
 

 

 

Kun med Kondom 

- Ændring af sundhedsadfærd gennem offentlige kampagner  

 

 

 

 

 

Af Frederik Lindholm Kristiansen 

Cand.ling.merc 

 

 

 

Vejleder: Anne Martensen 

Kandidat afhandling 

Den 11.februar 2016 

 

Samlet antal anslag: 149.321 

  



Frederik Lindholm Kristiansen 

 

Copenhagen Business School   Side 2 af 152 

 

Indholdsfortegnelse 

1. INDLEDNING ................................................................................................................... 4 
1.1. Baggrund ................................................................................................................................ 4 
1.2. Litteraturgennemgang ............................................................................................................ 5 
1.3. Relevans ................................................................................................................................. 6 
1.4. Problemstilling ....................................................................................................................... 7 
1.5. Struktur .................................................................................................................................. 8 
1.6. Videnskabsteori ..................................................................................................................... 9 

1.6.1. Hermeneutik ............................................................................................................................. 10 
1.6.2. Socialkonstruktivisme ............................................................................................................... 11 

2. DEN VALGTE CASE ....................................................................................................... 13 

3. HVORDAN PÅVIRKES SUNDHEDSADFÆRD? .................................................................. 14 
3.1. Om forbrugeradfærd og sundhedsadfærd ............................................................................ 14 
3.2. Temporal choice .................................................................................................................. 15 
3.3. Den sociale bevidsthed og normdannelse ............................................................................ 17 
3.4. Vanedannelse ....................................................................................................................... 20 
3.5. Motivation og adfærd........................................................................................................... 22 
3.6. Værdier, nudging og identitet .............................................................................................. 25 
3.7. Nudging, valg og forforståelse ............................................................................................. 26 
3.8. Modeller til beskrivelse af sundhedsadfærd ........................................................................ 28 

3.8.1. The Health Belief Model .......................................................................................................... 29 
3.8.2. Protection Motivation Theory ................................................................................................... 30 
3.8.3. Precaution Adoption Process .................................................................................................... 31 
3.8.4. Extended Parallel Process Model .............................................................................................. 31 
3.8.5. Theory of Reasoned Action og Theory of Planned Behavior ................................................... 32 

3.9. Udledelse af referencemodel................................................................................................ 33 
3.10. Sammenfatning ................................................................................................................ 34 

4. REFERENCEMODEL ...................................................................................................... 35 
4.1. Frygt-determinanten............................................................................................................. 37 
4.2. Den nye, udledte model ....................................................................................................... 38 

5. HYPOTESER .................................................................................................................. 40 

6. VALG AF METODE......................................................................................................... 44 
6.1. Valg af respondenter ............................................................................................................ 45 
6.2. Design af fokusgruppeinterview .......................................................................................... 46 
6.3. Metodisk tilgang til analyse af data ..................................................................................... 48 

7. HVORDAN PÅVIRKES UNGES BRUG AF KONDOM? ........................................................ 50 
7.1. Efterprøvelse af den udledte referencemodel ...................................................................... 50 

7.1.1. Determinanten attitude i forhold til brug af kondom ................................................................ 50 
7.1.2. Determinanten Subjective Norm i forhold til andres holdning til kondom ............................... 53 
7.1.3. Determinanten Perceived Behavioral Control set som valg i tid og via nudging...................... 56 
7.1.4. Determinanten Fear and Risk Appraisal sat i forhold til hvordan frygt opfattes ...................... 59 

7.2. Hvordan påvirker frygt og p-piller kondombrug? ............................................................... 62 
7.2.1. Frygtens rolle ............................................................................................................................ 62 
7.2.2. P-piller og graviditet ................................................................................................................. 63 



Frederik Lindholm Kristiansen 

 

Copenhagen Business School   Side 3 af 152 

7.3. Passer kampagnerne til målgruppen?................................................................................... 66 
7.3.1. Respondenternes holdning til kampagnerne ............................................................................. 66 
7.3.2. Segmenteringen af målgruppen ................................................................................................ 69 
7.3.3. Hvad evalueringerne måler på .................................................................................................. 70 
7.3.4. Sundhedsstyrelsens konklusioner ............................................................................................. 70 

7.4. Sammenfatning .................................................................................................................... 71 

8. DISKUSSION .................................................................................................................. 72 
8.1. Diskussion af resultaterne .................................................................................................... 72 

8.1.1. ......................................................................................................................................................... 72 
8.2. Interaktionerne respondenterne imellem .............................................................................. 73 

9. KONKLUSION ................................................................................................................ 75 

10. PERSPEKTIVERING ....................................................................................................... 77 

11. LITTERATURLISTE OG REFERENCER ........................................................................... 78 
11.1. Videnskabelige artikler .................................................................................................... 78 
11.2. Litteratur .......................................................................................................................... 80 
11.3. Anvendte hjemmesider: ................................................................................................... 81 

12. BILAG ........................................................................................................................... 83 
12.1. Transskribering af fokusgruppeinterviews ...................................................................... 83 

12.1.1. Gruppe et, 22-25 år ................................................................................................................... 83 
12.1.2. Gruppe to, 17-19 år ................................................................................................................. 106 
12.1.3. Gruppe tre, 23-25 år ................................................................................................................ 124 

12.2. Kampagne materialer..................................................................................................... 149 
12.3. Oversigt over kategorier og koder ................................................................................. 150 

12.3.1. Graviditet og P-piller .............................................................................................................. 150 
12.3.2. Social betydning ..................................................................................................................... 150 
12.3.3. Kønssygdomme ...................................................................................................................... 151 
12.3.4. Kampagner .............................................................................................................................. 151 
12.3.5. Frygt ........................................................................................................................................ 151 
12.3.6. Ansvar ..................................................................................................................................... 152 
12.3.7. Andre ...................................................................................................................................... 152 

 

  



Frederik Lindholm Kristiansen 

 

Copenhagen Business School   Side 4 af 152 

1. INDLEDNING 

Dette afsnit vil opstille den problematik, der er fundet i relation til adfærdsændring i forhold til brug af 
kondom, samt give et kort overblik over hvad der er skrevet om emnet allerede, og hvordan dette kan 
bruges i relation til den problemstilling der findes. Desuden vil den videnskabsteoretiske tilgang til de 
fundne data samt afgrænsningen finde sted. 

1.1. Baggrund 

I perioden 2002 til 2009 steg antallet af diagnosticerede tilfælde af genital klamydia1 i Dan-

mark fra 16.203 til 29.8252 personer, hvilket næsten er en fordobling på under ti år.  

Klamydia er en bakterielt overført kønssygdom der på verdensplan rammer omkring 90 mil-

lioner mennesker årligt3. Det er i Danmark den hyppigst forekomne kønssygdom blandt unge, 

og aldersgruppen 15-25 år er særligt hårdt ramt.  

I 70% af tilfældene for kvinder, og omkring hos halvdelen af de inficerede mænd giver infek-

tionen ikke anledning til egentlige symptomer. På trods af dette, er sygdommen dog langt fra 

ufarlig. Klamydia kan forårsage betændelse i æggelederen og i bitestiklerne, hvilket i begge 

tilfælde kan medføre infertilitet. Den bedste måde at forhindre klamydia på er ved at dyrke 

sikker sex, altså med kondom. 

Som reaktion på det stigende antal smittede, lancerede Sundhedsstyrelsen i 2009 ’Kun med 

Kondom’ kampagnerne4 for at skabe bevidsthed om sygdommen, og anvise metoder til at be-

skytte sig mod den, blandt unge i alderen 15-25. Kampagner defineres5 som en række målret-

tede handlinger, der har til formål at påvirke en målgruppes viden, holdning eller adfærd i en 

bestemt retning, og løber typisk over en afgrænset periode. Sundhedsstyrelsens kampagner fo-

kuserer primært på at bekæmpe antallet af klamydiatilfælde blandt unge i målgruppen, da der 

netop blandt denne gruppe konstateres den højeste forekomst af sygdommen6. 

I 2009 udgav Sundhedsstyrelsen en rapport der målte “Befolkningens viden, holdning og ad-

færd i forhold til seksualitet, sexsygdomme og HIV”7, rapporten fra 2009 står dog alene, da der 

                                                 

1 Efterfølgende blot kaldet klamydia 
2https://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2015/~/media/A882833FF69947008121E63ED7277913.ashx 
3 Kilde: http://iph.ku.dk/forskning/reproduktion-og-obstetrik/projektside/klamydia/ 
4 http://sundhedsstyrelsen.dk/da/kampagner 
5 http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=kampagne 
6 http://sundhedsstyrelsen.dk/da/kampagner/kun-med-kondom 
7 http://sundhedsstyrelsen.dk/~/media/E829A0DACE064770B1AEA8783A172CD1.ashx 
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ikke siden er udgivet en lignende rapport eller målinger. Det er dermed ikke muligt at fastslå 

om der har været et egentligt holdnings eller adfærdsskift på området siden 2009, eller om de 

gennemførte kampagner har haft en egentlig virkning på målgruppens forståelse af seksuelt 

overførte sygdomme og prævention.   

Sundhedsstyrelsen vælger desuden kun i nogle år at evaluere på virkningen af kampagnerne8, 

og dette hovedsageligt kvantitativt, hvilket betyder at virkningen af kampagnerne ikke konse-

kvent måles. Mellem 2009 og 2012 faldt9 antallet af tilfælde af klamydia i målgruppen, mens 

der mellem 2013 og 2014 igen sås en stigning på tværs af alle aldre10.  

Det er derfor uklart, om kampagnerne har haft en effekt på deres målgruppe, eller om tallene 

der er fremkommet skyldes en naturlig udvikling. Formålet med denne afhandling er at give 

svar på netop dette. 

1.2. Litteraturgennemgang 

Det har ikke været muligt at finde fyldestgørende kvalitative undersøgelser, der specifikt re-

laterer sig til adfærd i forbindelse med brug af kondom i Danmark, og området synes derfor at 

være meget lidt belyst i dansk perspektiv. Det geografisk nærmeste sted man kan finde en un-

dersøgelse er i Holland, hvor der i starten af det nye årtusinde blev lavet en undersøgelse af 

kondomkampagner11. Denne undersøgelse omfattede en repræsentativt udvalgt gruppe, der 

dækkede hele den hollandske befolkning, og fastslog, at kampagner for bedre brug af kondom 

havde den effekt at det blev socialt acceptabelt at bruge kondom, desuden konkluderede Yzer 

et al, at brugen af kondomer faldt i perioder uden kampagner. Denne undersøgelse var rent 

metodisk kvantitativ, og tog udgangspunkt i Icek Ajzens Theory of Planned Behavior12 i sin 

forståelsesramme.  

Denne teori synes at være en af de mest anvendte i forhold til analyse og forståelse af brug af 

kondom. Den bruges både af Ajzen selv, samt en række andre forskere13 til at forklare adfærd 

i forbindelse med brug af kondom, og ser ud til at være i stand til at forudsige denne form for 

                                                 

8 http://sundhedsstyrelsen.dk/da/kampagner/evaluering 
9 http://sundhedsstyrelsen.dk/da/kampagner/kun-med-kondom 
10 https://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2015/stigning-i-registrerede-klamydia-tilfaelde 
11 Yzer et al 2000 
12 Ajzen 1985 
13 Ajzen 1996, Reinecke et al 1997 samt Fishbein et al 2001 
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adfærd gennem sine determinanter. Determinanterne forstås som de tre enkeltdele modellen 

opstiller som afgørende for adfærdsændring. 

Ajzen konkluderer blandt andet, at the Subjective Norm og Attitude, to af determinanterne 

fra teorien, hos de undersøgte var gode indikatorer for at kunne forudsige fremtidig adfærd.  

Et problem her er dog, at der ikke er nogen af de beskrevne undersøgelser, foruden den hol-

landske, der egentlig forholder sig til forholdet mellem kampagner og brug af kondom, da disse 

i stedet udelukkende fokuserer på relationen mellem faktisk brug af kondom og intentionen om 

at bruge kondom. 

Den hollandske undersøgelse fastslog, at der var en positiv sammenhæng mellem kampag-

nerne og befolkningens holdning til brug af kondom, således at kampagnerne var med til at 

bibeholde en høj grad af accept omkring denne adfærd. 

Sundhedsstyrelsen gennemfører tillige evalueringer, der forholder sig kvantitativt til hvor 

mange i målgruppen der eksponeres for kampagnerne. Evalueringerne undersøger ikke hvil-

ken effekt kampagnerne har haft, men udelukkende hvor mange der kan huske at have set 

dem.  

1.3. Relevans 

Som nævnt er der ikke i Danmark foretaget kvalitative studier af adfærdsændring i relation til 

brug af kondom som følge af effekter af kampagner, hvilket i sig selv gør en sådan undersøgelse 

yderst relevant. De kvantitative studier af kampagner er derimod rigeligt repræsenteret i forhold 

til, men synes, som nævnt, ikke at undersøge hvorfor kampagner virker. Det ses hos Sundheds-

styrelsens egne undersøgelser at der måles på eksponering fremfor virkning. 

Antallet af evalueringer af effekten af Sundhedsstyrelsens kampagner er forholdsvis begræn-

sede. Yzer et al14 skriver desuden, at blot 20 ud af de 6.000 videnskabelige artikler der blev 

præsenteret på World AIDS konferencen i 1998, kunne karakteriseres som kampagneevalue-

ringer. Hvor mange af disse der er kvalitative fremgår ikke, men mængden af artikler er ikke 

omfattende, hvilket betyder at denne afhandlings problemfelt er meget lidt afdækket videnska-

beligt.  

                                                 

14
 Yzer et al 2000, side 340 
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I Sundhedsstyrelsens evalueringer fokuseres primært på hvor mange i målgruppen der ekspo-

neres, og dermed er selve effekten af kampagnerne ikke evalueret indgående. En eksplorativ 

analyse af hvordan målgruppen påvirkes, virker relevant, herunder vil det være relevant at finde 

frem til en række virkemidler der kan være med til at højne forståelsen af, hvordan unge reage-

rer på de kampagner de eksponeres for af Sundhedsstyrelsen. 

1.4. Problemstilling 

Da klamydia blandt andet påvirker fertilitet, og der kan konstateres en stigning i antal tilfælde, 

samtidig med at man ikke kender til kampagners effekt på specielt de unges brug af kondomer, 

er formålet med denne afhandling at afklare de faktorer der ligger til grund for hvordan sund-

hedsadfærd i forhold til brug af kondom kan ændres hos unge mellem 15 og 24 i Danmark, via 

kampagner. 

I modsætning til Yzer et al, som målte virkningen på den hollandske befolkning generelt, 

fokuseres der i denne afhandling på en mere snæver målgruppe, unge i aldersgruppen 15 til 25, 

som også er den, Sundhedsstyrelsen henvender sine kampagner til. 

I denne afhandling vil der primært blive lagt vægt på individets holdning og handling i sociale 

sammenhænge, og på hvordan adfærd kan påvirkes gennem kampagner, rettet mod en specifik 

målgruppe. 

Derfor vil denne afhandling søge at afdække nedenstående problemformulering: 

Hvordan er offentlige sundhedskampagners evne til at påvirke sundhedsad-

færden hos den målgruppe de er rettet mod? 

Foruden den primære problemstilling er det centralt for afhandlingen, at undersøge en række 

områder der relaterer sig til kampagner og adfærd. Derfor opstilles de følgende underspørgs-

mål:  

Det ønskes besvaret i hvor høj grad frygt motiverer til ændring af adfærd hos 

målgruppen.  

Da sundhedsadfærd generelt relaterer sig til ønsket om at forblive sund og rask, er frygt for 

kønssygdomme en faktor der kan tænkes at styre adfærd. Frygt er et centralt emne i adskillige 

teorier på området, og derfor findes det relevant, at dette undersøges yderligere.   

Hvor stor virkning har kampagnerne på normalisering af sundhedsadfærd 

omkring kondomer? 
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Yzer et al15 mener at kampagner kun er med til at legitimere en allerede accepteret social 

handling, og at kampagnerne dermed ikke som sådan, er med til at ændre adfærd, men kun til 

at stabilisere den.  

I hvor høj grad appellerer de eksisterende ”Kun med Kondom” kampagner 

til målgruppen? 

Som nævnt ovenfor stilles der spørgsmålstegn ved Sundhedsstyrelsens fokus i deres vurde-

ring af ”Kun med Kondom” kampagnerne, og deres vurdering af, om kampagnerne er virk-

ningsfulde. Derfor ønskes det besvaret i hvor høj grad kampagnerne kan påvirke adfærd. 

Målgruppens holdning til eksisterende kampagner er vigtig for at kunne fastslå om, og even-

tuelt hvordan, disse slår fejl, og hvorfor dette sker. 

Hvad er målgruppens vigtigste motivation for deres adfærd i forhold til kon-

dombrug? 

Dette er vigtigt at undersøge, for at afklare hvordan fremtidige kampagner kan designes, og 

til at vurdere om, der er andre tiltag der vil være mere effektive i forhold til at forbedre sund-

hedsadfærden hos målgruppen. 

1.5. Struktur  

Afhandlingen er struktureret efter den induktive metode. Dette betyder at der i kapitel to er 

en præsentation af de kampagner der er udgangspunktet for denne afhandlings problemstilling. 

Derefter vil de modeller og begreber der er relevante for at kunne forstå og analysere den refe-

renceramme som opstilles, blive gennemgået i kapitel tre. Disse modeller og begreber vil i op-

gaven blive benævnt som influenter. Efterfølgende vil der blive udledt en referenceramme på 

baggrund af de eksisterende teorier omkring sundhedsadfærd, som der ligeledes skabes et over-

blik over. 

I kapitel fire vil den valgte referenceramme vil blive gennemgået og derefter udledes i kapitel 

fem de hypoteser der er centrale for at få svar på den opstillede problemstilling, med udgangs-

punkt i referencerammen. 

                                                 

15 Yzer et al 2000, side 349 
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For at analysere problemformuleringen kvalitativt er der valgt fokusgrupper til dataindsam-

ling i denne afhandling. I alt er der afholdt tre, to i København og en i Odense. Formålet med 

dem er at undersøge målgruppens motivation, eller mangel på samme, til at bruge kondom. 

I kapitel seks vil den rent metodiske del fokusgrupperne laves på blive præsentere samt de 

metodiske overvejelser for sammensætningen og afholdelsen af fokusgrupperne. Her vil også 

blive gennemgået de metodiske ideer der ligger til grund for analysen af samtalerne mellem 

respondenterne. 

Analysen i kapitel syv opdeles i to adskilte dele, første del forholder sig direkte til de deter-

minanter der indeholdes i den udledte referencemodel fra kapitel fire og hvordan disse passer 

med de data der er udledt fra fokusgrupperne. I anden del vil resultaterne fra første del blive 

analyseret i forhold til Sundhedsstyrelsens evalueringer af ”Kun med Kondom” kampagnen, og 

respondenternes udsagn vil ligeledes stilles i et kritisk lys.  

Dernæst følger en diskussion af analysens resultater, og til sidst følger en perspektivering for 

hvordan unges brug af kondom på sigt kan forbedres ved hjælp af sundhedskampagner. 

1.6. Videnskabsteori  

Afhandlingen er skrevet på et samfundsvidenskabeligt grundlag da forbrugeradfærd typisk er 

en blanding af en række discipliner inden for dette område. Den valgte metode vil også reflek-

tere dette grundlag. 

Nygaard definerer den samfundsvidenskabelige metode som følgende: 

“Forskning i og om menneskers adfærd, sociale gruppers-, institutioners- og 

samfunds opbygning, udvikling og virkemåde”16 

Da denne afhandling søger at undersøge den opstillede problemstilling kvalitativt er der valgt 

to tilgange til metoden, en hermeneutisk tilgang samt en socialkonstruktivistisk tilgang. Dette 

valg af metode er relevant fordi mennesker konstant udvikler sig og foretager nye valg. Denne 

udvikling har betydning for de forforståelser der eksisterer og formes, og dermed kommer her-

meneutikken til udtryk. På baggrund af det kvalitative metodevalg, er socialkonstruktivismen 

                                                 

16 Nygaard 2005, side 9 
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relevant at anvende, da den beskæftiger sig med den erfaringsudveksling der eksisterer i fokus-

grupper, og er udtryk for en måde at anskue indsamlet data på. 

Derudover vil afhandlingen gøre brug af Steinar Kvales kvalitative forskningsinterview17. 

Kvale fremhæver at visse forbehold skal tages i forhold til forståelse af interviewtekster, her-

under også til fokusgrupper18, eftersom de analyserede tekster i denne kontekst både skabes og 

analyseres af intervieweren, hvilket dermed kan have indflydelse på indholdet. Denne idé byg-

ger naturligvis også bro til den socialkonstruktivistiske tilgang til virkeligheden, da forforståel-

ser og ny vidensdannelse må anses som det direkte produkt heraf. 

Dermed er grundlaget for et metodevalg fastlagt.  

1.6.1. Hermeneutik 

Steinar Kvale definerer hermeneutikken som tekstfortolkning19, men fremhæver at der ligeså 

vel kan være tale om samtale eller handlingsanalyse. Tekst skal derfor ikke udelukkende forstås 

som et skrevet værk, men kan tilskrives andre områder af menneskelig handling. Målet med 

denne tilgang er at nå en samlet forståelse eller konsensus omkring den studerede tekst, og der 

er altså tale om forståelse og fortolkning af en given tekst, og de sammenhænge den er skabt 

under.  

Centralt for hermeneutikken er den hermeneutiske cirkel, hvori forskeren indtræder som en 

subjektiv aktør. I cirklen sker en proces hvor betydningen af den enkelte del af teksten sættes i 

relation til helheden, og hvor helheden sættes i relation til de enkelte dele. Dette betyder teore-

tisk at forståelsen af de enkelte dele flytter forståelsen af helheden og at helheden flytter forstå-

elsen af de enkelte dele, hvilket så kan foregå i en uendelig spiral. Praktisk set vil man dog altid 

nå frem til en konklusion20. 

Selve bevægelsen frem og tilbage foregår som en del af Fredslunds definerede stadier21; For-

domme, situation og horisont, og forståelse som horisontsammensmeltning. Fordomme sættes 

i relation til situationen og horisonten, og derved opnås horisontsammensmeltningen, hvoraf 

forståelsen fremkommer. Forståelsen danner herefter grundlag for en ny ‘tur’ i cirklen.  

                                                 

17 Kvale 1994 
18 Kvale 1994, side 57 
19 Kvale 1997, side 57 
20 Kvale 1997, side 57 
21 Nygaard 2005, side 77,78,79 og 80 
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På denne måde rykkes horisonterne og skaber en ny forforståelse. Fortolkninger i denne sam-

menhæng er dermed subjektive fordi de bygger på individuelle forforståelser22. 

I denne afhandling vil den hermeneutiske tilgang primært blive brugt som analyseværktøj og 

supplement til socialkonstruktivismens perspektiver. Det er altså vigtigt for at kunne fortolke 

de udsagn som respondenterne kommer med i løbet af fokusgrupperne. Konkret bliver denne 

metode brugt til at sætte respondenterne i fokusgruppernes udsagn i relation til den opstillede 

teori for afhandlingen, og dermed udlede forståelse gennem horisontsammensmeltning.  

1.6.2. Socialkonstruktivisme 

Den socialkonstruktivistiske tankegang beror på ideen om, at virkeligheden er en konstruktion 

og dermed et resultat af forhandling og interaktion mellem individer. Det er dog vigtigt at fast-

slå, at der ikke eksisterer enighed om, hvordan socialkonstruktivismen skal forstås23. Ifølge 

Nygaard24 kan man definere fire hovedtyper af paradigmer inden for denne skole, men denne 

afhandling vil kun benytte en af dem. Da denne afhandling beskæftiger sig med ændringer af 

den sociale virkelighed afgrænses tilgangen til primært at benytte det erkendelsesteoretisk kon-

struktivistiske paradigme om den sociale virkelighed. Dermed erkendes at der eksisterer en 

fysisk virkelighed, men at den sociale virkelighed man præsenteres for, eksisterer som del af 

undersøgelsen.  

Den konstruerede sociale virkelighed eksisterer dermed med eller uden en forskningsmæssig 

indblanding, eftersom den eksisterer som et resultat af forhandling og interaktion mellem indi-

vider25. Denne antagelse om virkeligheden kan sammenføres med den hermeneutiske metodes 

tilgang til analyse, da idéen om forhandling for forståelse ligeledes er centralt heri.  

Denne afhandling vil gennem dataindsamling finde frem til den virkelighedsopfattelse der 

eksisterer hos målgruppen, hvilket reflekteres i deres kultur, meninger og handlinger ud fra 

dette synspunkt. Nygaard26 definerer to vigtige overvejelser i forhold til at anvende et social-

konstruktivistisk paradigme; at adskille de sociale konstruktioner der skabes af respondenterne 

                                                 

22 Nygard 2005, side  
23 Nygaard 2005, side 128 
24 Ibid 
25 Nygaard 2005, side 129 
26 Nygaard 2005, side 136 
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i fokusgrupperne, samt de sociale konstruktioner der skabes af moderator. Det kaldes den dob-

belte hermeneutiks problem og det betyder at de to typer konstruktioner i sammenspil skaber 

den mening der i sidste ende skabes i analysen. 
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2. DEN VALGTE CASE 

I dette afsnit vil den valgte case kort blive gennemgået, og motivationen for at have valgt denne vil blive 
fremhævet. 

Til besvarelse at denne afhandlings problemformulering er der valgt en enkelt case, Sund-

hedsstyrelsens “Kun med Kondom”-kampagner. Casen anvendes til at afdække hvordan en of-

fentlig kampagne påvirker forbrugeradfærden hos dem, den søger at påvirke.  

 Kampagnen ‘Kun med Kondom’ har været lanceret hvert år siden 2009. Den er primært rettet 

mod de 15-2527 årige, med det formål at mindske forekomsten af seksuelt overførte sygdomme, 

herunder særligt klamydia. Kampagnen er lanceret i samarbejde med foreningen Sex og Sund-

hed og støttes af Døgnnetto og tøjbutikkerne qUINT/qUINTESS, der udleverer kondomer og 

reklamerer for kampagnen på deres hjemmesider og sociale medier i kampagneugerne. Kam-

pagnen implementeres også på lokalt plan i samarbejde med 88 af landets 98 kommuner samt 

mere end 1300 lokale aktører. Dette vidner altså om en meget stor indsats i forhold til målgrup-

pen. 

Kampagnen har været forskellig gennem årene, afhængig af i hvilken målgruppe kampagnen 

søgte at rette sig mod. Eksempelvis var der i 2010 og 2011 særligt fokus på kvinder i alderen 

18-22, men senere kampagner har ikke haft en lignende afgrænsning af målgruppen. Kampag-

nen henvender sig til en bred målgruppe modsat mange af Sundhedsstyrelsens andre kampagner 

der f.eks. mænd der er fyldt 60 og har risiko for blodpropper, altså smalle målgrupper. 

 Denne kampagne er særlig interessant, da der er blevet vurderet på den i næsten alle de år 

den har været lanceret, hvilket betyder at den løbende er blevet ændret i forhold til tidligere år. 

Dette giver altså mulighed for at kunne vurdere og analysere på de enkelte virkemidler der er 

blevet anvendt, og på den måde få en ide om hvad der kan påvirke forbrugerne. Hos målgruppen 

er forekomsten af genital klamydia faldet siden introduktionen i 2009, hvilket kan indikere at 

kampagnen har været en succes. Dette vil blive nærmere behandlet i analysen og diskussionen.  

                                                 

27 Afhængigt af hvor man finder informationen er den øvre grænse 24 eller 25 år. Til brug i denne afhandling 

anvendes 25 som øvre grænse. 
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3. HVORDAN PÅVIRKES SUNDHEDSADFÆRD? 

Dette afsnit tager udgangspunkt i hvordan sundhedsadfærd kan påvirkes og hvilke modeller der eksisterer 
på området. Derfor er afsnittet opdelt i to; første del beskæftiger sig med hvordan man kan forstå ad-
færdsændringer og hvordan man kan forklare dem, og i anden del udledes en referenceramme for denne 
afhandling ud fra nogle af de hyppigst brugte modeller i relation til sundhedsadfærd. 

3.1. Om forbrugeradfærd og sundhedsadfærd 

Sundhedsadfærd, der er en underinddeling af forbrugeradfærd, omfatter en rækker modeller 

og teorier om hvordan man bedst påvirker mennesker til at foretage en ændring af adfærd der 

gavner deres helbred. Solomon et al. opsummerer selve forbrugeradfærden på følgende måde: 

‘It is the study of the processes involved when individuals or groups select, 

purchase, use or dispose of products, services, ideas or experiences to satisfy 

needs and desires28’ 

Denne måde at forstå forbrug på, benytter en lang række af de koncepter og ideer der også vil 

blive benyttet i denne afhandling. Der vil dog være en afvigelse i måden de kan anvendes, da 

det område afhandlingen beskæftiger sig med, ikke giver forbrugeren en fysisk vare som base-

res på egne ønsker og behov, men i stedet en adfærdsændring. Man kan derfor sige at målgrup-

pen forbruger en ide eller holdning, snarere end en vare når man taler om sundhedsadfærd. 

 Centralt for afhandlingen er de indre processer i en person, når de skal tage en beslutning i 

forhold til en vare eller en adfærd. Årsagerne til at foretage denne adfærdsændring kan være 

mange, fra at være sulten til et ønske om at opnå en højere mening med livet. Den klassiske 

måde at forstå motivation til ændring på, er via Maslows29 behovspyramide, hvor de helt basale 

behov starter i bunden, med behovet for selvrealisering i toppen, som det ses i Figur 1. 

                                                 

28 Solomon et al, 2013 side 5 
29 Maslow 1943 
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Figur 1. Maslows behovspyramide30 

For at kunne motivere sig til noget i toppen skal alle de underliggende behov først være stillet.  

Det er dog vigtigt at fremhæve at et behov alene, ikke er nok motivation til at udføre en 

handling. F.eks. kan typen af mad have betydning for, om en person har lyst til at spise det 

selvom de er sultne, ligesom at man kan undlade at bruge kondom, selvom man er klar over at 

der er en risiko forbundet med ikke at bruge det.  

Det der dermed er interessant er, hvorfor forbrugeren netop fravælger en bestemt handling 

eller vare på trods af deres universelle behov. For at kunne besvare dette vil de følgende afsnit 

afdække hvilke faktorer der er med til at påvirke deres indstilling til en adfærdsændring.  

3.2. Temporal choice 

Inden for den økonomiske skole er ideen om intertemporal choice ofte brugt til at vurdere 

hvordan beslutninger påvirkes af tid. Den klassiske model til at beskrive dette er Discounted 

Utility modellen, der omhandler værdien af varer baseret på forbrugstidspunktet, dog fremhæ-

ver Berns et al31 at denne ikke tager nok højde for afvigelser, og således kun fungerer efter en 

cost-benefit tankegang, hvorfor Berns et als teori i stedet benyttes.  

I denne afhandling findes det relevant at benytte intertemporal choice begreber for at vise 

hvordan vurderinger omkring brug af kondom påvirkes i tid, og hvordan dette kan fungere i 

                                                 

30
 http://denstoredanske.dk/Krop,_psyke_og_sundhed/Psykologi/Psykologer/Abraham_Maslow 

31
 Berns et al 2007, side 483 
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samspil med f.eks. behov og værdier, til at forklare adfærd. Det er ikke muligt inden for ram-

merne af denne afhandling, at gå i dybden med alle teorier inden for dette felt, og derfor er 

nedenstående valgt som de mest brugbare til at forklare adfærd i relation til sundhedsadfærd. 

Berns et al32definerer tre centrale begreber der kan bruges i denne afhandling, anticipation, 

self-control og representation.  

Mennesket ses som det eneste dyr der kan vurdere konsekvenserne af deres handlinger i tid33, 

og anticipation er det begreb der bruges til at formulere denne egenskab. Det defineres som 

værende i hvor høj grad en person vurderer den fremtidige smerte, eller nydelse, der sker ved 

at udføre en bestemt handling. Det er også med til at skabe forhøjet arousal omkring adfærd, et 

centralt begreb i de fleste modeller omkring sundhedsadfærd, som ses i næste del af dette kapi-

tel. Man kan forstå anticipation ved at tænke på det gamle mundheld om at ‘brændt barn skyer 

ilden’, altså at erfaring med noget kan skabe en reaktion inden hændelsen finder sted.  

Self-control repræsenterer de barrierer eller fristelser der eksisterer i forhold til at kunne gen-

nemføre en handling med en lang tidshorisont. De vigtigste dele af dette begreb er det at sætte 

sig en langsigtet plan for adfærdsændring samt at modstå kortsigtede fristelser. Her findes også 

preference reversal34, hvilket er ideen om at sætte sig en langsigtet plan for adfærdsændring, 

hvor belønningen først kommer på sigt, f.eks. ved rygestop, for derefter ofte at blive konfron-

teret med det man forsøger at undgå, f.eks. cigaretter. I sidste ende vil dette lede til at man ikke 

kan leve op til sin målsætning da man vil falde tilbage til den gamle adfærd. Preference reversal 

er ifølge Berns et al en meget almindelig reaktion på langsigtede intentioner35.  

Til sidst findes representation der omhandler hvordan hjernen fortolker de mulige valg den 

stilles overfor. Denne del er ifølge Berns et al36 den første del af processen der sker rent prak-

tisk. Det er også denne del, der for denne afhandling er mest relevant, da den i høj grad om-

handler hvilken kontekst valget sættes i, samt hvordan det bliver præsenteret. Denne del kan 

altså gå i samspil med de behov og værdier der identificeres i analysen. 

                                                 

32 Berns et al 2007 
33 Berns et al 2007, side 483 
34 Berns et al 2007, side 485 
35 Ibid 
36 Berns et al 2007, side 484 
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3.3.  Den sociale bevidsthed og normdannelse 

Fælles for alle de ideer der er beskrives i dette afsnit er at de i høj grad influeres af andre 

mennesker. Mennesker får uendeligt meget information fra deres medmennesker og bombar-

deres dagligt med holdninger der præsenterer vidt forskellige værdisæt. Det er ikke svært at 

finde et eksempel på dette, og et af de områder hvor de Sundhedsstyrelsen kampagner i Dan-

mark har størst fokus, er indtag af alkohol. De fleste danskere er bekendt med følgerne af alko-

holindtag, og mange har ligeledes oplevet de negative følgevirkninger af deres indtag dagen 

derpå. En rent rationel forbruger, den forbruger som mange lærebøger ynder at kalde mr. 

Spock37, vil derfor som udgangspunkt ikke fortsætte sin adfærd som følge af de ubehagelige 

bivirkninger, men i stedet, som mange af de gennemgåede modeller fremhæver, foretage et 

ræsonnement om, hvorvidt adfærden fortsat er ønskværdig, altså ligesom en form for cost-be-

nefit analyse. Alligevel fortsætter de fleste ufortrødent med at indtage alkohol på en regelmæs-

sig basis. Spørgsmålet er dermed, hvorfor denne handling fortsættes? 

Svaret kan findes i den underliggende sociale accept af netop denne type adfærd. 

Dolfsma38 fremhæver f.eks. at det ikke blot er et spørgsmål om den praktiske brug af en vare, 

der har relevans for dens værdi, men også de muligheder der kun forbundet med at kunne frem-

vise denne vare i en social kontekst. Udøvelsen af en særlig adfærd kan ligeledes være med til 

stadfæste social status og accept.  

Fokus på social accept og status har en enorm betydning for personers handlinger, og f.eks. 

the Theory of Planned Behavior39 fremhæver vigtigheden af den sociale norm som direkte de-

terminant for adfærd40, herunder hvordan en person antager at andre reagerer og hvordan deres 

handling passer ind i den antagede sociale virkelighed de identificerer sig med. Den socialkon-

struktivistiske tankegang er her vigtig for forståelsen af hvordan personer agerer i relation til 

andre, eftersom de normer og værdier der er vigtige i det danske samfund og den virkelighed 

som målgruppen identificerer sig med, skal klarlægges.  

Ud fra mange af de eksisterende teorier41, opererer man med hvad der kan defineres som 

kendte og ukendte sociale influenter. I the Theory of Planned Behavior kaldes disse 'referents' 

                                                 

37 Se b.la Solomon et al 2013 
38 Dolfsma 2008, side 20 
39 Ajzen 1985 
40 Ajzen 1985, side 32 
41 Se Ajzen 1985, Deci og Ryan 2000, Weinstein 1988 eller Anderson 1982 
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i den sociale norm42, hvilket henviser til de personer der kan have betydning for en persons 

opfattelse af en adfærd. Rollen som referent kan udfyldes af en række forskellige personer, fra 

venner og familie til staten eller kendte personer, men disse personers indflydelse kan være 

svær at måle og definere i forhold til fokusgrupperne43. Andre menneskers holdning har dermed 

stor betydning som motivation for adfærdsændringer.  

De processer der udformer det sociale pres som folk oplever er svære at skabe et overblik 

over, og derfor kan betegnelsen ‘den sociale bevidsthed’ der er valgt til brug i denne afhandling, 

bedst beskrives som en underliggende faktor til at forstå forskellige former for adfærd. Forstå-

elsen af dette kan udnyttes i kampagner til et holdningsskift.   

For at kunne lave en egentlig analyse af den sociale bevidsthed, kan man benytte teorier og 

ideer om normdannelse, for at have et konkret holdepunkt, der kan være med til at identificere 

og forklare, udsagn og deres betydning i forhold til normer. 

Man kan basalt set forklare normer som et udtryk for en persons vurdering af accepteret ad-

færd: 

“(...)A casual observation of almost any exercise in social persuasion reveals 

that one of the factors people use in making behavioral decisions pertains to 

their assessment as to whether others also engage in the behavior.” 44 

Lapinski, der har skrevet omfattende om normer, argumenterer b.la. for inddeling af normer 

i to overordnede typer, collective norms der omhandler normer der findes i sociale sammen-

hænge, hvad enten de er interpersonelle eller på samfundsniveau, samt perceived norms der er 

individets fortolkning af disse normer.  

I forhold til disse to begreber er det værd at bemærke det begreb der kaldes pluralistic igno-

rance hvilket skal forstås som en diskrepans mellem de to foregående da det beskriver tids-

punkter, hvor størstedelen af en gruppe antager, at normen er noget andet, end egentlig er til-

fældet45. 

                                                 

42 Ajzen 1985 
43 Rice et al 2001, side 53 
44 Lapinski 2005, side 128 
45 Lapinski 2005, side 129 
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Hvis man arbejder ud fra de to definerede normtyper er det indlysende, at det kan være svært 

at måle på de collective norms, eftersom de eksisterer som udefinerede, og typisk i usagte stør-

relser. Collective norms kan derfor typisk identificeres gennem blandt andet medier og sociale 

netværk46. I modsætning til dette, vil det, at få en respondent i en undersøgelse til at tage stilling 

til en norm, med det samme afsløre de perceived norms der er til stede47. 

En måde man ligeledes kan anskue normer på er som Cialdini gør det: 

“When considering normative influence on behavior, it is crucial to discrimi-

nate between the is (descriptive) and the ought (injunctive) meaning of social 

norms48” 

Der er altså tale om, at the descriptive norm er den adfærd der er ‘normal’49 dvs. at man i høj 

grad gør hvad andre gør, mens the injunctive norm i højere grad omhandler det moralske aspekt, 

altså hvad man bør gøre. Lapinski nævner50  at denne definition kan bruges både på et kollektivt 

og individuelt niveau, og at de dermed kan fungere som en forlængelse af de to ovennævnte 

norm typer. De udelukker dermed ikke nødvendigvis hinanden, men nuancerer den forståelse 

man kan uddrage af dem. 

Et begreb der er vigtigt at bemærke i forhold til normer, og social påvirkning i det hele taget, 

er sociale sanktioner51. Det er ikke som sådan et fast defineret begreb men repræsenterer i stedet 

de konsekvenser, adfærd der afviger fra normen, kan afføde. De følger altså ikke en særlig 

‘straf’, men kan udformes på et væld af måder, f.eks. udelukkelse af sociale kredse eller tjene-

ster. I analysen vil blive vist hvordan, og i hvor høj grad, sociale sanktioner kan have betydning 

for adfærd blandt målgruppen. Og det antages52 at dette er en central motivationsfaktor for 

normbaseret adfærd meget lig f.eks. Jones og Gerard's53 begreb effect dependence der beskriver 

at mennesker har brug for andre for at opfylde deres behov, og det derfor er vigtigt at have deres 

accept.  

                                                 

46 Lapinski 2005, side 130 
47 Ibid 
48 Cialdini et al 1990, side 1015 
49 Ibid 
50 Lapinski 2005, side 130 
51 Lapinski 2005, side 130 
52 Bendor and Swistak 2001 
53 Jones og Gerard 1967 
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Det norm identifikation i særdeleshed er anvendeligt til er, at man kan forklare hvordan andre 

modeller, der benytter sig af sociale indflydelser som virkemidler, påvirkes samt naturligvis at 

identificere, hvordan den sociale norm kan analyseres og forstås hos respondenterne. 

3.4. Vanedannelse 

En anden vigtig brik i at forstå forbrugeres adfærd, er vaner og vanedannelse. Ajzen nævner 

vaners betydning for adfærd og hvordan vaner kan få en god intention til alligevel at ende med 

et tilbagefald54. Vaner kan defineres som handlinger der som oftest ligger implicit hos personer, 

og typisk ikke kræver større kognitive indsatser for at udføres. Hjernen er så at sige på auto-

matpilot. 

I The American Journal of Psychology defineres vaner på følgende måde: 

"A habit, from the standpoint of psychology, is a more or less fixed way of 

thinking, willing, or feeling acquired through previous repetition of a mental 

experience55." 

Vaner har enorm betydning for forbrugeres adfærd, da mange af dagligdagens beslutninger 

foretages på dette ubevidste grundlag, i lighed med det såkaldte System 156. Tænk blot på når 

man instinktivt køber en særlig type mælk i supermarkedet, eller når rygere tænder en cigaret 

uden at tænke over det. 

