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SRHR i Sverige – befolkningsstudien SRHR2017
Den sexuella och reproduktiva hälsan är generellt god men ojämnt 
fördelad

• Stora könsskillnader – exempelvis sexuella trakasserier och sexuellt våld. 

• Socioekonomiska skillnader – egenmakt/handlingsutrymme

• Hbtq-personer  - sämre sexuell och reproduktiv hälsa än övriga befolkningen. 

• Ålder - de flesta är nöjda med sitt sexliv men de minst nöjda är unga män och 
äldre kvinnor och män.

Källa: SRHR2017



Sexualitet och hälsa bland unga i 
Sverige Det finns 

skillnader 
som går att 
påverka!Det finns skillnader som påverkar sexuell och reproduktiv 

hälsa och rättigheter mellan grupper av unga, framförallt baserat på 
kön och könsidentitet

Tjejer och killar tar olika stort ansvar för preventivmedel, 
preventivmetoder och testning av sexuellt överförda infektioner. 
Tjejer och killar nås i olika utsträckning av förebyggande insatser så 
som exempelvis ungdomsmottagningarnas arbete.

Personer som inte kategoriserar utifrån kön sig har genomgående hög 
andel ohälsa.

Ojämlikhet och ojämställdhet försvårar ett framgångsrikt främjande 
och förebyggande SRHR-arbete.

”Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige”. Ladda ner rapporten: www.folkhalsomyndigheten.se

http://www.folkhalsomyndigheten.se/


Nationell SRHR-strategi
En god, jämlik och jämställd sexuell  och reproduktiv hälsa i hela befolkningen



Nationell SRHR-strategi



Källa: ”Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige”. www.folkhalsomyndigheten.se

Huvudsaklig informationskälla
Varifrån har du huvudsakligen fått information om relationer, sexualitet, preventivmedel och
könssjukdomar? Fråga 60.

Källa: Andel:
Internet 70%
Kompisar och vänner 60%
Undervisning om jämställdhet, sexualitet, kön och 
relationer i skolan

55%

Ungdomsmottagningen 47%
1177Vårdguiden och UMO.se 44%
TV/Radio 32%
Partner 24%
Mamma 22%
Pappa 11%
Annan mottagning inom HSO/Syskon 10%
Elevhälsan 8%

http://www.folkhalsomyndigheten.se/


Syftet med studien är att kartlägga hur elevhälsan arbetar med att främja 
SRHR och förebygga hiv och STI

Studie om elevhälsans arbete med SRHR

Anna Grander, Anna Arvidsson och Malin Lindroth – Malmö universitet 



• Ingår frågor om SRHR i hälsosamtalen i mellanstadiet, och hur följs i så fall 
samtalen upp?  

• Ingår frågor om SRHR i samtal i samband med HPV-vaccination? 

• Arbetar elevhälsan med att stödja lärare och övrig skolpersonal i undervisningen 
om sexualitet. samtycke och relationer, och i så fall hur? 

• Finns metoder eller åtgärdsprogram för elever som har erfarenhet av riskutsatthet 
(till exempel våld, sexuellt våld, tidig sexdebut, alkohol, droger), och hur ser dessa 
i så fall ut? 

• Samverkar elevhälsan med socialtjänst eller ungdomsmottagning i frågor som rör 
SRHR, och i så fall hur? 

Frågeställningar



Explorativ kvalitativ design. Studien genomförs i två steg:

1) En litteraturstudie för att belysa aktuell och relevant forskning inom 
området 

2) Intervjustudie riktad till elevhälsovårdspersonal  

Metod



• Det finns vilja - SRHR är ett angeläget område för elevhälsans arbete

• Efterfrågan på ökad kunskap inom området

• Kännetecknas av bristande samverkan och styrning

Preliminära resultat



• Gemensamma formulär för hälsosamtal kan bidra till ökad likvärdighet över landet och 
stärka möjligheter till uppföljning

• Kompetenshöjande insatser till all elevhälsopersonal

• Utveckla och utvärdera metoder för samtal om SRHR 

• Involvera unga i utvecklingsarbetet

Möjliga vägar framåt



• Befolkningsstudie 16-29 år 

• Ett diskussionsunderlag för skolan om ungas hälsa och 
sexualitet

• Samtalshandledning – Prata om ungas hälsa och sexualitet ur 
ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv

• Bildspel om ungas hälsa och sexualitet

• Filmad föreläsning om ungas hälsa och sexualitet och vad 
skolan kan göra

Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/sexuell-halsa-hivprevention/material-och-stod/kunskapsstod-och-uppfoljning-hivsti/informations--och-utbildningsmaterial/ett-diskussionsunderlag-for-skolan-om-ungas-halsa-och-sexualitet/


Faktablad: 

• Pornografianvändning och sexuell hälsa

• Sex mot ersättning

• Sexualitet och digitala arenor

• Sexuell kommunikation och samtycke

• Sexuella trakasserier och våld

• SRHR bland hbt-personer

• Undervisning i sex och samlevnad

• Upplevelser av sexliv, relationer och sexuell egenmakt

Befolkningsstudien SRHR2017



• Ett spektrum av sexuella samtycken – En intervjustudie om samtycke hos sexuellt aktiva 
vuxna (2020)

• Sexuell kommunikation, samtycke och hälsa – enkätstudie (2019)

• SRHR bland unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning – intervjustudie 
(2020)

• Migration sexuell hälsa och hiv/STI prevention –enkätstudie (2020)

Fördjupningsstudier



Hemsida:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-
levnadsvanor/sexuell-halsa-hivprevention/

Kontakt: 

karolina.hoog@folkhalsomydigheten.se

SRHR@folkhalsomyndigheten.se

TACK!
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