sex med andra personer nyligen och inte hunnit hivtesta 
sig. Med en stadig partner har man potentiellt större kännedom om partnerns hivstatus, samt kan ha 
kännedom om huruvida ens partner också har sex med andra eller inte. Men om oskyddat sex med en 
stadig partner sker oftare, så kan ändå den övergripande risken vara större att smittas av en stadig 
partner. 
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En studie från USA som försökt modellera risken för hivsmitta bland vuxna MSM kom fram till att det 
var högre övergripande risk att bli smittad av sin stadiga partner just eftersom männen oftare hade sex 
med en stadig partner, och oftare oskyddat analsex med en stadig partner, jämfört med tillfälliga 
partners.(23) Studien visade också att bland män som visste att sexpartnern var hivpositiv så skiljde 
sig inte självrapporterad kondomanvändning mellan tillfälliga och stadiga partners; men när de var 
osäkra på partnerns hivstatus eller säkra på att partnern var hivnegativ så var oskyddat analsex 
signifikant vanligare med stadig partner jämfört med tillfällig partner.(23) Samtidigt visade hivtester 
att största risken för att bli smittad var ihop med en sexpartner där man hade uppfattningen att 
partnern var hivnegativ men att så inte var fallet.(23) En möjlig lärdom för prevention är att lyfta 
vikten av att använda kondom även i fasta relationer, men det kan vara ett budskap som är svårt att få 
genomslag för. 

Den ovan nämnda studien gällde vuxna män, där det är vanligare att man har hittat en stadig partner. 
Bland de unga männen i vår studie var den absoluta majoriteten av killarna singlar (82 % bland 
tonåringarna och 74 % bland de unga vuxna). Den amerikanska studien fann även att risken att 
smittas av en stadig partner var högre ju yngre männen var, på grund av högre andel odiagnosticerad 
hiv bland yngre män. Studiens författare diskuterar också att en "stadig partner" eventuellt kan stå för 
en i genomsnitt mer kortvarig relation bland yngre män jämfört med äldre män.(23) 

Oskyddat sex tyckt däremot inte vara relaterat till hur mycket kunskap killarna hade om hiv eller STI, 
vilket vi tolkar som att det är svårt att påverka sexuellt risktagande genom ökad kunskap. Vi ser inte 
heller i denna åldersgrupp att det skulle vara någon skillnad i oskyddat sex beroende på om killarna 
bodde på en liten ort eller i en storstad.  

Det vanligaste sättet att träffa tillfälliga sexpartners var online (Internet eller appar). Myndigheten för 
ungdoms- och civilsamhällsfrågor (f.d. Ungdomsstyrelsen) har i en studie visat att unga HBT-personer 
upplever nätet som en "frizon" där det är lättare att ta kontakt med någon av samma kön utan att 
utsättas för hot, fördömanden eller ryktesspridning.(12,25) Men precis som för alla ungdomar så finns 
det också risker med att arrangera sexmöten med tidigare okända sexpartners via nätet. 

 

Diskussion kring metod och enkät 

Enkäten går bara att generalisera till "Internetaktiva" MSM, eftersom urvalet gjordes via Qruiser, och 
eftersom personer som sällan loggade in hade lägre chans att se enkäten. Bortsett från dem som sällan 
var inloggade, så kan man tänka sig att personer som tyckte sexfrågorna var pinsamma eller 
påträngande inte svarade, samt personer med depression/utbrändhet eller personer med inaktivt eller 
upplevt dåligt sexliv som därmed kan haft låg ork eller motivation att svara; samt de som inte kan 
svenska eller engelska. Denna skevhet skulle kunna innebära att enkäten överskattar det sexuella 
riskbeteendet. 

Unga personer är överlag mer aktiva på Internet, och man kan därmed anta att de unga männen är 
bättre representerade i denna enkät, jämfört med äldre män. Å andra sidan finns möjligheten att unga 
personer i högre utsträckning har gått vidare till nya plattformar såsom mobiltelefonapplikationer och 
tycker att Qruiser är "ute".  