Derfor kan vaneændringer siges at være essensen af hvad Sundhedsstyrelsens kampagner ofte 

søger at ændre.  

For at kunne argumentere ud fra vaner, er man nødt til at forstå hvordan de opstår og hvordan 

de kan påvirkes. 

John R. Anderson inddeler vanedannelsesprocessen i tre stadier, the declarative stage, the 

knowledge compilation stage og the procedural stage.57  

Det første at de tre stadier, ’the declarative stage’ omhandler især opsætning af information 

der kan have betydning for, eller udfordre, den eksisterende vanebetingede adfærd. Jackson58 

                                                 

54
 Ajzen 1985, side 34 

55 Andrews, B. R., 1908, første side  
56 Kahnemann 2003 
57 Anderson 1982 
58 Jackson 2005, side 114 
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fremhæver, at det i dette stadie er vigtigt, at vurdere den holdning som forbrugeren har i forhold 

til den nye information. 

Hvis denne holdning er positiv fortsætter adfærden dermed til næste stadie, 'the knowledge 

compilation stage', hvor den ændrede adfærd udføres oftest i form af et ændret køb. Ændringen 

forstærkes ifølge Jackson59 ved hjælp af positiv respons, enten i form af intern tilfredshed eller 

via udefrakommende omstændigheder, det kan være i form af andres direkte respons på hand-

lingen, eller at man har udført en handling der har positive konsekvenser eller på anden må¨de 

leder til noget godt. 

'The procedural stage' er det sidste stadie, hvor adfærden reelt bliver til en vane der kræver 

minimal kognitiv indsats. En vigtig del af denne proces er lagringen af the cognitive script der 

kan forstås som en lagring eller normalisering af adfærden i personens underbevidsthed. 

Jackson definerer derudover yderligere to faktorer der afgør styrken af den skabte vane60, 

hyppighed og positiv respons, et område som også Rosenstock et al omtaler61. 

Dette kan forklare at en person der har røget i 30 år har sværere ved at stoppe end en, der har 

røget i to år, særligt hvis førstnævnte omgås en gruppe mennesker hvor denne type adfærd er 

normaliseret. 

Den sociale dimension af adfærd understreges dermed, forstået på den måde, at der er et di-

rekte link mellem vanedannelse og sociale normer. 

Jackson fremhæver dette i sin rapport: 

“(...) In certain cases, it becomes clear that particular habits are not in our 

long-term best interests. Or else conflict directly with social norms or expec-

tations.”62 

Dermed understreger han, at en vane kun er så stærk, som det miljø den eksisterer i, hvilket 

også er vigtigt for belysningen af afhandlingens problemstilling, da det må antages at der er 

stærke sociale faktorer der spiller ind.  

En problematik man kan forestille sig i forhold til vanedannelse er i forbindelse med kon-

dombrug er, at det kan være svært at sammenholde brug af kondom med det miljø en person er 

                                                 

59 Ibid 
60 Jackson 2005, side 114 
61 Rosenstock et al 1988, side 176 
62 Ibid 
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i, forstået på den måde at brug af kondomer typisk er noget intimt mellem to personer modsat 

f.eks. rygning der sagtens kan foregå i store grupper. Det er naturligvis muligt, at man i et givent 

miljø, kan have en eksplicit holdning til brug af kondom, og at der tales meget om det, men 

selve brugen og udførelsen af handlingen kan være svær at kontrollere i gruppen, selv hvis der 

er en klar positiv holdning til det blandt flertallet. 

3.5. Motivation og adfærd 

Inden for motivationsteori findes der en lang række modeller, hvoraf den meste kendte anta-

geligvis er Maslows behovspyramide. I det følgende vil de modeller der vurderes som vigtigst 

for denne afhandlings problemstilling, blive gennemgået  

For det første er det vigtigt at definere, hvad målgruppen antages at være motiveret til at 

undgå. I dette tilfælde er det primært kønssygdomme og de følger disse medfører, men også 

risiko for graviditet må antages at være en motivationsfaktor. 

Hvis man skal overføre disse motiver over i Maslows pyramide er graviditet i toppen, ved 

selvrealisering, mens man i bunden ved basale behov, kan se kønssygdomme som et udtryk for 

sikkerhed eller sundhed. Pyramiden kan give en idé om, hvor vigtige de to ting er for målgrup-

pen, men dette er også baseret på en hermeneutisk fortolkning af hvor f.eks. graviditet skal 

placeres, hvor nogen kan tænkes at placere den lavere, end hvad der er gjort her.  

Dette leder frem til, at mennesker som udgangspunkt motiveres af vidt forskellige ting. Dog 

har Reiss gennem omfattende undersøgelser fundet frem til 16 behov der skulle motivere de 

fleste mennesker63. Disse er ikke rangordnede og derfor kan det være svært at udpege den vig-

tigste, da dette må antages at være en individuel vurdering fra person til person. Dermed kan 

man se, at der ikke nødvendigvis er konsensus omkring, hvordan motivation i relation til behov 

forstås.  

Behov som idé, er i sin mest kendte form relateret til Maslow og hans behovspyramide, denne 

er dog ifølge Desmond64 ikke tilstrækkelig til at forstå en forbrugers årsag til at udvise en særlig 

adfærd i forhold til forbrug.  

                                                 

63
 Reiss 2004 

64 Desmond 2003, side 151 
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Ud over de grundlæggende behov, er det også vigtigt at se på de forskellige processer der kan 

ske. Indenfor dette felt er der, blandt andet, de såkaldte drive teorier og Skinners ide om operant 

conditioning.  

Ryan og Deci skriver om den teori de kalder Theory of Self-determination65. I teorien definerer 

de tre grundlæggende behov for motivation: Competence, Relatedness og Autonomy66. Disse 

tre behov har ligheder med hvad både Reiss og Maslow beskriver. Der argumenteres for at disse 

tre behov er afgørende for velbefindende, personlig udvikling og sociale kompetencer. Neden-

stående citat understreger ligeledes motivations vigtighed i afhandlingen:  

“Motivation produces. It is therefore of preeminent concern to those in roles 

such as manager, teacher, religious leader, coach, health care provider, and 

parent that involve mobilizing others to act67.” 

Denne forståelse af motivation er også valgt fordi den er stærkt funderet i sociale influenters 

betydning for hvordan motivationen sker. 

Teorien inddeler motivation i to typer: Intrinsic og Extrinsic. Overordnet set kan disse to be-

greber ses som former for hhv. indvendig og udefrakommende motivation. Se figur 2 for en 

                                                 

65
 Ryan og Deci 2000, side 70 

66
 Ryan og Deci 2000, side 68 

67 Ryan og Deci 2000, side 69 
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detaljeret oversigt og uddybning af de forskellige typer. 

 

Figur 2. The Theory of Self-Determination68 

Intrinsic Motivation er basalt set en handling der udføres fordi den bringer glæde, nyskabelse 

eller er skabt af nysgerrighed. Dermed er den som udgangspunkt associeret med følelser der 

udelukkende er positive. Et eksempel kan være et barn der vælger at spise et stykke slik fordi 

det smager godt.   

Fokus på følelser gør sig også gældende for Extrinsic Motivation, der primært omhandler at 

personer påvirkes af andre til at foretage særlige handlinger, også selvom denne påvirkning 

ikke nødvendigvis er direkte. Dette er et skridt i retning mod den sociale påvirkning af forbru-

gerne, og altså relaterer det sig til de gennemgåede begreber omkring den sociale norm.  

  Det ses også i figuren at der i denne form for motivation er en underinddeling der omhandler 

mangel på kontrol i forhold til motivation og at dette forstås som meget upersonlig motivation. 

Denne motivations model spænder dermed bredt og derfor er den anvendelig til at forklare 

hvordan motivationen til at benytte kondom skal forstås. 

                                                 

68 Ryan og Deci 2000 
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3.6. Værdier, nudging og identitet 

Desmond definerer to typer af værdisystemer der ligger til grund for menneskers ageren i 

samfund, Gift exchange og Commodity69. Begge er begreber der traditionelt set har rødder i 

antropologien og sociologien, og er med til at skabe de relationer der findes mennesker imellem. 

Detaljerne om disse begreber er ikke relevante for denne afhandling da der udelukkende søges 

at skabe et overblik over, hvordan værdi forstås. Værdi i sig selv minder om holdning til adfærd 

eller varer, men adskilles ifølge Solomon70 ved at være en mere konstant faktor i forbrugskultur 

end holdning er det, og kan dermed ses som en del af de kulturelle præferencer der findes i 

grupperinger eller samfund, i lighed med f.eks. collective norms.  

Forbrug er relateret til identitet på flere måder, det er en oftest materiel refleksion af præfe-

rencer, det viser hvordan forbrugeren ser sig selv og ønsker at blive set og det kan skabe mu-

ligheder for at indgå i nye og 'bedre' sociale og arbejdssammenhænge71. Denne måde at forstå 

identitet på er tydeligt socialkonstruktivistisk, og er derfor brugbar i denne afhandling for at 

forstå de indsamlede data. 

Denne form for forbrug beror hyppigst på, at mennesker tilskriver en bestemt vare den samme 

værdi72, hvilket i form af holdninger og adfærdsmønstre kan ses som processen til at skabe en 

social norm eller kultur. 

Dolfsma anfører, at medier spiller en rolle i udformningen af, hvilke kvaliteter der er ønskede 

i det moderne samfund, hvilket medfører en strømlining af holdninger og præferencer i forhold 

til forbrug73, hvilket man kan sammenholde med konstruktionen af normer i samfund i form af  

collective norms.  

                                                 

69 Desmond 2003, side 147 
70 Solomon et al 2013 
71 Dolfsma 2008, side 21 
72 Dolfsma 2008/9, side 21 
73 Ibid 
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3.7. Nudging, valg og forforståelse 

Nudging har for mange offentlige instanser været en vigtig brik i at skabe ændringer af adfærd 

gennem det sidste årti, både herhjemme og i udlandet74. Københavns kommune har bl.a. benyt-

tet det til at få folk til at bruge skraldespande oftere, ved at have placeret en række grønne 

fodspor der leder hen til dem.  

Nudging som begreb har sin oprindelse hos Thaler og Sunstein75, der dog blot kalder det 

Nudge. 

De definerer ideen om en 'choice architect'76 der er den, eller de personer, der iscenesætter det 

udvalg af mulige valg, der er tilgængelige for forbrugeren. Dette begreb er meget bredt til brug 

i denne afhandling da det kan omhandle stort set alle muligheder for valg der skal opstilles, 

hvorfor det mere specifikke begreb 'Libertarian Paternalism' er mere relevant. 

Dette begreb defineres på følgende måde: 

"We argue for self-conscious efforts, by institutions in the private sector and 

also by government, to steer people's choices in directions that will improve 

their lives"77  

Altså ses her en specifik politisk ide snarere end et bredt begreb. Denne idé kan man også se 

kommer til udtryk i mange af de kampagner eller tiltag der søger at oplyse borgere.  

Et eksempel herpå kunne være Nøglehulsmærket78, der giver forbrugeren et bedre grundlag 

at vælge og handle sunde fødevarer på, eller de mange afholdenheds kampagner der tilbyder 

borgerne hjælp til at gennemføre en livsstilsændring. Nudging i sig selv er svært at sætte i re-

lation til den valgte model, og kan derfor bedst fungere som en overordnet måde at forstå valg 

på. 

Fordi nudging i høj grad hjælper forbrugeren med at træffe det 'korrekte' valg, må man også 

inddrage den proces der leder op til valgene og se på hvad der influerer den endelige beslutning. 

                                                 

74 http://www.kristeligt-dagblad.dk/mediekommentar/nudging-kan-ændre-dine-vaner 
75 Thaler og Sunstein 2008 
76 Thaler og Sunstein 2008, side 3 
77

 Thaler og Sunstein 2008, side 5 

78 http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/N%C3%B8glehulsm%C3%A6rket.aspx 
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Thaler og Sunstein benytter ligeledes denne metode79 og opstiller de tre underliggende meto-

der til at træffe valg: Anchoring, Availability og Representativeness - der vil blive beskrevet 

nedenfor. 

Anchoring: Er ideen om at vurderinger afhænger af konteksten eller forforståelsen. De gi-

ver som eksempel at vurderinger af andre byers størrelse beror på størrelsen af den by man 

selv bor i. 

Availability: Er ideen om at vurderinger, som deres eksempel primært er i forbindelse med 

farer, gøres ud fra et erfaringsgrundlag. En person der har været udsat for oversvømmelse i 

kælderen vil langt mere sandsynligt tegne en forsikring, end en der ikke har oplevet dette.  

Representativeness: Er ideen om at en vurdering kan foretages ud fra fordomme eller for-

udindtagelser om noget, f.eks. at udseende og tøj kan have betydning for opfattelsen af en 

person. 

Disse tre ideer er naturligvis meget karikerede, men de giver alligevel et billede af hvordan 

mennesker skaber sammenhænge og dermed vurderer de muligheder de præsenteres for. 

De har også en berettigelse i kraft af deres brug af en form for hermeneutisk tilgang til viden-

og erfarings konstruktion.  

En anden måde at anskue valg på er gennem såkaldt loss aversion et alment begreb fra ad-

færdsøkonomisk teori80. Loss aversion er baseret på adskillige eksperimenter, og disse omhand-

ler oftest værdien af en genstand, set fra et ejer synspunkt og et ikke-ejer synspunkt. 

Fælles for de fleste eksperimenter er at ejerne tilskriver genstanden en højere værdi end kø-

berne i forbindelse med en transaktion. Det betyder at 'tabet' af noget, føles meget værre, end 

erhvervelsen af noget, føles godt. Dette betyder at disse eksperimenter og teorien i sig selv kan 

være med til at forklare hvorfor det at opgive en vane kan føles meget værre end at starte en ny. 

Når man sammenholder denne idé, med hvad der tidligere i dette kapitel er skrevet omkring 

motivation kan man hurtigt udlede, at et tab af en vane kan føles som en meget negativ handling, 

                                                 

79
 Thaler og Sunstein 2008, side 23-26 

80 Kahnemann og Tversky 
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hvilket i tråd med Deci og Ryans81 teori betyder, at motivationen for at skifte adfærd, så vil 

være ikke eksisterende. 

3.8. Modeller til beskrivelse af sundhedsadfærd 

Inden for sundhedskampagner er der generelt to redskaber man kan anvende når man ønsker 

at påvirke befolkningen til at ændre adfærd: At opfordre til sundere adfærd eller at fremhæve 

usund adfærd82.  

Som udgangspunkt er opfordringen til sundere adfærd bedst at anvende, når adfærden ikke er 

direkte skadelig, det skal forstås som f.eks. at spise sundere eller at dyrke mere motion. Frem-

hævelse af usund adfærd finder derimod bedst anvendelse, når der er tale om direkte sundheds-

skadelig adfærd, f.eks. brug af narkotika83. Af disse to hører brug af kondom ind under den 

sidstnævnte, da manglende brug kan føre til sundhedsskadelige konsekvenser.  

 

Inden for teori om sundhedsadfærd synes de såkaldte cost-benefit teorier84 at dominere det 

teoretiske felt. Det er teorier og modeller der i store træk antager, at en person laver en, oftest 

ubevidst, vurdering af fordelene og ulemperne ved en bestemt type adfærd, og på dette grundlag 

tager en beslutning der har indvirkning på denne. 

De grundlæggende begreber i teorierne er perceived susceptibility som er vurdering af faren 

ved ikke at tage de nødvendige forbehold, perceived severity, som er vurdering af omfanget af 

‘smerte’ ved ikke at tage forbehold, perceived effectiveness, som er effektiviteten af de forbe-

hold man tager og perceived costs, som beskriver hvor omfattende disse forbehold er85. Det er 

inden for dette område man blandt andet taler om “The Health Belief Model86” og “Protection 

Motivation Theory87”.  

                                                 

81 Ryan and Deci 2000 
82 Rice et al 2001 
83 Rice et al 2001, side 54-55 
84 Weinstein 1988 
85 Weinstein 1988, side 356 
86 Fl men se b.la. Rosenstock et al 1988 
87 Rogers 1975 
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Som modpol til disse teorier står de såkaldte ‘stage theories’, som er teorier der typisk opfatter 

adfærd som en proces, hvor ideen om bevægelsen mod en bestemt adfærd, er langt mere fly-

dende og ikke nødvendigvis udelukkende er progressiv, som i cost-benefit teorierne. Dette for-

stås som, at teorierne antager at en person også kan flytte sig længere væk fra en adfærd, af-

hængigt af deres omgivelser og altså ikke er låst fast i en cost-benefit adfærd. Adfærd i dette 

tilfælde er dermed en kontinuerlig proces hvor adfærdsændringen ikke nødvendigvis er perma-

nent. Af tilhørende modeller kan nævnes “the Precaution Adoption Process” og “the Parallel 

Process Model”. 

Fælles for både cost-benefit teorierne og stage theories er at frygt ofte spiller en afgørende 

rolle, og ses som incitamentet for adfærdsændringen. Frygt vil derfor blive behandlet senere i 

denne afhandling som en del af referencerammen samt hypoteseopstillingen. Nedenfor vil de 

mest kendte modeller kort blive uddybet. 

3.8.1. The Health Belief Model 

The Health Belief Model er en cost-benefit teori der oprindeligt er udviklet af de amerikanske 

sundhedsmyndigheder i 1950’erne88. Siden er modellen videreudviklet af adskillige teoretikere, 

og består i sin seneste form af seks parametre: severity, susceptibility, benefits, barriers, cue-

to-action og self-efficacy89. Her behandles udelukkende self-efficacy, da de resterende begreber 

ikke har relevans i denne kontekst. Self-efficacy som begreb er indgående beskrevet af Ban-

dura90 hvis artikel om emnet ofte refereres til som inspiration i andre modeller, og går igen i 

mange teorier og beskrivelser91 som en central determinant. Self-efficacy handler basalt set, om 

en persons vurdering af egen evne, eller mulighed for at udføre en handling. 

Man kan diskutere hvorvidt barriers og self-efficacy på mange punkter minder om hinanden, 

dels fordi de begge kan repræsentere en ekstern indflydelse der kan have en indvirkning på den 

person der skal ændre adfærd, men også fordi self-efficacy kan ses som en subjektiv vurdering 

af de barrierer der findes92.  

                                                 

88 Rice 2001, side 91 
89 Rosenstock et al 1988 
90 Bandura, 1977 
91 Se bla. Ajzen 1985 og Rosenstock 1988 
92 Rosenstock et al 1988, side 179 
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3.8.2. Protection Motivation Theory 

Inden for cost-benefit teorier er det også relevant at se på Rogers’ Protection Motivation 

Theory93. 

Essensen i denne teori er at forklare adfærd, der er relateret til frygt, da grundtanken er at man 

gerne vil beskytte sig selv. Det er derfor centralt at der forbindes negative konsekvenser med 

den adfærd der udføres, for dermed at skabe den nødvendige motivation til at stoppe eller ændre 

denne.  

Der opstilles i teorien fire centrale faktorer, der har betydning for hvordan individer vil be-

skytte sig selv: den antagede trussel der er mod individet, sandsynligheden for at truslen mate-

rialiseres, virkningen af den præventive adfærd og slutteligt ens personlige indflydelse på ad-

færden. 

Selve motivationen for at beskytte sig selv opstår som følge af to såkaldte “appraisals” - 

Threat appraisal og coping appraisal94. 

Threat appraisal omhandler den formodede trussel der ligger i en særlig adfærd en person 

bliver præsenteret for. I vurderingen af dette, har det betydning om der forbindes en høj grad af 

alvor med situationen, eller om der i højere grad er en formodet gevinst ved adfærden. En per-

son skal altså vurdere en umiddelbar fare ved en adfærd for at blive motiveret til en adfærds-

ændring.  

Coping appraisal er i stedet centreret omkring de offentlige eller sociale antagelser der er 

omkring en sund tilværelse, og individets vurdering af egen evne til at leve efter disse, samt 

den egentlige sandsynlighed denne adfærd vil have i forhold til at reducere truslen.  

McMath og Prentice-Dunn opsummerer teorien således: 

‘Protection motivation is determined by the sum of variables increasing the 

likelihood of an adaptive choice less that of the variables diminishing that 

likelihood.’95 

Mange af de ideer der ligger til grund for denne teori er sammenlignelige med Ajzen's Theory 

of Planned Behaviour, som beskrives senere i dette afsnit. 

                                                 

93Rogers et al, 2000 og Rogers,1975 
94 McMath og Prentice-Dunn, 2005, side 622-23 
95 McMath og Prentice-Dunn, 2005, side 623 
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3.8.3. Precaution Adoption Process 

Weinstein’s model, the Precaution Adoption Process , inddeler sundhedsadfærd i seks sta-

dier96.  Hvert stadie har individuelle determinanter og repræsenterer led i processen. Han frem-

hæver to afgørende forskelle på sin stage theory og cost-benefit teorier: 

“A stage theory suggests (a) that people at different points in the precaution 

adoption process behave in qualitatively different ways and (b) that the kinds 

of interventions and information needed to move people closer to action will 

vary from stage to stage”97 

Det er dog muligt at fremhæve ligheder mellem denne model og f.eks. the Health Belief Mo-

del, eftersom begge modeller inkluderer begreberne susceptibility, severity og precaution ef-

fectiveness. 

I denne model er stadierne ikke fastlagte og det er derfor muligt for personer, til en vis grad, 

at bevæge sig frit mellem dem.  

Denne model bygger på et erfaringsbaseret incitament til handling, forstået således, at tre af 

de seks stadier alle indeholder dette som determinanter for adfærd98, hvor selve erfaringen med 

problemet kan være af forskellig karakter afhængigt af stadiet.  

3.8.4. Extended Parallel Process Model 

The Extended Parallel Process Model er en videreudvikling af Leventhals Parallel Process 

Model99, og tager som denne udgangspunkt i fear appraisal - dvs. en evaluering af de eksterne 

stimuli man som person udsættes for. Modellen opstiller en række mulige udfald af denne eva-

luering, herunder fear control process og danger control process samt helt at undlade at fore-

tage noget. Denne model indeholder desuden et punkt i processen der omhandler protection 

motivation, og tager dermed højde for the Protection Motivation Theory som del af en af pro-

cesserne.  

Denne model har altså en række ligheder med de præsenterede cost-benefit modeller bl.a. at 

den fokuserer på frygt som virkemiddel på trods af at den egentligt er en stage theory. 

                                                 

96 Weinstein, 1988 
97 Weinstein, 1988 side 357 
98

 Weinstein 1988, side side 358 

99 Witte, 1992 side 333 
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3.8.5. Theory of Reasoned Action og Theory of Planned Behavior 

Weinstein fremhæver100 the Theory of Reasoned Action101 som en af de hyppigst brugte teo-

rier inden for præventiv adfærd. Teorien er bygget op omkring the Behavioral Intention, for-

stået som summen af de determinanter der har indflydelse på denne, og kan bruges til at forud-

sige adfærd i forhold til forskellige situationer. Modellen er typisk stillet op som i Figur 3  

Figur 3. Theory of Reason Action102 

Ifølge Ajzen103 har denne model ikke taget demografi eller personlighed i betragtning, som 

faktorer der kan påvirke intentionen i forhold til adfærden, hvilket for problemstillingen i denne 

afhandling er vigtigt at have med, da social forskellighed antages som havende afgørende ind-

flydelse på hvordan mennesker handler i bestemte grupper.   

Ajzen fremsatte i 1985 en udvidet version af the Theory of Reasoned Action, the Theory of 

Planned Behavior104, som inkluderer endnu en determinant. Han mente ikke at den eksisterende 

model tog ordentlig højde for uforudsete hændelser og handlinger der var uden for handlings-

tagerens kontrol105. Den nye determinant er Perceived Behavioral Control, en ide der nogen-

lunde svarer til Banduras self-efficacy, der også sås i forbindelse med the Health Belief Model.  

Hverken the Theory of Reasoned Action eller the Theory of Planned Behavior er specifikt 

fokuseret på frygt som virkemiddel for at skabe en adfærdsændring, men skaber i stedet en mere 

                                                 

100 Weinstein, 1988 side 356 
101 Ajzen og Fishbein, 1975 og 1980 
102

 Ibid 

103 Ajzen 1985, side 14 
104 Ajzen 1985 
105 Ajzen 1985, side 12 
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overordnet og fleksibel model som i højere grad kan tilpasses det der undersøges. Teorierne 

kan dermed også bruges til, at undersøge andre genstandsfelter end sundhedsadfærd. 

3.9. Udledelse af referencemodel 

Fælles for mange af modellerne er, at de typisk forklarer en handling udelukkende baseret på 

frygt og motivationsfaktorer i forhold til frygten, dog synes dette ikke at være tilstrækkeligt til 

at forklare hvordan brug af kondom kan forbedres. 

En årsag hertil kunne være at udviklingen inden for lægevidenskaben, som har betydet at 

kønssygdomme, herunder særligt HIV, bedre kan behandles og ikke længenre er dødeligt. Der-

for er der ikke længere den aura af frygt for at dø, som der var i midten af 1980’erne. 

Dermed må man antage at motivationen ikke udelukkende kan findes i en model baseret på 

frygt hvis man vil beskrive processen for øget brug af kondom blandt unge. Derfor synes de 

fleste af de præsenterede modeller ikke at kunne give et nuanceret svar på hvad der kan påvirke 

brug af kondom hvis dette ikke relaterer sig til frygt. Dermed ikke sagt at frygt er uden betyd-

ning, men blot at det er antagelsen at andre tilgange og influenter har mulighed for at påvirke 

adfærden i samme grad.  

Særligt fordi den hverken er opbygget som en ren stage model eller cost-benefit model, frem-

står The Theory of Planned Behavior som et optimalt valg. Weinstein106 argumenterer desuden 

for at cost-benefit modellerne ikke tager nok højde for self-efficacy, selvom the Health Belief 

Model har fået tilføjet denne determinant efterfølgende, og uforudsete hændelser, og disse mo-

deller dermed, i hans optik, lægger til grund, at udefrakommende omstændigheder ikke har 

indflydelse på, hvorvidt en handling kan udføres med succes. Desuden forholder disse model-

ler107 sig kun til en risikofaktor ad gangen, og er derfor ikke nuancerede nok til at kunne be-

skrive adfærd ud fra en socialkonstruktivistisk og hermeneutisk tilgang. 

Både the Precaution Adoption Process og the Extended Parallel Process Model opstiller mu-

ligheden for at der slet ikke foretages en handling eller reaktion på den truende adfærd, the 

Theory of Planned Behavior opererer ikke med dette som en direkte mulighed, men the Beha-

vioral Intention udelukker samtidig ikke, at intentionen er at foretage sig intet. Der kan derfor 

                                                 

106 Weinstein 1988, side 368 
107 Ibid 
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udledes at the Theory of Planned Behavior på mange måder tager højde for elementer der findes 

i de andre mulige modeller der vil kunne bruges til at forklare brug af kondom, dog med den 

afgørende forskel at frygt, ikke er en nødvendighed for at modellen er relevant. Modellen er 

endvidere hyppigt brugt til at forklare brug af kondom108 og har den fordel over the Theory of 

Reasoned Action at den kan tage hensyn til adfærd som personer ikke nødvendigvis selv kan 

styre109.   

Ud fra diskussionen af de præsenterede modeller kan det dermed konkluderes, at Ajzens 

Theory of Planned Behavior vil fungere som den bredeste og mindst restriktive referenceramme 

for videre undersøgelse af problemstillingen.  

På baggrund af ovenstående udledes det at the Theory of Planned Behavior er den mest eg-

nede model til at behandle problemstillingen i denne afhandling. I næste kapitel vil de enkelte 

dele blive fremhævet i større detalje samt udlede hypoteser.  

3.10. Sammenfatning 

Dette kapitel har behandlet hvordan forbrugeradfærd kan påvirkes og hvordan dette bedst kan 

overføres til det mere specifikke begreb sundhedsadfærd, der relaterer sig til brug af kondom. 

Således blev der præsenteret en række teorier og begreber der menes at have betydning for 

hvordan brug af kondom kan påvirkes. Teorierne virker i samspil med hinanden og det sås at 

særligt social indflydelse fra andre er et helt centralt virkefelt i de fleste af teorierne. 

Derefter præsenteredes to hovedtyper af modeller, cost-benefit og stage theories, der typisk 

er dem der anvendes til at forklare sundhedsadfærd. Fælles for disse er at de alle behandler frygt 

som det der igangsætter en adfærdsændring. Uden for de to hovedtyper sås the Theory of Plan-

ned Behavior der ikke har frygt som årsagen til adfærdsændringen, men i stedet er en meget 

bredt anvendelig model. Modellen benytter sig af tre determinanter der i samspil med hinanden 

skaber en intention om adfærdsændring og på den måde leder til en ændring i adfærd. Denne 

model var at foretrække over de andre belyste da den ikke fastlåses i et frygt orienteret perspek-

tiv, og dermed kan rumme flere synspunkter.  

                                                 

108 Se Ajzen et al 1996 og Ajzen et al 1997 
109 Ajzen et al 1996, side 751 
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4. REFERENCEMODEL 

Dette afsnit forklarer den referenceramme der ligger til grund for forståelsen af de data der er indsamlet 
i denne afhandling. Desuden lægger det op til en dybere forståelse af disse gennem de opstillede hypote-
ser. 

Som beskrevet i forrige kapitel er det valgte udgangspunkt for forståelsen af problemstillingen 

i denne afhandling Ajzens Theory of Planned Behavior. I det følgende gennemgås modellens 

opbygning, og hvordan denne kan tilpasses den problemstilling der ligger til grund for denne 

afhandling. 

I udgangspunktet er teorien er meget lig den ovenfor beskrevne Theory of Reasoned Action, 

beskrevet at Martin Fishbein og Icek Ajzen i 1975, og den afgørende forskel ligger i tilføjelsen 

af Perceived Behavioral Control som ny determinant. Denne er meget lig det begreb der kendes 

fra psykologien som self-efficacy, beskrevet af Bandura110, der omhandler individets vurdering 

af egne evner til at udføre en handling. Der er altså ligheder med f.eks. The Health Belief Model, 

dog uden det, for de fleste teorier, altoverskyggende frygt-perspektiv. Ajzen fremhæver Per-

ceived Behavioral Control på følgende måde: 

“The importance of actual behavioral control is self evident: The resources 

and opportunities available to a person must to some extent dictate the likeli-

hood of behavioral achievement. Of greater psychological interest than ac-

tual control, however, is the perception of behavioral control and it’s impact 

on intentions and actions. ”111 

Hvad man kan udlede af dette, er altså at det afgørende for en persons adfærd i denne hen-

seende ikke er hvad de kan opnå, men hvad de tror, de kan opnå. Dette vil betyde, f.eks. for 

kampagner at de i høj grad skal sørge for at skabe en følelse hos forbrugeren om at de har fuld 

kontrol, også selvom dette måske ikke er tilfældet. 

Teorien beror som nævnt på opstillingen af tre psykologiske determinanter for adfærd; Atti-

tude, Subjective Norm og Perceived Behavioural Control. Fælles for alle tre determinanter er 

at de grundlæggende består af en række salient beliefs112, der ligger til grund for hvordan de 

                                                 

110 Bandura 1977 
111 Ajzen 1991, side 183 
112 Ajzen 1991, side 189 
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påvirkes, hvilket er hvad der er interessant i relation til problemstillingen. Nedenfor ses en 

oversigt over modellen og hvordan de forskellige determinanter kan påvirke hinanden. 

 

Figur 4. Ajzens Theory of Planned Behaviour113 

Som man kan se udgør de tre determinanter i samspil med hinanden the Behavioral Intention, 

altså intentionen for at udføre den pågældende adfærd. Det udelukker dog ikke at de enkelte 

determinanter i sig selv kan være tilstrækkelige til at influere The Behavioral Intention114, dette 

er afhængig af området og de omstændigheder der er til stede, for den givne adfærd. I denne 

afhandling anses det dog som nødvendigt, at alle tre determinanter er til stede for at kunne skabe 

en adfærdsændring, da der i denne afhandling lægges til grund, at ikke blot en enkelt determi-

nant er nok til at være udslagsgivende i forhold til en adfærdsændring. Ligeledes anses the 

Behavioral Intention som et udtryk for handlingerne et ‘temporalt jeg115’ vil udføre, forstået på 

den måde at et fremtidigt temporalt jeg, repræsenterer den aktuelle intention hos forbrugeren 

om en ideel handling. F.eks. vil en forbruger der påvirkes af en kampagne for brug af kondom 

på baggrund af denne udforme en intention om adfærd, som det fremtidige temporale jeg skal 

efterkomme. Det er dog hermed ikke sikkert, at det fremtidige jeg kan leve op til intentionen 

om en given adfærd. 

Denne afhandling analyserer hvordan de enkelte determinanter påvirkes. For at gøre dette, vil 

de allerede gennemgåede influenter for adfærd blive sat i relation til den opstillede model. 

En problematik der opstår i forbindelse med dette er dog imidlertid, at modellen ikke er til-

strækkelig til at kunne forklare vigtige indflydelser på adfærd, f.eks. i forhold til frygt, der på 

                                                 

113 Se Ajzen 1991 
114 Ajzen 1991, side 188-89 
115 Se teorien om Temporal Choice 
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baggrund af de tidligere gennemgåede teorier ikke kan fornægtes som en vigtig determinant i 

forhold til sundhedsadfærd. Derfor vil jeg udvide den valgte model med en yderligere determi-

nant, der vil kunne producere en mere specifik model til området.  

4.1. Frygt-determinanten 

Som behandlet i forbindelse med udledningen af referencerammen fremstår frygt som et fæl-

lestræk i de fleste af de modeller, der omhandler sundhedsadfærd. Området anses derfor som 

værende af stor betydning for forståelsen af sundhedsadfærd. Eftersom the Theory of Planned 

Behavior ikke har denne som direkte determinant udvides modellen derfor til at inkludere frygt 

som en ny determinant 

På baggrund af dette er det derfor interessant at vide hvordan frygt kommer til udtryk hos 

mennesker. Witte har beskrevet det på følgende måde: 

“Fear is a negatively-valenced emotion, accompanied by a high level of 

arousal, and is elicited by a threat that is perceived to be significant and per-

sonally relevant”116 

Hun opstiller frygt som værende en del af det der kaldes fear appeals, der som nævnt tidligere, 

danner grundlaget for mange sundhedsadfærds teorier, og derfor er det vigtigt at se på hvordan 

disse forstås. Hun definerer tre dele af fear appeals i form af fear, threat og efficacy. Disse tre 

kan man kort sagt se som reaktionen (fear) på bestemte trusselsbaserede indput (threat) og i 

hvor høj grad denne trussel kan minimeres gennem korrekt handling (efficacy).  

Som eksempel herpå kan man tage rygning, hvor handlingen til at afhjælpe truslen f.eks. er 

at stoppe med at ryge. 

Som del af virkningen af fear appeals ligger også risk, altså hvordan risiko forstås og fortolkes 

i relation til frygt. Rice et al. beskriver det som følger: 

 

“Risk is defined as the likelihood of a specific event occurring multiplied by 

the magnitude of consequences associated with that event117”   

                                                 

116 Witte 1992, side 331 
117 Rice et al 2001, side 89 
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De beskriver ligeledes hvordan undersøgelser tyder på at risk estimation ikke stemmer 

overens med virkeligheden f.eks. ved at folk ikke mener at seksuelle sygdomme rammer dem, 

selvom det er forholdsvis sandsynligt118. 

Dette optimistiske bias119 forstærkes gennem antagelsen om at adfærd der kan ‘kontrolleres’ 

i højere grad er mindre sandsynligt120 og folk dermed vurderer risikoen som lavere udelukkende 

fordi der antages at være kontrol. Dette kan derfor have betydning for brug af kondom eftersom 

denne form for adfærd må klassificeres som yderst ‘kontrollerbar’. 

4.2. Den nye, udledte model 

På baggrund af det der er skrevet om begrebet frygt og dettes rolle i adfærd kan man udlede 

en revideret model til forståelse af hvordan brug af kondom påvirkes, se Figur 5. 

 

Figur 5. Den reviderede Theory of Planned Behavior model, hvor fear and risk appraisal er tilføjet.  

I den nye model får frygt en placering på linje med de tre eksisterende determinanter med de 

tilhørende beliefs, der relaterer sig til hvad der er indeholdt i risk. Det er vigtigt at adskille 

efficacy begrebet i relation til frygt, hvor det handler om i hvor høj grad en trussel kan minime-

res ved at foretage en korrekt handling, fra Perceived Behavioral Control og den forståelse af 

                                                 

118 Rice et al 2001, side 89 
119 Bias her forstået som det nævnes i Rice et als teori 
120 Weinstein 1984, side 432 
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efficacy der beskrives af Bandura, som beskriver den kontrol man mener at have over sine 

handlinger.  

Selvom frygt tilskrives en dominerende og central rolle i andre modeller, ses den udelukkende 

her, som en hjælp til at forstå the Behavioral Intention hos mennesker i relation til brug af 

kondom. Det er også vigtigt at fastslå at de enkelte determinanter kan påvirkes af andre, mindre 

centrale faktorer. I dette tilfælde forstås dette primært som de allerede gennemgåede influenter 

der er beskrevet i forrige kapitel i forbindelse med udledningen af referencemodellen.  

 Som det ses vurderes frygt og risiko ud fra beliefs der relaterer sig til dette. Disse beliefs ses 

som summen af risk og severity assessment, altså hvor sandsynligt noget er, sammenholdt med 

hvor alvorligt det antages at være. Ifølge modellen vil det betyde at en meget sandsynlig hand-

ling ikke skaber frygt hvis den ikke har alvorlige konsekvenser. I forhold til brug af kondom 

betyder det at genital klamydia, der som beskrevet ikke nødvendigvis medfører nogle direkte 

smerter, dermed kan tænkes at skabe en meget lav reaktion fordi severity antages at være lav 

selvom risk hvis man ikke bruger kondom statistisk set er meget høj. 

Dette kan man sammenholde med at Perceived Behavioral Control kan influere en persons 

holdning til den nye determinant, da brug af kondom er meget nemt at kontrollere, og man på 

den måde som udgangspunkt har en stor grad af selvsikkerhed i forhold til at undgå de ubeha-

gelige følger af adfærden. 
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5. HYPOTESER 

I dette afsnit vil de hypoteser der ligger til grund for analysen blive gennemgået. Der beskrives hvilke in-
fluenter der eksisterer i forhold til de forskellige beliefs der ligger til grund for de forskellige dele af model-
len. 

På baggrund af den udledte og de eksisterende determinanter kan opstilles i alt fire hypoteser 

i forhold til brug af kondom: 

Hypotese 1: 

Det antages at beslutningsintentionen i forhold til brug af kondom i 

høj grad påvirkes af den enkeltes attitude omkring dette. 

 

Hypotese 1 vedrører den enkelte persons holdning til en bestemt adfærd, som ifølge Ajzen 

sker ved at forbinde positive eller negative associationer med netop denne adfærd121. Dermed 

vil man kunne evaluere adfærden på baggrund af disse associationer, og formulere hvorvidt 

denne adfærdstype er ønskværdig eller ej, de såkaldte behavioral beliefs.  

På den måde kan man også undersøge hvordan f.eks. vaner og værdisætning kan påvirke at-

tituden, hvilket også Ajzen finder vigtigt122 i forståelsen af denne determinant, dette vil blive 

gennemgået mere detaljeret i analysen senere. 

Ajzen og Fishbein beskriver en problematik i forhold til attitude, nemlig at der ikke nødven-

digvis er sammenhæng mellem den enkeltes attitude til en adfærd og den adfærd der i sidste 

ende reelt udføres123. Et muligt eksempel på dette kan f.eks. ses i Sundhedsstyrelsens undersø-

gelser af kampagnerne, hvor 90% af de adspurgte i målgruppen har svaret at de vil bruge kon-

dom næste gang de dyrker sex124, hvilket må antages at være et urealistisk højt tal. Eftersom 

dette rent praktisk vil betyde at frekvensen af kønssygdomme vil kunne nedbringes drastisk i 

Danmark i løbet af de næste par år.  

                                                 

121 Ajzen 1991, side 191 
122 Ibid 
123 Ajzen og Fishbein 1980, side 18 
124  http://sundhedsstyrelsen.dk/~/media/3CE35F85C37D421BA61025F4A719730E.ashx, side 21 

http://sundhedsstyrelsen.dk/~/media/3CE35F85C37D421BA61025F4A719730E.ashx
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De fastholder dog at attitude i sidste ende kan måles baseret på den reelle adfærd snarere end 

hvilke antagelser der er omkring adfærden, og derfor er det muligt at bruge denne determinant 

så længe man er sig bevidst om dette. I samspil med de andre determinanter er dette dog ikke 

problematisk. 

Hypotese 2: 

Det forventes at adfærden omkring kondomer i høj grad styres af de 

sociale normer der eksisterer mellem personer og i samfundet. 

 

I hypotese 2 er de beliefs der er vigtige kaldt ‘normative beliefs’, og skal ses som den værdi 

sociale influenter i samfundet eller mellem personer tilskriver udførslen af en handling.  

Da Ajzen indikerer, at normer typisk er vigtige via sociale influenters positive eller negative 

vurdering af en særlig type adfærd125, er den opstillede hypotese til dels i strid med denne an-

tagelse eftersom det ikke er muligt at måle de kollektive normer i samfundet, da det som be-

skrevet, rent praktisk vil være perceived norms der dermed måles. Ajzen identificerer her bl.a. 

motivation til at følge den antagede norm som en vigtig faktor i forhold til at denne determinant 

er stærk126. Ajzen og Fishbein skriver således: 

“(...) We defined subjective norm as a person’s belief that most of her im-

portant others think she should (or should not) perform the behavior in ques-

tion(...)127” 

De understreger altså vigtigheden af antagelsen om andres holdning til en adfærd. 

Her er det desuden vigtigt at adskille hvordan udsagn i fokusgrupperne skal forstås, eftersom 

sondringen mellem attitude og subjective norm kan være svær at definere128, hvilket betyder at 

respondenternes formulering, har betydning for, i hvilken kategori et udsagn skal placeres.  

Forskellen skal typisk findes i sagte eller antagede holdninger hos influenter.  

                                                 

125 Ajzen 1991, side 195 
126 Ajzen 1991, side 195 
127 Ajzen og Fishbein 1980, side 73 
128 Ibid 
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Dette betyder at respondenterne forventes at tillægge andres holdning en vis betydning i for-

hold til deres vurdering af brug af kondom, hvilket også er reflekteret i den måde fokusgrup-

perne er sammensat.  

Hypotese 3: 

Perceived Behavioural Control i forhold til brug af kondomer anses 

som værende af afgørende betydning for om adfærd omkring brug af 

kondom kan ændres. 

 

Hypotese 3 omhandler hvordan adfærden typisk påvirkes af to faktorer, nemlig egen og an-

dres erfaring med udførelsen af denne adfærd. Her kan man altså også se hvor tæt de enkelte 

determinanter ligger, og dermed kan påvirke hinanden, eftersom erfaring ligeledes er repræsen-

teret i forhold til attitude og andres delte erfaringer har betydning for the subjective norm. Hvad 

der ligger til grund for hypotesen er altså ideen om, at for kunne udføre en adfærd må man tro 

at man kan. Bandura har påvist at netop denne sammenhæng eksisterer: 

“These investigations have shown that people’s behavior is strongly influ-

enced by their confidence in their ability to perform it (...). Self-efficacy be-

liefs can influence choice of activities, preparation for an activity, effort ex-

pended129” 

Samtidig må det antages at en persons egen vurdering af intention om at benytte kondom ikke 

nødvendigvis tager højde for f.eks. uforudsete hændelser som kan påvirke den endelige ad-

færd130, såsom alkoholindtag, pres fra andre mm.  

Som beskrevet er ideen om det fremtidige jeg vigtigt for forståelsen af disse uforudsete hæn-

delser. Det forventes ikke at respondenterne i grupperne direkte taler om hvordan tidshorisonter 

og deres fremtidige jeg påvirker dem. Det betyder, at der i højere grad skal fortolkes på dette 

perspektiv via den hermeneutiske metode og at dette skal bevises eller efterprøves ad denne 

vej. 

 

                                                 

129
 Ajzen 1991, side 184 

130
 Ajzen 1985, side 19 
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Hypotese 4: 

Frygt antages at være et vigtigt virkemiddel for at motivere til bedre 

brug af kondom. 

 

 Frygt antages i hypotese 4 at være et vigtigt virkemiddel til at motivere til mere hensigts-

mæssig sundhedsadfærd omkring kondomer, men ikke nødvendigvis at være entydig i forhold 

til adfærdsændring. Årsagen hertil skal, som tidligere beskrevet, findes i det faktum at der om 

kønssygdomme ikke længere er samme aura af frygt, som i 1980’erne, hvor HIV var på sit 

højeste, samt at den hyppigste kønssygdom i dag er klamydia, der nemt og effektivt kan kureres 

med penicillin. 

Floyd et al131 nævner også erfaring, som en vigtig del af hvordan frygt kan forstås, da tidligere 

erfaring med en adfærd kan påvirke den fremtidige holdning til denne, hvilket man også kan 

relatere til attitude determinanten samt Perceived Behavioral Control. 

  Frygt som begreb behøver ikke nødvendigvis kun at indebære frygten for selve sygdommen, 

men kan også forstås som f.eks. frygten for at være socialt uønsket som en artikel i Politiken 

for nyligt fremhævede132, forstået sådan, at det kan være en falliterklæring for ens omdømme 

at få en kønssygdom. Frygt kan dermed også manifestere sig i mange andre former, blandt andet 

som frygten for at blive frataget sin selvstændighed eller uafhængighed, hvad der antages eksi-

sterer i forbindelse med graviditet og muligt forældreskab.  

På den måde er der flere forskellige måder at anskue frygt på, og det at noget er potentielt 

farligt, er altså ikke nødvendigvis udslagsgivende i forhold til adfærd. 

 

                                                 

131
 Floyd et at 2000, side 409 

132
http://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/ECE2830640/unge-om-sikker-sex-ingen-vil-vaere-kendt-

som-den-der-har-en-koenssygdom/ 
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6. VALG AF METODE 

Dette afsnit opsummerer hvad der forstås ved en fokusgruppe, den bedste måde at implementere en så-
dan på, samt hvordan valget af respondenter er foregået.  

Til brug for undersøgelsen af denne afhandlings primære problemstilling er der valgt en kva-

litativ metode til at indhente data gennem fokusgruppe interview i forhold til Sundhedsstyrel-

sens ’Kun med Kondom’ kampagner.  

Denne metode er valgt for at skabe en nuanceret modvægt til den overvejende kvantitative 

metode der i øjeblikket kan findes repræsenteret i forskningen. I modsætning til den kvantitative 

metode, tillader den kvalitative metode at udforske problemstillingen mere detaljeret ved at 

undersøge denne i dybden, end ved blot at måle forhåndsdefinerede parametre. 

Ifølge Halkier133 er det vigtigt at man gør sig bevidst om det formål der ligger til grund for 

dannelsen af de fokusgrupper man skal sammensætte. Hun fremhæver desuden at: 

‘Faglige forforståelser er ikke bare noget, der handler om hvilke eksisterende 

undersøgelser og hypoteser, som man er enig eller uenig i. Faglige forforstå-

elser handler også om de grundlæggende tilgange til analytisk erkendelse og 

vidensproduktion.’134 

Hun understreger dermed denne analysemetodes relevans i netop denne afhandling, da den er 

i overensstemmelse med den videnskabsteoretiske tilgang der benyttes. Målsætningen i denne 

afhandling er således at undersøge hvad der påvirker unge mellem 15 og 25 år til at bruge 

kondomer.  

Fokusgrupper benytter tre primære elementer fra den kvalitative metode: Exploration and 

discovery, context and depth, interpretation135.  

Fokusgruppen som værktøj for dataindsamling, har derfor relevans i forhold til den valgte 

videnskabsteori, da forskeren benytter sig af en allerede etableret forforståelse ved indgangen 

til fokusgruppen, og dermed skaber en ramme inden for hvilken, der skal skabes en mængde 

                                                 

133 Halkier, 2009, side 21 
134 Halkier, 2009, side 21 
135 Morgan 1998, side 11 
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svar. Dog er det vigtigt at der fra forskerens side ikke udøves for stor kontrol over den forsam-

lede gruppe136. 

Selve implementeringen af fokusgrupperne har fulgt de af Morgan opsatte dele137, her for-

simplet til; valg af emne, eksekvering af gruppeinterviewet og endelig analyse. 

Ifølge Morgan er der ligeledes fire typer af afklaring man kan skabe via fokusgrupper138. Den 

mest relevante for denne afhandling er den type han kalder implementation, da denne type viser 

hvordan respondenterne i foksugrupperne reagerer på de spørgsmål og ting de introduceres for. 

6.1. Valg af respondenter 

Erkendelsen af, at valget af respondenter til fokusgruppen ikke er tilfældigt, er vigtig for kon-

teksten af denne afhandling. Da det valgte emne antages at omhandle en form for adfærd der af 

mange kan anses som meget privat, har det været vigtigt at vælge respondenter der har været 

villige til at dele holdninger og meninger om dette uden forbehold. Dermed er udvælgelsen 

primært sket gennem direkte kendskab til mennesker i den aldersgruppe Sundhedsstyrelsens 

kampagnen henvender sig til, for på den måde at sikre at respondenterne faktisk deltager i dis-

kussionerne og taler om problemstillingen. Således er der sket en udvælgelse der er analytisk 

selektiv i henhold til hvad Halkier foreslår139.  Dette betyder også at alle respondenterne ligger 

inden for den definerede målgruppe i alderen 15-25 år. 

Ifølge Morgan140 bør en fokusgruppe bestå af mellem seks og otte personer, men han er dog 

ikke konsekvent, og har således tidligere defineret mellem otte og ti personer som værende 

optimalt i forhold til fokusgrupper141. Halkier angiver antallet til mellem seks og tolv perso-

ner142.  

Der er således belæg for, at fokusgrupper bestående af seks personer er metodemæssigt påli-

deligt. Så vidt muligt er disse ligeligt fordelt på køn, og antallet sikrer at der er tilstrækkelig 

                                                 

136 Morgan 1998, side 10 
137 Morgan 1998, side 9 
138 Morgan 1998, side 13-14 
139 Halkier, 2009, side 27. 
140 Morgan 1998, side 1 
141 Morgan 1993, side 30 
142 Halkier, 2009, side 33 
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interaktion mellem respondenterne uden at der opstår undergrupper. Det gør det også nemmere 

for moderator at kontrollere og følge med i respondenternes samtale.  

For at skabe en større datamængde og validitet er der lavet tre grupper; to i København og en 

i Odense.  

Grupperne i København består primært af studerende mellem 22 og 25, hvor 25 er den øverste 

ekstrem for målgruppen som kampagnen henvender sig til. 

Tilsvarende er den Odenseanske gruppe mellem 17 og 19 år gamle, nogenlunde svarende til 

den lavere ekstrem i kampagnen.  

Sammensætningen er valgt af praktiske årsager, men betyder ikke, at det ikke har en betyd-

ning for kvaliteten af data. Det antages nemlig at yngre respondenter hurtigt kan føle sig inti-

mideret af markant ældre respondenter, og dermed hurtigt erklærer sig enige med dem eller helt 

fravælger at deltage i diskussionen143.  

Disse valg reflekterer derfor den mest optimale variation, det er muligt at opstille144 ud fra de 

givne omstændigheder. 

Målsætningen er dermed at kunne sammenligne disse tre grupper, for at se om der er en mar-

kant forskel i adfærd mellem aldersgrupperne. 

6.2. Design af fokusgruppeinterview 

De tre grupper har alle fået de samme spørgsmål og øvelser, og har ikke været bekendt med 

disse på forhånd. Denne tilgang er valgt for at få en umiddelbar og naturlig tilgang til den pro-

blemstilling respondenterne udsættes for.  

Halkier145 opstiller tre grundmodeller til at skabe en spørgestruktur i fokusgruppen. Disse tre 

har forskellige anvendelsesmuligheder, blandt andet baseret på mængden af information der 

allerede eksisterer om emnet. 

Til brug i fokusgrupperne er valgt en såkaldt løs model, da denne fungerer godt i forhold til 

emner hvor mængden af anden forskning på området er begrænset, og fokusgruppen derfor kan 

                                                 

143 Kuniavsky 2003  
144 Halkier 2009, side 27 
145 Halkier 2009, side 38 
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fungere som en eksplorativ produktion af data146. Ud fra et rent socialkonstruktivistisk syns-

punkt er denne tilgang til fokusgruppen også at foretrække, da den lader respondenterne inter-

agere i højere grad, og tillader et bredt spektrum af synspunkter, der kan være med til at definere 

den aktuelle sociale konstruktion på området.  

 

Ud over de stillede spørgsmål147 blev respondenterne bedt om at medvirke i to øvelser. Disse 

blev valgt for dels at indramme diskussionen og sætte den i relation til den valgte problemstil-

ling, men også for at skabe debat (eller konsensus) mellem respondenterne148. 

 I den første øvelse skulle respondenterne se en kortfilm fra en ældre kampagne, samt to bil-

leder der har været hyppigt brugt, og i nogle tilfælde fortsat findes offentlige steder i landet. 

Meningen var at få respondenterne til at kommentere på kampagnen direkte, samt at skabe et 

grundlag for diskussion i gruppen. Her er der altså tale om en meget direkte involvering fra 

moderatorens side, noget der er vigtigt at have in mente, i forhold til den anvendte socialkon-

struktivistiske tilgang, da der dermed direkte konstrueres en situation, respondenterne skal for-

holde sig til. 

I den anden øvelse blev respondenterne bedt om at rangere en række udsagn omkring brug af 

kondom.   

De skulle vurdere på en skala fra 1-5, hvor 1 var det der påvirkede dem mest, i forhold til om 

de brugte kondomer, og 5 var det, der påvirkede dem mindst. Herefter blev respondenterne bedt 

om at præsentere deres vurdering og uddybe disse for hinanden. Udsagnene blev præsenteret i 

en neutral tone, og det var derfor op til den enkelte respondent at vurdere hvilken de mente var 

til stede. De fem udsagn var: kønssygdomme, graviditet, andres holdning, tilgængelighed og 

oplevelsen 

Dette blev valgt, dels for at skabe nuancering hvis alle respondenter svarede det samme, og 

dels, også for at komme frem til de forståelser som den enkelte kunne bidrage med. De fem 

udsagn er udvalgt delvist på baggrund af de opstillede hypoteser omkring social accept samt 

                                                 

146 Halkier, 2009, side 39 
147 Se bilag 1 
148 Halkier 2009, side 45 
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attitude, og delvist på baggrund af de eventuelle konsekvenser det kan have, ikke at bruge kon-

dom. Denne måde at opstille øvelsen på gør også, at respondenternes konnotationer til brug af 

kondom og årsager hertil klarlægges. 

6.3. Metodisk tilgang til analyse af data 

Der er forskellige perspektiver på hvordan man analytisk skal gribe fokusgruppedata an. Hal-

kier foreslår at man ‘koder’ sin transskribering i lighed med det der gøres indenfor Grounded 

Theory149. Bryman foreslår også denne tilgang150, men definerer udelukkende to tilgange til 

analysen; analytisk induktion og Grounded Theory. Da Grounded Theory ifølge Bryman151 

munder ud i en opstilling af hypoteser og derefter test af disse hypoteser er denne tilgang til 

materialet ikke valgt. I stedet er valgt den mere frie analysetilgang som Halkier har beskrevet. 

Dette er med til at underbygge den hermeneutiske tilgang til de indsamlede data. De indsam-

lede data som blev optaget, dernæst transskriberet, er blevet kodet152 og til sidst inddelt i un-

deremner, for på den måde at kunne sammenligne dem mest effektivt, det der kaldes kategori-

sering153. Det betyder at der er opstået en række emner, baseret på respondenternes udsagn, der 

er kategoriseret154. De er dermed allerede udtryk for en etableret konstruktion. Halkier foreslår 

desuden at man sammenligner egne konklusioner og fund med allerede eksisterende forskning 

på området. Dette vil i denne afhandling komme til udtryk gennem sammenligning med de 

vurderinger der er foretaget på vegne af det offentlige som led i deres stræben efter at forbedre 

kampagnerne år for år.  

I forbindelse med kategoriseringen er opsat en række emner som synes vigtige for forståelsen 

af respondenternes holdning til adfærdsændring, men som også er navngivet i forhold til de 

opstillede hypoteser samt belyste teorier i denne afhandling. På tværs af de tre grupper er der i 

alt lavet 48 forskellige koder ud fra det respondenterne taler om. Der vil ikke blive lavet en 

komplet gennemgang af de 48 koder. I stedet gives et kort overblik over de kategorier der ar-

bejdes ud fra. 

                                                 

149 Halkier 2009, side 72-77 
150 Bryman 2012, side 565 
151 Bryman 2012, side 571 
152 Se Halkier 2009, side 77 
153 Ibid 
154 Se bilag for komplet oversigt over koder og kategorier 
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Herunder beskrives hvad der er indeholdt i hver kategori, og hvordan de forskellige grupper 

forholder sig til det. Nogle kategorier kan overlappe hinanden og behandle lignende områder 

f.eks. kondomers normalisering gennem reklamer og som modefænomener. De er identificeret 

for at skabe et overblik over de diskussioner, der har fundet sted. Nogle af disse hovedemner 

dækker tematisk set en stor del af de hypoteser der er opstillet, eftersom selve kodningen af 

data er foretaget med dette in mente. Det betyder også, at forståelsen af hvad respondenterne 

siger, er påvirket af den teori, der arbejdes ud fra. De hovedkategorier der arbejdes ud fra er: 

Graviditet og p-piller, social betydning, kønssygdomme, kampagner, frygt og ansvar. Hertil 

kommer en række mindre hyppige, men bemærkelsesværdige, koder der vil blive inddraget når 

det er relevant. Hovedkategorierne er fremkommet gennem respondenternes diskussioner og 

dermed har respondenterne selv defineret hvad de mente var vigtigt i forhold til de spørgsmål 

de blev stillet. 

Både Fredslund og Halkier fremhæver vigtigheden i at bevidstgøre sig sine forforståelser i 

forbindelse med analyse af indsamlet data155 , hvilket er vigtigt både i forhold til den social-

konstruktivistiske tankegang, men også i den hermeneutiske. I denne afhandling fremstår for-

forståelserne som del af hypoteserne og den udledte model. 

 

                                                 

155 Halkier 2009, side 78 og Nygaard 2005, side 82 
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7. HVORDAN PÅVIRKES UNGES BRUG AF KONDOM? 

I dette afsnit analyseres først de opstillede determinanter for ændring af sundhedsadfærd, ved at benytte 
de influenter der kan påvirke de beliefs der ligger til grund for disse. Derefter analyseres de vigtigste kate-
goriseringer der er fundet i fokusgrupperne, og til sidst sættes respondenternes udsagn i relation til Sund-
hedsstyrelsens evalueringer. 

7.1.  Efterprøvelse af den udledte referencemodel 

Formålet med denne del af analysen er, at afdække hvordan de fire determinanter der er inde-

holdt i referencerammen påvirkes. For at afdække dette benyttes de influenter der blev gennem-

gået i kapitel 3. For at påvise influenter refereres der i afsnittet til udvalgte dele af fokusgrup-

peinterviewene for at fremhæve dem.   

7.1.1. Determinanten attitude i forhold til brug af kondom 

I fokusgrupperne havde øvelse to til formål, at få respondenterne til at diskutere deres hold-

ning til, og vurdering af, en række forhold der kunne have betydning for deres brug af kondom. 

Ud fra denne øvelse kan man få et indblik i de enkelte respondenters attitude omkring brug af 

kondom og dermed også deres behavioral beliefs. Det er ikke muligt at opstille et skema på 

samme måde som Ajzen og Fishbein har gjort det i deres undersøgelse156 eftersom det vil be-

tyde at der skal bringes en helt ny metode ind i afhandlingen, men det er muligt at udlede de 

beliefs der har betydning for om adfærden opfattes negativt eller positivt. 

Her er det vigtigt at adskille determinanterne fra hinanden. Således kan betydningen af hvad 

andre tænker, sagtens være en vigtig del af attituden, selvom den del af øvelsen egentlig burde 

henføres til the subjective norm. 

Dette er muligt fordi begrebet attitude værdisætter holdningen og vurderer om dette er en 

negativ eller positiv del af det samlede sæt af beliefs, hvor man i forhold til den sociale norm i 

stedet vurderer på, hvad man antager andre ønsker at man gør, og i hvor høj grad personen føler 

at der er socialt pres for at gøre det ‘rigtige’. 

De fleste af respondenterne lader til at vurdere den sociale indflydelse fra deres medmenne-

sker til at være af mindre betydning end f.eks. kønssygdomme og graviditet, altså en værdisæt-

ning, mens de efterfølgende udtrykker at en generel holdningsændring til bedre adfærd omkring 

                                                 

156 Ajzen og Fishbein 1980, side 66-67 
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kondomer ville få dem til at skifte mening. Respondent A (som har sat andres holdning som 

nummer fire i sin rangering) siger f.eks. følgende: 

“A: Jeg tror at min største adfærdsændring den faktisk ligger i andre perso-

ner (...) At det her gør man og punktum. Hvis du ikke har et kondom så har 

du ikke det sex, og dermed basta157”  

 

Adskillige af de mandlige respondenter identificerer den seksuelle følelse, dvs. oplevelsen af 

sex med kondom versus uden kondom, som afgørende i forbindelse med deres holdning til brug 

af kondom158, hvilket tydeligt indikerer at deres motivation for ikke at bruge det, er intrinsic, 

de er så at sige self-determined.  

Denne holdning er dog ikke kun forbeholdt de mandlige respondenter, men bliver også kom-

menteret af mange af kvinderne159. Det kan forklare det meget klare fokus der er på den seksu-

elle følelse overfor mere alvorlige og egentligt farlige konsekvenser som f.eks. klamydia. Altså 

ses her et eksempel på en form for belief der er negativt ladet og på den måde har betydning for 

respondenternes brug af kondom. 

 Mange respondenter nævner også penge, og det ansvar der ligger i at få børn, som vigtige for 

deres indstilling160. Deres opfattelse af ansvar i forhold til at få børn, viser dermed identified 

regulation, en form for intern værdisætning, eftersom de tilskriver muligheden for at kunne 

vælge hvornår de vil have børn stor værdi. Det burde altså være med til at forme deres holdning 

til brug af kondomer som en ønskværdig ting, fordi de på den måde har fuld kontrol. P-piller 

omgår dog dette holdningsskifte i kraft af at have en lignende funktion, og eftersom de ikke 

skaber den, af nogle, uønskede seksuelle følelse synes de at være det foretrukne valg.  

Et særligt problem der også går igen i alle fokusgrupperne, er nogle af respondenternes idé 

om at kønssygdomme kun rammer kvinder161, og at kønssygdomme kun rammer få162.  Her kan 

man altså forklare attituden til påtaget adfærd fordi respondenterne simpelthen ikke mener at 

kønssygdommene er alvorlige eller skræmmende nok, og dermed ikke er påvirket at negative 

                                                 

157 Gruppe et, side 99 
158 Se bl.a. gruppe to, side 105 og gruppe tre, side 124 
159 Se bl.a. øvelse to i alle grupperne for uddybning af dette. 
160 Se bl.a gruppe to, side 114 og 115 + gruppe tre, side 131  
161 Se bl.a gruppe to, side 114 eller gruppe tre, side 128 
162 Gruppe to, side 107 
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beliefs, hvilket har lighedstegn med hvad Rice et al omtaler i forhold til risk163, nemlig at risk 

er summen af en adfærd set i forhold til hvor alvorlig situationen vurderes at være. Det er den 

del af motivationen som self-determination teorien kalder for amotivation164, stadiet hvor man 

ikke vurderer at ens handling vil medføre en ønsket effekt. Hvis frygten for kønssygdommene 

var til stede ville respondenterne som nævnt i stedet befinde sig i stadiet der kaldes introjected 

regulation, hvor man søger at undgå en ‘straf’, her i form af at få overført en ubehagelig køns-

sygdom.  

Man kan altså se at de behavioral beliefs der er til stede hos respondenterne blandt andet er 

økonomiske og praktiske af natur, snarere end sundhedsorienterede. Respondenterne vejer 

dermed ikke den mulige trussel mod deres sundhed som en negativ faktor i forhold til brug af 

kondom. Mange af dem mener i stedet at kondomerne i sig selv er den negative faktor fordi 

de blandt andet kan skabe en akavet stemning og føles mindre rare at have på.  

En anden måde at se attituden på er gennem vaner, hvor respondenternes ‘normale’ adfærd 

ikke er med kondom. Som mange respondenter påpeger er det typisk når man ikke er i et fast 

forhold, at kondomet er vigtigt:  

“M: Men det er også fordi der er få kærestepar der bruger kondomer, det er 

der ikke ret mange der gør165.”  

Og: 

“Li: Nu har jeg været i forhold lige siden jeg gik i gymnasiet (...). Og der til-

lægger jeg det meget værdi når man er i et fast forhold at det også er en god 

oplevelse for ham. Altså jeg ville blive sindssygt ked af det hvis det var sådan 

at det var en hæmsko for ens sexliv derhjemme, og det er derfor noget jeg 

tænker over når man diskuterer, skal det være p-pillen eller skal det være 

kondomer fordi når man er fast kan man jo godt blive tjekket166” 

Respondent Li fremhæver her vigtigheden for hende i, at hendes kæreste har en behagelig 

oplevelse omkring sex fordi de har et fast forhold. Her ses der også en værdisætning af en 

adfærd hvor p-pillerne tilskrives en positiv værdi fordi de kan gøre samlejet behageligt, hvor-

imod kondomerne i respondentens opfattelse gør det mere besværligt. Her skal man altså igen 

finde årsagen i p-pillerne, dog med den forskel at de her tillader par at undlade at bruge kondom, 

                                                 

163 Rice et at 2001, side 89 
164 Se teorien omkring motivation 
165 Gruppe et, side 94 
166 Gruppe tre, side 136 
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og dermed gennem gentagelser lagrer det cognitive script, altså at adfærden bliver en del af 

personens underbevidsthed, omkring denne adfærd, som på sigt vil blive en vane, samtidig med 

at man skaber et belief på baggrund af dette. Det er ikke utænkeligt at vanen så er noget de 

senere vil tage med sig, hvis de har one-night stands, hvor man oftest er påvirket af alkohol, 

hvilket i høj grad må antages at tvinge hjernen til at gå på ‘automatpilot’ og dermed kobler sin 

bevidsthed fra. En af respondenterne fra gruppe et udtaler noget lignende: 

“M: (...) Hvis det ikke kun var en ting man skulle tænke på når man var fuld 

og havde et one night stand. Hvis det var sådan at man indførte det i andre 

aspekter af sit liv. Så bliver det måske også naturligt i den situation167.”  

Netop det med at indføre brug af kondom, eller blot udsætte unge mennesker for kondomer 

mere i deres hverdag vil altså ifølge respondenten kunne medvirke til at kondomer i højere grad 

ville blive brugt når det var virkeligt nødvendigt. Det handler altså om at skabe de positive 

associationer. 

7.1.2. Determinanten Subjective Norm i forhold til andres holdning til kondom 

I forhold til denne determinant er det relevant at se på, hvordan respondenterne opfatter det 

konstruerede billede af ønskværdig adfærd, de mener eksisterer i det offentlige rum, det man 

kalder perceived norms. 

Mange af respondenterne mener f.eks. at selve kampagnerne placerer ansvaret for brug af 

kondom hos kvinderne: 

“Ca: Det virker som om den er mere til kvinder end den egentlig er til 

drenge168. “ 

Det respondenten gør her er altså at give udtryk for en perceived norm i forhold til hvordan 

budskabet fra Sundhedsstyrelsen kampagne skal fortolkes. Det er altså ikke nødvendigvis det 

budskab der ønskes at give udtryk for, men en personlig vurdering af kampagnens budskab. 

Hendes udsagn støttes op af respondenter i samtlige fokusgrupper169. 

                                                 

167 Gruppe et, side 103 
168 Gruppe to, side 108, se desuden øvelse et hos alle grupper  
169 Se b.la. gruppe, et side 91-92  
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Der er også tegn på en udokumenteret konsensus i det offentlige rum om, at mænd ikke tager 

nok ansvar170, 171. Om mangel på ansvar egentlig kun er noget mændene udviser er ikke klart. 

Dog har en af respondenterne et bud på hvordan mangel på ansvar kan opstå helt generelt: 

“A: Hvis man bare ser et afsnit Sex and the City er der aldrig en scene hvor 

der er nogen der lige hiver et kondom frem172” 

Det der bliver udtrykt her er at populærkulturen bruges til at værdisætte adfærd. Gruppe et er 

her enige om at fraværet af kondom er en del af mediebilledet, og at der generelt er mangel på 

en legitimering af kondomer som noget sexet. Respondent M pointerer også at dette er tilfældet 

i den video kampagne respondenterne er blevet vist. 

 Respondent K udvider problematikken i forhold til pornografi: 

“K: Er der ikke også lidt nogle hardcore argumenter for at det er en porno-

ting, at man ser så meget porno og der har de aldrig kondom på og så tænker 

man ‘ så er det ikke sexet hvis man har kondom på’173” 

Pornografi er et område, der særligt i mange unge drenge og mænds tilfælde er deres første 

erfaringer med en form for seksuel adfærd, og i takt med at tilgængeligheden på internettet på 

dette område udvides, når det også ofte endda ud til meget unge drenge174. Pornografien og 

medierne har således den virkning, at de normaliserer en bestemt form for adfærd.  

Det er vigtigt at understrege, at respondenternes udsagn ikke skal forstås som en collective 

norm, men som enten en perceived eller descriptive norm i stedet, afhængigt af hvordan man 

vælger at forstå det, eftersom de konstruerer deres egen version af virkeligheden. 

 Det kan være descriptive på den måde at det viser hvordan andre mennesker handler, også 

selvom det er ren fiktion, og ligeledes være perceived ved den måde som respondenterne for-

tolker adfærden omkring dette på. 

                                                 

170http://politiken.dk/debat/kroniken/ECE2366001/kunne-danske-maend-maaske-laegge-kondomforagten-paa-

hylden/ 
171 http://politiken.dk/debat/ECE2235522/maend-presser-os-til-sex-uden-kondom/ 
172 Gruppe et, side 102 
173 Ibid 
174 http://politiken.dk/debat/ECE2898411/porno-er-ved-at-smadre-en-generation-af-unge-drenge/ 

http://politiken.dk/debat/ECE2235522/maend-presser-os-til-sex-uden-kondom/
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Et andet vigtigt element omkring den sociale norm er den rolle som opinion leaders eller 

referents175 spiller. I dette tilfælde er det særligt læger der kan være medvirkende til at legiti-

mere brugen af p-piller i højere grad end det egentlig er nødvendigt: 

Ma: (...) Også bare det der med at alle er på p-piller nærmest, altså piger på 

14 får p-piller inden de overhovedet er seksuelt aktive (...)176 

Læger besidder ekspertviden, og på det grundlag har de en stor social indflydelse i forhold til 

om p-piller er det bedste valg af prævention for en kvinde, hvilket stemmer overens med Rice 

et als definition: 

 

 (…) Influencers can provide positive and negative reinforcement, exercise 

control (by making rules, monitoring behavior, and enforcing consequences), 

shape opportunities, facilitate behavior with reminders at opportune mo-

ments, and serve as role models177.  

Dette er også udtryk for en perceived norm på området forstået på den måde at lægens udsagn 

fortolkes som et udtryk for samfundsnormen i kraft af deres autoritet og position. Man kan se 

at disse dukker op i respondenternes udsagn med jævne mellemrum, og på den måde giver en 

ide om hvad der kan være relevant at diskutere i forhold til at definere normer i det danske 

samfund. 

I forlængelse af dette giver enkelte respondenter ligeledes en indikation om, i hvor høj grad 

sociale influenter påvirker dem. Respondent Li siger f.eks. at hun mener at alder har stor be-

tydning for hvor meget man påvirkes178, en ide som dog ikke støttes op omkring af gruppe to, 

da respondenterne har rangeret andres holdning som meget lavt179. 

Hvad man dog kan se i forhold til sociale normer kommer til udtryk hos gruppe to i deres 

diskussion af deres sociale liv med hinanden: 

“Fi: Det tror jeg er en meget overordnet mening i vores miljø(...) 

La: Jamen altså, dem vi render sammen med det er jo ikke sådan at, du ved 

sådan, mærkelige mænd. Vi holder os inden for samme vennegruppe. 

                                                 

175 Se afsnit om social norm i teorien eller Ajzen 1985 
176 Gruppe et, side 101 
177 Rice et al 2001, side 53 
178 Gruppe tre, side 137 
179 Se gruppe to, øv 2 
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Fi: Vi kommer ikke så meget ud. 

Ca: Vi kender hinanden. (...) 

La: Og vi ved også blandt dem vi render sammen med hvis der går rygter om 

at ham eller hende har haft et eller andet. Så er man bare ikke sammen med 

dem. Jeg tror mere det er sådan noget.”180 

Hvad dette citat reflekterer er egentlig den normative opførsel i deres vennegruppe, nemlig at 

man typisk vil være sammen med andre fra gruppen i forbindelse med seksuel aktivitet. Dog 

fremhæver respondent Me senere at dette ikke altid er tilfældet181 da hun fastslår at de også 

dater uden for gruppen. Men dette betyder sådan set at man kan afkode en klar social norm hos 

denne gruppe, nemlig at brug af kondom ikke er normalt fordi man i gruppen for det første ‘Ved 

hvem der har hvad’ og for det andet, som mange af respondenterne siger, ‘ Det er bedre uden 

kondom’.  

Bekymringen om at være socialt uønsket, altså at der skabes sociale sanktioner er også tilstede 

i grupperne. Respondent E beskriver f.eks. sin erfaring med netop sociale sanktioner, i form af 

hendes beskrivelse af one-night stands182, hvor hun siger at hvis kondomet ikke kommer på, så 

afbryder hun det de var i gang med. Respondent Fi kommer med samme situation fra et mand-

ligt synspunkt183 hvor den sociale sanktion om ikke at kunne fuldbyrde et one-night stand har 

en stærk virkning på intentionen om at bruge kondom. Altså kan man se et klart eksempel på 

en descriptive norm på et meget individuelt niveau. Man ser også et meget tydeligt eksempel 

på at effect dependence er meget vigtigt, men dog ikke alt afgørende som f.eks. respondent Ju 

eksemplificerer i sin beskrivelse af sine one-night stands184 hvor hun beskriver at de sociale 

sanktioner ikke nødvendigvis vægter så højt hos de mænd hun har mødt. 

7.1.3. Determinanten Perceived Behavioral Control set som valg i tid og via nudging 

Som nævnt tidligere anses Behavioral Intention som at blive personificeret i en form for frem-

tidigt temporalt jeg. Det blev ligeledes fremhævet, at Ajzen i sin fremstilling af the Theory of 

Planned Behavior nævner, at Behavioral Intention påvirkes af den tidshorisont der er til at ad-

færden skal udføres. Det kan umiddelbart være svært at se, hvorfor denne teoretiske tilgang har 

                                                 

180 Gruppe to, side 109-110 
181 Gruppe to, side 120  
182 Gruppe et, side 98 
183 Gruppe to, side 113 
184 Gruppe tre, side 125 
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sin berettigelse i forhold til denne determinant, men berettigelsen bunder i en række forhold; 

Adfærdsændring virker oftest over tid, og ændringer sker sjældent fra den ene dag til den anden, 

naturligvis betinget af styrken af den vane der er forbundet med adfærden. Som nævnt, kan det 

være problematisk for en person at forholde sig til et fremtidigt temporalt jeg, hvorfor dette i 

sig selv kan være en barriere, i lighed med personers optimistiske bias omkring ikke at blive 

berørt af ubehagelige ting.  

Selvom denne form for tankegang ikke er noget nogle af respondenterne bevidst taler om, er 

der alligevel tegn på at det har værdi: 

Mo: Jeg tror bare ikke at de tænker så langt som at der kommer børn eller at 

der kommer et eller andet slemt185 

Hvad respondenten her taler om, er virkningen af kampagner. En vigtig faktor lige her er 

nødvendigheden af et erfaringsgrundlag for at skabe en adfærdsændring. Dette bliver også un-

derstreget senere, af en anden respondent fra samme gruppe186. Erfaringsgrundlaget er vigtigt 

for at kunne vurdere de positive eller negative konsekvenser der kan være ved en særlig type 

handling, hvilket stemmer overens med det der i temporal choice influenten kaldtes anticipa-

tion. Det er naturligvis muligt for en person at vurdere en ukendt smerte eller nydelse på bag-

grund af andres erfaringer, men det antages at denne type vurdering, er mindre virkningsfuld, 

end det der er erfaret konkret. Dette stemmer overens med ideen om, at alt dårligt kun sker for 

andre mennesker, som det er beskrevet af Weinstein187. 

Man kan også se et klart udtryk for anticipation i relation til, hvad respondenterne i gruppe to 

diskuterer i forhold til skræmmekampagner, eftersom de taler om, at der mangler skræmmebil-

leder. Hvis man ser bort fra den åbenlyse fear appeal der naturligvis ligger i dette kan man også 

bruge anticipation til at give et bud på hvorfor skræmmebillederne har den virkning. 

Selvom man ikke har erfaret noget konkret har mennesker, som nævnt tidligere, en enestående 

evne til at forestille sig hvordan noget føles. På den måde kan billeder der søger at skræmme 

gennem sygdomsramte kønsorganer, skabe en klar forestilling hos målgruppen om at dette må 

                                                 

185 Gruppe to, side 109 
186 Gruppe to, side 117 og evt gruppe et, side 87 
187 Weinstein 1984 
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være ubehageligt at blive smittet med. Det antages at målgruppen, hvis de udsættes for skræm-

mebilleder, ubevidst vil gøre brug af anchoring188 til at skabe anticipation og at det på den måde 

kan være til stede. 

Når det er fastslået, at anticipation er til stede, er det relevant også at se om det er muligt at 

begrunde de to andre begreber. Self-control, som tidligere blev defineret som fristelser eller 

barrierer for adfærden, kan f.eks. ses i mange af de mandlige respondenters udsagn omkring at 

manglen på et kondom ikke nødvendigvis vil stoppe dem i forbindelse med one-night stands. 

Dette kan man overføre til Ajzens definition af hvordan Perceived Behavioral Control skal for-

stås189, nemlig som en vurdering af de muligheder folk har for at udføre adfærden. Ajzen defi-

nerer blandt andet andre mennesker som en vigtig faktor her, hvilket stemmer overens med 

hvordan respondenterne forholder sig til brug af kondom, og man kan også hurtigt udelukke 

prisen eller tilgængeligheden som barrierer, da kondomer er billige og nærmest kan fås overalt. 

En respondent i gruppe tre forklarer hvordan en person kan fungere som barriere: 

Ju: Jeg synes faktisk det er blevet sådan lidt tabubelagt. Jeg synes godt det 

kan være sådan, jeg føler mig virkelig nederen hvis jeg skal være sådan: ‘ Ej 

jeg vil have du bruger kondom’ Og drenge der er sådan: ‘Ej det gider jeg 

ikke, ej kom nu please kan vi lade være’ Hvor det bare sådan, jeg synes fak-

tisk ikke det er noget man burde diskutere190 

Hvad man kan se ud fra dette citat er at denne respondent udtrykker at hun oplever en meget 

stor følelsesmæssig modstand, eller barrierer, mod brug af kondom191 som dermed kan påvirke 

følelsen af kontrol, i forhold til brug af kondom. Hendes motivation til at bruge kondom influ-

eres her, af den holdning som dem hun skal bruge det med har. På den måde har hun ikke 

længere fuld kontrol over sin adfærd.  

En anden måde det kan ses på bliver udtrykt i gruppe et: 

M: (...) Man kan sige: ‘ Finder du et kondom frem?’ Jeg tror der er mange, 

de tøver med at tage det frem fordi ‘ ej hvad nu hvis hun rent faktisk ikke vil 

have sex?’ (...) Det der med, det er da svært at overvinde sig til at spørge ‘øh 

                                                 

188 F.eks. til andre sygdomme eller sår 
189 Ajzen 1991, side 182 
190 Gruppe tre, side 125  
191 Se desuden respondent Mo eller Me i gruppe to 
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er du klar nu? Er det nu jeg skal finde det frem?’ Den der situation der må-

ske bliver lidt kunstig at man sådan er ikke helt klar over om den anden ‘ Vil 

du det her eller hva?’192   

Her ses at ens egen tvivl omkring situationen skaber en barriere i forhold til at overholde 

social protokol. Gentagne oplevelser af denne karakter, eller som i tidligere citat193 med mod-

stand, leder også over til den sidste del af teorien om temporal choice, nemlig representation, 

fordi det kan forstås som en fortolkning af den situation man forventer at befinde sig i forbin-

delse med brug af kondom. Det er som nævnt, det første af de tre begreber der sker i praksis, 

og dermed vigtigt i forhold til hvordan tidshorisonten udformer sig.  

7.1.4. Determinanten Fear and Risk Appraisal sat i forhold til hvordan frygt opfattes 

Som sidste del af analysen skal den nye determinant efterprøves i respondenternes svar. Man 

kan på den måde få en ide om, hvorvidt frygten stadig spiller en rolle i forhold til at få respon-

denterne til at ændre adfærd. Frygt italesættes i alle grupperne, og der er respondenter i flere 

grupper der nævner hårde tal omkring kønssygdomme, som noget der kan være virkningsfuldt 

for at få dem til at ændre adfærd194. Det understøttes også af respondent Fi gennem hans citat 

om kønssygdommes frekvens: 

“Fi: Jeg tror ikke at sådan unge nu tænker på det, fordi der er ikke alle de 

der kønssygdomme som der var engang da vores forældre var unge195.” 

Hvis dette er den generelle holdning, kan det tolkes som udtryk for en meget lav threat appeal 

hos det yngre segment. 

I denne gruppe har også respondent Mo stort fokus på at tale om, at man skal skræmmes til 

at bruge kondom, ved at vise den direkte konsekvens af ikke at bruge kondom196. Hvad der kan 

udeledes af det, er at der tydeligvis er en lav threat appeal hos disse respondenter, og at de 

derfor ikke nødvendigvis behøver udvise efficacy. Man kan også se at risk estimation er lav, i 

lighed med tidligere undersøgelser, eftersom respondenterne, særligt i gruppe to, ikke mener at 

det er noget der rammer dem eller de evner at sige fra: 

                                                 

192 Gruppe et, side 101-102 
193 Gruppe tre, side 125 
194 F.eks. respondent Fi og Ma 
195Gruppe to, side 107 
196 Se gruppe to, spm 1 eller øv 1 
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Mo: Jeg har slet ikke lyst til at være sammen med en hvis jeg ved at der er en 

chance for at hun har en kønssygdom. Eller har været sammen med mange. 

Eller jeg vidste at hun måske havde det. Så ville jeg vælge at sige ‘nej’. 197 

 Respondent Mo beskriver altså her, hvordan han mener, at han kan kontrollere den risiko han 

udsættes for, og understreger dermed også det optimistiske bias omkring adfærd der relaterer 

sig til frygt. Og han er ikke alene i denne antagelse eftersom også respondent K i gruppe et 

udtrykker, at man kan udøve denne form for selvkontrol i forhold til seksuelle partnere198. Det 

kan derfor udledes at efficacy, ifølge visse af respondenterne, kan udøves blandt andet ved at 

vurdere de potentielle seksualpartnere man har.  