Bortfallet 

En stor del av bortfallet tycks bero på att många inte var inloggade på Qruiser under den månad 
studien pågick. Inför en kommande studie skulle man kunna fundera på strategier för att öka antalet 
personer som faktiskt har chans att se enkäten. En variant är att ha enkäten aktiv längre tid än en 
månad. En annat strategi vore att ha reklam för studien på andra ställen än Qruiser, inklusive på 
fysiska platser som tex mötesplatser för HBT-personer, och då uppmuntra folk att logga in på sin 
profil för att se om de har fått en inbjudan.  
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Vad viktningen av data innebar för analyserna 

Viktningen av urvalet i de statistiska analyserna var för att korrigera för den stratifierade 
urvalsdesignen samt för bortfallet. Den enda betydande skillnad vi sett mellan viktade och oviktade 
analyser gäller de variabler som varit underlag för det stratifierade urvalet, dvs ålder, län eller landsdel 
samt typ av bostadsort. När det gäller de analyserna fick vi ibland signifikanta resultat för den viktade 
analysen men inte för den oviktade analysen; tex för skillnaden mellan åldersgrupperna gällande 
vilken landsdel man bor i. Det är logiskt, eftersom båda dessa variabler är underlag för det 
stratifierade urvalet, och urvalsdesignen avsiktligt överrepresenterade vissa län och åldersgrupper. 

Viktade analyser är framför allt viktigt när det gäller deskriptiv statistik som syftar till att vara 
representativ för den population som urvalet är draget från, eftersom procentandelarna i oviktade 
analyser kan råka reflektera fördelningen i urvalsdesignen istället för att bli en uppskattning av 
fördelningen i befolkningen. När det gäller multivariata analyser av samband mellan olika faktorer är 
det inte lika självklart att det är nödvändigt med viktade analyser. För att oviktade analyser skulle leda 
fel vid multivariata analyser så skulle det behöva förekomma någon form av statistisk interaktion 
mellan stratifieringsvariablerna och variablerna av intresse, men i multivariat analys kan man 
kontrollera för eventuell sådan interaktion med andra metoder. Vi har ändå gjort överlag gjort viktade 
analyser även vid multivariata analyser. I vissa analyser gjorde vi både viktade och oviktade analyser, 
eftersom t-test inte går att göra viktat; I möjligaste mån dubbelkollade vi i så fall genom att göra 
kompletterande viktad linjär regression. 

Andra möjligheter för kvantitativ datainsamling 

MSM-enkäten 2013 är banbrytande inom Sverige i och med att den är baserad på ett slumpvis urval, 
och därmed kan göra anspråk på att vara någorlunda representativ för urvalsbefolkningen. Men den 
når bara MSM som är aktiva på Qruiser. Kan man få information om och från unga killar som har sex 
med killar på annat sätt? För att nå ungdomar i skolålder kan man få in frågor i existerande 
skolenkäter, men för att få tillräckligt stort urval av HBT-personer måste en sådan enkät ha ett väldigt 
stort urval. En annan variant vore att samla in statistik från ungdomsmottagningar, vilket vi förstår för 
närvarande inte görs på något systematiskt, rikstäckande sätt. Statistik från ungdomsmottagningar 
skulle inte kunna användas för att dra slutsatser om prevalens och nationell fördelning, eftersom antal 
besök och test-tillfällen på ungdomsmottagningar kan vara starkt beroende av hur väl den lokala 
ungdomsmottagningen har spridit information om sina tjänster. Det skulle dock kunna vara relevant 
för att få mer kunskap om hur unga MSM uppfattar det bemötande, tjänster och information de får 
från olika samhällsinstanser. Ytterligare en väg för att få information av det slaget vore att göra 
enkäter med lokala föreningar från RFSL, där man ställer frågor till föreningsaktiva nyckelpersoner 
om vilka ungdomar de möter och vilka behov och önskemål dessa ungdomar uttrycker. En sådan 
studie skulle också kunna fungera som pilotstudie för framtida enkäter via Qruiser, eftersom det skulle 
kunna ge svar på frågan om i hur stor utsträckning unga MSM använder Qruiser eller om de föredrar 
andra mötesplatser online. 
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