I samme gruppe ses også en decideret foragt for kønssygdomme hos en af respondenterne, 

hvilket også må ses som et tydeligt udtryk for, at hendes risk estimation er meget lav i forhold 

til kønssygdomme, som kan ses i følgende diskussion mellem moderator og respondenterne: 

“Me: Især ikke fordi at så kan man gå til lægen og få en pille og bliver rask 

igen. 

F: Med nogle af dem kan man, ikke allesammen. 

La: Lige præcis! 

Me: Nå men så kan man få mange piller. 

F: Der er nogle af dem der er kroniske. 

Me: Jae men du kan også leve med AIDS. Piller piller piller!”199 

På trods af denne lave risk estimation, er det ikke nødvendigvis noget der går igen hos alle. 

Respondent Ma nævner at hun har en ven der konstant er bange for at han har fået HIV200, men 

denne person er også i hvad man i Danmark vil kalde for risikogruppen201. Han udviser dermed 

en mere realistisk risk estimation i forhold til respondenterne. Det vides ikke hvor gammel 

respondentens ven er, men det er ikke umuligt at alderen har en betydning for, hvor højt en 

person vurderer sin risiko til at være, eftersom de ældre respondenter i fokusgrupperne generelt 

omtaler kønssygdommene med mere respekt end den unge gruppe. Hvad dette skyldes er svært 

                                                 

197 Gruppe to, side 109 
198 Gruppe et, side 84 
199 Gruppe to, side 110 
200 Gruppe et, side 88 
201 http://www.netdoktor.dk/sygdomme/fakta/hiv_aids.htm - Homoseksuelle mænd, stofmisbrugere og perso-

ner der har dyrket ubeskyttet sex med mennesker i udsatte lande 

http://www.netdoktor.dk/sygdomme/fakta/hiv_aids.htm
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at svare på ud fra hvad respondenterne siger, og derfor er det ikke noget der vil behandlet yder-

ligere i denne afhandling. 

Man kan også se at frygten manifesterer sig i andre former end direkte til kønssygdomme. 

F.eks. taler Ma om en ven, der frygter at gå til lægen202, og respondent M nævner203 også, at 

hun ikke bryder sig om det. Dermed kan man udlede at der ikke udelukkende skal tales om 

frygt for kønssygdomme, men også for ting der relaterer sig til andre aspekter omkring brug af 

kondom f.eks. i form af selve lægebesøget. Disse ting er ikke nødvendigvis farlige, men kan 

medføre en form for frygt, hvor ræsonnementet i så fald vil være, at udøve kontrol over for det 

de frygter.  

Det er i sig selv ikke overraskende, men i forhold til den generelle antagelse som mange 

respondenter udtrykker i forhold til brugen af p-piller giver denne holdning mening: 

“M: Man oplever også en ret stor forventning fra drengenes side om at pi-

ger, jamen de bruger da p-piller. Det der med graviditeten er den primære 

bekymring, så har de det sådan ‘ jamen den er jo nok klaret’204” 

Hvad respondenten her siger er altså, at den primære bekymring i forhold til ubeskyttet sex 

er graviditet, og ikke de potentielle kønssygdomme der findes, og p-pillerne forebygger i re-

spondenternes øjne risikoen for graviditet.  Ved at bruge denne antagelse kan man også forstå 

hvorfor graviditet for mange respondenter rangerer højere på listen over ting der for dem virker 

mere farlige end f.eks. kønssygdomme, som det ses i denne diskussion mellem respondenterne 

i gruppe et: 

“Al: Jeg har selv haft mange af de der one-night stands hvor man er så fuld 

og det er så sent at det bare er glippet kondomet ikke? Og så er det første jeg 

har tænkt på bare graviditet kontra kønssygdomme. Graviditet vægter mere, 

det er muligvis et barn.  

Ma: Det er en meget permanent ting. 

A: Men det er jo også mere skræmmende for fyren fordi han har bare intet at 

skulle have sagt hvis han har gjort den pige gravid. Hans liv er bare lige ‘flip 

a coin’, nå skal du være far eller skal du ikke være far. Så skal du betale bør-

nebidrag de næste 18 år eller ej?205” 

                                                 

202 Gruppe et, side 86  
203 Gruppe et, side 105  
204 Gruppe et, side 101 
205 Gruppe et, side 85 
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Graviditet figurerer derfor som en mere virkelig og skræmmende situation end kønssygdom-

mene, eftersom det i respondenternes øjne er en mere permanent ting i forhold til en kønssyg-

dom, selvom der reelt også eksisterer adskillige permanente kønssygdomme.  

Der er to ting i forhold til frygten for kønssygdomme der er vigtige, for det første at alle 

respondenterne vurderer at kønssygdomme er noget der påvirker deres adfærd206, på trods af at 

mange af dem gennem deres udtalelser udviser en vis foragt eller ligegyldighed overfor dem, 

for det andet at kun to respondenter vægter frygten for kønssygdomme så højt, at de ikke går 

på kompromis med brug af kondom i seksuel henseende207. Denne tvetydighed mellem respon-

denternes udsagn vil blive kommenteret yderligere på i kapitel otte. 

7.2. Hvordan påvirker frygt og p-piller kondombrug? 

I denne del af analysen vil de erfaringer der blev gjort i første del blive behandlet i dybden og 

sat i perspektiv til Sundhedsstyrelsens resultater og målinger. Desuden vil de holdninger som 

respondenterne har udtrykt omkring kampagnerne blive sammenlignet med hvad der er evalu-

eret. 

7.2.1. Frygtens rolle 

Frygt er, som beskrevet, ifølge mange moderne teorier den primære drivkraft for at ændre 

sundhedsadfærd. I denne afhandlings teorier er det typisk frygt for at komme til skade eller at 

blive syg der driver folk til at ændre adfærd. I resultaterne af fokusgrupperne er denne type 

frygt ikke fremtrædende, på trods af at alle respondenterne rapporterer at risiko for kønssyg-

domme er noget af det der er mest virkningsfuldt til at ville få dem til at ændre adfærd.  

Det ses blandt andet i form af at mange respondenter udtrykker at de ikke er bevidste om 

hvilke helbredmæssige konsekvenser kønssygdomme f.eks. udgør for mænd. De er i tvivl om 

der reelt er nogle, hvorfor de ikke reagerer med decideret frygt på dette område. Det er interes-

sant at de dermed modsiger sig selv i forhold til deres vurdering208. Weinstein understreger 

hvorfor dette er tilfældet:  

                                                 

206 Se øvelse to i alle grupper 
207 Se respondent E i gruppe et og respondent Ri i gruppe tre. 
208 Se øvelse to i alle grupper for uddybende 
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“There is a qualitative difference between the person who knows nothing 

about a hazard and the individual who has thought about the issue and has 

concluded that there is no risk209” 

Der analyseres derfor ud fra en blanding af disse to typer, eftersom respondenterne jo er be-

kendt med kønssygdommenes eksistens og hvad der associeres med disse, men ikke har til-

strækkelig information til at konkludere, at der er en egentlig risiko for dem, hvilket også kort 

blev belyst tidligere.  

Witte nævner, at der findes en række forskellige reaktioner på fear arousal210, hvoraf en af 

dem, defensive avoidance, passer på denne reaktion, simpelthen ved at man ikke anerkender en 

reel fare ved en handling. 

Frygten hos respondenterne er derfor ikke nødvendigvis bundet i frygt for kønssygdomme, 

men, som kan læses i mange af deres udsagn, i risiko for graviditet. Der er ikke tale om en frygt 

relateret til sundhed eller velbefindende at gøre, men i stedet en frygt for, at skulle tage påtage 

sig permanent ansvar og dels være bundet til et barn i meget lang tid og dels en relation til en 

person de ikke nødvendigvis har interesse i. Faktisk kan man udlede at der snarere er tale om 

en social frygt frem for en sundhedsmæssig. For mændene kan det være særligt skræmmende 

fordi de, som respondent A også fremhæver, ikke nødvendigvis har et valg211. 

7.2.2. P-piller og graviditet 

Som det blev vist i første del af analysen, og som fremgår meget tydeligt af fokusgrupperne, 

tilskriver respondenterne deres manglende vilje, eller lyst, til at bruge kondom det faktum at 

respondenternes største frygt, risiko for graviditet, ikke er en stor risikofaktor på grund af eksi-

stensen af p-piller.  

Brug af p-piller er i dansk kultur en integreret del af mange unge kvinders dagligdag, og 

således anvender omkring hver anden danske kvinde i målgruppen på p-piller212 og ca. en tred-

jedel af alle danske kvinder i alderen 15-44 år. Hvor frygtens rolle i beslutningsprocessen tid-

ligere blev diskuteret, kan man på baggrund af fokusgrupperne udlede at frygten og ansvarlig-

heden forsvinder på grund af p-pillernes udbredelse. Dette fordi graviditet ikke længere anses 

                                                 

209 Weinstein 1988, side 58 
210 Witte 1992, side 331-332 
211 Gruppe et, side 85 
212 http://www.sundhedsguiden.dk/da/temaer/alle-temaer/sex-og-samliv/fakta-om-praevention/p-pillerne-er-

stadig-paa;-toppen/ 
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som en risiko ved ubeskyttet sex. Hvad der også er meget tydeligt, er at brugen af p-piller er så 

almindelige i det danske samfund at der ikke stilles spørgsmålstegn ved brugen af dem. Det er 

meget tydeligt at se hvis man søger råd på f.eks. Netdoktor: 

”Selvom der, som her beskrevet, er mange sundhedsgavnlige og bekvemme 

virkninger af at tage piller, skal man huske, at p-piller som udgangspunkt 

skal bruges for at kunne opretholde et godt seksualliv uden angst for gravidi-

tet – altså som svangerskabsforebyggelse(...)213” 

Selvom der, efter dette citat, fremhæves at p-piller ikke beskytter mod seksuelt overførte syg-

domme, er det vigtigt at bemærke at der i dette citat understreges at p-piller er medvirkende til 

et godt seksualliv. Netdoktor er ikke en statslig hjemmeside for sundhedsinformation, hvilket 

naturligvis har en vis betydning for hvad der fremgår af den, men sitet fremhæver at det er 

blandt de hyppigst brugte sundhedshjemmesider i Danmark214 og artiklerne er typisk skrevet af 

specialister inden for feltet, hvilken også gør sig gældende for denne artikel. Den problematik 

der opstår her, er altså ikke at informationerne på siden ikke er korrekte, men at de kan være 

med til at opbygge en konstrueret forventning om korrekt og socialt accepteret adfærd, for hvis 

en læge siger at det er godt for en, må det jo være rigtigt, på grund af lægestandens socialt 

accepterede rolle på området.  

Det kan sammenholdes med den stigende usikkerhed blandt unge, der i efteråret 2015 blev 

diskuteret i flere avisartikler som ’12-talspiger’215. Hvis der eksisterer en stor grad af usikker-

hed, antages det at det dermed er lettere at påvirke målgruppen via sociale influenter.  

En måde at undersøge sammenhængen mellem p-piller og brug af kondom kan være at sam-

menligne med andre vestlige samfund, hvor frekvensen i brug af p-piller er sammenlignelig. I 

forbindelse med diskussionen af brug af kondom i Danmark, referer respondent Ma til ameri-

kanske tilstande og hendes erfaring med deres, ifølge hende, ‘bedre brug af kondom’ med føl-

gende udsagn: 

“Ma: Men det tror jeg er kulturelt i Danmark, sådan er det ikke med ameri-

kanere og franskmænd.216”    

                                                 

213 http://www.netdoktor.dk/sunderaad/fakta/p-piller.htm 
214

 http://www.netdoktor.dk/om.htm 

215 http://www.information.dk/502854 
216 Gruppe et, side 84 
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I Danmark har Sundhedsstyrelsen i forbindelse med lanceringen af ’Kun med Kondom’ kam-

pagnen for 2014 undersøgt målgruppens kondomvaner217. Der ses det, at ca. 60% af de ad-

spurgte brugte kondom, sidst de var seksuelt sammen med en ny partner. For USA og Frankrig 

er det ikke muligt at finde tal der er sammenlignelige med de danske, men det er muligt at finde 

tal for den overordnede brug hos seksuelt aktive heteroseksuelle i alderen 15-44. I USA havde 

omkring 25% af deltagerne i en undersøgelse brugt kondom den seneste måned218. I modsæt-

ning til den danske undersøgelse fremgår det ikke hvilken relation deltagerne har til dem de 

anvender prævention med, selvom det konkluderes at det sandsynligvis er med nye partnere. 

En anden undersøgelse støtter op om dette tal219, og oplyser at frekvensen stiger til hver tredje 

hvis de undersøgte er single. Denne undersøgelse er dog finansieret af Church & Dwight Co. 

Inc. 220 og dermed ikke nødvendigvis upartisk . Det er har ikke været muligt at finde lignende 

tal for Frankrig. I USA findes der, modsat i Danmark, kun få steder der lancerer kondom kam-

pagner221, hvilket naturligvis kan være med til at forstærke troen på at kampagnerne har en 

adfærdsændrende effekt.  Problematikken i forhold til dette er, at det er svært at finde tal der 

relaterer direkte til brug af kondom i relation til kønssygdomme samt den upartiske undersø-

gelse. Ud fra de fundne tal tyder det dog på at danske unge er bedre til at benytte kondom end 

i USA. 

Ma hævder også at man i USA og Frankrig bruger mere kondom fordi man i de lande er mere 

”konservative”222 omkring abort. Hvis man sammenligner officielle tal for aborter for kvinder 

i Danmark og Frankrig, kan man se at antallet af kvinder der årligt får foretaget abort er meget 

ens223 i forhold til per tusind kvinder. Dette hverken beviser eller modbeviser om Frankrig og 

USA er mere konservative, men det kan sige noget om at forskellen i seksualiteten i forhold til 

Danmark er minimal. Danmark er altså ikke enestående eller mere frisindet målt på antal aborter 

eller procentvis brug af p-piller.  

                                                 

217 http://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2014/~/media/C329B900894A4DEB998C2077836844A9.ashx 
218 http://www.aidsmap.com/Condoms-used-in-one-in-four-heterosexual-encounters-in-the-US/page/2571812/ 
219 http://www.nationalsexstudy.indiana.edu/ 
220 Virksomheden producerer Trojan kondomer, der er blandt de mest solgte i USA 
221 http://www.globalpost.com/dispatches/globalpost-blogs/global-pulse/washington-dcs-public-sector-condom 
222 Gruppe et, side 101 
223 http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/policy/WorldAbortionPoli-

cies2013/WorldAbortionPolicies2013_WallChart.pdf 
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Flere af de kvindelige respondenter fremhæver at de har sagt til mænd de har været sammen, 

med at de ikke er på p-piller, for at få dem til at bruge kondom, og respondent E siger endda at 

det er noget hun gør hver gang: 

“E: Ikke at jeg har one-night stands hele tiden men jeg er altid sådan: “nej 

jeg er ikke på p-piller, jeg bruger ikke noget såå.”224  

Dette kan man se som et udtryk for et ønske om at blive taget alvorligt, men samtidig også 

som et udtryk for at der er en bredt accepteret forståelse af hvordan mænd ser på brug af kondom 

og p-piller. Der er altså en tydelig perceived norm i forhold til mænds adfærd og hvordan denne 

kontrolleres, hvilket man må se som et udtryk for manglende tillid til, at mænd tager det nød-

vendige ansvar. Det er noget der også fremgår af respondenternes opfattelse af kampagnen samt 

udtalelser i forhold til, hvordan de opfatter adfærd hos andre225. 

Det er altså ikke nødvendigvis p-pillen der er den eneste årsag til at kondomer i Danmark ikke 

synes tiltrækkende for mænd. 

7.3. Passer kampagnerne til målgruppen? 

7.3.1. Respondenternes holdning til kampagnerne 

En vigtig pointe der adskiller resultaterne i fokusgrupperne fra Sundhedsstyrelsens kampag-

ner, er måden respondenterne anskuer virkningen af disse på. Mange respondenter hævder så-

ledes at de stort set er holdt op med at se tv226, og at deres hjerne ‘slår fra’ når de gør og der 

kommer reklamer. I stedet foreslår de forskellige alternativer til kampagnerne. I gruppe to er 

de særligt fortalere for mere og bedre seksualundervisning i folkeskolen, f.eks. gennem ‘sex 

uger’ og særlige årlige dage hvor der informeres om dette område227. Udover dette foreslås en 

række tiltag der ifølge respondenterne kan være med til at styrke kampagnen eller lede til ad-

færdsændring. 

                                                 

224 Gruppe et, side 84 
225 Se f.eks. gruppe et, side 92 eller gruppe to, side 114 
226

 Se særligt i gruppe to for eksempler på dette 

227 Gruppe to, spørgsmål to 



Frederik Lindholm Kristiansen 

 

Copenhagen Business School   Side 67 af 152 

Respondent Ju foreslår Go-Cards228 som en alternativ vinkel til kampagnerne229, dette medie 

benyttes dog allerede i kampagneuger, og mange nævner humor som vigtigt for at komme igen-

nem med det lidt kontroversielle emne230. Det er altså muligt at finde en lang række alternative 

forslag til kampagnerne blandt respondenterne f.eks. skræmmekampagner231 eller fokus på den 

yngre del af målgruppen232 

Vigtigheden af gruppe to’s ønske om mere seksualundervisning understreges blandt andet 

ved at respondent Fi ikke mener at der er nogen seksuelt overførte sygdomme, her klamydia, 

der er farlige for mænd233. Respondent Ju støtter ligeledes denne holdning da hun heller ikke 

mener at dette er tilfældet234. Med frygtens rolle i forhold til adfærdsændring in mente, er dette 

altså en afgørende faktor for brugen af kondom, da det burde være indlysende, at man ikke er 

bange for noget, man ikke tror der kan skade en.  

Hvad der kan udledes af dette er altså, at kampagnen forsøger at påvirke målgruppen på et 

område der bør være respekt for, af hensyn til ens personlige sundhed, men at det ikke har den 

ønskede virkning på målgruppen fordi de ikke indser den alvor der forbindes med sex uden 

kondom. Respondent Mo nævner skræmmekampagner en del gange i forbindelse med øvelse 

1, og særligt følgende udsagn understreger manglen på alvoren: 

“Mo: Altså jeg ville nok føle mig mere skræmt hvis der kom en hel masse 

grimme billeder op af kønsorganer som ikke havde brugt kondom. Det ville 

nok få mig lidt mere til at bruge kondom end hvis man bare tænker: ‘Jamen 

så har hende der eller ham der også været der’. Man ville nok blive lidt mere 

skræmt, ellers tænker jeg ikke over det. Ikke sådan der ihvertfald.235” 

 

Viden, eller realiteter, omkring de konsekvenser brugen af kondom kan afhjælpe er altså li-

geså vigtige som selve intentionen omkring dette. Man kan forestille sig at intentionen kan være 

nok så stor til at bruge kondom og at man ikke ønsker at have en sygdom, men hvis ikke man 

                                                 

228 Dette medie bruges dog allerede i kampagneugen 
229 Gruppe tre, side 133-134 
230 Se bl.a. gruppe to, side 111 
231 Se gruppe to 
232 Gruppe et, spm to 
233 Gruppe to, side 114 
234 Gruppe tre, side 128 
235

 Gruppe to, side 108 
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kan se en alvorlig konsekvens af ikke at gøre det, kan det for mange være svært at omsætte i 

praksis.   

I gruppe to sås en yderst interessant definition af hvorfor brug af kondomet hos dem var lavt, 

nemlig at de har en defineret social gruppe som de færdes i. Dette skal forstås som at de over-

vejende ikke er seksuelt sammen med nogen uden for denne gruppe, selvom respondent Me 

fastholder at de også er sammen med andre236. De mener at dette betyder, at de altid er klar over 

hvem i gruppen der har en kønssygdom og dermed har mulighed for at undgå disse personer 

seksuelt. 

Det er en interessant form for social konstruktion de dermed fremviser. Den kan være med til 

at forklare adfærd, der kan kategoriseres som værende irrationel i forhold til brug af kondomer, 

og den fremviser også et andet aspekt der kan være vigtigt at undersøge videre, nemlig tillid i 

forhold til andre mennesker. Gert T. Svendsen fremhæver begrebet ’tillid’ som et helt centralt 

begreb i det danske samfund237, og netop dette kan man se i denne gruppe. De stoler på hinanden 

fordi de har kendt hinanden i lang tid og er meget tætte. Respondent Mo beskriver ligeledes en 

lignende holdning til folk uden for gruppen: 

“Mo: Jeg tror ikke der er nogle af os der er så vilde at vi bare tænker: ‘Okay 

hende der ser lækker ud, vi skal kneppe’ Så ville man også lige prøve at 

snakke lidt med dem og hvis de så virker meget søde og rare så er det nok 

ikke nogle der har været sammen med hundreder og har alle mulige kønssyg-

domme238.” 

Hans ræsonnement er altså at ‘søde’ mennesker ikke har kønssygdomme, og dermed kan man 

stole på dem. Tillid er altså helt centralt for adfærden hos denne gruppe, og rygter om at nogen 

er smittet, kan ødelægge den. 

Tillid er derfor en ikke uvæsentlig del af hvad respondenterne taler om, og respondent K 

nævner også at man typisk vil vurdere om folk er til at stole på i forhold til deres valg af part-

nere239.  

                                                 

236 Gruppe to, side 120 
237 Svendsen, 2012 
238 Gruppe to, side 110 
239 Gruppe et, side 84 
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Tillid i sig selv kan også ses som en form for temporal choice eftersom det typisk beror på en 

formodning om at en anden person udfører en handling på et senere tidspunkt240 

7.3.2. Segmenteringen af målgruppen 

Hvad der er interessant at se på, er forskellen mellem denne undersøgelse, og de evalueringer 

der foreligger via Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Den første problematik der opstår i forbin-

delse med dette er at der ikke vurderes konsekvent på kampagnen. f.eks. er der ikke vurderet 

på kampagnen i 2014241 og det er endnu uvist om der kommer en vurdering for 2015. Derudover 

er selve informationen om kampagnerne ikke opdaterede på hjemmesiden, ligesom det er svært 

at datere fundet kampagnemateriale. 

Alt dette gør det meget svært at lave en samlet vurdering af den tilgang der benyttes af Sund-

hedsstyrelsen ligesom det gør det sværere at sammenligne de resultater der er fundet i denne 

afhandling. 

En ting der er yderst interessant er, at der i vurderingen der sammenholder mange forskellige 

kampagner fra 2008-2012 lægges meget stor vægt på det uddannelsesniveau som responden-

terne har242. Det er især de kortuddannede der skrives og konkluderes på, og hvordan disse 

bedst påvirkes. 

I forhold til de resultater som blev fundet i fokusgrupperne er dette interessant fordi stort set 

alle respondenterne i gruppe et og gruppe tre læser på en længere videregående uddannelse på 

universitetsniveau, og alligevel rapporterer at de har haft sex uden kondom eller nok ville have 

det hvis de ikke havde et243. I modsætning til dette kan man se gruppe to, der ligger inden for 

Sundhedsstyrelsens fokusområde ved at have eller at være i gang med at tage en kort videregå-

ende uddannelse, som slet ikke mener at kampagnen passer på dem. Bl.a. siger respondent An 

følgende:  

“An: Altså jeg bliver i hvert fald ikke rigtig påvirket af det. Jeg har intet 

imod det.244” 

                                                 

240 Bamberger, 2010 
241 http://sundhedsstyrelsen.dk/da/kampagner/evaluering  
242 http://sundhedsstyrelsen.dk/~/media/F85AE0FCF4D140F3B0B4BF39E6265D7C.ashx 
243 Se bl.a respondent M og A i gruppe et eller respondent Ju i gruppe tre 
244 Gruppe to, side 107 

http://sundhedsstyrelsen.dk/da/kampagner/evaluering
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I den efterfølgende diskussion fastslår en række af respondenterne at kampagnerne slet ikke 

påvirker dem eller at de ikke forstår den245, hvilket står i kontrast til de fund som kampagne 

evalueringerne har gjort.  

7.3.3. Hvad evalueringerne måler på 

Den måde hvorpå evalueringerne af kampagnerne måler på synes ikke at være tilstrækkelig 

for at kunne indfange alle nuancer der findes i forbindelse med kampagnerne. Eksempelvis er 

den udprægede kvantitative tilgang til evalueringen af data problematisk da den ikke lader mål-

gruppen definere nye eller alternative tilgange til hvordan de bedst påvirkes som f.eks. sås i 

fokusgruppe to, hvor respondenterne definerede både bedre seksualundervisning og kampagner 

der oplyser mere gennem frygt som virkemidler der kunne påvirke dem.  

I evalueringen fra 2013246 måles der desuden slet ikke på virkning, men udelukkende på ek-

sponering i forhold til kampagnerne, og her ses det at kun omkring 50% af målgruppen synes 

at kampagnen er relevant for dem. Evalueringen mangler derfor at stille det afgørende ‘hvorfor’ 

spørgsmål i forhold til kampagnerne. 

7.3.4. Sundhedsstyrelsens konklusioner 

Hvis man i stedet ser på de konklusioner som Sundhedsstyrelsen laver i forhold til virkningen 

af kampagnen kan man se en sammenhæng mellem de fundne data og konklusionerne fra første 

evaluering fra 2009247. Her findes således både ideen om at sex ikke længere kan medføre noget 

farligt, en problematik om at mænd ikke tager nok ansvar samt at kondomer ses som noget 

uønsket. 

Disse ideer berøres alle i fokusgrupperne hvor disse konklusioner alle diskuteres meget248. 

I forhold til the Behavioral Intention omkring at bruge kondomer er evalueringen ikke kritisk 

nok til at reflektere den reelle adfærd hos brugerne. Det rapporteres at ni ud af ti249 vil benytte 

kondomer næste gang de har sex med en ny partner, og at dette niveau fastholdes i perioder 

                                                 

245 Gruppe to, øvelse 1 
246 http://sundhedsstyrelsen.dk/da/kampagner/~/media/CDCA1BA202A741EBB5508B097FBA7866.ashx 
247 http://sundhedsstyrelsen.dk/~/media/3CE35F85C37D421BA61025F4A719730E.ashx 
248

 Se f.eks. gruppe et, side 83-84 for ansvar, gruppe to, side 107 for sygdomme og gruppe tre og spørgsmål tre 

for kondomer. 

249
 http://sundhedsstyrelsen.dk/~/media/3CE35F85C37D421BA61025F4A719730E.ashx, side 21 

http://sundhedsstyrelsen.dk/~/media/3CE35F85C37D421BA61025F4A719730E.ashx
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hvor der ikke er kampagner. Selvom dette kan være med til at bekræfte Yzer et als resultater 

omkring et generelt højt niveau af brug af kondom, forklarer det ikke vigtigheden af f.eks. p-

pillers rolle i beslutningsprocessen.  

Det er en problematik der slet ikke tages hånd om eller fokuseres på hos Sundhedsstyrelsen, 

der udelukkende ser på i hvor høj grad kampagnerne når ud til målgruppen og om målgruppen 

selv synes at det er relevant for dem, hvor det på baggrund af fokusgrupperne kan ses, at dette 

ikke nødvendigvis er den rette tilgang, eller den tilgang der giver det bedste resultat i evalue-

ringen af kampagnernes effekt. 

7.4. Sammenfatning 

I ovenstående blev respondenternes udsagn sat i forhold til de determinanter der forinden var 

blevet opstillet. Gennem dette sås det, at alle determinanterne, gør sig gældende når man skal 

undersøge brug af kondom blandt målgruppen, dog er frygt determinanten primært influeret af 

frygten for graviditet snarere end ubehag.  

De vigtigste konklusioner der kan laves på dette grundlag er den store betydning p-piller har 

på brug af kondom samt at graviditet i højere grad har overtaget rollen som den primære frygt, 

i stedet for klamydia og HIV/AIDS. 

 Det sås at frygten for kønssygdomme stort set ikke var til stede, særligt hos fokusgruppe to, 

hvor respondenterne var blandt den yngste del af målgruppen. Dette tilskrev de selv manglende 

undervisning og information på området. Frygten for at blive udsat for en ubehagelig kønssyg-

dom var i overvejende grad ikke til stede hos respondenterne i fokusgrupperne, hvilket var 

overraskende i forhold til den opstillede nye determinant.  

I forlængelse af de udledte problemstillinger i forhold til p-piller og graviditet blev der ana-

lyseret på sammenhængen mellem fokusgruppernes resultater og de evalueringer Sundhedssty-

relsen har lavet. Her sås det at Sundhedsstyrelsens evalueringer ikke stemte overens med hvad 

respondenterne diskuterede og mente omkring brug af kondomer.  

Evalueringerne har ligeledes et stærkt fokus på segmentering i forhold til kort uddannede 

unges vaner i forhold til unge der går på en lang videregående uddannelse. Noget der i fokus-

grupperne sås ikke at være afgørende for hvilken adfærd der er i forhold til brug af kondom.    
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8. DISKUSSION 

I dette afsnit diskuteres de resultater der fremkom i analysen og hvordan de påvirker brugen af kondom. 
Desuden diskuteres sammensætningen af de tre fokusgrupper og hvilken betydning denne har for de data 
der er indsamlet. 

8.1. Diskussion af resultaterne 

Dette afsnit vil starte med kort at diskutere hvad der i analysen af fokusgrupperne er fundet 

frem til i forhold til den opstillede model. Dernæst vil problematikkerne der er i forhold til de 

fokusgrupper der er afholdt, og hvordan dette kan have indflydelse på pålideligheden af de 

indsamlede data, blive behandlet. 

8.1.1.  

Et klart hovedtræk i analysen har været p-pillers virkning på brugen af kondom. Da brugen 

af disse, legitimerer at det ikke er nødvendigt at bruge kondomer af frygt for uønskede børn, 

skaber det et andet fokus omkring kondomernes anvendelighed. Det viser også at frygt mod al 

forventning ikke spiller den store rolle i forhold til adfærdsændring som de eksisterende teorier 

fastholder. Der udtrykkes dog en vis bekymring hos mændene i forhold til de kvinder der for-

modes at lyve om at de bruger p-piller. Denne bekymring virker dog ikke til at gå igen hos alle 

mændene ligesom ingen fortæller om, at de reelt har haft sådan en oplevelse, det er snarere et 

rygte de har hørt. Det er derfor svært at fastholde at dette er en generel holdning hos mænd.  

De fleste af respondenterne udtrykker at de stoler enormt meget på deres medmennesker, og 

dem de er seksuelt aktive med. Det er et træk der går igen på tværs af alle grupperne og deles 

mellem både mænd og kvinder. Særligt vurderingen af andre ser dermed ud til at have betyd-

ning for om målgruppen vælger at bruge kondom. To at mændene, Mo og K, taler om at man 

altid kan vurdere dem man er sammen med, og respondent La udtaler ligeledes at der er tale 

om en vurderingssag. Det må ses som værende et udtryk for at der hos respondenterne i alle 

grupperne eksisterer en stor tillid til deres medmennesker, og at dette har betydning for deres 

brug af kondom.  Det er et område der er relevant at undersøge yderligere, da det potentielt kan 

betyde at der skal tilføjes endnu en determinant til referencemodellen for at denne kan forudsige 

adfærd korrekt. 
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Frygt determinanten var også et område hvor det sås at der var en uoverensstemmelse mellem 

den opstillede model og hvad respondenterne talte om. Frygt var ikke i nævneværdig grad re-

præsenteret hos respondenterne, da kun to af de i alt 18 respondenter udtalte decideret frygt for 

kønssygdomme.  

Det kom desuden frem at de offentlige vurderinger ikke har det rette fokus i forhold til at 

afklare om kondomkampagnerne er succesfulde hos målgruppen, men snarere hvor bredt det 

favner og i hvor høj grad målgruppen kan genkende budskabet. Det er naturligvis ikke uden 

betydning at kampagnen bliver set af den rette målgruppe, men analysen har vist at der er nogle 

underliggende kulturelle og sociale faktorer der ser ud til at spille ind også, og at disse i højere 

grad er med til at påvirke brugen af kondom.  

For at styrke de ideer og udsagn de forskellige respondenter i grupperne kommer med, vil der 

med fordel kunne laves yderligere kvalitative undersøgelser dels for at se om de uoverensstem-

melser der er omkring frygt determinanten er udbredte, og dels for at undersøge om p-pillernes 

indvirkning på adfærd er så stor som det er fundet i udarbejdelsen af denne afhandling.  

Eftersom den kvalitative metode er meget lidt repræsenteret i forskning omkring brug af kon-

dom kan denne afhandlings konklusioner ses som et studie af hvilke områder der er involverede 

i beslutningsprocessen i forhold til brug af kondom, og derfor ligge til grund for mere dybde-

gående analyser af f.eks. frygt og tillid i forhold til danske unges kondomvaner. 

8.2. Interaktionerne respondenterne imellem 

Det er ikke uden problemer at der er forskel på de grupper der er brugt i denne afhandling, 

eftersom de reaktioner man vil få må antages at være meget forskellige afhængig af om man 

bruger en gruppe der allerede har en konstrueret interaktion eller om man har en gruppe der 

først skal definere dette.  

I forhold til respondenternes interaktion er det vigtigt at anerkende de to typer grupper der 

eksisterer i den indsamlede data, nemlig gruppe et og tre som er sammensatte grupper, og 

gruppe to som består af en allerede eksisterende gruppering af venner og som dermed alle sam-

men kender hinanden og må antages at have definerede roller i gruppen. I denne gruppe ses det 

i spørgsmål et at respondent Mo tager en ledende position og driver samtalen videre. Dette 

skaber naturligvis en problematik i forhold til de fund der gøres i denne gruppe, eftersom det 

ikke er til at vide i hvor høj grad de andre respondenter i gruppen påvirkes af respondent Mo, 
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og om der oftere opnås enighed i forhold til ting han mener. Umiddelbart synes dette dog ikke 

at have haft en betydning, eftersom gruppens diskussion er foregået efter de samme temaer som 

de to andre gruppers. 

De temaer der er kommet ud af de afholdte fokusgrupper er ikke fuldt repræsentative for 

målgruppen, forstået på den måde at der er en skævhed i forhold til alders og- kønsfordelingen 

af respondenterne, med syv mænd og elleve kvinder i alt. Desuden er skævheden i forhold til 

alder markant, eftersom tolv af respondenterne er over 20 år gamle. Dette skaber et problem i 

forhold til at kunne lave en generel vurdering af de udsagn der fremsættes af gruppe to. 

De meget få mandlige respondenter i fokusgrupperne er også en problematik i sig selv, og i 

interaktionen kan ses det hvorfor. I gruppe et, hvor det meste af diskussionen i gruppen foregår 

mellem fire respondenter, er kun en enkelt af dem en mand og han er ikke den respondent der 

fører ordet i samtalen. Det kan betyde at samtalen i høj grad defineres ud fra kvindelige inte-

resser, og at den ene mandlige respondent, K, i høj grad må erklære sig enig med kvinderne for 

at være en del af diskussionen.  

I forhold til variationen i respondenternes uddannelsesniveau opstår der også en problematik 

i forhold til resultaterne. Man kan på dette grundlag alene med fordel lave inddelinger i mere 

snævre fokusgrupper.  Med et par enkelte undtagelser er alle respondenterne i gruppe et og tre 

i gang med en lang videregående uddannelse på universitetsniveau. Samtidig er kun en enkelt 

af respondenterne i gruppe to under uddannelse på en erhvervsskole, hvor resten har gået eller 

stadig går på gymnasiet. Det er derfor svært at sige noget om hvordan kortuddannede kvinder i 

alderen 20-22 har det med brug af kondom, eftersom ikke alle uddannelses- og aldersniveauer 

er ligeligt repræsenteret. På trods af denne problematik, viser resultaterne dog at Sundhedssty-

relsens fokus på lavt uddannedes medieforbrug ikke nødvendigvis kan bruges til at forklare 

brug af kondom, eftersom deltagerne med længere uddannelser ikke synes at bruge kondom 

mere end dem med korte.  

Man kan derfor med fordel udvide antallet af fokusgrupper yderligere, dels for at skabe en 

bedre balance mellem kønnene og dermed se hvad der har betydning for disse, og dels for at 

kunne skabe og undersøge flere, mindre dele af målgruppen f.eks. en gruppe med 15-17 årige 

kvinder. Udvidelsen af antallet af fokusgrupper vil også kunne give svar på om den manglende 

frygt for kønssygdomme hos respondenterne i denne afhandling ses hos flere grupper, og om 

p-pillerne har den effekt som det antages. 
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9. KONKLUSION 

I dette afsnit konkluderes på opgavens problemformulering på baggrund af de vigtigste dele af analysen 
og de fund der er gjort der.   

Denne afhandlings problemformulering er at undersøge ’Hvordan er offentlige sundhedskam-

pagners evne til at påvirke sundhedsadfærden hos den målgruppe de er rettet mod?’. En kvali-

tativ undersøgelsesmetode blev brugt på tre fokusgrupper til at afdække, hvad der blandt re-

spondenterne særligt blev lagt vægt på i forhold til brug af kondom.  

Ud fra den allerede eksisterende litteratur indenfor sundhedsadfærd, er det tydeligt, at frygt 

er drivkraften i ændring af netop denne type adfærd. Det blev dog vurderet, at mange af de 

eksisterende modeller ikke var tilstrækkelige til at kunne forklare brug af kondom, eftersom 

frygt ikke blev vurderet til at være altafgørende for brug af kondom. The Theory of Planned 

Behavior blev derfor valgt som referencemodel for denne afhandling, og denne blev udvidet 

med en yderligere determinant i form af frygt. 

 

I analysen sås det, at udvidelsen af referencemodellen ikke kunne understøttes i forhold til 

respondenternes udsagn. De vurderede ikke, at seksuelt overførte sygdomme var af tilstrække-

ligt farlige for dem til, at de skulle bekymre sig om det, og hos de fleste respondenter var frygten 

for graviditet langt mere fremtrædende.  

Brugen af p-piller var dog med til at udviske denne frygt, eftersom de mandelige respondenter 

i høj grad havde en forventning om at kvinder de er seksuelt sammen med, benytter p-piller 

som prævention. Og da langt størstedelen af de kvindelige respondenter benyttede p-piller, var 

dette heller ikke en frygt de reelt var påvirkede af. 

Altså var frygt ikke nævneværdigt tilstede hos respondenterne som følge af p-pillernes gene-

relle udbredelse. 

Dermed er målgruppens vigtigste motivation til at ændre adfærd ikke kønssygdomme, men i 

stedet sikring mod graviditet. Og eftersom p-piller i høj grad forhindrer dette, er motivationen 

primært på følelsen i forbindelse med brug af kondom. 

Særligt for mændene blev følelsen derfor tillagt stor værdi i forhold til om de havde lyst til at 

benytte kondomer.  
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For mange havde det ligeledes stor betydning for dem, om deres partner havde en holdning 

til om der skal benyttes kondom, og andres holdning blev generelt tillagt stor værdi, i forhold 

til hvordan brug af kondom blev opfattet. 

 

Kampagnernes effekt på normalisering af brug af kondom var heller ikke overvældende. Ge-

nerelt blev der udtalt skepsis omkring kampagnernes budskab, og respondenterne mente ikke 

at, det var passende for netop deres målgruppe. Respondenterne mente ikke, at kampagerne er 

relevante for dem, fordi de kan ikke genkende sig selv i dem. Der var også overvejende kon-

sensus om, at kampagnerne lægger ansvaret for brug af kondom over på kvinderne, og at det 

dermed legitimerer, at mænd ikke nødvendigvis skal tage ansvar. Normalisering af adfærd sås 

ikke som følge af kampagnerne men snarere gennem rollemodeller og opinion leaders i sam-

fundet og via de medier, som respondenterne bliver eksponeret for. 

I forhold til hvad der ville virke på dem, mente respondenterne bl.a., at skræmmekampagner 

og mere direkte information om kønssygdomme ville være langt mere virkningsfuldt for dem 

end de eksisterende kampagner. Særligt bedre seksualundervisning i skolen var her et vigtigt 

punkt. Ønsket om skræmmekampagner sås dog som modstridende til den manglende bekym-

ring i forhold til kønssygdomme. 

På baggrund af respondenternes udsagn og holdninger til kampagnerne og seksualitet, kan det 

konkluderes, at Sundhedsstyrelsens ’Kun med Kondom’ kampagner ikke i øjeblikket påvirker 

målgruppen i så høj grad, som det ønskes. Dette tilskrives dels p-pillernes udbredelse og den 

dermed manglende frygt for graviditet, og dels at kønssygdomme ikke skræmmer målgruppen 

i nævneværdig grad på grund af manglende viden om dem. 

Kampagnernes evne til at påvirke målgruppen der derfor ikke tilstrækkelig til at det vil med-

føre en egentlig adfærdsændring. 
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10. PERSPEKTIVERING 

I dette kapitel perspektiveres kort til hvordan denne afhandlings resultater kan bruges til at skabe bedre 
og mere virkningsfulde kondomkampagner, og hvilke virkemidler der skal fokuseres på. 

Denne afhandlings konklusioner viser tydeligt, at der eksisterer en række mangler, i forhold til 

hvordan kondomkampagner skal afvikles for at være virkningsfulde på deres målgruppe. 

For det første er det vigtigt, at der ikke udelukkende evalueres kvantitativt, men ligeledes vur-

deres kvalitativt, eftersom underliggende problematikker i forhold til kampagnerne ikke er syn-

lige i kvantitative studier. Selvom kvantitative studier kan give et godt overblik, er mulighe-

derne for at opdage nye problematikker for begrænsede til, at denne metode alene kan bruges 

til at evaluere kampagner. 

For det andet ses den største indflydelse på kondombrug ikke i form af kampagner, men i stedet 

i samfundet. Det skal forstås som, at opinion leaders er med til at definere acceptabel adfærd 

omkring kondombrug, både i form af den direkte holdning til kondomer som målgruppen præ-

senteres for men også gennem holdning til indirekte faktorer. P-piller repræsenterer den mest 

indflydelsesrige indirekte faktor i forhold til ændring af adfærd, og den indflydelse disse har på 

kondombrug er overvældende i forhold til deres udbredelse i målgruppen. Derfor er dette et 

område, der med fordel kan undersøges yderligere.  

For det tredje er det vigtigt, at målgruppen oplyses korrekt, om de konsekvenser der kan være 

ved ubeskyttet sex, herunder særligt hvordan klamydia kan påvirke mænd, da særligt de er 

ubekendte med den egentlige risiko ved kønssygdomme. Det er et tydeligt problem, at respon-

denterne i målgruppen ikke vidste nok om følgevirkningerne af seksuelt overførte sygdomme, 

og på dette grundlag vurderer, at de, selvom de ikke ønsker at blive syge, ikke bliver syge nok 

til, at det har en egentlig adfærdsændrende effekt. Information om seksuelt overførte sygdomme 

er derfor vigtigt for at målgruppen kan påvirkes. 
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12. BILAG 
 

12.1. Transskribering af fokusgruppeinterviews 

 

12.1.1. Gruppe et, 22-25 år 

 

Respondenter: Ma,25 (Kvinde), M,24 (Kvinde), K, 22 (Mand), A, 24 (Kvinde), E,23 

(Kvinde) og Al,24 (Mand) 

 

Spm 1 
 

F:Så er første spørgsmål sådan set hvordan i har det med kondombrug 

 

A:Sådan helt generelt? 

 

F: Helt generelt 

 

M: Ens eget eller? Sådan helt generelt? 

 

F: Helt generelt 

 

M: Helt generelt noget man bør gøre 

 

Al: Det er nødvendigt ikke? 

 

Alle griner 

 

E: Ihvertfald hvis det lige er sådan et one-night stand der så er det måske en meget god ide, 

helt sikkert 

 

M: Det er min opfattelse at det ikke bliver brugt så meget som det burde 

 

Ma: ja, det er jo ikke ensbetydende med at det bliver gjort. 

 

A: Jeg tror der er ret mange der har de der helt vildt gode intentioner 

 

Alle: Ja 

 

A: Og man så tænker, det er noget man skal gøre, og når man så er i situationen er man sådan 

lidt: Går den så går den. 

 

K: Det er lidt ligesom den der cykelhjelm jeg har som jeg ikke rigtig bruger 
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Alle griner 

 

M: Det er rigtigt 

 

A: Lige præcis 

 

Ma: Jeg ved ikke om det afhænger af køn, men altså jeg bor sammen med to drenge og de er 

pisse ligeglade, de er så ligeglade. Men det går ud over dem i sidste ende kan man sige, hvis 

de fanger et eller andet. 

 

M: Jeg synes også der er mange tilfælde hvor spørgsmålet slet ikke kommer op. Det er sådan 

ved one-night stand, der er ikke nogen der spørger først sådan, ‘har du egentlig lige’, det bli-

ver bare sådan, det gør vi nok ikke og de fleste piger tager p-piller så drengene er sådan ‘det 

har hun nok styr på. 

 

Ma: Men det tror jeg er kulturelt i Danmark, sådan er det ikke med amerikanere og fransk-

mænd. 

 

K: Er det ikke noget med altid lige at afveje situationen? Altså man får lige et indtryk den per-

son man skal, ja hygge sig med, og så tænker man, er det her en person hvor det måske virker 

som en god ide at bruge det. Det kan godt være at personen er skide sød, men at du stadigvæk 

tænker, det er nok en god ide lige at..  

 

A: Tage sådan et hygiejne tjek? 

 

Ma: Pigen kan jo også godt bare være mere insisterende. Det er jo ikke ensbetydende med at 

det skal være fyrens ansvar. 

 

Alle: Nej 

 

A: Det er rigtigt 

 

Ma: Det er jo ikke ham der bliver gravid 

 

E: ikke at jeg har one-night stands hele tiden men jeg er altid sådan: “nej jeg er ikke på p-pil-

ler, jeg bruger ikke noget såå. 

 

Ma: Jeg har faktisk også nogle gange sagt at jeg ikke er på p-piller selvom man er. 

 

E: Det er sådan “the rule”. 

 

M: Men det burde ikke være nødvendigt. 

 

Ma: Det er lidt trist måske. 

 

A: Det er også sådan lidt en praksis, altså ville man så lade være, altså hvis man ligger der i 

situationen og man virkelig gerne vil og man begge to har intentionen om at man gerne vil 
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bruge kondom men ikke har et, ville man så lade være bare fordi man ikke havde det? Det 

ville man jo ikke. 

 

E: Jeg ville! 

 

A: Så tror jeg man tænker: Når det var ærgerligt! Vi prøvede i det mindste! Vi havde intentio-

nen 

 

Ma: Det er jo også bare blevet nemt efterhånden eller det er lidt skræmmende, de der dagen 

der på piller og alle de der ting. 

 

Alle: Ja 

 

A: Men det er jo også sådan lidt graviditet man er mest bange for, hvilket egentlig også er un-

derligt. 

 

M: Og ikke kønssygdomme 

 

Alle: Ja 

 

M: Hvilket er lidt ualmindeligt. Det er måske også fordi der ikke er sådan en HIV hype, det er 

mere sådan noget du kan få en kur mod klamydia. 

 

Ma: Men der er helt vildt meget HIV i Danmark igen, der er jo ingen der snakker om det.   

 

A: Men selv det er jo også blevet mindre skræmmende  

 

M: Det er jo ikke noget man dør af længere. 

 

Al: Jeg har selv haft mange af de der one night stands hvor man er så fuld og det er så sent at 

det bare er glippet kondomet ikke? Og så er det første jeg har tænkt på bare graviditet kontra 

kønssygdomme. Graviditet vægter mere, det er muligvis et barn. 

 

Ma: Det er en meget permanent ting. 

 

A: Det må man sige, det er rigtigt nok 

 

Al: Så tænker jeg bare, sygdomme, det er bare et besøg hos lægen så er du passiv i en eller to 

måneder. 

 

K: Det er vel også noget med om du har et forhold til abort, det er også bare et besøg, alt kan 

jo på en eller anden måde reddes. 

 

A: Men det er jo også mere skræmmende for fyren fordi han har bare intet at skulle have sagt 

hvis han har gjort den pige gravid. Hans liv er bare lige ‘flip a coin’, nå skal du være far eller 

skal du ikke være far. Så skal du betale børnebidrag de næste 18 år eller ej? 

Det er alligevel også scary. 
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F: Nu vil jeg lige prøve at sige en ting til jer, faktisk så er antallet af klamydia tilfælde blandt 

unge mennesker i Danmark faldet med næsten 3500 tilfælde siden 2009, er det noget der 

kunne have betydning. Ville man tænke mere over det? 

 

Ma: Jeg tror bare det er blevet nemmere at tage den der test, jeg ved Frederiksberg kommune 

der kan man gå ned på apoteket, vi får nogle breve ud om det unge mennesker. Gå ned på 

apoteket og få sådan en vatpind selv og gøre det selv. 

 

M: Altså man kan bestille en på nettet? 

 

Ma: Ja 

 

M: Så bliver der sendt en kuvert anonymt hjem til en, så sender man tilbage og får resultatet 

af testen. Jeg tror det gør at der er mange der får gjort det. Altså man skal ikke engang til læ-

gen. 

 

Ma: Og mænd behøver heller ikke få den der sådan op i urinrøret. Det er min roommates stør-

ste frygt i verden. 

 

Al: Det gør man altså ikke mere, man tager bare en urin test. 

 

M: men det har man da gjort engang ikke? 

 

Ma: Jo det har man gjort engang, det er sådan skræmmeeksemplet. Men jeg tror der er flere 

der tager test. 

  

A: Men betyder det ikke også at man ville holde op med at bruge kondom. Hvis man tænker, 

risikoen for klamydia er faldet og få testen gør ikke længere ondt for fyre og man kan gøre det 

helt anonymt, bliver det så ikke bare sådan lidt ‘nååår men altså’ 

 

Ma: Det vil vel altid gå op og ned, tænker jeg, men jeg tænker også at der er større opmærk-

somhed på det. Altså at der findes klamydia, og at kvinder kan blive sterile og hvor farligt det 

er. Det er ikke farligt for fyre som sådan. 

 

A:Nej 

 

M: Jeg tænker hvis folk tager sig sammen til at tage den der test fordi det ikke er så farligt 

længere og derefter bliver testet positive, så kan det være man passer lidt på derefter. Og des-

uden får man jo en kur så man ikke kan smitte videre. 

 

Ma: Så det er simpelthen fordi der er mange der har fået klamydia efter? 

 

M: Men jeg kan forestille mig at det der med at der er mange der har prøvet at have det og så 

er blevet kureret, så kan det være man tænker mere over det. Desuden er der nok flere der  går 

rundt med det og ikke ved de har det. Fordi det kan være helt symptomfrit. 

 

A: Ja det er jo det 
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K: Det er vel den der frygt for at vågne op en dag og så er der bare bylder. F.eks hvad der er 

set kan ikke blive ‘unseen’. 

 

Ma: Jeg tænker mere det er sådan et psykologisk aspekt af det, det der med at man skal ringe 

til dem man har været sammen med, og hvis det så er lang tid siden, man ved ikke hvornår 

man har fået det og så er man bare sådan nej nej nej 

 

M: Gad vide om folk gør det? Altså om de ringer rundt og siger’ hey du skal lige tjekkes’.  

 

Ma: Ikke nødvendigvis, jeg har en veninde som havde en anden veninde, de var sammen med 

den samme person. Han skrev kun til en af pigerne at han havde klamydia. Og de er veninder! 

Og de var sådan lidt. Den anden skrev tilbage til fyren. Har du givet mig klamydia? 

 

M: Jeg ved sgu ikke om jeg ville gøre det, jeg synes det er så grænseoverskridende. Hey jeg 

har lige smittet dig med noget.    

 

Ma: Det er bedre end at lade være. 

 

M: det er helt sikkert bedre end at lade være. 

 

Ma: Stoppe smittekæden. 

 

Al: Det skal gøres ikke? 

 

A: Det er tusind gange bedre. 

 

Al: Selvom det er mega ydmygende og pinligt og tage og lave opkaldet. 

 

A: Uhh jeg ved sgu ikke, jeg ved godt jeg burde men jeg ved ikke om jeg ville gøre det. 

 

M: Jeg tror måske jeg ville skrive SMS i stedet. Men så kan man vise det rundt, det er også. 

 

Ma: Har personen en kæreste der ser beskeden? 

 

M: Eller send et Snapchat. 

 

K: Alle har en del af ansvaret, hvis man har sagt ja til at gøre det uden kondom. Så man kan 

ikke kun sige at det er den der havde det der er skyld i det. Selvom man ikke direkte har haft 

det som formål har man været med til at. 

 

M: Man kan jo heller ikke vide om det er den person der har smittet en, så man kan jo godt 

ringe og sige ‘ måske har du smittet mig med klamydia, eller også har jeg smittet dig’ 

 

A: Men er det ikke kun som om at det kun er klamydia man tænker over? 

 

M: Det er det man snakker om ikke? 

 

A: Jo det er det man snakker mest om. 
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Ma: Det er kvinders skræk lige for tiden. Det der med at man kan blive steril. Det er ikke en 

så rar tanke. 

 

A: Når det i forvejen er nemmere. 

 

Ma: Det kommer an på hvilket miljø man er i, altså en af mine venner som er homoseksuel, e 

af hans største frygt er HIV. Han går og tænker over det hele tiden. Han har HIV skræk uden 

han har været sammen med nogen. Og jeg har det lidt sådan ‘ rolig nu rolig nu, du har ikke 

HIV. Det hjælper heller ikke at han læser medicin samtidig, han burde være meget rationel 

omkring det, det er han bare ikke’ 

 

M: Det er ikke det jeg har været bekymret for. 

 

Ma: Det kommer vel an på hvem man er tænker jeg. Hvis man er homoseksuel, hvis man er i 

det miljø. Han kender nogen der har det. 

 

A: Det er nok mere noget homoseksuelle tænker over oftere. Måske fordi man stadigvæk et 

eller andet sted i sit hoved har kategoriseret den som en sygdom homoseksuelle får. Og da jeg 

ikke er homoseksuel så får jeg det ikke. 

 

M: Så når man er sammen med en fyr skal man i virkeligheden lige tænke: ‘ Er han mon 

bi(seksuel)?’ 

 

A: Så er det sådan den der tanke. Jeg synes det er sjovt at det mest er klamydia man går og 

tænker over. 

 

K: Det er jo heller ikke homoseksuelle kvinder man tænker får det, det er jo de homoseksuelle 

mænd. Man er altid sådan at det er manden der ikke vil have kondom på. Så hvis der er to fyre 

der vil have sex er der ingen af dem der vil bruge noget, det er stensikkert! 

 

M: Der er også en del kvinder der har det sådan, at de ikke vil have sex med kondom. Det er 

ikke lige så rart. 

 

Ma: lesbiske er dem der har mindst risiko for at få kønssygdomme. 

 

A:Den giver god mening. 

 

M: Det er meget praktisk hva? 

 

K: Det er fordi de altid bruger kondom 

 

A: De er virkelig gode til det 

 

F: Skal vi sige vi lukker den der? 

 

Øv 1  
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F: Nu har i så set to billede og en kort kampagne (film), så er spørgsmålet bare hvad i synes 

om det? 

 

Al: Det siger jo alle de rigtige ting. Selvfølgelig skal du huske kondom. Det kommer bare 

ikke til at ske hele tiden, vel? 

 

E: Jeg tænker virkelig adr, jeg synes virkelig det er klamt. 

 

M: De spiller på nogle meget gode tangenter, ikke? 

 

E: Man får lige øjnene op for.. 

 

Ma: det er også sådan at man kan snakke så meget om det, men det der billede med at der står 

så mange mennesker i køkkenet eller i sengen det er sådan lidt ‘ej’ 

 

A: Altså jeg kan virkelig godt lide den der ‘fordi jeg ikke vil have sex med din bitch af en ex’ 

jeg synes den er virkelig virkelig sjov, jeg kan godt lide ordspillet. Så på en eller anden måde 

hænger den ved fordi der er det der et eller andet humor element. Jeg kan huske den selvom 

jeg ikke kan huske hvornår den er fra. Jeg kan bare huske at jeg så den og tænkte at det var 

sgu meget godt. 

 

M: Jeg bliver sådan lidt irriteret over det, fordi jeg har lidt søstersolidaritet, vi skal ikke gå 

rundt og kalde hinanden bitch.  

 

Alle griner 

 

M: Men jeg kan godt se det måske er lidt fjollet. Man skal jo ikke bare gå ud fra at alle dem 

andre har været sammen med før er nogle idioter. Det er jo ikke det det handler om, det kan jo 

være nogle søde mennesker men derfor kan de jo godt have klamydia, ikke? 

 

Ma: Men den rammer ret godt fordi alle har næsten en fortid. Eller de fleste mennesker har en 

fortid, ikke?  

 

M: Det er bare fordi den der video ikke lige signalerer ‘ny kæreste’, den signalerer mere at det 

er et engangsknald, synes jeg. Når man kommer hjem fra byen kan hun da være ligeglad med 

hvem han har været kærester med. 

 

Ma: Men det er vel også fint nok at den signalerer engangsknald, det er vel ofte når man er i 

et forhold med en person, så er det tit sådan noget med at man bliver testet med hinanden, og 

finder ud af det inden man går ind i det forhold og sådan nogle ting. 

 

Andre griner 

 

Ma: det gør man ikke eller hvad? Nej? 

M: Nogle gange 
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A: En lille indgangsbøn, hvornår har man sidst testet? Men så går man ned og får det gjort 

sammen så ender det lykkeligt. 

 

Ma: Ej ikke sammen nødvendigvis, men altså for lige at sige: alt er okay! 

 

M: Ja gad vide hvor mange kæresteforhold der starter med et engangsknald, eller det blev det 

jo så ikke til. 

 

Ma: Det er der nok mange der gør. 

 

M: Ja det tror jeg nemlig også. 

 

K: Jeg tror bare vejen fra at se sådan noget er meget lang, eller til når man er i situationen. Så 

tænker man på alt andet end lige ‘når ja der var også lige den der reklame’ Det er ikke lige-

som når man er nede i Netto og tænker ‘ når ja de har tilbud på mælk, så jeg noget om på tv’. 

Lige præcis i den situation er der fokus på så meget andet. Det er også sjældent at man har et 

(engangs knald) uden man er en smule fuld, det er bare en virkelig spøjs situation som jeg tror 

det er virkelig svært at nå ind til hvad der hjælper. 

 

Ma: Det er også fordi det er upraktisk, eller usexet og det er jo ikke sådan det fedeste når man 

skal til at have sex, så stopper vi lige og putter et kondom på og så fortsætter vi. 

 

Al: Igen er det jo ikke noget der tager lang tid. 

 

Ma: nej nej men det er jo bare…. 

 

A: Men der er jo mange der synes at det ødelægger hele den der forspilssex.  

 

Al: Kemien eller hvad? 

 

Ma: Ikke nødvendigvis. 

 

M: Det der med at man skal stoppe op, så går man død. 

 

Ma: Ej det gør man vel ikke. Man tænker vel stadig at det lige er sådan lidt. 

 

A: Nej nej men der er jo et stop i det. 

 

K: Det er jo heller ikke en særlig naturlig ting eller en del af det. Man tænker mere ‘ nu har 

jeg lyst til dig’ det er ikke sådan ‘nu er den stiv hvad er det så hjernen siger jeg skal’  Det er 

ikke et instinkt man har som det andet. 

 

A: Det er jo heller ikke sådan at den der reklame kan, altså den er jo god når man ser den og 

man planter alle de gode intentioner, men dem havde man måske også lidt i forvejen. Det er 

måske det der med om den ville tippe en over til at faktisk at ville bruge kondomet hvis man 

har været typen der aldrig ville bruge det, og det tror jeg egentlig ikke. 
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M: Jeg synes den er, altså den har en ret god visuel side hvor man er sådan lidt, man føler sig 

næsten lidt overvåget ikke? Alle de der mennesker der står der. Den giver en en lidt creepy 

følelse man så kan genkende når man er i situationen. ‘Hmm gad vide hvor mange menne-

skers virus du har i kroppen?’ 

A: ‘Hvor mange har du egentlig knaldet på det sidste?’ 

 

K: Men gad vide om den henvender sig til dem der boller mest. Altså om det er sådan en man 

synes er virkelig god i gymnasiet men at det egentlig først senere er sådan at man virkelig be-

gynder at bolle. Altså om den henvender sig til de rigtige. 

 

M: Nåår om den rammer? 

 

A: Du tænker at målgruppen er for ung? 

 

M: Altså det er jo ikke voksne mennesker. 

 

Ma: Hvor gamle eller unge er gruppen for de går jo alligevel ind i en lejlighed ser det ud til. 

Hvor de tydeligvis kan knalde i køkkenet. Det kan man som regel ikke. Eller man kan jo være 

lidt risk-taker.  

 

M: Ja og man har heller ikke lige muligheden hvis man bor hjemme. 

 

K: Det er da de færreste der bor alene, så skal det være unge mennesker der har deres egen 

lejlighed. 

 

M: De ligner da også nogle midt i tyverne. 

 

Ma: jaaa start tyverne. Men det er igen også måske altså også derfor segmenteringen er der 

fordi det er os der har det største problem. Det kan da godt være derfor. 

 

F: Segmenteringen er 15 til 25. 

 

Ma: 15 til 25? Okay 

 

E: Den skræmte mig synes jeg, men jeg tror ikke, jeg ved ikke med med mænd hvad det sådan 

lige. Hvis det er mændene der er det største problem så tror jeg der skal noget andet til. Altså 

noget hvor man spiller lidt mere på deres manddom. Jeg så en kampagne i Australien der 

havde fået sindsygt meget succes fordi de havde lavet sådan noget med ‘mænd der kører for 

stærkt har små pikke’ Og den hjalp sindssygt meget. Det var helt vildt hvor mange færre bø-

der der blev skrevet ud dernede, læste jeg. Det var jo bare all over the news og jeg var også 

sådan: Det er fandme også smart hvis man skal noget skal man da spille lidt på sådan noget ‘ 

ej din pik er lidt lille’ . 

M: Macho. Rigtige mænd bruger kondom. Det jeg har hørt skræmmer drenge er hvis de har 

set billeder af en kønssygdom som man kan se på ‘udstyret’ ikke, så er de bare sådan ‘ det 

skal jeg aldrig aldrig aldrig have’. Det virker! 

 

A: men ligger kampagnen ikke også lidt sådan ansvaret over på kvinden. Det er altid i de der 

kampagner kvinden der tager det der kondom frem, og det er også fordi jeg ikke vil have sex 
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med din bitch af en ex. Det er altid kvinden der siger ‘din diller er inficeret så nu skal du have 

det her kondom på’ Man spiller aldrig på den der med at det måske er manden skal tage an-

svar. 

 

M: Altså det er det jo også. Det er manden der sætter hende op på bordet og lægger hende 

ned. Og så skal hun lige sige ‘hov hov’ Det er jo ikke altid sådan det foregår. 

 

Ma: måske spiller den bare på en stereotyp. 

 

Al: det burde jo være fifty-fifty med ansvar. Det er rigtigt nok det du siger. Det virker meget 

som om det bare er kvinden der skal tage ansvaret.  

 

Det havde været fedt hvis de begge to havde trukket et kondom frem og var sådan ‘ okay vi er 

enige’ 

 

Alle: Ja! 

 

K: Så ville der bare ikke være noget problem. 

 

M: Det var der jo heller ikke. 

 

A: Men ja hvis der var noget mere hvor det var manden der var ham der skulle tage fat. Man-

den. 

 

K: Det er også sådan og så hiver hun det frem. Og han kysser bare videre som om ‘ej det gi-

der jeg ikke’ 

 

A: Ja ‘okay nu du siger det, eller havde vi sgu ikke gjort det søde ven’  

 

F: Jeg tror vi er ved at bevæge os ud i næste spørgsmål. 

  

Spm 2 
 

F: Så er spørgsmålet så, hvis i selv skulle sammensætte en kampagne, som dem i lige har set, 

hvad skulle man så fokusere på? 

 

M: Altså i forhold til den der tænker jeg den skal henvende sig mere til nogle der er yngre, 

altså som de kan relatere til fordi jeg havde det sådan da jeg var yngre at jeg synes det var en 

akavet situation af hive et kondom frem. Men hvis jeg var single nu tror jeg jeg ville være 

mere ‘ det er der bare’ altså uden tvivl. Men dengang var jeg mere sådan, at hvis han ikke 

sagde det. 

 

Ma: Det er også sådan at jo tidligere jo bedre, det kan være vores generation sådan lidt er tabt. 

Fokusér på de unge og få dem til at. 

 

M: Hvis man var med dengang er det også nemmere senere, ikke? 

 

E: Altså er det et spørgsmål omkring hvad der ville virke på os? 
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F:hvis i skulle designe en kampagne for mere kondombrug. Hvad skal den så indeholde. 

 

M: Jeg tænker at man jo godt ved at p-piller ikke beskytter mod kønssygdomme, men man 

kunne godt fokusere på ‘husk nu lige, graviditet er ikke det eneste der kan overgå dig’ 

For jeg tror der er mange der har det sådan at hvis graviditeten er forhindret så går det andet 

nok. 

 

A: Ja jeg tror også det med at målrette den til nogen der er en lille smule mere unge. Der er 

måske det der med at ens selvsikkerhed den vokser jo ældre man bliver. Når man er yngre så 

kan man måske godt være sådan lidt ‘når ja det er måske også lidt kikset’. Fordi man i forve-

jen er i en super kikset situation de første gange man har sex. Så har man det lidt sådan ‘ 

heeee du er nøgen og jeg er nøgen og det her er fandme mærkeligt ikke?’ Og så skal man lige 

introducere kondomsnakken oveni. 

 

M: Og så kan man ikke finde ud af at sætte det på. 

 

A: Og så har han måske også hørt om argumenter der hedder at så kan man ikke mærke så 

meget, og så kan han ikke komme. 

 

K: Det er måske en fordel, de første gange. 

 

Alle griner 

 

M: Brug kondom - så holder du længere! Altså det kan være en god måde at komme igang på. 

Også til piger: Få ham til at bruge kondom, det bliver længere og sjovere. Jeg tror ikke man 

skal fokusere på sådan noget: ‘Det fås også med sjov smag’. Det er ikke den vej man skal gå. 

 

A: Og måske egentlig heller ikke fokusere på det der med at han eller hun har været sammen 

med rigtig mange andre fordi hvis man er, sådan målrettet omkring 16, så er der måske også 

grænser for hvor mange vedkommende kan have nået at være sammen med. Satser jeg ihvert-

fald på. 

 

M: Er det ikke sådan der de fleste har haft deres debut.  

 

A: Jo, jeg tror faktisk gennemsnittet er 16/17. 

 

F: Nu siger du det der med at man skal ‘shame’ mændene lidt, kan man så lave en omvendt 

fakta reklame. ‘ Brug kondom - så tager det mere end 5 minutter’ Så tager det lige lidt læn-

gere. 

 

M: Man kunne jo også lave sådan noget: ‘ Fordi du ikke har lyst til at din mor finder din kla-

mydia-kur i skuffen’. Man har ikke lyst til at ens. 

 

E: Parent-shame. 

 

M: Ikke at det nødvendigvis ville ske vel, men. Det er måske ikke noget skamfuldt, men det er 

da lidt ubehageligt. 
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Ma: Men hvis du skal ramme start tyverne,  i stedet for, så ved jeg ikke om det har været det 

før. Men da Frederiksberg lavede det der med at de gav gratis klamydiatest. Der havde de 

med som en del af kampagnen sådan noget med ‘ en ud af fem har klamydia’ Altså sætte 

nogle hårde tal på eller sådan noget. Det virker lidt skræmmende på en, synes jeg ihvertfald. 

Så er det mere en skræmmekampagne. Hvis man kører den. 

 

M: Ja sådan noget ‘ du har 20% risiko’. 

 

Ma: Men det ved jeg ikke virker med helt unge. 

 

F: Altså der er lavet en undersøgelse der viser, faktisk på CBS, at de her gamle kampagner på 

cigaretpakkerne har den modsatte virkning. De får faktisk folk til at ryge mere. 

 

M: Man bliver sådan lidt provokeret ‘ Det skal du ikke bestemme’. 

 

K: Så billeder af sådan helt pæne kønsdele uden på kondompakkerne. 

 

M: Ja, det er det du bevarer! Helt pæne kønsdele? 

 

A: Jeg ved heller ikke hvad der skulle virke på vores aldersgruppe 

 

M: men jeg tænker, altså en ting er det der med at hive kondomet frem når du er i situationen, 

men der er også det der med at gå ned og købe dem. Der er flere led, og hvilket led skal man 

så målrette kampagnen mod. Skal det være sådan noget med ‘Det er ikke så svært at købe en 

pakke kondomer som du tror, du kan også bestille dem på nettet, du behøver slet ikke… 

Men så bliver det også holdt hemmeligt igen. Det behøver jo ikke være sådan skamfuldt at gå 

i Matas og købe en pakke kondomer. Jeg tænker at det godt kan være en overvindelse for no-

gen. 

 

Al: Der er forskellen på alderen, ikke? Dengang jeg var yngre der var det sådan ‘fuck jeg skal 

hurtigt ud’  

 

M: Og helst ikke kigge ekspedienten i øjenene. Jeg skal have dem her. 

 

K: Dengang var det pinligt men nu er det mere douchy, jeg skal i byen, skal liige have en 

pakke kondomer. 

 

M : Men det er også fordi der er få kærestepar der bruger kondomer, det er der ikke ret mange 

der gør. 

 

K: Altså hvis man er på vej i byen, og så man lige skal have ti øl og så en pakke kondomer. 

 

Ma: Mig og min veninde har det ret grinern med bare at gå ned i kondomeriet, det er altid 

sjovt. 
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F: Men kunne man bruge det som du siger, til at engagere drengene lidt mere, jeg kan for-

nemme i siger at det er dem der er problemet. Hvis man laver en kampagner der siger ‘ ti øl 

og en pakke kondomer’ 

 

M: Det kunne godt være sådan en der stod ved kassen. Sådan nogle fest varer, med øl og sprut 

og så står han lige og overvejer ‘ jeg tager lige en pakke kondomer ned. og så kommer teksten 

‘ Det sikre valg’ Det kunne godt være sådan noget. Husk at køb dem, det er en god start. 

 

K: Er det kun tyske autobahn Wc’er der har automater med kondomer? Eller findes de på di-

skoteker? Det er jo tit at man ikke ved man har brug for det før man har brug for det.  

 

M: Man bør bare vide man har brug for det før man har brug for det. Måske tager folk det 

ikke med fordi hvis de så ikke scorer så tager de dem med hjem igen, og det var lidt trist. Fik 

de brugt det? Jeg ved ikke om det er noget. 

 

A: Har fyre ikke stadigvæk meget det der kondom i pungen? Er det ikke en thing? Er man 

gået for meget over til kortholder? 

 

Ma: Der er jo nogle myter med at så kan de gå i stykker og sådan noget.  

 

A: Også hvis du har den i lommen, så kan den blive varmet op og blive helt dårlig. 

 

Ma: Drengene jeg bor sammen med de har sådan et helt lager. Sådan et fælles lager. 

 

K: det er lidt vildt i forhold til at de ikke bruger kondom. 

 

Ma: De har sådan en fælles skuffe, inde i stuen og så  

 

A: Nej nej nej det er bare nogle mærkelige encounters. 

Ma: Det gør mig glad når jeg gør rent, og så der ligger brugte kondomer, eller pakkerne er det 

jo. Og så er jeg sådan ‘ nå men de beskytter sig i det mindste!’ Det er da en start. De køber det 

sådan sammen. Så har de sådan lidt forskellige liggende.  

 

M: Det kan være det er sådan et lille projekt at købe kondomer sammen. 

 

Ma: Når ja men så husker den ene det hvis den anden har glemt det. 

 

M: Men jeg tænker også at det måske er de færreste der knalder på toilettet (på diskoteket), tit 

tager man jo hjem til en af de to parter og har sex ikke? Så kunne man jo godt have dem i 

skuffen. Det burde jo ikke være et problem. 

 

A: Nej det burde det jo ikke. 

 

Ma: Men det er jo så også det de fleste kvinder så har. Men hvis kvinden så ikke har. 

 

K:Det er bare virkelig sådan, altså jeg kan slet ikke forstå at det bare er kvinden der ikke har 

noget valgt i den her, eller sådan at kvinden skal være så underdanig i den her snak. Fordi hvis 

man har lyst til at have sex med en så er det jo ens eget valg og så har man da også selv valget 
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om man vil bruge kondomet, det er virkelig sådan at det er ham der bestemmer det. Det kan 

ikke passe. 

 

Ma: Jeg har aldrig mødt en gut der har sagt decideret nej til at bruge kondom. Det ville 

fandme være mærkeligt! 

 

A: Ja det ville være super underligt. 

 

Ma: Skabe en rimelig akavet stemning. 

 

Al: Hvis hun nu siger ‘ aj det behøver du ikke’, så tænker man ‘ hun er syg, hun er syg i hove-

det’ Hun har et eller andet. Så vil hun have et barn eller et eller andet. Det kan godt være jeg 

overanalyserer en smule ikke. 

 

Ma: Skal man så viste sine p-piller foran ham? 

 

Al: Altså hvis hun siger ‘nej det behøver vi ikke’. Så siger jeg nej, det synes jeg kun er fair. 

 

Ma: Men man kan måske godt lave en kampagne med hvor let det er at få fat på. Det er jo 

down on the corner, hvor der ligger en seven-eleven overalt. Nej okay, vi skal lige tænke på 

ikke kun at segmentere København.  

 

M: Også i provins stader 

 

Ma: Men selv der kan man bestille over nettet. Og de laver åbenbart sådan nogle anonyme 

kasser og sådan nogle ting. 

 

M: ‘Nå min søn, hvad har du fået med posten?’ Den er måske ikke så rar. 

 

A: Men der synes jeg alligevel også der er en ting der er pinligt, det var sammen med min 

ekskæreste og vi skulle ned og købe kondomer på Q8 i Haderslev, og så de der fucking kon-

domer de var placeret bag kassen så man skulle sige til ekspedienten ‘ jeg vil godt have den 

der oppe’  

 

M: Og tit kender man også den der sidder ved kassen eller i kiosken. 

 

A: Netop! I sådan nogle provinsbyer kender man hinanden. Og så hvis de tager det forkerte, 

skal man sige ‘ ej det var ikke dem, det skal være dem der er ekstra large eller ekstra small’ 

noget i den stil. Det bliver bare den mest akavede situation. 

 

Ma: Det er jo den klassiske fra ‘Kærlighed ved første Hik’, k-k-kondivand, ikke? 

 

A: Og der kunne jeg også godt mærke at jeg tænkte ‘så ville man hellere gøre det uden, så 

ville jeg hellere tage chancen.’’ 

 

K:Jeg har engang gemt sådan nogle kondomer på et rullebånd ved at lægge to pakker drue-

sukker ovenpå. Det var sådan lige det der var. 
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M: Så kondomer og druesukker 

 

Ma: gør klar til en crazy night! 

 

M: Det glemmer jeg aldrig! Det er så sjovt! Hvis du også lige havde smidt en x-ray så…. 

 

K: men det var to pakker druesukker, for så kunne de ligge sådan at den var skjult. 

 

A: Ej hvor sødt! 

 

M: Ekspedienten har bare tænkt ‘ ej nej nej nej’ 

 

K: Men altså ved folk ikke godt at man kan få kondomer alle steder? Fordi man ser dem jo 

hele tiden ved kassen, det er jo ikke det der er problemet. Det er måske fordi det er pinligt. 

 

M: Jeg synes det er pinligt, jeg kunne ikke få mig selv til det. 

 

Al: Da jeg var yngre fik jeg dem bare hos lægen 

 

E: Kunne man det? Gratis? 

 

Al: Det er bare sådan nogen de har i skuffen. 

 

Ma: Også de der sex og sundhedscentre, der kan du også bare få sygt mange kondomer. 

 

A: På det universitet jeg gik på i Montreal, ude på toiletterne stod der bare sådan en bowle. 

 

Ma: Det gjorde der også i Paris, hvad sker der for det! Hvad sker der for fransktalende menne-

sker? 

 

A: De tænker bare, ‘de der college studerende, i er stive, det går galt!’ 

 

M: Men det er jo også fantastisk at der gør det. 

 

F: Jeg tror vi bevæger os lidt væk fra spørgsmålet så jeg tror vi lukker den der.  

 

Øvelse 2 
(De første tre minutter er selve rangeringen og forklaring om dette) 

 

E: Jeg har sagt: Kønssygdomme, det synes jeg er det vigtigste men jeg har også rigtig meget 

traume over det. Jeg bliver tjekket hele tiden hvis jeg har været sammen med nogen. (I 

sjov)Hver dag. Jeg synes det er helt vildt vigtigt. Så har jeg sagt graviditet som nummer to, 

jeg vil helst heller ikke være gravid. Oplevelsen synes jeg også er vigtig så den har jeg sagt 

som nummer tre. 

 

F:Hvad med de to andre? 
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E: Jeg vil bare helst ikke være gravid, jeg kan godt være sådan lidt paranoid om at være blevet 

gravid og få kønssygdomme og sådan noget.  

 

Ma: Man kan godt tro man er gravid selvom man ikke har sex. 

 

E: Ja det kan jeg sagtens! Jomfru Maria kommer ind fra oven her. Det ødelægger oplevelsen 

lidt (At bruge kondom) og det synes jeg er irriterende, men jeg tror aldrig jeg har fravalgt at 

bruge kondom på grund af oplevelsen, jeg tror det er sådan et drenge issue mere end et pige 

issue. Personligt har jeg det sådan lidt. 

Tilgængelighed har jeg sagt som nummer fire fordi hvis det er lidt for besværligt hvis man 

f.eks skal løbe ned på nærmeste hjørne og sådan noget så kan det godt være at man lige tæn-

ker: ‘Maybe not’. 

 

F: ville du så lade være med at bruge det helt eller bare stoppe? 

 

E: Jeg tror bare jeg ville stoppe. Og til sidst andres holdning. Især fordi jeg tænker i forhold til 

ham hvis han ikke gider bruge det, det er jeg ligeglad med. 

 

Ma: (I sjov) Do I care?!? 

 

E: Ja, det var ærgeligt! 

 

Al: Min første det er graviditet. (Alle griner). Det er min aller største skræk! Jeg er alt for ung 

til at være far nu. Nummer to det er kønssygdomme og det er af samme årsager som alle an-

dre, det er bare noget man skal holde sig fra og prøve at undgå. Og den tredje det er så lidt 

selvmodsigende i forhold til etteren fordi der har jeg skrevet tilgængelighed. Det kommer 

også an på om jeg er fuld eller ej. Fordi jeg har flere gange bare været sådan: ‘Nu gør vi det 

bare’. Fordi jeg er for fuld. Det er en dum ting at være primitiv(?) over. D’eren (nummer fire) 

er oplevelse. Der er egentlig ikke en årsag til det. Jeg synes egentlig ikke, altså der er en lille 

smule forskel om der er kondom eller ej, men det er derfor den er så langt nede. Den sidste er 

andres mening, der er jeg fuldstændig ligeglad. Det er også bare som jeg sagde tidligere, hvis 

hun siger nej så smutter jeg, fordi det skal bare gøres. Selvfølgelig skal vi have kondom på, 

men det er det. 

 

Ma: Jeg har kønssygdomme som nummer et. Igen jeg bliver tjekket så tit man kan. Så har jeg 

skrevet oplevelsen som nummer to men måske var det primært fordi jeg synes de andre ikke 

var lige så vigtige. Som nummer tre har jeg tilgængelighed, og det handler nok også lidt om 

det der hvis man glemte det, jeg ville så nok bare ikke holde mig fra det og det er måske også 

derfor jeg er så bange for kønssygdomme. Så det hænger sammen. Graviditet ikke lige så 

bange for det men det er jo så også hvis man tager andre ting, hvis man tager p-piller er det 

ikke lige så stor en faktor. Og til sidst har jeg så andres holdning fordi det gør man måske 

mest når man er yngre, men det er ikke noget man tænker over nu. Det er ligemeget. 

 

K: Jeg tror faktisk jeg har et lidt rodet system. Men jeg valgte graviditet som den øverste, 

ihvertfald fordi jeg tænker at det var rart nok selv at bestemme hvornår man bliver far. Og så 

har jeg sygdomme efter den fordi også er rart selv at bestemme. Ej dem vil man bare gerne 
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undgå og så har jeg sat den der følelse ( oplevelse) fordi det nok er den tredjestørste overve-

jelse om man skal bruge det eller ej. Det er nok den eneste ting der kan få mig til at sige at jeg 

ikke vil bruge det.  

 

M: Følelse hvordan? 

 

K: Altså oplevelse. Fysisk følelse. (I spøg) Der er bare utrolig meget emotionelt i at….(Alle 

griner) Og så som nummer fire har jeg valgt den der hvad andre synes, jeg forstod den ikke 

helt rigtig, det er ihvertfald ikke noget der kan påvirke mig til at bruge det eller ikke at bruge 

det. 

 

F: Det kan også være samfundets generelle tilgang til det. Hvis man nu følte at der var et soci-

alt pres om at gøre det eller ikke at gøre det. 

 

K: Ja okay, det tror jeg ikke rigtigt gør mig på. Og det sidste er tilgængelighed fordi at jeg gør 

det altid næsten kun derhjemme eller et andet sted, så de er der altid og det er heller ikke hvis 

man ikke har nogen så er det heller ikke et problem at købe nogle nye synes jeg. 

 

M: Ja, jeg har skrevet graviditet som et. Fordi det vil jeg gerne styre. Så har jeg skrevet køns-

sygdomme som nummer to fordi det vil man jo også gerne undgå. Men det er ligesom om at 

graviditet føles lidt alvorligere for mig tror jeg, altså abort virker vildere end klamydia-kur. Så 

har jeg skrevet oplevelse - følelse som nummer tre fordi at nu tænker ikke lige i min nuvæ-

rende situation, men hvis man nu havde et one-night stand f.eks. og  ens oplevelse var at det 

ville blive helt vildt akavet hvis nu man hev det der kondom frem eller at man bare var lidt 

fuld og impulsstyret så kan det være at det ikke lige sker. Jeg tænker at det også kommer an 

på oplevelsen og hvilken situation man er i. Hvor let det lige er gøre. Nu er det også noget tid 

siden (At vedkommende har været i den situation. Så har jeg taget tilgængelighed fordi jeg, 

ligesom dig (respondent Ma), at hvis man ikke lige havde noget er jeg ikke sikker på at jeg 

ikke ville gøre det. Jeg tror jeg ville gøre det alligevel. Ihvertfald hvis jeg var fuld. Det har jeg 

godt nok svært ved. Og så har jeg skrevet andres holdning til sidst fordi, ja, jeg føler ikke det 

er det der påvirker en til at bruge det eller ikke at gøre det.  

 

A: Jeg har også skrevet graviditet som nummer et og det er nok igen det der med - jeg var 

også i tvivl om - ‘ hvad er jeg egentlig mest bange for? At blive gravid eller få en kønssyg-

dom. men så kom jeg også til at tænke på at, ja, man kan altid tage fortrydelsespillen men hvis 

du først er blevet gravid, den der fortrydelsespille har alligevel en deadline. Og der vil en 

abort det er bare tusind gange værre end at tage to penicillin piller for kønssygdomme. Men 

kønssygdomme er så alligevel også nummer to. Og så startede jeg egentlig med at skrive op-

levelse som nummer tre men det er også lidt den der, er man i forhold eller er det et one-night 

stand? Fordi i et forhold synes jeg alligevel det vejer ret højt at det er sgu alligevel ligemeget - 

det er bedre uden. Men hvis det var i tilfælde af et one night stand ville oplevelsen virkelig 

veje langt nede. Så jeg har faktisk skrevet tilgængelighed som nummer tre. In case jeg har et 

one night stand, fordi hvis det ikke var der og jeg var lidt fuld. Så ville jeg sgu være..hvis han 

ikke lige hiver det frem og jeg ikke lige har et i pungen så er det der nok bare ikke. Eller hvis 

vi ikke har noget så ville jeg nok bare fortsætte, virkelig gå imod alle principper, men det ville 

jeg jo ikke (bruge kondom). Jeg kan godt sige til mig selv ej ej så ville jeg være god og så 

ville jeg lade være med det, men det ville jeg jo ikke. Så har jeg taget andres mening som 
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nummer fire og det er også lidt i den der situation at hvis han måske sagde ‘ arh det er sgu ne-

dern’ så kunne jeg måske godt blive lidt påvirket af det men jeg siger til mig selv at jeg ville 

presse det igennem. Jeg har aldrig stået i situationen så jeg ved jo ikke hvordan jeg ville rea-

gere.Og så nok til allersidst oplevelsen, for i et one-night stand er oplevelsen der jo allerede, 

kondomet kan ikke ændre det. 

 

K: Ja man er ikke så feinschmecker i den situation, for hvis man er fuld så er det altså begræn-

set, så er --- ligesom nedsat i forvejen. 

 

A: ‘Jeg har lige mødt dig på Heidi’s Bierbar klokken den er seks om morgenen, jeg tror altså 

så er vi, så har man alligevel sat standarden. 

 

K: ‘ Jeg er på jagt efter en oplevelse’  

 

Gruppe 1 Spm 3 
 

F: Det sidste spørgsmål jeg har til jer, og der skal i sådan set bare vurdere hvad der er mest ef-

fektivt. 

 

Al: Hvad, undskyld? 

 

Ma: Hvad der var mest effektivt 

 

F:Altså hvad der ville påvirke jer til adfærdsændringer, i snakker meget om at når man er fuld 

så gør man det ikke lige, det er der ihvertfald nogle af jer der gør. Hvis man er fuld hvad 

skulle der så til? 

 

Ma: Altså, hvem var det der sagde det før, det der med at hvis jeg fik en kønssygdom så ville 

jeg nok tænke mig om. Jeg ved ikke hvad det ellers kunne være. 

 

M: Jeg ville bare ønske at det var sådan, at det var slet ikke et spørgsmål. Hvis man havde et 

one-night stand så gjorde man det bare, og det var uhørt ikke at gøre det. 

 

Ma: Sådan et det i USA! Jeg har ikke været sammen med nogen derovre hvor, altså det er 

ikke et spørgsmål. Det er ikke noget jeg skal tage stilling til. Sådan er det bare.  

 

M: Jeg tror noget der ville få mig til at ændre mening, hvis, det er jo faktisk andres holdning. 

Hvis nu alle synes at det er bare vildt dårlig stil at have sex uden kondom, det gør man bare 

ikke mod nogen eller mod sig selv. 

 

K: Er det ikke sådan i forvejen?  

 

M: Jo men folk har jo alligevel sex uden kondom. Det har jeg da også haft. Det sker bare alli-

gevel. Men jeg ved jo ikke om den holdning så stadig ville holde når man var fuld og mega 

tændt og havde lyst til det. Men jeg ville bare, ja, ønske at det var helt grundlæggende. Det 

gør man bare! 
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Ma: Problemet er jo at vi har en forholdsvis liberalt samfund, altså, jeg tror grunden til at i 

USA og til dels i Frankrig, at de er forholdsvis konservative. Det der med at få en abort er 

ikke bare lige sådan. Derfor bruger man bare mere kondom. Det er måske også en holdnings-

ændring hos de personer der bruger kondom i Danmark, jeg ved ikke om det kommer til at 

ske nødvendigvis. 

 

Al: Så det er kulturelt, en samfundsmæssig ting eller hvad? 

 

Ma: Ja det tænker jeg lidt nogle gange. Også bare det der med at alle er på p-piller nærmest, 

altså piger på 14 får p-piller inden de overhovedet er seksuelt aktive, det er i forhold til men-

struationen så de får mindre kramper. Det gør man bare i Danmark, det er ikke lige noget man 

går og… 

 

M: Man oplever også en ret stor forventning fra drengenes side om at piger, jamen de bruger 

da p-piller. Det der med graviditeten er den primære bekymring, så har de det sådan ‘ jamen 

den er jo nok klaret’  

 

A: Jeg tror at min største adfærds ændring den faktisk ligge i andre personer. Altså den vil 

ligge i at den anden insisterer på at bruge det. Så i virkeligheden, det der skulle til, også som 

Matilde siger, det skulle være en holdningsændring hos alle. At det her gør man og punktum. 

Hvis du ikke har et kondom så har du ikke det sex, og dermed basta! 

 

M: At det ikke var en mulighed at have sex hvis man ikke havde et kondom.  

 

Ma: Det skal være sexet at bruge kondom på en eller anden måde. 

 

M: Ja, eller det skal ihvertfald være usexet ikke at gøre det. Det skal være decideret utiltræk-

kende ikke at gøre det. Og det er jo egentlig det den der kampagne vi har set gør, synes jeg. 

Den gør det utiltrækkende at have sex uden kondom. 

 

K: Men det er jo også det der med at man tiltrukket af en person, hvilket man burde være når 

man har sex, men så tænker jeg det altid sådan at ihvertfald lige det sekund at den her person 

er perfekt. Man tænker ikke ‘hun har sikkert en kønssygdom’ Det er ikke lige et træk man så-

dan lige tænker. Man er jo lidt naiv måske men altså. 

 

A: Jeg synes det sjoveste jeg har hørt er en veninde der sagde at hendes tanke når fyren tager 

kondomet frem eller sagde at de skulle bruge kondom var hendes første tanke: ‘ Hvad, tror du 

jeg har en kønssygdom?’.Det er alligevel mærkeligt! At man nærmest har det som en fornær-

melse. ‘Undskyld tror du jeg er syg eller hvad? Det kunne også være at han vidste at han var. 

 

M: Også bare at man ved jo ikke. 

 

Ma: Jeg synes det er ret gentleman agtigt hvis fyren bare gør det også uden at man snakker 

om det og har kondom med. Det har jeg oplevet, og det gør man sgu ikke særlig meget i Dan-

mark. 

 

M: Jeg synes også det er vigtigt det der med at man kan snakke om det i situationen. Man kan 

sige: ‘ Finder du et kondom frem?’ Jeg tror der er mange, de tøver med at tage det frem fordi ‘ 
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ej hvad nu hvis hun rent faktisk ikke vil have sex?’ Man kan jo godt bare være lidt forholds-

agtig og så skete der ikke mere. Det der med, det er da svært at overvinde sig til at spørge ‘øh 

er du klar nu? Er det nu jeg skal finde det frem?’ Den der situation der måske bliver lidt kun-

stig at man sådan er ikke helt klar over om den anden ‘ vil du det her eller hva?’ Jeg tror det 

kræver noget dialog. Og at det bliver almindeligt at man lige diskuterer det når man er i situa-

tionen. Mere sådan ‘Skal vi have sex nu? For jeg har et kondom i tasken og så kan jeg lige 

hente det’ Jeg sidder stille og rolig og så kan vi snakke om det.  

 

K: Måske også, eller det er noget helt andet. Der er jo flere forskellige slags kondomer.  

 

Ma: Man kan få spray-one kondomer har jeg hørt om.      

 

K: Altså man kan jo få nogen der er betydeligt bedre at have på end de billigste man kan købe 

nede i netto. Og de er bedre på alle mulige måder de er ikke sådan stramme og alt så noget 

hvis man sådan vidste at der findes også et alternativ og det faktisk er godt så ville man…. 

 

Ma: Der ligger ansvaret jo nok ved fyren, pigen kan jo ikke vide hvad han vil have, og størrel-

sen. 

 

M: Men det gælder jo også om, at det også skal være rart for pigen. Penetration og sådan no-

get. ‘’Pause’’ Jeg tror det kræver et lidt mere afslappet forhold til det. Man skal kunne snakke 

om det uden nogle problemer. 

hvis de 

K: Er der ikke også lidt nogle hardcore argumenter for at det er en porno-ting, at man ser så 

meget porno og der har de aldrig kondom på og så tænker man ‘ så er det ikke sexet hvis man 

har kondom på’ 

 

Ma: De bliver jo også tjekket for kønssygdomme hver måned eller sådan noget. Det gør nor-

male mennesker ikke. (Alle griner) 

 

M:(For sjov) Pornostjerner er jo ikke normale mennesker. 

 

Ma: Eller det er en del af deres erhverv, deres job. Det er ærgerligt at man ser det som virke-

lighed, for det er det jo ikke. 

 

K: Nej, men det er ikke kun porno. Det er også i romantiske film og sådan noget. Det er jo 

ikke sådan ‘ Skal vi liiiige’  

 

A: Hvis man bare ser et afsnit Sex and the City er der aldrig en scene hvor der er nogen der 

lige hiver et kondom frem og siger ‘øhhh skulle vi lige stoppe det her, hvor du er på vej til at 

tage mig op ad en væg’ 

 

M: Det er en del af mediebilledet. 

 

Ma: Der er en scene med Samantha, men ellers. 

 

M: Ja det er rigtigt. Der er ikke noget særlig romantisk ved at bruge kondom vel? Men måske 

kunne det blive det. Gør kondom sexet! 
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K: Frem med stearinlys og rødvin. 

 

Ma: Det er jo også surt at vi skal gøre det sexet at bruge kondom, det er jo en nødvendighed. 

 

M: Sex er jo sexet. 

 

F: Det i snakker om er jo så også en normalisering. 

 

M: Men også hvis det nu ikke. Nu den der video der. Hvis det ikke kun var en ting man skulle 

tænke på når man var fuld og havde et one night stand. Hvis det var sådan at man indførte det 

i andre aspekter af sit liv. Så bliver det måske også naturligt i den situation. Det der med at 

der først er der at man sådan tænker på det, og så glipper det.  

 

Ma: Men altså, kondomets største fjende er jo lidt p-pillen et eller andet sted. Alle ville bruge 

kondom hvis vi ikke havde p-piller. Hallo! 

 

K: Når man har sex uden kondom og det er et one night stand, hvor naturligt er det så at man 

ligesom kommer indeni, fordi der er også nogen der virkelig synes at det der med at gøre det 

udover det er en del af det. 

 

M: Kan man så ikke flå kondomet af og så gøre det? Eller er det for besværligt?  

 

K: Det er ihvertfald lige så akavet. 

 

M: Men det er så praktisk med kondom, det er så nemt at rydde op og der er bare intet svineri. 

Simpelthen så smart! 

 

Ma: Man vasker så mange lagner. 

 

M: Promovere det  

 

Ma: På renlighed! 

                 

A: Jeg oplever da også at der er fyre der, øh og piger for den sags skyld, som åbenbart ikke 

har forstået biologi som så tænker ‘okay hun er på p-piller vi har ikke noget kondom, han står 

af i Roskilde’ 

 

M: Ja ja. 

 

A: Og det er bare sådan en, det er nærmest, det er som om den der seksual undervisning vi fik 

i skolen den aldrig er kommet med videre. Fordi vi ved det jo allesammen godt. Når vi sidder 

her ved vi jo også godt, det kan du også blive gravid af. Men når man så ligger der ‘ ahh det 

bliver man jo ikke gravid af’ Det er jo, altså nu hører man også i medierne at det er svært at 

blive gravid alligevel.  

 

M: Det er sgu let at have sådan en ‘det sker ikke for mig’  
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A: Det er nok det egentlig ‘ det sker ikke for mig’ 

 

M: Sådan har vi det med mange ting, også med cykelhjelme. 

 

Ma: Jeg tror det er sådan at de fleste kvinder ihvertfald kender det der med at det ikke sker for 

mig, det er der ingen alle piger tænker. De tænker allesammen jeg bliver gravid lige om lidt.  

 

M: Sådan tror jeg sgu ikke jeg har det. Det er mere sådan ‘ah den går nok’ Det er bare ånds-

vagt jo, dybt åndssvagt.  

 

A: Jeg er altså også 100% går den så går den typen. Sådan en…. 

 

Ma: Men jeg bliver også mere bange jo ældre jeg bliver, så har jeg det sådan lidt at hvis jeg 

bliver gravid om et par år vil så vil jeg få en abort? Det bliver mere sådan et etisk problem på 

det tidspunkt end da man var sytten.  

 

K: ‘Skal jeg til at være taknemmelig over overhovedet at være blevet gravid’ 

 

Ma: Præcis! Der er mange kvinder hvor det er sådan lidt ‘ Kan jeg få børn senere’ Jeg kan 

godt forstå at Al er bange. Der er en god grund til at være det. Det kunne være man skulle 

køre på det der ‘vil du være far eller ej?’ 

 

M: Så siger man også bare at kvinder er nogle lyvagtige svin. 

 

Al: Det minder mig om en pissegod reklame, den skal du fandme bruge. Jeg tror det er en au-

stralsk reklame med et barn som råber og skriger i et supermarked. Så står faderen ved siden 

af helt opgivet og så står der på skærmen: ‘Du skulle have brugt kondom.’ Pisse god reklame! 

 

Ma: Det er en sjov reklame, det ville virke i Danmark. 

 

M: Men den kan også målrettes mod kvinder, altså en kvinde der ikke gider høre på sin unge. 

Fordi så bliver det igen sådan noget nå han blev ufrivilligt far, der går så mange svinske kvin-

der rundt i verden. Jeg synes heller ikke man skal gøre kvinder til nogle idioter. 

 

Ma: Men det er der bare nogle der er. 

 

K: Hvad med et billede af nogle helt ophævede ankler. 

 

M: Eller ‘vil du også have bækkenbundsløsning?’ Men i forhold til at vi allesammen har skre-

vet graviditet som første valg så kunne en kampagne rettet imod ‘vil du virkelig være gravid 

nu?’ måske virke meget godt på mig.   

 

A: Men så kommer p-pillen. 

 

Ma: Så kommer p-pillen og redder verden. 

 

M: Ja hvis man tager sådan nogle. 
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K: Hvad hvis man gør det der og så bare klippe direkte over til en fødestue. 

 

Alle: Ja!   

 

M: Den er god! Den ville virke så godt tror jeg. 

 

Ma: Men man kan i og for sig også lave den med ‘to måneder senere, ned på apoteket og 

hente penicillin’  

 

A: Jeg synes apotekerne er gode til det: Altså når jeg har været nede de gange det alligevel er 

sket og købe en fortrydelsespille. Har de der apotekere også været sådan lidt: Bruger du præ-

vention? 

 

M: Ja og de snakker så højt. 

 

Ma: You don’t get to judge me okay? 

 

A: Jeg har også oplevet en apoteker som var, Jeg tror det var en af de der turnus agtige typer, 

nogen der er i praktik. Der var altså også en fyr der var så nervøs over den situation at han 

skulle sælge en fortrydelsespille til mig.’ Bruger du prævention? Kondom?’ Og man stod jo 

bare der og var sådan lidt ‘ Ja, det virker ikke altid, det har også en failratio’ ‘Du skal jo også 

vide at du kan få blødningsforstyrrelser nu hvor du har taget dem.’ ‘Jaja fint, jeg læser ind-

lægssedlen søde ven! Jeg tror det er bedre for os begge to hvis du bare sælger mig det produkt 

nu.’ 

 

M: Jeg tror faktisk at en kampagne der er sådan viser hvor akavet situationen man skal igen-

nem bagefter er hvis man bliver gravid. Den ville virke rigtig godt, men jeg synes også det 

ville være uetisk fordi det forstærker min frygt for at gå til lægen. Det skal man faktisk ikke 

gøre. Slet ikke mod meget unge mennesker. 

 

Ma: Man burde egentlig også vide hvor nemt det er at blive testet for kønssygdomme. Det er 

der mange der ikke ved.  

 

K: Men alligevel, da jeg blev testet for kønssygdomme de er egentlig meget søde men så 

spørger de ’nå men har du lige haft ubeskyttet sex?’ ‘Nej øhh det er otte måneder siden’ Man 

føler sig bare dum. 

 

Ma: Men jeg tror også ude på Bispebjerg (hospital) gør de det jo også fordi de skal bruge det 

til undersøgelser. De prøver at lave et overblik. Det er jo anonymt. Så spørger de dig om 

nogle random spørgsmål nogle gange. ‘Har du været sammen med nogen fra Afrika? Har du 

været sammen med nogen fra Australien?’ 

 

M: Hvis de nu bare gav en det på skrift så man kunne skrive og aflevere. 

 

Ma: Det er da meget smart fordi jeg sagde at jeg havde været sammen med en fra Australien: 

‘Vi skal lige tjekke for Hepatitis’. De har åbenbart andre kønssygdomme end os. 

 

A: De har sådan et katalog baseret på nationalitet. 
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K: Det her klassiske kort og sådan farven lilla det er det kontinent der er mest dominerende. 

 

A: Men ja jeg hører også om folk der lige har svært ved at få taget sig sammen og gå til læ-

gen. 

 

Ma: Det er altså også noget af et projekt ude på Bispebjerg. Og det tager lang tid. Min ven-

inde har mødt en hun har været sammen med derude i venteværelset. Og man kan se på perso-

nen på farven på deres billet om de har symptomer eller ej. Og hun ville meget gerne se på 

hans billet. 

 

A: Ej okay det burde der ikke! 

 

Ma: Man kommer også ind ad en anden dør, fordi der skal være to på hvis man har sympto-

mer. 

 

A: Så er det det der lille rum hvis man er blevet testet for HIV man skal have sit resultat inde 

ved.  

 

M: Så må man ikke få dem over telefonen. 

 

K: Jeg kan huske jeg engang var ved lægen mandag morgen, så sidder hende kontordamen 

ved lægen og så ringer telefonen og så siger hun: ‘ Ja en HIV test? Ja okay’  

Det er bare ret vildt det der med at mandag morgen så snart telefontiden åbner, så brænder lo-

kummet fandme! Så tror man ikke man har det, så ved man det! 

 

A: Det må også være frygteligt. Jeg har altså også en veninde der ringer ned til lægen når hun 

har været sammen med en eller anden og hun er den vildeste hypokonder, vi nævner ikke 

navne her. Ringer ned til lægen: ‘Altså jeg tror jeg har fået AIDS!’ 

Og hende der sygeplejersken i røret skal virkelig holde minen, de kender hende gudskelov: 

‘Hvorfor tror du at du har fået AIDS?’ ‘ Det er fordi jeg har været sammen med den her fyr 

som så har været sammen med en fra Østeuropa før mig’. Det er virkelig virkelig sjovt og 

hende der sygeplejersken er bare ‘Søde ven, du har ikke fået AIDS du skal være i en meget 

særlig risikogruppe hvis du har fået AIDS, for det første, og for det andet…. 

 

M: Er vi kommet lidt væk fra emnet Frederik? 

 

 

12.1.2. Gruppe to, 17-19 år 

 

Respondenter: Fi,18 (Mand), Mo, 19 (Mand), Me, 18 (Kvinde), Ca, 18 (Kvinde), La,17 

(Kvinde) og An, 17 (Mand). 
 

Spm 1 
Fi: Det er meget godt, så får man ikke de der rollinger der. Nej tak 
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Mo: Jeg synes da det er træls. Det er lidt træls. Der kommer altid sådan en akavet stemning. 

Så ligger man lige der lidt og...der røg hyggen sgu lidt. 

 

Ca: Det er lidt det samme tror jeg. 

 

Me: Jeg foretrækker også p-piller når man er sammen med en fyr. Fordi kondom det ødelæg-

ger hyggen som du siger. 

 

Mo: Det er heller ikke så rart, det er lidt plastisk. Meget plastisk. Så det er meget rart at bruge 

kondom hvis man ikke vil have børn, men det er lidt træls. 

 

Fi: Jeg tror ikke at sådan unge nu tænker på det, fordi der er ikke alle de der kønssygdomme 

som der var engang. Da vores forældre var unge. 

 

F: Det er rigtigt nok, de er på vej nedad. 

 

Mo: Jeg har det sådan at kan man få dem overtalt ved at sige: ’må jeg ikke godt lade være?’ så 

gør man det selvom man godt ved man har et med. Man vil gerne tage risikoen for at det kan 

være lidt bedre. 

 

Me: Det kommer meget an på personen. Tænker jeg. Vi kunne godt have brugt nogle øller. 

 

F:Det kan vi desværre ikke gøre 

 

Mo: Man må ikke være påvirket under forsøget? 

 

F: Det er ikke så godt for kvaliteten af data….. Der var ikke så meget i havde at sige må vi 

konkludere. 

 

Øv 1 
 

An: Altså jeg bliver ihvertfald ikke rigtig påvirket af det. Jeg har intet imod det. 

 

F: Der er ikke noget der sådan lige... 

 

An: Der er ikke noget der siger mig noget i de reklamer der og får mig til at tænke ‘uha jeg 

bliver nok lige nødt til at bruge kondom’ overhovedet.  

 

Fi: Det har vel også sådan, den der reklame, videoen, der synes jeg at den spiller mere på at så 

forhindrer man at man sådan berøring med andre folk kønsorganer som man har været sam-

men med. Det synes jeg virker lidt mærkeligt, i forhold til hvad reklamen sådan. 

 

La: Reklamen er jo det der med at man, selvfølgelig er det ikke sådan at man har været ‘hul-

brødre’ eller et eller andet med 5 forskellige andre tøser. Sådan så man ligesom er sikker på at 

man kun går i seng med hende her eller ham. 
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Mo: Altså jeg ville nok føle mig mere skræmt hvis der kom en hel masse grimme billeder op 

af kønsorganer som ikke havde brugt kondom. Det ville nok få mig lidt mere til at bruge kon-

dom end hvis man bare tænker: ‘Jamen så har hende der eller ham der også været der’. Man 

ville nok blive lidt mere skræmt, ellers tænker jeg ikke over det. Ikke sådan der ihvertfald. 

 

La: Jeg tror også den der reklame er lidt mere til os piger fordi måske tænker piger lidt mere 

over hvem fyren har været i seng med end fyren tænker over han har været i seng med. 

 

Fi: Jeg tror også lidt mere det er sådan en bedrift for en fyr hvis man kan sige det sådan. Jo 

flere man har været sammen med, jeg tror det er mindre fedt for en pige. 

 

Mo: Altså jeg tror at en skræmmekampagne ville virke. 

 

Fi: Jeg tror også det ville virke bedre. 

 

Mo: Mere på mænd ihvertfald. At vi kom til at bruge kondom. 

 

Fi: Jeg ikke om det der skal spille på kvinder med den der ‘Jeg vil ikke være sammen med din 

bitch af en eks’, var det ikke det der stod? 

 

F: Jo det var det. 

 

Fi: Det påvirker overhovedet ikke mig. Jeg synes det var lidt mærkeligt, jeg forstod den ikke 

rigtig til at starte med. 

 

Me: Altså det rørte mig slet ikke det hun sagde. 

 

Ca: Det virker som om den er mere til kvinder end den egentlig er til drenge. 

 

F: Du (Mo) siger at en skræmmekampagne vil virke bedre, i ved godt der er billeder på ciga-

ret pakker. Undersøgelser viser at de billeder de virker modsat. De virker rygefremkaldende i 

stedet for ryge afskrækkende. 

 

Fi: Okay! 

 

Me: Hvad er argumentet for det? 

 

F: Argumentet for det? 

 

Me: Hvorfor gør det det? 

 

F: Det er noget der hedder neuromarketing, det er sådan noget inde i hjernen der viser. 

 

Mo: Jeg tror personligt nok bare det ville virke bedre med en skræmmekampagne. Jeg ville 

ihvertfald tænke ‘ hold kæft! sådan der skal jeg ihvertfald ikke se ud.’ 

 

Me: Hvis der var et billede af en pik der var ved at falde af. 
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Mo: Et eller andet klamt, det ville nok få mig til at tænke over at det er lidt skidt. Det der med 

baby, der er jo alt muligt abort man kan tage hvis det går galt. 

 

F: Det er jo ikke jer (drenge) der skal tage det. 

 

Mo: Nej præcis! Det er også derfor jeg ikke tænker så meget over det. 

 

Ca: Ja det er faktisk mere os det går til. 

 

La: Det går egentlig mere ud over os. Men altså jeg tror også sådan til drenge tror jeg mere på 

skræmmekampagner med et eller andet. 

 

Me: Hvor deres pik er ved at falde af. 

 

Mo: Jeg tror bare ikke at de tænker så langt som at der kommer børn eller at der kommer et 

eller andet slemt, hvor det måske mere er kvinder der. Jeg er ikke bange for kønssygdomme, 

jeg er bange for om der kommer en lille Morten. Det er sådan jeg tænker. Det gør det ikke for 

kønssygdomme ihvertfald. 

 

Fi: Jeg ved ikke om skræmmebilleder virker, men så måske en statistik over der viser hvor 

mange i Danmark. For jeg går og tror at der ikke nogen der har det, jeg tror vi er kønssyg-

dom-frit. Jeg lever i min egen lille lykkelige verden. 

 

La: Men ja det kommer heller ikke så tæt ind på os fordi vi måske lever i et miljø hvor at 

kønssygdomme ikke er udbredt, så altså det vi tænker på når vi bruger kondom eller p-piller, 

som de fleste gør i stedet for, det er jo at vi skal ikke lige have en lille baby. 

 

Mo: Jeg har slet ikke lyst til at være sammen med en hvis jeg ved at der er en chance for at 

hun har en kønssygdom. Eller har været sammen med mange. Eller jeg vidste at hun måske 

havde det. Så ville jeg vælge at sige ‘nej’.  

 

La: Ligemeget om man bruger kondom eller ej. Sådan har jeg det også lidt. 

 

Fi: Det tror jeg er en meget overordnet mening i vores miljø. 

 

F: Kan du definere jeres miljø? 

 

Fi: Det ved jeg ikke, sådan. 

 

Ca: Det eneste man er bange for er at blive forældre tænker jeg. 

 

La: Jamen altså, dem vi render sammen med det er jo ikke sådan at, du ved sådan, mærkelige 

mænd. Vi holder os inden for samme vennegruppe. 

 

Fi: Vi kommer ikke så meget ud. 

 

Ca: Vi kender hinanden. 
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F: Så i ved hvem der har hvad? 

 

Alle: Ja 

 

La: Og vi ved også blandt dem vi render sammen med hvis der går rygter om at ham eller 

hende har haft et eller andet. Så er man bare ikke sammen med dem. Jeg tror mere det er så-

dan noget. 

 

Mo: Jeg tror ikke der er nogle af os der er så vilde at vi bare tænker: ‘Okay hende der ser læk-

ker ud, vi skal kneppe’ Så ville man også lige prøve at snakke lidt med dem og hvis de så vir-

ker meget søde og rare så er det nok ikke nogle der har været sammen med hundreder og har 

alle mulige kønssygdomme. 

 

La: Nej 

 

F: Men i synes primært det er skræmmekampagner der ville påvirke jer. 

 

An: Det er ihvertfald det der har fået mig til at tænke at jeg ville stoppe med at ryge. Det er 

blandt andet sådan nogle skræmmekampagner. 

 

Mo: Altså hvis en pige hun sagde til mig ‘ Jeg er på p-piller’ så ville jeg aldrig nogensinde 

tænke på at bruge kondom for ikke at få kønssygdomme, så er det bare sådan ‘Yes! så er der 

ikke nogen baby!’ 

 

La: Nej jeg tror mere man skulle lave nogle reklamer,hvis man skulle reklamere for kondomer 

så kan det være at man ikke lige kan have en baby. Mest fordi at der virkelig ikke er særlig 

mange der tænker på kønssygdomme. 

 

Me: Især ikke fordi at så kan man gå til lægen og få en pille og bliver rask igen. 

 

F: Med nogle af dem kan man, ikke allesammen. 

 

La: Lige præcis! 

 

Me: Nå men så kan man få mange piller. 

 

F: Der er nogle af dem der er kroniske. 

 

Me: Jae men du kan også leve med AIDS. Piller piller piller!. 

 

La: Men jeg tror måske man skal mere man skal lave reklamer om at man skal undgå at få 

børn. 

 

Fi: Det tror jeg også at man skal spille på ihvertfald. 

 

La: Det tror jeg, den vil både gå ud til mænd og kvinder. 

 

Fi: Fordi den der med hvor mange man har været i seng med tror jeg er lige meget. 
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Mo:Det er bare fedt. 

 

La: Sådan er det for drengene ihvertfald. 

 

Spm 2 
 

F: Hvis i selv skulle sammensætte en kampagne, hvordan ville i så sammensætte den kam-

pagne? 

 

La: Det var det vi snakkede om før med at det så skulle være noget med små børn, i stedet for 

kønssygdomme. 

 

Fi: Jeg tror også de skal starte i folkeskolen, fordi vi havde ikke noget sexualundervisning tror 

jeg. 

 

La: Det var fordi Morten…. 

 

Ca: I havde da en masse. 

 

La: ...Morten blev mega pigesur og så gad han bare ikke have det emne mere. 

 

Me: På Marslev skole havde vi da. 

 

An: Ja der havde vi noget, men ikke ovre på Nymarksskolen. 

 

F: Morten er det jeres lærer? 

 

La: Vores biologilærer, han kunne ikke særlig godt lide os. 

 

Fi: Det var fordi at han spurgte os i 7. klasse om vi ville have det og størstedelen af klassen 

synes at de gerne ville have det men der var så lige en flok…. 

 

La: Fire eller sådan 

 

Fi: ...der synes det var ret sjovt og så begyndte de at grine da han sagde noget med en plastik 

dildo, flamingo dildo tror jeg det var. 

 

F: Så det i siger er at der skulle være mere sexualundervisning i stedet for? 

 

Fi: Ihvertfald sættes fokus på det. 

 

La: Sådan det kommer ind så lærerne ikke bare kan få lov til at pille det ud. 

 

F: Det tror jeg heller ikke man kan. 

 

Me: Jeg føler da også at vi så en masse film og sådan noget. 
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La: Det gjorde vi, den der tegnefilm. 

 

Fi: Der hvor de sagde: ‘ Jeg kan godt lide at bolle’ 

 

La: Ja lige præcis! Den var fandme sjov. 

 

Mo: Jeg synes bestemt ikke der var nok af det ihvertfald. 

 

Fi: Jeg blev ikke oplyst om det. 

 

Mo: Vi havde også kun en time. 

 

Ca: Jeg kan slet ikke huske det. 

 

Mo: Måske det skulle være mens man går gymnasiet, der er man nok lidt mere sammen med 

nogen end i folkeskolen, hvis det skulle være. 

 

Me: Jeg tror det bare går ud fra at man ved det i gymnasiet. 

 

Fi: Det tror jeg også, jeg tror de går ud fra at vi lærte det i folkeskolen. 

 

La: Det gør man ikke, så de skulle måske have nogle klare regler. 

 

Fi: Der burde være en sammenhæng mellem det, altså sådan, der burde være en seksual dag i 

alle folkeskoler. 

 

Mo: Sådan noget hygge tamtam? Altså jeg træner lige nu nogle U14 fodbolddrenge, de har 

lige haft en hel uge, ved jeg. 

 

Me: Er det rigtigt? Snyd! 

 

Mo: Det skulle der også have været da jeg gik ude på gymnasiet, i uge seks der skulle vi have 

haft ‘uge sex’ sjovt nok. 

 

La: Det har vi ikke. 

 

Mo: Det er ikke kommet eller hvad? Der var ihvertfald meget snak om det i elevrådet på et 

tidspunkt. Altså den uge med sex. 

 

F: Skulle det være en plakat på gymnasiet eller? 

 

Mo: Altså kun på vores gymnasium. 

 

F:Nååår kun på jeres gymnasium 

 

La: Og sådan så man havde en hel fællesdag hvor man lærte om det. 
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Fi: Men jeg vil sige at tv og reklamer der tror jeg ikke det virker, det gjorde det ihvertfald ikke 

mig. Når der er reklamer i fjernsynet går min hjerne bare fra. 

F: Spørgsmålet var også hvad der ville virke på dig. Ikke noget er det det du siger? 

 

Fi: Nej men det ville så hjælpe hvis det var i folkeskolen f.eks. så det kom derfra, og at det 

bliver indlært i stedet for. Jo tidligere alder man får det i, jo bedre husker man det. 

 

Me: Også så man lærer det sammen med andre. Det er lidt sjovt og sådan ‘uha vi kan snakke 

om det’  

 

Mo: Sådan en quiz! ‘Vidste du at’ 

 

Fi: Det ville være okay, men det synes vores lærer ikke det var. Morten han synes ikke det var 

sjovt. 

 

Mo: Jeg ville synes det var sjovt med en quiz faktisk. Hvor man sådan ligesom kunne finde ud 

af om ‘Kan det lade sig gøre sådan her, og kan man få kønssygdomme ved at vaske sig med 

samme håndklæde som sin kæreste eller hvad?’ Eller også kunne man lave sådan et skræm-

mebillede med en rigtig køn pige og et rigtig klamt kønsorgan og så stod der: ‘Ville du virke-

lig være sammen med hende her? Så brug kondom’ 

 

Me: Jeg synes det er lidt voldsomt at sætte sådan nogle billeder op i folkeskolen. 

 

Mo: Det er ikke i folkeskolen, man skal lave de der kampagner i stedet for at være alene. 

 

La: Den kampagne vi lige så der den går vist mest ud til piger. Så der skal vi nok have lidt 

mere skræmme. 

 

F: Så skræmmekampagner er det vi er ude i? 

 

Fi:Ellers så undervisning. 

 

Mo: Skræmmekampagner er mere i vores alder, undervisningen skal ske tidligere. 

 

F: Er i allesammen enige om at den kampagne i lige har set den mest er til piger? 

 

Alle: Ja 

 

F:Det er jo også en vigtig betragtning må man sige. At det ikke rammer. Tror i det er med 

vilje at det kun skal være til piger. 

 

Me: Nej det tror jeg ikke. 

 

Fi: Det tror jeg, for jeg tror at kvinder er mere sådan ‘Nu tager du fandme det kondom på for 

jeg gider ikke det fis der!’ Hvor mænd er sådan ‘Okay fint nok’. 
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Mo: Hvis man rammer halvt mænd og halvt piger tror jeg ikke man rammer særlig mange, 

hvis man kun slår ned på den ene del så rammer man også manden den vej. Så rammer man 

nok lidt flere. 

 

La: Ja det er rigtigt. 

 

Mo: Sådan forstår jeg det ihvertfald. 

 

F: Det er nok rigtigt, jeg tror ikke der specifikt står nogle steder at den er rettet mod piger. I 

forhold til pigernes ansvar føler i så det er pigernes ansvar eller drengenes ansvar? 

 

Ca: Det er begge parter 

 

Fi: Det tror jeg ikke, for en dreng er bare glad hvis han kommer med en pige hjem ‘ Jaja vi 

gør det bare uden eller med kondom hvis det er det hun vil’ Så det er pigen der skal tage an-

svaret. 

 

La: Men altså det burde jo ikke være pigen der skulle tage ansvaret, altså drengen burde jo 

også lige tænke med andet end hans pik og så lige få et kondom på. 

 

Fi: Men det er meget fysisk...eller psykisk svært! 

 

F: Psykisk? 

 

Fi: Ja, jeg skulle bare sige et eller andet. 

 

F: Men hvorfor mener du at det er psykisk svært? 

 

Fi: Jamen det er fordi at nogle gange er det svært at tænke over sin egen…. 

 

La: Men altså måske burde ansvaret ikke ligge så tungt på pigers skuldre, selvfølgelig er det 

dem der skal lige sige ‘hey vi skal bruge kondom’ men. 

 

Mo: Og i sidste ende er det også dem der står med den største lort hvis det er at de bliver gra-

vide, altså selvfølgelig skal man betale børnepenge resten af sit liv, men det er trods alt ikke, 

altså det kan man betale sig fra. Det der barn det skal de altså have, så det er nok fordi der er 

lidt mere på spil for dem. 

 

Fi: Men hvis de får nogle af de der kønssygdomme der, der ikke rigtig rammer mænd, jeg kan 

ikke lige huske hvad det er for en af dem. 

 

F: Der er ikke nogle kønssygdomme der ikke rammer mænd. 

 

La: Nej 

 

Fi: Jo der er en hvor mænd kan godt få den, men hvor det gør et eller andet så kvinder ikke 

kan få børn. 
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F:Klamydia 

 

Fi: Ja, det er den.  

 

F: Den er heller ikke god for dig at få hvis du får den. 

 

Fi: Ej, det ved jeg ikke, det er det jeg har ikke fået noget at vide. 

 

F: Det er så også en vigtig del af det kan man sige. 

 

Øv 2 
 

An: Altså jeg har graviditet som den første ihvertfald. Jeg skal ikke have en lille en, det har 

jeg hverken råd eller tid til. Specielt ikke i min alder. Så har jeg nummer to som kønssyg-

domme, det er ikke noget jeg har vildt meget lyst til, det er jo ikke noget man har lyst til at 

have. Hvad skal jeg sige. 

 

F: Du må gerne gå videre til den næste hvis du ikke ved hvad du skal sige. 

 

An: Nummer tre som oplevelsen, det betyder selvfølgelig en del hvordan det er. Helt bestemt. 

Så andres holdning som nummer fire. Jeg bliver ikke sådan rigtigt påvirket af andres hold-

ning. Jeg er lidt ligeglad med hvad folk de tænker. Og så tilgængelig som nummer fem, hvis 

jeg vil bruge det så skal jeg nok få fat i det. 

 

F: Det ville ikke stoppe dig hvis du ikke kunne få fat i et? 

 

An: Nej. 

 

Fi: Jeg har valgt kønssygdomme som nummer et. Det ved jeg ikke hvor rart jeg synes det er, 

ikke fordi jeg har haft det men. Så har jeg sat graviditet som nummer to, det har jeg sgu heller 

ikke lige råd til, men hvis det skulle ske så tager vi det med et gran salt. Altså det har jeg bare 

skrevet som nummer to. 

Følelse (Oplevelse) det har jeg som nummer tre. At det er nok det der med at det er akavet at 

ligge hvor man sådan ligger og hygger lidt og lige pludselig så ‘ej ej ej så er der lige kondo-

met’ så skal man lige hen og fange sådan en regnhat eller hvad man kalder det. Det synes jeg 

ikke er særlig sjovt. 

Og så har jeg skrevet tilgængelighed som nummer fire fordi at jeg kan huske de første par 

gange hvor jeg skulle bruge kondom, der var det akavet lige at køre ned til købmanden. Så 

prøvede man lige at skjule med en pakke slik eller et eller andet. Og så kan man håbe på at fru 

hansen hun ikke opdager det. 

 

F: Det kan jeg fortælle dig at Carl også har gjort. 

 

Fi: Så har jeg skrevet andres holdning som nummer fem. Fordi det er også pænt ligeglad med. 

 

F: Det påvirker dig slet ikke? 

 

Fi: Nej overhovedet ikke. 
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Mo: Ja, jeg har kønssygdomme som nummer et, og jeg tror ligeså meget det er fordi at jeg er 

bange for hvis jeg får en kønssygdom at jeg bliver steril og jeg så ikke kan få børn. Og det vil 

jeg super gerne have. Selvfølgelig er det ikke rart at have en kønssygdom men det værste det 

ville ultimativt ikke at kunne få børn når jeg blev gammel det vil jeg gerne have. Og så har jeg 

skrevet graviditet som nummer to fordi at jeg ville føle at det er rigtig rigtig uansvarligt at jeg 

kan finde ud af at have sex og ikke kan finde ud af at beskytte mig ordentligt til ikke at få et 

barn. For det første ville jeg have pinligt over mig selv, for det andet så ville jeg ikke føle at 

jeg i min alder nu til at være en god far overfor en eller anden eller over for hende så har fået 

det med. Så har jeg skrevet oplevelse som nummer tre fordi at ofte gør man det fordi det skal 

være godt eller sjovt eller det skal være rart. Så jeg vil gerne have at det skal være rart. Så der-

for er det nummer tre.Andres holdning der har jeg det også sådan lidt at er hun på p-piller og 

siger jeg skal bruge kondom for at være sikker på at hun ikke bliver gravid og hvis de ikke 

kender mig og jeg ikke kender dem så er det fint nok. Og hvis hun siger jeg ikke skal gøre det 

så er det også fint nok. 

Og tilgængelighed, du kan få det overalt jo. Og hvis man ikke har nogen liggende derhjemme 

så man nok lige i spar på vej hjem. Ellers er der altid lige en kammerat der har et par ekstra 

med ikke? Så det er ikke noget jeg ser som et problem overhovedet. 

 

Me: Øh jeg har skrevet kønssygdomme som nummer et. Fordi det lyder ikke særlig rart at 

have dem. Og det er også en af de eneste grunde til at jeg bruger kondom. Fordi jeg er på p-

piller så jeg har sat graviditet som nummer fem fordi det påvirker ikke min forhold til kondo-

mer overhovedet. 

Så har jeg sat oplevelse som nummer to, fordi det ødelægger lidt the moment hvis man lige 

skal finde det frem. Synes jeg. 

Tilgængelighed har jeg bare sat som nummer tre, det påvirker ikke så meget. Min mor hun 

sørger for at jeg har et godt lager og det er godt nok min brors lager men altså der stjæler jeg 

lidt fra engang imellem. Ja og så får man det jo alle steder fra. 

Så andres holdning det kan godt være det påvirker mig på et eller andet niveau men jeg læg-

ger ikke mærke til det, så det er nummer fire. 

 

La: Yes, okay. Jeg har skrevet graviditet som nummer et, fordi det er ligesom eneste grund til 

at, altså jeg er også på p-piller, men jeg bliver stadig sådan lidt nervøs af det. Og så har jeg 

skrevet kønssygdomme som nummer to. fordi at vil man sgu helst ikke have. Men jeg har det 

egentlig sådan at jeg tænker ikke rigtig så meget over alle de andre ting udover graviditet så 

jeg synes det er lidt svært at stille op. 

Jeg har sat andres holdning som nummer tre fordi at hvis jeg er sammen med en fyr som siger 

at han vil gerne have at vi bruger kondom jamen så bruger vi kondom. Det er ikke noget jeg 

ville spørger om medmindre at det var en eller anden snusket fyr men så ville jeg nok heller 

ikke være sammen med ham. Og oplevelse som nummer fire. Ja, den er bare blevet sat der. 

Og så tilgængelighed som nummer fem. For man har altid kondom på sig synes jeg, de er al-

tid sådan lige i nærheden. 

 

Ca: Ja jeg har også taget graviditet som nummer et fordi det er sådan det man er allermest 

bange for sker når man er sammen med nogen fordi man ikke tænker man er sådan helt klar til 

et barn som 17-18 årig. Der er så meget man skal nå. Og så har jeg taget kønssygdomme som 

nummer to fordi det også er lidt det man er sådan bange for at få når man har været sammen 

med en, hvis man nu ikke ved hvem han har været sammen med. 
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Og så har jeg taget oplevelse som nummer tre, det er sgu lidt akavet når man bruger kondom 

for så ligger man der også venter på at han gør det og fumler lidt rundt med det. Det kan være 

lidt akavet engang imellem. 

Og så har jeg taget som nummer fire, andres holdninger. Jeg har bare sådan sat den der fordi 

det kommer lidt an på hvordan man har det med det. 

Og så tilgængelighed som nummer fem også fordi som sagt af alle sammen, der er altid et 

fordi man ofte får det til fødselsdage eller som en sjov gave, der er altid et eller andet til stede. 

 

F: Jamen i er jo rimelig enige kan vi så konkludere.  

 

Spm 3  
 

Me: Det ville nok være hvis øhh, en eller anden skræmme historie, sådan hvis mine forældre 

sagde ‘Ej jeg kom til at gøre hende der gravid’. Og så tænker jeg ‘Ej det skal bare ikke ske for 

mig’. Sådan at det er tæt på på en eller anden måde. 

 

La: Ja jeg tror også at det skal være sådan tæt på familien, vi har jo alligevel ikke rigtig lært 

noget af det alligevel. Så jeg ved faktisk ikke rigtig hvad der skulle påvirke mig, det skal være 

et eller andet man hører en af sine venner har fået kønssygdomme. 

 

Fi: Eller ens omgangskreds. 

 

Mo: Det er bare en lidt skidt måde at gøre det på: ‘ Okay du trak det korte strå, så skal du 

have en kønssygdom for at de andre kan lære det’ 

 

La: Det er nemlig det, det er super dumt. 

 

Mo: Det er jo det samme med de unge mødre, de får jo allesammen børn hammer unge fordi 

de er dumme men man synes jo bare det er sjovt at se de unge mødre. 

 

Me: Man tænker ‘Det sker ikke for mig’ 

 

Fi: Det er ikke så tit jeg ser de unge mødre. 

 

La: Jeg ved ikke rigtig hvad der eller kan hjælpe 

 

Me: Jeg kendte ihvertfald en, han gjorde en pige gravid og siden da der har han altid brugt 

kondom, altid så altså det er et godt trick. 

 

Fi: Så man skal opleve det for at det virker. Så hvis man bare går ud og gør en pige gravid. Så 

skal vi nok huske det. 

Mo: Det kan også være at det er forældrenes ansvar at klæde deres børn ordentligt på til at gå 

i byen og ikke lave lort i den. I helt gamle dage var det jo ingen sex før ægteskab der var der 

jo ligesom ikke rigtig nogle kønssygdomme og så har man ligesom tænkt okay jeg må gerne 

men så må mine forældre ikke vide det. Hvis det nu var lidt mere åbent og de lige sagde ‘ Hu-

sker du nu lige at få en af dem der med i aften.’ 
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Me: Jeg føler lidt jeg er vokset op med det der med at man skal have sikker sex, altså min mor 

var inde med kondomer til mig da jeg var 13. Så sad jeg på min seng og hørte musik og så 

kom hun bare ind lidt listende, så lagde hun dem på mit bord og så gik hun igen. 

 

La: Hvor er din mor sød. 

 

Ca: Sådan skal alle mødre være. 

 

Fi: Hvis vores far han kom og sagde det til mig en dag så ville jeg synes at det er fandme 

mærkeligt. 

 

Mo: Ville du ikke også synes det var meget rart at han tænkte på at du ikke skulle få kønssyg-

domme. 

 

La: Min far har da virkelig prøvet at tage blomsten og bien snakken med mig. Der gik jeg 

også bare, det var simpelthen så mærkeligt.  

 

Fi: Det er også bare fordi de selv synes det er det lidt, vores far synes ikke det er akavet, jeg 

synes det er akavet fordi han er akavet. 

 

La: Min far synes virkelig det var akavet så måske skulle man gøre det sådan at det ikke er så 

meget tabu. 

 

Me: Ja det er det nemlig. 

 

F: Blandt forældre og børn? 

 

La: Ja det tror jeg. 

 

Ca: Lade faderen tage sønnen og så moderen snakker med pigen. 

 

Me: Det kan godt være folk siger at det er forældrenes ansvar at de er sikre når de er ude i 

byen, men altså det er jo også bare en akavet samtale at have. Og der er mange børn der slet 

ikke har lyst til at have den! 

 

La: Også selvom man får at vide det af ens forældre er det jo ikke noget man bare lige gør 

fordi ens mor lige sagde det. 

 

Me: Det er også lidt en killer: ‘ Min mor sagde vi skal gøre det sådan’ 

 

Fi: Det smarteste ville være hvis man kunne få et eller andet der bare lige kunne sættes på. 

 

F: Der findes sådan nogle spray-on nogle du bare lige kan spraye på. 

 

La: Ej det er altså lidt mærkeligt. 

 

Mo: Findes der nogen der kun komme ud på hovedet? Det var vist fremme for et år siden, så-

dan nogen hvor man bare lige kommer det på, sådan lidt pessar agtigt. 
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Me: Er der bare klister på eller hvad? 

 

La: Nej for så skal de jo sidde mega stramt. Det er da ikke særlig rart for fyren. 

 

F: Når de sidder på hovedet dækker de jo heller ikke det hele. 

 

Me: Hvad var spørgsmålet igen? 

 

F: Det var bare hvad der kunne få jer til at foretage en ændring. En adfærdsændring. 

 

Fi: Jeg tror at hvis det kunne gøre på sådan en smart måde at opbevare dem på, for det er 

fandme mærkeligt at have sådan en pakke liggende. De har de der takker på så man kan rive 

dem på. Hver gang man griber efter sin mobil eller sin pung eller et eller andet 

 

La: Så skal det måske bare ligge i pungen. 

 

Fi: så bliver de så slidt. Har jeg hørt. 

 

Mo: Jeg har faktisk flere kondompakker i min pung, og når man så tænker over hvor længe de 

har ligget der. 

 

La: Det tror jeg faktisk ikke at jeg har. 

 

Fi: I har også en væsentligt større pung end vi har. 

 

La: Det er rigtigt. 

 

Mo: Det kan også være en af grundene til at det er blevet pigernes ansvar. De har lidt bedre 

plads til det. 

 

La: I kan da begynde at gå med sådan en manpurse. 

 

Fi: Så scorer man altså ude i byen! 

 

La: Der var en af mine venner han havde virkelig en manpurse med i byen en dag. 

 

Me: Det virker bedre end et kondom. 

La: Fyre burde bare begynde at gå med manpurse og crocs. 

 

Fi: Så er det godt for børnestatistikken i Danmark det kan jeg godt sige jer. 

 

La: Ja det tror jeg også. 

 

Mo: De skulle nok bare gøre det endnu mere tydeligt end det er. De er der kun lige et par uger 

eller måneder på et år og så glemmer man det lige så snart det er stoppet igen. 
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F: De har kørt siden 2009 de her kondomkampagner og antallet af klamydia tilfælde blandt 

målgruppen 15-25 er faldet med 3.500 siden 2009. Der er noget der tyder på at det virker. 

Men i siger så allesammen at det ikke påvirker jer. måske er det slet ikke kampagnen der vir-

ker, det ved vi slet ikke. 

 

La: Måske kan vi bare ikke lide den. 

 

Fi: Nej jeg tror også at vi er stadig i nærmiljøet. 

 

La: Ja vi er meget meget sådan agtig stadig, har hængt sammen siden folkeskolen, næsten os 

allesammen så vi ved hvem vi er. 

 

Fi: Og vi ved hvem der har været sammen. 

 

La: Ja. 

 

F: I to (La og An) er jo ikke 18 endnu, men i går stadigvæk i byen ikke? 

 

La: Jo 

 

An: Jo 

 

F: Det kan også være det gør en forskel eller har en betydning. Du var igang med at sige no-

get, undskyld. 

 

Me: Jeg ville bare lige pointere at man er ikke kun sammen med nærmiljøet. 

 

Fi: Vi er ikke nogle bonderøve. 

 

Mo: Jeg tror altså at postere ville være meget smart at have på sin arbejdsplads, sit gymnasie 

eller sin folkeskole. Sådan at man ser det dagligt. Det er rigtigt nok som Fi også siger hvis 

man ser en reklame i fjernsynet, så glemmer man den lige med det samme for der kommer 

100 reklamer lige i træk. Og man lukker ligesom bare øjnene lidt for det til filmen begynder 

igen. 

 

Me: Jeg ser ikke rigtig tv mere. 

 

La: Jeg slår altid væk fra reklamerne. 

 

Fi: jeg tror hvis man ramte facebook, fordi nogle gange kører der sådan noget reklamer ude i 

siden. 

 

An: Altså jeg har ikke haft tændt mit fjernsyn i fem måneder nu. 

 

Me: Netflix! 

 

La: Eller sådan noget som at så skulle der nogle flere af de der natteravne ud 
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Fi: De giver altid kondomer ud! Jeg får altid et kondom fra dem. 

 

F: Er de svære at finde? 

 

Fi: Ja 

 

La: Ja man ser dem aldrig synes jeg, jeg har virkeligt set dem en gang. 

 

Mo: Jeg har også kun set dem en gang, og de var langt væk så vi måtte løbe efter dem: ‘Må vi 

ikke nok få nogle kondomer? Jojo - Tak’ Så gik de den anden vej igen. 

 

La: Så måske skal der nogle flere natteravne og sådan noget ud. Sådan til indgangen ved en 

natklub, bare en skål kondomer. 

 

F: I fransktalende lande findes der skåle på universiteterne. 

 

Me: Jamen vi har da også en kondom maskine ude på vores skole hvor man bare. 

 

Ca: Har vi det?  

 

Me: Ja men den står bare og gemmer sig. Jeg synes den skulle frem midt i det åbne og så går 

man forbi den hver dag. Og så tænker ‘ Hmm’ Så det er en del af dagligdagen. 

 

Ca: Hvor står den? 

 

Fi: Når du kommer op af den der trappe ved toiletterne. 

 

Me: Så står den henne i hjørnet. 

 

Ca: Gør den det? 

 

Me: Ja. Ind ad døren så står den i sådan et hjørne. 

 

Fi: Det var da et mærkeligt sted. 

 

Ca: Er det nede ved A gangen? 

 

Me: Der er ikke nogen der ser den men den står der. Jeg ved ikke om den bliver brugt. Jeg sy-

nes der skulle gøres noget mere fokus på den. 

 

Mo: Hvad hvis den stod midt i kantinen, ville du så ikke synes det var pinligt at gå over og 

bruge den? 

 

Me: Jo jo, men stadigvæk man har muligheden og lige tænker over det hver dag. 

 

La: Så måske skulle man have nogle flere levende personer ude med kondomer. 

 

Fi: Ja og nogle automater også måske. 
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F: Nu er der jo mange diskoteker der har kondomautomater på toiletterne 

 

Fi: Jeg har ikke lige set nogen. 

 

Me: Det kan være du er for fuld til at se det. 

 

Mo: Det tror jeg også du er. 

 

Fi: Jeg lagde mærke til den der var i Nyborg. 

 

La: Jeg vidste slet ikke der var nogen. 

 

Me: Det er sjovt for du går forbi den hver dag! Og der er ikke nogen der ser den. Og jeg tæn-

ker at hvis man ser på den hver dag så. 

 

Mo: Jeg ville også blive påvirket af et foredrag eller sådan noget med en eller anden der har 

prøvet det. En gang havde vi en ude der havde været på steroider og så viste han billeder af 

hvordan han havde det og hvad han ikke kunne bagefter. Han var lam i den ene side. Og jeg 

tænkte bare, ‘okay jeg skal aldrig på steroider’ Så ligesom der kommer en ud og fortalte: ‘ Jeg 

levede et vildt liv, jeg var sammen med en hel masse og jeg brugte aldrig noget og nu kan jeg 

ikke få børn og jeg ville faktisk gerne have børn.’ Så ville man nok også tænke. Det rammer 

altså noget. 

 

Fi: Jeg har også hørt at der er nogle piger der er begyndt at spørge efter sådan en kønssyg-

domme-test. Før de vil være sammen med en. 

 

Me: Ligesom en graviditetstest, eller hvad? 

 

Fi: Nej sådan en, så du kan vise at du har været clean for kønssygdomme siden den et eller an-

det. Det er sådan et papir man får med det hele. Det var der en pige der sagde hun skulle se 

hver gang hun skulle være sammen med en ny. 

 

Me: Det skal man tage med i byen hver gang eller hvad? 

 

Fi: ‘Det der test papir, har du det med?’ 

 

Mo: Det kunne være smart hvis de lavede ligesom en graviditetstest, sådan en man tisser på 

inden man skal være sammen, så kan man sige ‘okay ingen kønssygdomme’ 

 

F: I Frederiksberg kommune kan man få dem med posten. Teste sig selv. 

 

Me: Det er fandme smart 

 

Mo: Det er smart. 

 

F: Og så kan man sende det tilbage igen og så kan man. 
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Mo: Men sådan en hvor den viser det med det samme hvor man lige kan tisser, og så bagefter 

‘ okay vi kan godt være sammen’ 

 

Ca: Ligesom graviditetstest. 

 

F: Det er jo en helt god ide. 

 

Ca: Mega smart. 

 

La: Man skulle måske være lidt mere opmærksom på at man skal blive tjekket. Altså fordi jeg 

ved at piger de bliver jo tjekket når de tager til gynækolog. Men det gør drenge ikke rigtigt. 

 

Mo: Jeg tror drenge de frygter den der vatpind. 

 

F: Det er jo ikke mere, nu kan man nøjes med at tisse. 

 

Snak om tv program, det er her svært at identificere hvem der siger hvad. 

 

Fi: Det var noget på tv2 og så tog de ned på riget, der hvor de har kønssygdomme og så var 

det Nicolas på 25 eller sådan noget han skulle ind og tjekkes og så skulle han have stukket. 

 

F: Synes du der er en barriere for at gå ind og blive tjekket? 

 

Fi: Altså jeg er bange for at få stukket den der op. 

 

F: Det får man ikke mere. Man tisser bare. 

 

Fi: Jeg ved heller ikke hvor jeg skulle gøre det. 

 

La: Lægen 

 

Mo: Jeg føler aldrig det har været nødvendigt. Jeg har aldrig været sammen med nogen hvor 

jeg føler det var nødvendigt hvor man tænker ‘ Hende der hun kan godt have et eller andet’ 

Slambert. Det har jeg ikke tænkt, hvis man nu har haft en eller anden vild. Jeg har også mange 

kammerater der er gået til lægen for at blive tjekket fordi de har været sammen med en de 

ikke rigtig vidste hvem var. Og de har aldrig nogensinde haft noget. Så de har været heldige. 

 

Fi: Så god har jeg aldrig været til at score. 

 

F: Så det er ikke lægebesøget der holder en fra, det er ikke bare fordi man ikke 

 

Me: Jeg synes da det er akavet at ringe ‘ hey’ 

 

Ca: Jeg tænker måske ligesom tandlægetid, så får man tid til et tjek. 

 

La: Hvert år eller hvad? 

 

Ca: Jamen så behøver man ikke have det der akavede opkald. 
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La: Ja det er super mærkeligt at ringe ‘Ja jeg skal lige have et gynækolog tjek. Noget klamy-

dia et eller andet’ 

 

Fi: Min læge er en kvinde, jeg synes da det er mærkeligt. 

 

Mo: Du ville ikke synes det var akavet hvis det var mænd der skulle røre ved din tissemand? 

 

Fi: Nu har jeg været til session hvor de har taget mig på mine boller. Det var også meget mær-

keligt. 

 

La: Ja måske skulle man have sådan en fast tid. En gang om året. Og lige få det tjekket. Altså 

om der er noget. Fordi drenge for jo ihvertfald ikke tjekket. 

 

F: Sådan en automatisk tid? 

 

La: Så man bliver indkaldt til lægen. 

 

Mo: Jeg tror altså lyn testeren det er. Hvis man lige fik sådan en man kunne tisse på inden. Så 

kunne man bare lige tisse på den inden man gik i byen, og hvis der så var en der sagde noget 

så kunne man lige hive den frem. Jeg tror altså det ville virke. 

 

F: Det er jeg da enig med dig i, det er da ikke en dårlig ide. 

 

Mo: Hvis man kan gøre det. 

 

F:Det kan man sikkert godt. 

 

Fi: Det er det vi opfinder. Det er optaget nu, så nu ved i det. 

 

12.1.3. Gruppe tre, 23-25 år 

 

Respondenter:  Li, 23 (Kvinde), Mar, 23 (Mand), Ju,25 (Kvinde), Ri, 24 (Kvinde) , I, 25 

(Kvinde) og Ste, 25 (Mand) 
 

Ste: Jeg har det fint med det. 

 

Ri: Jeg skulle til at sige fint. 

 

I: Jeg synes det er, ja...det er svært at sige. 

 

Li:Jeg synes også det er svært lige at vide hvad man skal svare på. Altså, jeg synes det er et 

fint princip også. 

 

Mar: Det er generelt svært at sige noget imod det. 
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Ju: Jeg synes faktisk det er blevet sådan lidt tabubelagt. Jeg synes godt det kan være sådan, 

jeg føler mig virkelig nederen hvis jeg skal være sådan: ‘ Ej jeg vil have du bruger kondom’ 

Og drenge der er sådan: ‘Ej det gider jeg ikke, ej kom nu please kan vi lade være’ Hvor det 

bare sådan, jeg synes faktisk ikke det er noget man burde diskutere. Og jeg synes det bliver 

noget man diskuterer. 

 

Ste: Det er jo klar hvis man ikke har det.  

 

Ju: Jo men jeg har også været ude for hvor man faktisk står med et og de stadig er sådan ‘ 

Amen det er bare ikke lige så godt. Ej det klemmer og eh de er så små’ Man er bare sådan ‘ 

Hold kæft’ 

 

I:Det er sådan en humbleback. Men det er jeg faktisk helt enig i. 

 

Ju: Så jeg synes faktisk nogle gange at at det bliver en turnoff ikke når det skal på, men dis-

kussionen om hvorvidt der faktisk skal bruges kondom. Og det synes jeg er rigtig ærgerligt.  

 

I: Ja for det burde være en selvfølge. Jeg tror måske også det er derfor, nu skal jeg passe på 

for jeg kan kun tale for mig selv, men det er derfor jeg har svært ved at sige hvad jeg synes 

om det, fordi i mit hoved er det en selvfølge så det er ikke noget jeg tænker over. Det er ikke 

et bevidst valg jeg tager. Det er selvfølgeligt, ligesom at jeg drikker vand og står op om mor-

genen. Skal man sige at de nikker til det jeg siger? 

 

Li: Jeg synes den er svær fordi man ved jo ikke om det bliver sådan awkward moment. ‘Hov 

skal vi lige?’ Men altså jeg har ikke selv noget imod det, jeg synes også man skal sige det, for 

jeg synes også det er en selvfølge, men man kan bare godt komme i de der situationer hvor 

det bliver lidt akavet. 

 

Ste: De fleste kan godt håndtere det synes jeg. 

 

Mar: Ja  

 

Ste : Man ved godt at det er de færreste der gør det, selvom det kun tager to sekunder. 

 

Li: Jeg tror også det er meget normalt når det er drengen der bringer det op. Det forventer jeg 

ihvertfald også lidt. Altså at det, nu ved jeg godt det er dumt at sige, for selvfølgelig har man 

et ansvar, men det går jo bare mere smooth når det bare sker. Og så ved man udemærket godt 

som pige at når det ikke sker så er der en grund til at det ikke sker. Og så skal man sige det og 

så bliver det sådan ‘årrh for helvede altså’ og så bliver det lidt akavet. 

 

Ju: Også fordi, skal man begynde at være sådan i forsvarsposition hvis man møder en i byen 

og man bliver nødt til allerede at stå og tage snakken inden man har aftalt at man skal tage 

hjem sammen. Fordi hvis jeg ikke lige har nogen liggende derhjemme og han er imod så skal 

vi nå og forbi 7-11 eller sådan og det synes jeg bare bliver rigtig ucharmerende. At man bliver 

nødt til at stå og finde ud af ‘ Har du og har jeg’ rode i tasker og ellers så skal vi lige nå forbi 

7-11 og så synes jeg bare. Det når lidt at dø. Det er ærgeligt at det ikke bare er en selvfølge. 
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Mar: Spørgsmålet skal bare altid være der. Skal det på eller skal det ikke på? Fordi det er 

bedre… 

 

Li: Er det sådan at i spørger når i er í byen? 

 

Mar: Nej, ikke i byen. 

 

Li: ‘Når vi kommer hjem så skal jeg bare lige vide, er du med eller uden?’ 

 

Mar: Det er jo ikke fordi jeg nogensinde ville sige nej fordi de sagde at der skulle kondom på, 

men det er altid en del bedre uden. 

 

I: Hvis det ikke blev nævnt så ville du bare sige eller go with it? 

 

Mar: Ja enten skal det eller også skal det ikke. 

 

Ri: Nu tænker jeg, det er også bare ret generelt, generelt er kondomer vel bare godt, der er vel 

ikke nogen der synes det er en dårlig ting? 

 

Ju: Det tror jeg alligevel. 

 

Ri: Hvis man spørger folk så er der kun godt i kondomer sådan som produkt. Det kan godt 

være noget nydelse der går af det eller et eller andet. Men udover det så er det vel bare gene-

relt at det er et godt produkt fordi. 

 

Li: Men det må jo alligevel være så meget nydelse, at det skal overvejes. At det er til diskus-

sion overhovedet. Altså jeg tænker, nu kan jeg jo ikke udtale mig om hvor meget det er, men 

det må alligevel være så stor en procentsats at det er noget man diskuterer. 

 

Mar: Men også stadigvæk, er der aldrig nogen der siger ‘ejj jeg havde sex med kondom’ 

 

Ste: Jo! Der er jo nogen der ikke kan komme af det, og så kan de bare ligge der. 

 

Ju: Jeg kender en der har nægtet at tage kondom på. 

 

I: Er det rigtigt? Ej det er godt nok picky det er. Altså jeg skulle da til at sige, er det ikke bare 

fedt at have sex. Skal man ikke være glad for det. Det er måske bare mig? 

 

Ju: Jeg har en kammerat der siger at han bliver tjekket regelmæssigt og han vil ikke bruge 

kondom. 

 

Ri: Overhovedet? 

 

Ju: Overhovedet 

 

Li: Det er jo også på grund af kønssygdomme, men det er jo også for at vi ikke skal ud og 

være gravide. Aborter og alle mulige andre ting.  
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Ju: Der tror jeg han mener at så må pigen tage p-piller. 

 

Ste: Det tror jeg faktisk også at de fleste drenge tænker. 

 

Mar: Ja  

 

Ju: Så må de tage en fortrydelsespille 

 

Li: Ja det ved jeg godt man kan tænke, men så tænker jeg bare det er vel lige så meget en ting, 

altså det påvirker kvinder mere at tage p-piller end det påvirker drenge at bruge kondom. Jeg 

tænker at jeg ihvertfald også selv have interesse i at vide. 

 

Mar: Altså jeg formoder stor set altid at en pige hun er på p-piller. 

 

Li: Jeg tror også der er sindssygt mange der er det, så jeg tror også hun ville sige fra hvis hun 

ikke var det. 

 

Ju: Det kunne også være man bare skulle til at sige det når man var i byen ‘ Jeg er ikke på p-

piller, jeg kan ikke tåle dem’ 

 

Ste: Så skal han nok finde kondomet frem! 

 

I: Vil du være far eller vil du ikke? 

Ju: Og nej det hjælper ikke at stå af i Roskilde. 

 

I: Altså det er jo også rent videnskabeligt, det holder jo ikke. 

 

Ju: Nej lige præcis. 

 

I: Det har aldrig hjulpet  

 

Ju: Det kan faktisk godt være det skal være den nye taktik. 

 

I: Lige få tatoveret ‘ No p-pill’ eller i panden det kunne være rigtig flot også. 

 

Ste: Det kan godt være du aldrig når så langt. 

 

I: Eller det er rigtigt nok, som koncept er det svært at argumentere imod. Siden det stadig er 

en diskussion må det jo være relevant at vide hvad man egentligt tænker om det. Jeg synes det 

er pisse smart! 

 

Ri: I Må da også tænke over det, det er da ikke kun os der tænker ‘ Jeg vil helst ikke være gra-

vid.’ Jeg tænker, i står ligesom også med en baby. 

 

Mar: Nej selvfølgelig. 

 

Li: Det er næsten værre for drengen fordi de ikke kan stoppe det. 
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Ri: Det er fordi jeg tænker på det du siger med at i automatisk går ud fra at pigen er på p-pil-

ler, hvis hun så ikke var så står man lidt med et problem bagefter. 

 

Ju: Det er værre dem der spørger efter man har haft sex. Jeg blev så sur på en engang at jeg 

faktisk sagde ‘ nej jeg er kun sammen med dig fordi jeg er ude på at blive gravid og aldrig 

ringe til dig igen, hvad fanden tror du selv?’ Jeg synes det er så tarveligt det er sådan, hvis du 

er i tvivl om det så tag det kondom på, altså jeg synes virkelig det var nedladende. 

 

I: Det er lidt naivt ikke, ‘du siger vel til, det ved jeg ikke du spurgte jo ikke’ 

 

Ju: Du kender mig ikke, du ved ikke om jeg bare er ude på at få et barn. 

 

I: Jeg spørger generelt eller sådan det behøver ikke engang være på den psykotiske level, det 

kan også bare være dårlig dømmekraft. Som du selv siger: ‘Du kender mig ikke du ved ikke 

hvor dårlig dømmekraft jeg har. Eller om jeg bare tænker ‘det går nok’’ 

 

Li: Overhovedet ingen tillid til at man kan scanne rummet før. 

 

I: Men som du siger er der også de der konsekvenser som man jo så finder ud af på kvinder at 

de er på p-piller. Det er nemt at sidde her som kvinde og sige ‘Det betyder ikke lige så meget 

for mig’ men altså, vi snakker cancer og alt muligt pis som jeg tror altså risikoen er jo for real. 

Vi har måske bare, jeg tror som samfund har vi bare negligeret det fordi det bare er meget 

nemmere at vi tager den der pille hver morgen. 

 

Ju: Også fordi det største problem er lidt at det er som om der sker alligevel ikke noget super 

alvorligt for mænd hvis de får en kønssygdom, det kan kløe lidt, det kan svie lidt men kvinder 

kan jo blive sterile. 

 

F: Det kan en mand så også. 

 

I: Det er faktisk ret interessant. 

 

Ju: De virker bare jævnt ligeglade med det. 

 

I: Men det er faktisk interessant fordi at lige præcis med det har der også være super meget 

fokus på det der HPV vaccine og virus at den altså være potentielt lige så skadelig for mænd 

at få, men det er der bare ikke nogen der snakker om. Det er bare: ‘Lad os vaccinere kvin-

derne’ og pas på virusser der er seksuelt overført de kan. 

 

Ju: Jeg troede faktisk bare de var bærere. 

 

I: Nej det er sådan en serie. Skal vi tage den bagefter? Hvor længe kan du optage? 

 

F: Jeg kan optage længe 
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I: Det er sådan en serie at vira som alle sammen bliver kaldt det her HPV og som man ikke, 

men kan sige de øger ikke nødvendigvis risikoen for at få hhv livmoderhalskræft eller prosta-

takræft men de skal være tilstede for at det udvikler sig. Og det er en lige så stor risiko for 

mænd. 

 

F: De kan også give halskræft og sådan noget. 

 

Ju: Halskræft? 

 

I: Det er jo nogle vira der er i hele kroppen. Så det kan faktisk potentielt være lige så farligt 

for mænd.   

 

Gruppe 3 øv 1 
 

I: Øh vi har set det før. 

 

Li: Mange gange før. 

 

I: Jeg kan faktisk huske første gang jeg så den i fjernsynet. Jeg synes faktisk det er en meget 

fin måde at vise det på, det var ikke så fordømmende og det var ikke så påduttende men det 

var alligevel, man var ikke i tvivl om hvad beskeden var. Og der var mening med det her. Jeg 

synes den er meget god, måske også fordi jeg i virkeligheden er meget enig. 

 

Ju: Jeg tror også jeg synes den var fed ved at det var faktisk som om der virkelig var blevet 

tænkt over at den skulle henvendes til unge mennesker og ikke sådan noget voksen pegefin-

ger. 

 

I: ‘Så bliver du syg og så dør du’ 

 

Ju: At det var en masse unge, også flotte halvnøgne mennesker. Så jeg tror faktisk også du 

kunne få drenge til at sidde og kigge på reklamen og sige ‘årh hun er lækker!’ I stedet for bare 

‘Årh det er kedeligt’ Så jeg synes, altså jeg kan huske at jeg tænkte at jeg huskede den. Det 

var ikke bare en der gled forbi. 

 

Ste: Sådan har jeg det også, jeg kan også huske den. Man forstod budskabet. 

 

Ju: Og det gjorde også en indtryk. Fordi man forstod det. Den er halvgammel. 

 

Mar: Den er ikke så gammel. 

 

F: Den er fra 2012 tror jeg. 

 

Mar: Jeg er ret sikker på man stadig ser de der plakater hænge. 

 

Ju: Altså jeg har ikke haft fjernsyn de sidste fire år, jeg har ikke set reklamer de sidste fire år. 

Så jeg ved at den er ældre end det. 

   

F: Der har været nogen der ligner den, men det er ikke nødvendigvis den du har set. 
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I: Men samme budskab? 

 

F: Der er også den hvor de er på køkkenbordet. Det er lidt ligemeget for alt det her. 

 

Ju: Men jeg siger bare at, jeg kan ikke huske andre reklamer sådan eller. 

 

I: Den bliver siddende. 

 

Li: Jeg synes det var en rigtig god indfaldsvinkel. Jeg synes også de der billeder var meget, 

ikke fængende, men det var også lidt nasty at se på de der mennesker stå i mørket. Så blev 

man sådan lidt ew. Det er lidt lummert det her. 

 

I: Jeg blev måske også mindet om et faktum som man ikke tænker. Vi er rigtig gode til at sige 

‘bla bla bla’ 

 

Li: ‘De har nok ikke været sammen med nogen før mig’ 

 

I: ‘Jeg er nok den eneste ene’. Det var også igen en meget fin 

måde at gøre det på. Som heller ikke var så fordømmende, jeg synes tit med sådan nogle kam-

pagner så sidder man bagefter ‘ Jeg er også et dårligt menneske’ Hvor her er det bare sådan er 

vi alle sammen. Vi har allesammen været der ikke? 

 

Ju: Men jeg kunne bedre lide den med alle menneskene end den der med teksten med ‘Din 

bitch af en ex’ 

 

Li: Der tror jeg også de var bagved, var de ikke? 

 

Ju: Jo men det var ligesom om at det var lidt mere, jeg synes det var en anden slags budskab. 

Jeg kan bedre lide den der er underspillet. Hvor den anden er jeg sådan lidt ’Når ja okay’. 

 

F: De er bagved kan jeg se.  

 

Ju: Ja men det er teksten hvor jeg er lidt ‘Så slap dog af’ 

 

Mar: Jamen jeg har det på helt samme måde. Fordi den der har hængt nede i fitness i så lang 

tid. Og hver gang jeg har set den har jeg bare tænkt ‘Årh hvor kan jeg ikke lide den’ Den pla-

kat, jeg hader den. Jeg synes bare den har sådan en dårlig tekst. 

 

Li: Det er sådan et dumt sprog at bruge. 

 

Ju: Men det kan godt være at man tror at man fanger 15-årige på den måde. Det skal jeg ikke 

kunne udtale mig om. 

 

Ri: Jeg synes det er meget godt at den faktisk kun snakker om kønssygdomme. 

 

F: Hvilken af dem? 
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Ri: Filmen, bare fordi jeg synes nemlig at tit så synes jeg ikke det er noget man tænker så me-

get over. Jeg synes mere man tænker over ‘Jeg har ikke lyst til at blive gravid’. Jeg skal ikke 

have noget barn bla bla bla ikke? Man tænker ikke så meget over det, det kan godt være det 

bare er mig at jeg tænkte så meget over kønssygdomme. Det handler mere om at man ikke vil 

være gravid. 

 

Ju: Men er det ikke også det som vi snakkede om før, at der er så mange der er på p-piller 

idag. Så det er ligesom om at de var nødt til at markedsføre sig på noget andet. Også fordi det 

er vigtigt fordi det er så vigtigt de. 

 

Ri: Det er det der er det vigtige budskab, fordi det er det man glemmer. Synes jeg. Fordi man 

tænker det andet er vigtigere. 

 

Mar: Sådan tror jeg ikke fyre har det.  

 

Li: I tænker slet ikke på det med at blive gravid. 

 

Mar: Jeg gør ikke særlig meget. 

 

Ste: Det man tænker allermest er hvis man har mødt en eller anden psycho som gerne vil have 

et barn. Så hellere klamydia. 

 

Mar: De er der fordi jeg altid tænker, p-piller - de er der. 

 

I: Men hvor er det interessant at det er det man er bange for ikke? Fordi altså, en ud af hvor 

mange er en psycho i forhold til hvor mange har ikke lige haft klamydia? 

 

Ste: De skal lige igennem det der filter. 

 

I: Men det er interessant at det er det der er i fokus. 

 

Ri: Det er også sjovt fra piger til drenge så, for mit fokus ville helt sikkert være ‘Jeg skal ikke 

have nogen børn, jeg skal ikke være gravid’ og dit fokus ville være ‘ Jeg skal ikke have nogle 

kønssygdomme.  

 

Mar: Jeg skal heller ikke have børn. 

 

Ri: Men du ville ikke tænke over det, altså det ville ikke være det første. Hvor det ville være 

det allerførste jeg ville tænke over i brug af kondom det ville være at jeg ikke ville være gra-

vid. 

 

Ste: Jeg ved der er mange drenge der tænker over det med at man får støvet en eller anden op 

som ikke umiddelbart skal være mor. Man har jo set de unge mødre. Børn udover det hele! 

 

F: Er det så det forkerte de spiller på i kampagnen er det det i forsøger at sige? 

 

Ste: Det der de gør er lidt utrygt (Det er svært at høre præcis hvad respondenten siger her) 

Hvis der er noget der kan give en ondt i maven er det sådan nogle ting her. 
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Li: Jeg tror netop det er det rigtige fordi man i forvejen selv tænker over det andet ikke? 

 

I: Ihvertfald piger gør. 

 

Li: Ja okay 

 

Ju: Og fordi der findes så mange alternativer, også i forhold til fortrydelsespiller og alt muligt.  

 

Li: Ja ja men kønssygdomme det kan man bare kun være 100% på sådan der. 

 

Ste: Jeg tror man skal køre en reklame der kører på at kvinder bare er nogle psykopater der 

bare vil have børn hele tiden. 

 

Alle griner. 

 

Ju: Den ville blive rimelig upopulær. 

 

I: Jeg tror også at for mig handler om at det gør det legitimt at vi allesammen har en fortid, for 

det har vi. Jeg synes igen de gør det fint med lige at sige ‘hey det har vi, og det er okay’  

 

Ju: Jamen også det at der er mange ting der er okay…. 

 

I: Men skal vi beskytte os.    

 

Ju: Det ligner også det er nogen der møder hinanden. 

 

I:Også selvom du kender dem så kan det 

 

Ju: Jeg synes også det der med at det ligner det er nogen der møder hinanden i byen og tager 

hjem sammen. 

 

I: Det er jo også tit der man får klamydia ikke? 

 

Ju: Jo, ellers har du også en virkelig dårlig kæreste. 

 

Li: Jeg synes det er en rigtig behagelig kampagne. Jeg synes det var en rigtig god måde at 

gøre det på. Og jeg synes egentlig ikke den var stødende når den sådan var ude i samfundet, 

også om dagen. Jeg synes det var en meget god måde at folk til at tænke over det på.  

 

Ju: Var der ikke også den der på stoppestederne hvor det var sådan en ret flot pige der stod så-

dan og var ved at tage blusen af. 

 

F: Det kan godt være. 

 

Ju: Den husker jeg nemlig hvor virkelig kiggede ind i kameraet og sådan var ved at tage blu-

sen af og hvor der stod sådan noget med ‘ Er i alene i sengen’ eller ‘Er du alene i soveværel-

set?’ Sådan et eller andet. Og hvor det der med at hun var på ingen måde nøgen. Men man 
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kunne godt ligesom se hvad budskabet var så der var ikke noget frækt eller grænseoverskri-

dende i det men man forstod virkelig budskabet alligevel og det synes jeg også de er gode til, 

det der med at den er ikke stødende. Man føler sig ikke stødt man får ikke overskredet en 

grænse.  

 

F: Er det den her?  

 

Ju: Den er nyere ikke? Den kan jeg huske. Den der den synes jeg nemlig den var ret tydelig i 

budskabet også. 

 

I: Også fordi at det kan være rigtig svært at lave sådan nogle kampagner uden at det bliver 

unødvendigt sexistisk i budskabet og kommer til at blive solgt på sex. Men det her handler jo 

om sex så jeg synes at det bliver brugt på en rigtig fin måde. Budskabet står klart igennem og 

man er ikke i tvivl om hvad det handler om og man bliver mindet om nogle ting man måske 

lige skulle huske at tænke over. Men man føler sig ikke trampet på eller bombarderet med 

nøgne mennesker eller utilpas. Det er vi også alle sammen ret enige om. Det var en mere be-

hagelig måde at se det på. 

 

Gruppe 3, spm 2 
 

F: Og næste spørgsmål det er, hvis i selv skal sammensætte en kampagne som dem i lige har 

set hvad ville i så fokusere på med virkemidler? 

 

Ri: Gøre det sådan lidt personligt. 

 

Ste: Jeg tror jeg ville gøre lidt det samme, fordi da vi snakkede før om det der med at bruge 

kondomerne og sige fra hvis der ikke er et kondom, det var noget som i sagde man synes var 

akavet og det ødelægger stemningen og gider man det. Hvor det de gør der i kampagnen, det 

kan godt være det er et dårligt slogan det der med ‘Din eks en bitch’ men det er jo grund til at 

sige ‘Jeg skal ikke i seng med din klamme kælling af en eks’ Og så kommer der noget der er 

socialt acceptabelt at sige i gåseøjne fordi så har man en undskyldning for at sige ‘ Altså du er 

virkelig dejlig og sådan noget men jeg skal fandme ikke kneppe din ekskæreste’. 

 

Ju: Det kan faktisk også godt være man skal se det sådan. At det er en god måde. 

 

Ste: Jeg tror det handle om at give folk, at gøre det socialt acceptabelt. Installere en god grund 

for at bruge kondom.  

 

Ju: Jeg tror faktisk jeg ville være meget med på det der, for jeg synes den er virkelig god så 

jeg synes det er svært at sige noget man ville gøre bedre, men hvis man så...jeg ser det på 

postkort. Citater du kan sige for at. 

 

Li: For at slippe ud af den situation du har rodet dig ind i. 

 

Ju: Nej men eller for at sige ‘ Derfor skal du bruge kondom’ folk er jo vilde med de der der 

hænger hvor der står ‘ Du er for lækker’ eller ‘Hold kæft’ ligemeget hvad der står på de der 

sjove go cards så kan man godt lave nogle hvor der stod ‘Din ekskæreste er for klam til at jeg 

vil have hende med i sengen’ Et eller andet så man fandt på sådan nogle lidt sjove, de behøver 
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jo ikke at være lede allesammen. ‘Jeg synes vi skal være alene sammen os to’ Alt muligt for-

skelligt så man ligesom også kan se det som en replik at bruge. 

 

Mar: Men også bare generelt det der med at gøre obs på at alle har en seksuel fortid. Fordi er 

er rigtig mange der bare ikke tænker eller gider tænke over det. 

 

I: Ihvertfald ikke noget der sådan, det er mærkeligt ikke? Fordi vi taler jo alle sammen om det 

når vi er sammen med vores venner. Det er måske bare mig? Netop at det er mærkeligt at det 

ikke er mere i vores bevidsthed. Jeg har svært ved at sige noget jeg ville gøre anderledes, for 

jeg synes den er ret fed. Det er rigtigt nok at det ville være en fed måde at gøre det på f.eks 

postkortet, give alternativer. ‘Er du ikke glad for at jeg har lyst til at bolle med din ekskæreste, 

jeg vil hellere bolle med dig!’ Også gøre det til en positiv ting. Det synes jeg faktisk også de 

gør. 

 

Li: Jeg synes også noget af det man kan tage med fra den det var også, udover at den var der 

normalt hvor man er ved sine fulde fem og kan sige ja ja selvfølgelig det skal jeg nok lige 

tænke på næste gang. Så hang den også de der lidt platte steder ude på toilettet på snuskede 

barer, når du er på vej hjem. De der steder hvor du lige bliver nødt til at blive mindet om, hov 

det er faktisk nu jeg står i den situation. Og det synes jeg var rigtig godt at de havde haft fokus 

på at undersøge hvor de egentlig skulle være. 

 

Mar: De kommer også rigtig meget ud på gymnasier og skoler generelt, jeg kan huske da jeg 

gik i 3.g der lå de der kondomer med det logo på overalt. 

 

Ju: Men er det Sex og Samfund eller Sundhedsstyrelsen? 

 

F: Sundhedsstyrelsen. 

 

Ju: Okay, fordi Sex og Samfund har også været rigtig meget ude. Det kan godt være det er 

mest på Fyn. 

 

Ri: Jeg synes det der med at man kan sætte sig ind i det synes jeg er det mest, fordi hvis man 

skal ramme folk så skal man kunne se sig selv i den situation og det er jo det de gør rigtigt.  

 

I: Også at man ser sig selv i den situation mens man faktisk potentielt er på vej hen i en situa-

tion hvor at... altså jeg tager jo ikke de der faktum med i byen. Det er jo ikke derfor jeg går i 

byen, det er ikke for at huske hvor mange der får klamydia om året.  Hvor gerne jeg end ville 

huske det. 

 

Li: Jeg synes også bare det der med at det var sådan lidt skummelt med at de der mennesker 

kiggede på. Altså det var ihvertfald en følelsesmæssig indgangsvinkel for mig, for jeg blev så-

dan lidt ‘ uh det er ubehageligt’ Det synes jeg af en eller anden grund så husker jeg det bare. 

Og jeg ved ikke. Der var også den der, nu ved jeg godt man alle mulige andre, men der var 

også den der på samme tidspunkt hvor det handlede om at blive antastet på arbejde hvor det 

så lignede at der var en hånd i hendes bukser selvom der ikke var det. Og det var også bare 

sådan en hvor jeg bare kan huske jeg tænkte ‘ Det er virkelig ulækkert det der’ og så kunne 

jeg bare ikke lade være med...jeg kunne ikke glemme den. Det er sådan nogle ting hvor jeg 
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tænker at når de gør lidt et stødende indtryk uden det bliver ubehageligt at have hængende ude 

så man stadig kan vise den så synes jeg det er en rigtig god kampagne. 

 

I: Det er også en fin måde igen at vise, det er reelt det her der sker. 

 

Li: Ja ja 

 

I: Og så lige blive mindet om hvad det egentlig er man har gang i. 

 

Ri: Det handler om at man skal huske det, hvis det bare er endnu en kampagne hvor der står 

‘Så mange får klamydia, pas på!’ 

 

Li: Så har du glemt det lige så snart du cykler forbi. 

 

Ri: Ja og så er det det. 

 

Mar: Jeg tror altså også en stor del af det det var også bare at de giver gratis kondomer ud. 

 

I: Ja 

 

Mar: Hvis man er på vej i byen og man har glemt kondomet derhjemme så går man ikke lige i 

7-11 og siger ‘Hej en pakke tak’ Så hvis man kommer ind et eller andet sted hvor der ligger 

nogle gratis, så tager man et. Det er derfor jeg har 100.000 kondomer, fordi de giver dem gra-

tis ud på Kulør, nej hvad snakker jeg om, på Diaz. På Diaz der har de bare sådan en stor skål 

ved front disken. 

 

I: Men det er rigtigt nok, det handler nok om det der, det følelsesmæssige med at man kan 

sætte sig ind i det. Så måske man skal spille på det og så netop også komme med nogle posi-

tive alternativer. 

 

Gruppe 3, øv 2 
 

F: Hvis du starter 

 

I: Ja øhh jeg har skrevet op og så har jeg byttet lidt rundt.  Jeg tror det der påvirker mig mest 

er faktisk risikoen for kønssygdomme. Og det tror jeg handler primært om at jeg faktisk har 

været gravid hvor det var med brug af kondom og det gik i stykker så den er lige kommet på 

en andenplads der med graviditeten fordi vi brugte kondom. Så det er sådan jeg har prioriteret 

de to. Men det er de to øverste der er kønssygdomme og så graviditet. Og så har jeg det fak-

tisk også lidt svært ved at placere andres holdninger og tilgængelighed men jeg tror, egentlig 

havde jeg sat tilgængelighed som nummer fire og så andres holdninger som nummer tre. Jeg 

har helt klart en holdning om hvad jeg synes og at jeg vil gøre det og jeg synes jeg siger det. 

Men jeg synes faktisk nogle gange det er svært og akavet. Og det er jo fordi at jeg føler mig 

dømt eller at det ikke er okay. Så det må være andre menneskers holdning der påvirker mig. 

Men netop også det der med at tilgængelighed kom så langt ned det handler jo i virkeligheden 

om at det er super tilgængeligt og helt vildt nemt. Jeg tror hvis det var sværere at få fat i så 

ville det måske også gøre mig lidt mere doven. Og så ville den betyde noget mere. Og så er 

oplevelsen bare kommet helt ned på en femteplads fordi jeg synes ikke fordi jeg synes ikke 
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det gør nogen forskel for mig overhovedet, jo lidt men. Det gør det sgu ikke. I sidste ende gør 

det ikke mig det store. 

 

Li: Hvor sjovt at høre folks svar. Nå men på etteren har jeg faktisk risiko for at blive gravid. 

Jeg ved ikke lige hvad jeg skal sige, det er fordi jeg ikke gider have et barn med en jeg ikke 

gider. Længere er den ikke. Jeg ville virkelig blive ked af hvis jeg fandt ud af at det var for 

sent. Og så har jeg kønssygdomme på en andenplads. Altså jeg synes de var rigtig svære at 

placere fordi det er jo selvfølgelig derfor man bruger kondom, det er ikke noget man gør for at 

genere nogen men det er jo derfor. Så har jeg faktisk oplevelse på nummer tre, men øhm jeg 

ved ikke hvorfor og jeg ved ikke, nu har jeg været i forhold lige siden jeg gik i gymnasiet ikke 

det samme men. Og der tillægger jeg det meget værdi når man er i et fast forhold at det også 

er en god oplevelse for ham. Altså jeg ville blive sindssygt ked af det hvis det var sådan at det 

var en hæmsko for ens sexliv derhjemme og det er derfor noget jeg tænker over når man dis-

kuterer, skal det være p-pillen eller skal det være kondomer fordi når man er fast kan man jo 

godt blive tjekket. Så er det jo ikke så meget kønssygdomme. Men der synes jeg da nogle 

gange at det er en svær ting, og der synes jeg helt sikkert at oplevelsen vægter rigtig meget.  

Og så har jeg tilgængelighed på en fjerdeplads for igen, det er ikke heller ikke så tit at jeg får 

brug for det i byen, men øh og andres holdning har jeg faktisk på en femteplads fordi de 

gange hvor det så har været at det var at det var der ville jeg, selvfølgelig føler man det der 

pres men som jeg også sagde tidligere, det kan blive en akavet situation men jeg synes det var 

rigtig godt sagt herovrefra at så tit synes jeg heller ikke jeg har oplevet at det var mega nedern 

samtale alt selvfølgelig kan det være akavet og det kan være noget man lige skal få sig selv til 

at sige og sådan noget men jeg synes også det er noget man finder ud af.  

 

Ri: Jeg har også graviditet samme sted som dig. 

 

Li: Er det rigtigt? 

 

Ri: Ja, altså risiko for at blive gravid først og det er jo også, det sagde jeg også tidligere det er 

virkelig det jeg ville tænke over, nu hvor jeg har en kæreste tænker jeg stadig over det. Men 

altså der finder man ud af noget, men når man møder nogen i byen og det ligesom er der man 

nok mest bruger kondomer så så er det helt sikkert derfor og så også risikoen for kønssyg-

domme der hænger selvfølgelig sammen. Så har jeg skrevet oplevelse og det er fordi at jeg 

synes at det netop, at det netop er den oplevelse af selve at man skal være sammen og de der 

ophold og det der han synes måske ikke det er mega fedt duh duh duh den del af oplevelsen 

synes jeg måske ikke er så fed men det ville ikke gøre at jeg ikke ville sige det alligevel men 

den synes jeg da, det er ikke det fedeste, mega turnoff altså. Og så har jeg skrevet tilgængelig-

hed. Og det var egentlig bare fordi du sagde at som dreng så var det måske sådan lidt, altså 

man går ikke lige i 7-11 på vej ned, og jeg ville ikke overveje som pige, altså jeg ville ikke 

overveje at have kondomet på mig. Det tror jeg simpelthen, det har jeg aldrig overvejet. 

 

Li: Det er heller ikke noget jeg tænker over at have i tasken. 

 

Ri: Og det burde jeg jo så gøre. Det der med at de bare er gratis. Så er det jo også en faktor. 

Nå men så har jeg skrevet andres holdning til sidst fordi at lige meget hvor akavet det ville 

være så ville jeg aldrig gøre det uden at jeg. 

 

Li: Altså hvis du ikke var tilpas ved det? 



Frederik Lindholm Kristiansen 

 

Copenhagen Business School   Side 137 af 152 

 

Ri: Nej, altså jeg ville aldrig sige ja til at gå videre med det. Så ville jeg sige ‘ Okay men så 

må jeg tage hjem’ det ville aldrig nå dertil fordi at jeg er så bange for de to øverste.  

 

Li: Det er jo også et udgangspunkt man har nu, for jeg tror hvis man havde spurgt for fire år 

siden tror jeg også man havde tænkt anderledes. 

 

Ri: Så er det noget andet måske.  

 

I: Så handler det også rigtig meget om ens erfaringer, hvis man nu har været uheldig og også 

bare har skulle have den samtale fucking tyve gange. Eller sådan jeg har aldrig oplevet at op-

levelsen var et problem heller ikke fra fyren så jeg er måske ikke så prone til at...men det 

handler måske også om hvem man har været sammen med. Det er faktisk rigtigt. 

 

Ste: Jeg har kønssygdomme som nummer et og så har jeg tilgængelighed som nummer to. For 

at være helt ærlig så hørte jeg ikke lige hvad spørgsmålet var. Hvad var det? Hvad kan få mig 

til at. 

 

Li: Det der påvirker dig mest. 

 

Ste: Hvordan det påvirker mig til at bruge det? Eller hvordan det påvirker mig til ikke at 

bruge det? 

 

I: Begge veje. 

 

Ste: Jeg har tilgængelighed som nummer to, og hvis det ikke er der så er det ret afhængigt af 

om jeg tager initiativet til at bruge det. For hvis det ikke er der så tager jeg nok ikke initiativet 

til at bruge det. Og så har jeg skrevet graviditet nummer tre, det er måske ikke super rationelt 

men det er bare det der med en psycho. 

 

Li: Det ville da være meget rart at vide. 

 

Ste: Og så har jeg sat nummer fire, der har jeg sat andres holdning og så oplevelsen nummer 

fem og grunden til at oplevelsen ligger nummer fem tror jeg er fordi det har jeg aldrig rigtig 

tænkt over når jeg har brugt det. Og jeg har egentlig heller ikke tænkt over andres holdning. 

 

Li: Det synes jeg egentlig er meget sjovt at høre. Altså så du tænker ikke over at du ikke gider 

bruge det fordi du ikke synes det er rart? 

 

Ste: Nej, men det er også fordi at det er ikke mindre nedern, eller mere nedern af den grund 

synes jeg. Andres holdning er jo også lige gyldig, hvad rager det mig hvad andre synes om 

mine kondom vaner. Det er en rimelig niche ting at rende rundt og bebrejde andre folk. Jeg 

har heller aldrig været i en samtale omkring kondomer hvor folk var meget fordømmende om-

kring det. Så jeg ved ikke hvorfor andre mennesker skulle bekymre sig om det. Andres hold-

ning kan selvfølgelig også være den man er sammen med, hvis det også en den man er sam-

men med rangerer det måske lidt højere. Sådan havde jeg faktisk ikke set den. 

 

Respondenterne snakker herefter i munden på hinanden. 
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Ju: Jeg har lagt dem helt omvendt. 

 

Li: Er det rigtigt? 

 

Ju: Jeg har skrevet kønssygdomme som nummer et. Fordi det er hovedårsagen til at bruge 

dem. Jeg har faktisk sagt andres holdning som nummer to og det er fordi jeg så spørgsmålet 

både som altså hvad der påvirker en til at bruge det eller ikke bruge det. Og der har jeg det 

som begge dele at det kan godt være det bare er mig der møder nogle douches men det er jeg 

nok også rigtig god til, det er nok derfor jeg stadig er single men jeg har tit oplevet den der ‘Ej 

kom nu, please kan vi ikke godt lade være? Please’ Hvor man er sådan lidt ‘Please du er irri-

terende og hvis ikke det var fordi jeg allerede havde slæbt dig med hjem så blev du bedt om at 

gå’ Ej det er virkelig også nederen sagt, det ved jeg godt men øh jeg er nok rigtig god til så 

bare at sige ‘ Årh okay så’ for jeg gider ikke tage kampen og jeg synes stemningen bliver øde-

lagt og derfor så giver jeg mig. Og den anden som jeg bliver påvirket af med andres holdning, 

det er lægens fordømmende blik som jeg er så træt af og det er nok også fordi jeg har det så-

dan at jeg er single og jeg synes når man er single på p-piller og ude og møde nogen i byen så 

synes jeg man bør blive tjekket en gang om året. Og det er også selvom man brugte kondom 

for de kan også springe og alt muligt. Og man kan være så fuld at. Jeg synes det er meget nor-

malt og det har jeg næsten også lyst til at slå hårdt i bordet og fortælle alle men det er som om 

at lægen alligevel er sådan ‘Ja jeg skal jo lige igen fortælle dig’ Og så er jeg sådan ‘ Ja det er 

godt, og jeg er ikke evnesvag, men det er et valg jeg selv har truffet og ja det går lidt hurtigt 

engang imellem, men hey jeg er her! Kan vi prøve sådan at rose mig for at jeg trofast kommer 

hvert år selvom at i står og nedgør mig hver evig eneste gang jeg kommer.’ Jeg ved ikke men 

jeg kommer også altid ind til den der pædagogikum var jeg ved at sige, den der praktikant der 

er ved lægen, så det er bare en ny der er hver gang og der bliver stillet 117 spørgsmål og den 

ene ser mere fordømmende ud end den anden. Virkelig, jeg bliver så hysterisk. Der var en på 

et tidspunkt og hun så så sur ud, og så var hun sådan… 

 

Li: Tror du ikke du skal skifte læge? 

 

Ju: Nej for min læge er sød, det er bare, hun er skide sød, mega sød. De andre er pisse irrite-

rende. Så var der en ‘ Hvor mange har du været sammen med?’ Og hun var så sur, så jeg var 

sådan lidt ‘ Hvad mener du? Siden sidst jeg blev tjekket eller i alt?’ Og så kiggede hun bare 

på mig som om jeg var den vildeste horeunge. Og så var jeg lidt sådan ‘ Du ved ikke om det 

ene svar var en og det andet var fem altså, come on altså!’ Det kunne være jeg var sådan en 

hypokonder der blev tjekket hver anden måned. 

 

Mar: Det er derfor jeg er så glad for Bispebjerg (Hospital) og deres tjek. 

 

Ju: Jeg har fundet ud af hvor der er, for det er der jeg går med min hofte så det er der alle fnid-

rede teenagepiger er, og jeg tænkte: ‘Hvorfor griner de så meget?’. Så var det lige ved siden 

af hvor jeg skulle ind. Så nu tror de jeg er deroppe hele tiden. 

 

F: Hvad har du som nummer tre? 

 

Ju: Ja øh, der har jeg tilgængelighed og det er fordi jeg er lidt teenage fnidret og faktisk synes 

det er lidt pinligt at købe og jeg ved godt det er virkelig nederen når man er 25 men hvis de 
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sagde sådan ‘ Skal du lige have en gratis med?’ Så ville jeg sige ‘Ja’ Men nu hvor du sådan 

tager en pakke ned, jeg bliver pinlig. Jeg synes det er så pinligt. Det er så, sådan helt altså ulo-

gisk for mig hvorfor jeg synes det er så pinligt men jeg bliver helt fnidret over det. 

 

Mar: Det er også dem ved kassen. Jeg har aldrig købt det uden at sige’ En pakke kondomer’ ‘ 

Hva?’ ‘Pakke kondomer’ ‘ Ah okay kondomer’ 

 

Ju: ‘Og hvad størrelse?’ Og man er bare sådan ‘Gå nu væk’ så derfor er den også lidt høj hos 

mig. Og så har jeg oplevelse som nummer fire. Så har jeg graviditet som nummer fem og det 

er egentlig lidt mest bare fordi jeg er på p-piller så er jeg ret ligeglad, for jeg er rimelig sikret. 

 

Mar: Jeg har nummer et som risiko for sexsygdomme, toeren for graviditet treen oplevelse 

fordi det gør altså en forskel, det er stadig fedt, det er bare ikke lige så fedt. Så har jeg fire, til-

gængelighed jeg ville egentlig have lagt den længere nede men jeg tænker bare at andres 

holdning betyder intet. De deler ligesom den sidste plads. Af en eller anden grund i mit liv, 

jeg har altid kondomer. Jeg har ikke købt kondomer i flere år men jeg har bare kondomer lig-

gende af en eller anden årsag. Og så i fødselsdagsgave får man nogle kondomer af nogle 

‘Hahaha det er sjovt’  

 

Ri: Det er en god fødselsdagsgave. 

 

Mar: Så ja, de er der altid. 

 

I: Vi var så ikke så enige som de andre har været.   

 

Gruppe 3, spm 3    

 

F: Så kører i bare 

 

Li: Det er vel mere hvad der får en til at bruge det oftere. 

 

Ju: Hvis jeg fik udleveret et gratis hver gang jeg købte noget i supermarkedet og du nærmest 

ikke engang fik et valg, at du bare skulle tage det og sådan var reglen. Så ville jeg nok blive 

bedre til det. 

 

F: Så det sad i vodka flasken når du købte den? 

 

Ju: Ja! Det er faktisk en ret god idé! Den hører med hver gang du køber stærk alkohol eller 

mere end seks øl. Så skal du have det med.  

 

F: Dobbel sixpack - seks kondomer og seks øl. 

 

Ju: Ja! Det er tilbage til det med at jeg er teenage fnidret. 

 

Li: Altså så hvis det var gratis? Så skulle folk bruge det oftere. 

 

I: Og man ikke skulle spørge om det. 
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Ju: Ja at man ikke skal spørge om det, at du ikke har valget. Du får dem bare kylet i hovedet. 

 

Mar: Eller bare har muligheden for at tage dem anonymt. 

 

I: Men handler det måske ikke også om det der med at det bliver normaliseret? Altså hvis det 

bare var en selvfølge, hvis det ikke var noget der var pinligt at gøre så ville man nok heller 

ikke blive pinlig over at spørge hvis det bare var noget alle gjorde hele tiden. Jeg ved ikke lige 

hvordan man skulle gøre det.  

 

Li: Men er det ikke ligesom de første gange man skulle på apoteket og hente sine p-piller? 

Det føles jo bare. 

 

I: Jeg tror det er forskelligt fra person til person. Altså jeg har aldrig haft et problem med det 

men jeg kan sagtens forstå dem der har det.  

 

Li: Altså jeg kan godt se hvis man står i Rema og der står en børnefamilie ved siden af og 

man lige skal have noget med på vejen så kan jeg da godt se at det. 

 

Ju: Ja eller hvis han er lækker ham der sidder bag kassen.  

 

Li: Eller han er 14. (Mange griner og taler i munden på hinanden) For de er altså sådan ekstra 

‘Hihi’ 

 

I: Det går jo ikke give at give den stakkels dreng hjertestop. 

 

Ste: Jeg tror hvis det skulle være den generelle holdningsændring, alle skulle have meget 

mere fokus på det. Det skulle være meget mere naturligt når man ligger der. Så er det det man 

gør. 

 

I: Men jeg synes faktisk også.  Eller jeg synes, jeg ved det ikke...De få gange hvor der er sket 

at jeg ikke har brugt det så har det lige så meget været mig der er fuld og midt i det hele bare 

har tænkt ‘Fuck this, jeg gider det ikke’. Og der er det måske lige så meget dovenskab. Og det 

er jo virkelig dumt. Men de fleste gang har jeg ikke engang skulle sige noget, der skal man 

bare lige rykke kroppen og så siger han ‘Hov, kondom’ og så er man sådan ‘Eh ja det ligger 

lige der’  

 

Mar: Jeg synes allerede danskere har en virkelig god holdning til kondomer, altså jeg kender 

ikke nogle fyre der går rundt uden kondomer hvis de tager i byen eller noget. Så jeg synes al-

lerede der. 

 

Ste: Jeg tror der skal være pres på så, det der du selv siger med hvis man ikke gør det så er det 

fordi man tænker ‘ Ved du hvad, jeg tager sgu chancen’ Jeg har min liste over ting her jeg 

frygter og jeg tager chancen. 

 

Li: Det er Yatzy day idag. 

 

Ste: Så jeg tænker at hvis man var meget mere bange for det. Eller det virkelig fyldte meget i 

ens bevidsthed så ville man ikke tage chancen. 
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I: Eller hvis det blev gjort til en taber ting at lade være. At det blev. 

 

Li: Tror du man kan gøre det når det er folks private sexliv? 

 

I: Nej men altså med så mange andre ting. Sociale ting som folk synes er mærkelige, vi stem-

pler folk for det ene og det andet. Vi stempler ogs folk for hvilken bil de kører og hvilke. 

 

Li: Jeg tænker bare som vi også har snakket om tidligere, det er jo ikke noget man sådan 

snakker om. Det er da ikke noget jeg bringer op på middagsbordet hvis man har gæster på be-

søg. Det er jo heller ikke noget man møder, man møder det i folkeskolen når man bliver un-

dervist i hvordan det ser ud hvis du står oppe i supermarkedet, der findes jo ikke reklamer her-

hjemme for kondomer og så virker det lidt ligesom cigaretter og andre ting man må ikke re-

klamerer for så bliver det sådan noget vi ikke snakker om ‘Uha det findes et eller andet sted, 

du kan hente det derovre når du får lyst til at få den vej.’ Så jeg tænker bare, det var da sådan 

en ting man godt kunne have fremme. 

 

Ju: Det er faktisk rigtigt, der er ikke reklamer for… 

 

Li: Nej for du må ikke reklamere for medicin og det ryger ind under det herhjemme. 

 

Ju: Gør kondomer det? 

 

Li: Ja, og det er jo lidt sjov, for bind og alt sådan noget er der livligt i fjernsynet. Der er da 

ikke nogen der ikke ved hvordan det fungerer, altså der tænker jeg, at det var da også en måde 

at få det ind hos folk på. 

 

Ju: Og der findes jo virkelig nogle ret grineren nogen hvis man kigger på nettet. De der hvor 

de er pustede op som kaniner. Det er så sjovt altså! Er jeg den eneste der har set den? 

 

I: Jeg har et virkeligt godt billedet i mit hoved lige nu. 

 

Ju: Ballondyr lavet i kondomer i farver og så er det to kaniner som knalder og fordi det er så-

dan noget oppustet gummi siger det bare ‘vi-u-vi-u’ Som om de er ved at springe, det er vir-

kelig sjovt. Det ligger på youtube. 

 

Ri: Det er en tilgængeligheds ting, det der med at der ikke er reklamer for det. Hvis man ikke 

bliver konfronteret med noget i sin hverdag så er det heller ikke noget man rigtig snakker om. 

 

Ju: Også fordi det faktisk kunne være et sjovere input, for selvfølgelig kommer Sundhedssty-

relsen og Sex og Samfund med det alvorlige budskab til det at ‘Uhh er i alene i sengen’ og ‘ 

Pas på jer selv’ og sådan noget. Men hvis det var kondom mærkerne selv. 

 

Ste: Så ville det være sjovere. 

 

Ju: Så kunne det da være et grineren input altså!  

 

Ri: Alt det med farver og smage. 
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Li: Jeg tænker også bare hvis man havde, nu ved jeg også godt være med i Disney Sjov at der 

lige kommer sådan en reklame ind. Hvis man vænnede sig til i en yngre alder når man lige var 

kommet i puberteten til at se de der ting så ville det måske heller ikke være så fnidder at 

skulle ud og hente det eller tage det med. 

 

I: Så kunne man måske helt undgå den der akavede samtale. Så ville det ikke være akavet. 

Det ville bare være det mest naturlige i verden. 

 

F: Lige smide den ind når de viste Paradise Hotel i fjernsynet. 

 

Li: Det kunne de sagtens.  

 

I: Hvor fedt ville det være at hver gang de havde sex i paradise hotel så tændte de lige lyset og 

sagde ‘Undskyld guys vi skal lige’ 

 

Mar: Eller bare sørge for at der kommer en reklame lige før De Unge Mødre går igang. 

 

I: Og efter. 

 

Ste: Især efter. 

 

Ri: Det kunne da være fedt, også bare fordi de selskaber, de vil gerne sælge flere kondomer så 

de ville nok også bruge rigtig meget på branding, finde alle mulige gode kondomer som ikke 

føles nederen at have på. Former og farver så det blev mere fedt. Altså så det bliver en gadget 

man lige har med. Sådan en ekstra god ting. Det kunne man da godt gøre! Nu har jeg ikke 

prøvet sådan nogle, men der er da sådan nogle med knopper og ting og sager som gør det eks-

tra godt. Hvor jeg tænker, hvis de nu udbyggede det lidt mere. 

 

Ju: Flere af de der kan man finde på kondomeriet, der er åbnet et i København. Der ligger kun 

to ikke? En i Odense og en i København. 

 

Mar: Jeg kender kun den i København. 

 

Ju: Den har nemlig ligget i Odense i mange år før den kom til København, og det er seriøst 

alle farver og former og...så grineren. 

 

I: Og så som teenager at besøge den butik, det satte sgu da gang i samtaler. 

 

Ju: Også fordi du fik den der rød og hvid stribede pose ligesom til bland selv slik. Og så var 

det sådan noget 2kr. stykket eller sådan noget, og så gik man bare sådan og tog fra de der 

krukker ligesom det var slik. Så blev det lidt en sjov ting i stedet for. Så kunne man også sige 

‘ Haha jeg vil have den der er lyserød’ eller ‘ej man kan få en der smager af jordbær’ så blev 

det lidt det der ‘ Ej vi tager derind fordi det er sjovt. Og ikke den der ‘ Uh det er nødvendigt 

og praktisk og...’ Så der synes jeg kondomeriet er rigtig godt, det kunne man også godt rekla-

mere for. 
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I: Så er det heller ikke sådan et neonskilt med ‘ Jeg skal hjem og have sex nu’. Så bliver det 

lidt mere sådan, det er lidt sjovt at blande en pose til whenever. 

 

Ri: Det kan være sådan lidt klinisk det der med apoteket: ‘Ja okay jeg skal have dem her’ Det 

er sådan lidt kedeligt. Det er ikke særlig fedt og det er heller ikke særlig sexet på nogen måde. 

Nu ved jeg heller ikke, jeg tænker det er også et problem hvis der er så mange fyre der siger 

det der med at det strammer hvor jeg tænker, at der findes jo flere størrelser. Måske skulle 

man også guide…. 

 

Mar: Der findes størrelser nok. 

 

Ri: Okay der findes størrelser nok, men måske man også skulle rådgive fyre i hvilke størrelser 

så det blev en fed oplevelse i stedet for det der med at den strammer. 

 

Utydelig snak 

 

I: Altså så kunne man måske selv måle sin. Eller et eller andet. 

 

Ri: Jeg tænker bare at hvis det bedre pasform og hvis det er federe design. 

 

Respondenterne taler i munden på hinanden 

 

Li: Altså hvis de skulle finde på noget at reklamere for så tænker jeg også at der må være en 

hvis indlæring i at se de her reklamer fordi de må jo ligesom vise et eller andet. 

 

Mar: Men det er bare sjovt for jeg bor med en og han bruger kun et mærke af kondomer. Alt 

andet er lort.   

 

Ri: Så han har ligesom fundet mærket eller sit brand. Det er jo ligesom folk der kun kan lide 

den her slags tøj fordi de har det fede design og den gode pasform, det er præcis det samme. 

 

Ju: Jeg vil lige sige det der med størrelsen, efter hende her pigen lagde op på instragram eller 

hvad det var, at hun kunne tage en kondom og få på hele vejen til over knæet. 

 

Mar: Jamen det betyder ikke noget. 

 

Ri: Men det er bredden jo. 

 

Mar: Det er alt, tro mig. Et kondom kan udvide sig rigtig meget og det betyder ikke det sidder 

godt.  

 

Ju: Jeg tænker bare at det er alligevel jævnt meget hun kan få det udviddet, så måtte hun da få 

et blåt ben hvis det strammer så meget. 

Li: Men vil man have det? 

 

Ju: Altså igen, det er svært at forholde sig til når man ikke selv har en hvor den skal på. Men 

jeg siger bare at jeg er blevet påvirket af det der billede og når drenge siger ‘ Den strammer’ 

og man siger ‘ Arh’ 
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I: Nu skal jeg lige, eller igen jeg har ikke en pik så jeg ved det ikke, men jeg forestiller mig 

den er en lille smule mere sensitiv end et underben. 

 

Mar: Jeg tænkte godt på det billede, og jeg blev næsten sur da jeg så det for altså, det kan godt 

være det kan strække så meget men det betyder ikke det sidder godt. Og det er en rimelig føl-

som ting man er igang med.  

 

I: Det skulle det gerne være ihvertfald. 

 

Ri: Jeg tænker som dreng så burde eller det ved jeg ikke burde man måske vide, hvad for en 

størrelse. Eller det har man måske ikke prøvet så meget igennem. 

 

Mar: Jeg tror også bare at der er mange der bare laver den der, ned på tanken bare køber et el-

ler andet og så afsted. 

 

Ri: Men så er det også klart at det er nederen. 

 

I: Det handler måske også igen om at normalisere at gå op i det, at gøre det til en helt almin-

delig ting. Ligesom vi har fået det normaliseret, nu bruger jeg denne her skønne BH sammen-

ligning igen. Ligesom at det er blevet meget mere normalt at gå ind og blive målt og finde ud 

af hvad størrelse bruger jeg, fordi det klemmer og gør ondt. Det skal ikke klemme og gøre 

ondt på brysterne eller på tissemanden. Nogen steder bare dejligt, behageligt, altid. 

 

Li: Jeg har glemt hvad spørgsmålet var. 

 

F: Det var at vurdere hvad der ville påvirke til ændring. 

 

I: Så normalisering. 

 

Ju: Jeg synes især det der med at mærkerne må lave reklamer. 

 

Ste: De har jo også en interesse i at få folk til at bruge kondom. De gør det måske også lidt 

cool. Og sjovt. 

 

F: Så hvis i så reklamer om det, ville i så tænke mere på det? 

 

Ste: Det ville også gøre at jeg spottede det når jeg så det i supermarkedet. 

 

Li: Det ville man ligge mærke til, fordi man kan relatere til det: ‘ Gud det har jeg set og de si-

ger at det her er ekstra thin, lækkert’ et eller andet. Så ville jeg da tænke over det.  

 

Ri: Også ubevidst ligger man jo mærke til ting i supermarkedet som man har set i reklamen 

selvom det var en lorte reklame.  

 

Li: Jeg kunne også bare godt forestille mig at det var noget der var rigtig mange mennesker 

der godt kunne blive stødt over. Så jeg kunne godt forestille mig at det kunne være rigtig 

svært at finde ud af hvordan man skulle placere de her, skulle det være på DR3 f.eks, det var 
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måske et meget fint sted at køre dem men der er også mange steder hvor jeg ikke tror de ville 

være særlig velkomne. 

 

Ste: Det løser jo også lidt sig selv, for man har jo ikke interesse i se det midt under Hammer-

slag hvor der sidder hr. og fru Danmark. De køber jo ikke kondomer. Man har jo interesse i at 

spille den efter Paradise Hotel og altså ikke foran Disney Sjov. 

 

Mar: Ramasjang! 

 

Ste: Men ikke foran Disney Sjov for der er ikke et marked for det. Det der problem det løser 

jo sig selv. 

 

Ju: Ja og så må man da bare sige at efter klokken ni eller sådan noget. 

 

Ste: Så kan man lave lidt regulering hvis man har lyst til det, hvis man tror børnene ved at der 

findes sex. 

 

Ju: Men ellers vil jeg faktisk sige at hvis man søger på Youtube efter kondom reklamer fra an-

dre lande så er det ikke sådan at de viser sex. Det er nemlig lige præcis sådan noget med bal-

londyr og sådan noget for at dem der ved hvad det er ved hvad det er og det er skjult for det 

rene sind. 

 

Der er samtale mellem deltagerne der ikke kan afkodes. 

 

Li: Nej nej det var slet ikke for at det skulle være klamt eller noget. Jeg tænker bare jeg synes 

det ville være vildt godt, jeg kunne bare godt forestille mig at det var noget der skulle trappes 

ind i Danmark for selvom vi er sindsygt åbne overfor sex og tale om sex og vi er bare så fri-

sindede så er vi alligevel super snerpede fordi der er bare så mange ting vi ikke må reklamere 

for, tobak og medicin og alt det der. Alkohol er også kun på nogle tidspunkter.  

 

Ri: Det kunne være det var lidt ligesom alkohol at det var de der tidspunkter. 

 

I: Igen så tror jeg, jeg kan også forestille mig sådan et problem, lidt ligesom det der med sen-

detiderne, ville løse sig selv i og med at jeg tror vi er blevet ret immune overfor reklamer der 

bare sælger sex for det gider vi sgu da ikke, og det husker vi ikke. Hvor vi husker de der bal-

londyr f.eks. selvom jeg ikke har set den kan jeg huske at du har fortalt mig om den. Det er 

stadigvæk sjovt. Jeg tror netop måske det gør en kæmpe forskel. 

 

Li: Jeg synes også bare den er svær, for hvor går grænsen, jeg ville selv blive enormt stødt 

hvis det var en reklamer for p-piller, i forhold til… 

 

Ju: Det synes jeg også en noget andet 

 

Li:....Det synes jeg er noget andet fordi at du sælger noget til nogen hvor der kan være nogle 

uvidende der ikke kender konsekvensen hvor jeg føler ikke der er nogen konsekvens. 

 

Ste: Der er jo ikke bivirkninger ved et kondom. 
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Li: Nej det er det jeg mener. Der er jo ikke nogen bivirkninger. 

 

Ju: Der er jo nogen der ikke kan tåle latex 

 

Li: Ja ja men så skal det være sådan noget. Jeg vil bare gerne prøve at sige at det var svært at 

finde ud af. 

 

I: Det ved man jo også godt hvis man ikke kan tåle latex. 

 

Respondenterne taler i munden på hinanden. 

 

Ri: Det er også det, der er bare forskel på om, eller jeg ser bare ikke kondomer som medicin. 

 

Li: Det gør jeg heller ikke 

 

Ri: Det er jo, og det skal brandes som beklædning. Så det burde være. Det er en slags. 

 

I: Det synes jeg jo er interessant at tale om. 

 

Li: Men generelt reklamerer man vel slet ikke for ting der har noget med sex at gøre? Altså 

gør man? 

 

Ste: Du bruger jo sex som et redskab. 

 

Li: Ja du bruger det som et redskab til alle mulige andre ting, men du reklamerer vel ikke. 

 

Ri: Der er da reklamer for sexlegetøjs hjemmesider.  

 

Li: Er der det? 

 

Ri: Ja  

 

Li: Nå okay 

 

Ri: Det er der, men de viser ikke selve genstanden men de siger hjemmesiden og… 

Mar: Der har været reklamer for den der affære hjemmeside.  

 

Li: Jeg skulle til at sige at hvis du kan reklamere for Victoria Milan så er det altså også okay 

at reklamere for kondomer.  

 

I: I virkeligheden skulle de to måske sendes ved siden af hinanden. 

 

Li: Det ville være super dårligt for Victoria Milan. 

 

Ju: Det ville være virkelig sjovt.  

 

Mar: Er det ikke den der blev hacket her for nylig? 
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Li: Nå men jeg synes altså vi skal lave reklamer. Masser af kampagner. 

 

Ste: Også fordi når man ser alkoholreklamer, de reklamerer jo tit for muligheden for sex. Hvis 

du drikker det her så får du sex. Og det ville jo være det samme for kondomer, hvis du bruger 

det her får du sex. Så det kan være det samme. Plus du bliver ikke fuld af et kondom. 

 

Li: Altså reelt så er det helt åndssvagt fordi det har dårligt (resten af denne sætning er utyde-

lig) Jeg kan bare ikke forestille mig at det ikke er ulovligt for det er mærkeligt at der ikke var 

nogen overhovedet der havde tænkt over det. 

 

Ju: Altså jeg kan huske, hvor gammel var man? 13-14? og købte Vi Unge, der var reklamer 

for kondomer.  

 

Li: Ja det der Durex. 

 

Ri: Men det er jo ikke i fjernsynet. 

 

Ju: Jeg ved ikke om det stadig er i de blad, jeg kan ikke huske hvornår jeg sidst har åbnet et. 

 

Herefter lang tid hvor respondenterne taler i munden på hinanden. 

 

I: Er det i mandebladene? 

 

Ste: Det er ihvertfald ikke i Euroman. 

 

F: Jeg tror det har været i M! 

 

Ju: Euroman, det var nemlig det Ste sagde, det er ikke i Euroman. Hvor jeg sagde ‘ Det ville 

jeg synes var underligt’ Det ville mere passe til sådan noget M! Eller Vi Unge.  

 

Li: Et eller andet sted så synes jeg også at normalisere det er at fjerne det fra at det kun er de 

unges problemer. Det er det jo bare ikke længere, der er jo bare så mange voksne mennesker 

der er singler og skilte og gerne  vil have børn alene. 

 

Ju: Det er faktisk ret sjovt, fordi du siger at den her er målrettet de 15-25 årige. Om et halv år 

så er jeg ikke 25 længere og jeg burde stadig være målgruppen. Jeg har åbenbart stadig ikke 

lært det. 

 

Li: Jeg tænker også virkemidlerne i den der kan jeg godt forstå har stor effekt på unge menne-

sker for jeg synes selv det gjorde et enormt indtryk p å mig, jeg kunne godt forestille mig at 

hvis jeg var 50, når jeg blev skilt og hvis man blev skilt. 

 

Ju: Når jeg bliver skilt? Haha. 

 

Li: Damn it! 

 

Ri: Så kan man jo, det må vel også være op til selskaberne at lave. 
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Li: Ja ja lige præcis. 

 

Ri: Nichemarked kan man sige ikke? 

 

Ste: Det er jo egentlig også sjovt at man må reklamere for at bruge kondomer men ikke for en 

bestemt type kondomer, det forstår jeg ikke.  

 

Ju: Jamen vi har jo heller ikke fundet ud af om man ikke må. 

 

Mar: Vi har bare formodet. 

 

Li: Jeg har formodet det stærkt eftersom der ikke var nogen. Udelukkelsesmetoden.  

 

Ri: Hvis de ikke bliver gjort fordi det er for dyrt så må Sundhedstyrelsen tage sig sammen og 

tage at sætte nogle penge i det. 

 

Ste: Ja det kunne de godt, det kunne måske være mere effektivt end deres egne reklamer.  

 

Mar: Man kan jo se på USA, altså hvis man for amerikanere skal nævne et kondom mærke så 

siger de Trojan, fordi der bliver product placement overalt i alle serier, film - alt! Jeg ved ikke 

om de reklamerer direkte for det men alle kender det. 

 

Li: Jeg synes bare, der må være et eller andet fordi de må slet ikke reklamere for de der ting 

der har noget med sex og alkohol at gøre. Og det ville da være mærkeligt hvis det var fordi 

det var dyrt. Er det bare mig der synes det? 

 

Ju: jo jo men jeg siger bare at jeg kan huske at have set det i et blad engang. Jeg siger, er det 

noget det er blevet? Eller er det bare fordi de vælger ikke at gøre det i fjernsynet. Jeg ved det 

ikke.   
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12.2. Kampagne materialer 

 

 

For videoen respondenterne er vist se: https://www.youtube.com/watch?v=0X2ZD_BUUJ0 

https://www.youtube.com/watch?v=0X2ZD_BUUJ0


Frederik Lindholm Kristiansen 

 

Copenhagen Business School   Side 150 af 152 

12.3. Oversigt over kategorier og koder 

 

I det følgende er gengivet de koder der er fremkommet i forbindelse med analysen af fokus-

gruppeinterviewene. Tallet i parentes angiver frekvensen af koden i fokusgrupperne. Koderne 

er langt ind under de kategorier der er fremkommet og repræsenterer som udgangspunkt stykker 

af samtaler af mindst en halv sides længde. 

 

12.3.1. Graviditet og P-piller 

P-piller (11) 

Graviditet (10) 

Abort (2) 

Virkning af kondomer (1) 

12.3.2. Social betydning 

Normalisering (10) 

Pinlighed (7) 

Social accept af kondombrug (7) 

Holdning til test af kønssygdomme (3) 

Miljø (3) – Forstås som det miljø deltagerne i gruppe to omtaler 

Vurdering af partner (9) 

Køn (1) 

Seksuel historik (1) 

Shaming (1) 

Fælleskøb af kondomer (1) 

Kondomer som fornærmelse (1) 

Forventningsafstemning (1) 

Pornos rolle (1) 
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Populærkultur (1) 

Apotekets rolle (1) 

Forældres ansvar (1) 

Adfærd i forbindelse med byture (2) 

12.3.3. Kønssygdomme 

Sygdomme (7) 

Test for kønssygdomme (1) 

One-night stands (1) 

Kondom vaner (2) 

 

12.3.4. Kampagner 

Holdning til kampagnen (8) 

Målgruppe (5) 

Statens ansvar (1) 

Trodsighed (1) 

Alternativer til kondomer (1) 

Seksuel dag (1) 

Tv vaner (2) 

Reklamer uden for Tv (1) 

Natteravne (1) 

Overeksponering til reklamer (1) 

Kultur (3) 

 

12.3.5. Frygt 

Frygt (14) 
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Frygt for læger (2) 

Behandling (1) 

12.3.6. Ansvar 

Ansvar for smitte (11) 

Konskevenser (1)  

Brug af kondomer (1) 

Køb af kondomer (2) 

12.3.7. Andre 

Tilgængelighed (6) 

Seksual undervisning (4) 

Bekvemmelighed (5) 

Lovgivning omkring kondomer (1) 

Spray-on kondomer (2) 

 

 


