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SAMMANFATTNING 

Syfte: Beskriva barnmorskors erfarenheter av att samtala med ungdomar om sexuellt 

överförbara infektioner (STI). Metod: En kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats. Åtta 

barnmorskor rekryterades genom bekvämlighetsurval och blev inbjudna till 

studiedeltagande. Barnmorskorna intervjuades genom semistrukturerade intervjuer som 

sedan analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Två kategorier identifierades; 

Att vara vägledare och Att utmanas som vägledare. Barnmorskor kan ge råd och stöd 

utifrån ungdomars frågor, kunskapsbehov och oro. Barnmorskor kan då använda sig av olika 

strategier. Barnmorskor har en medvetenhet om det ansvar barnmorskeprofessionen innebär 

och uttrycker en önskan om utbildning. Det kan vara utmanande att samtala med ungdomar 

där barnmorskor bemöter olika beteenden och attityder. En komplexitet kan vara att ha både 

positiva och negativa upplevelser i samtalet med ungdomar. Barnmorskor behöver vara 

flexibla och anpassa samtalet efter individ, kön, etnicitet och sexuell läggning. Konklusion: 

Det kan vara både lätt och svårt att samtala med ungdomar om STI. Ungdomar kan vara mer 

öppna än vuxna, men utmaningen kan bli att bemöta olika beteenden och attityder. Då kan 

det vara framgångsrikt av att använda olika strategier. Ungdomars frågor, oro och 

kunskapsbehov kan variera beroende på individ, kön, etnicitet och sexuell läggning. 

Barnmorskor är medvetna om sitt ansvar samt behov av utbildning. 

Nyckelord: barnmorskor, erfarenheter, sexuellt överförbara infektioner, ungdomar 

  



ABSTRACT 

Aim: Describe midwives’ experiences of talking with adolescent’s about STI. Method: A 

qualitative interview study with inductive approach. Eight midwives were recruited through 

convenience sampling and were invited to attendance. Midwives were interviewed through 

semi-structured interviews, which were analysed according to qualitative content analysis. 

Results: Two categories were identified; Be a coach and Be challenged as a coach. Midwives 

can provide advice and support based on adolescent’s questions, knowledge and concerns 

and then use different strategies. Midwives have awareness of the responsibility of midwifery 

and express desire for education. It may be challenging talking with adolescents where 

midwives meet different behaviours and attitudes. A complexity may be to have both positive 

and negative experiences in conversation with adolescents. Midwives need to be flexible and 

adapt the conversation by individual, gender, ethnicity and sexual orientation. Conclusion: It 

can be both easy and difficult to talk with adolescent’s about STI. Adolescents may be more 

open than adults, but the challenge may be to respond to different behaviours and attitudes. 

Then it can be successful using different strategies. Adolescent’s questions, concerns and 

knowledge may vary depending on individual, sex, ethnicity and sexual orientation. Midwives 

express consciousness about their responsibilities and need for education. 

Keywords: midwives, attitudes, experiences, sexually transmitted diseases, adolescents 
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1 INLEDNING 

Ungdomsåren är en omvälvande period i livet som vi alla har genomgått. Det är en period 

som kan karaktäriseras av känslostormar, fysisk och psykisk utveckling, samt en strävan efter 

att hitta sig själv och sin sexualitet. I allt detta kan det vara viktigt med stöd, både från familj 

och vänner, men också från samhället. Här utgör barnmorskor en viktig roll. Det kan vara 

genom stöd och vägledning under ungdomsåren där tankar kring kärlek och sex väcks till liv, 

men också genom information om vad kärlek och sex kan innebära. Här möter ungdomar 

begreppet sexuellt överförbara infektioner (STI), kanske för allra första gången. Ungdomar 

och STI är ett område som vi författare alltid har funnit intressant. I skolan och på 

ungdomsmottagningar (UMO) informeras det om vad STI är och innebär, men trots det 

insjuknar ett stort antal ungdomar i STI varje år, vilket leder till såväl psykiskt och fysiskt 

lidande som sexuell och reproduktiv ohälsa. Som blivande barnmorskor vill vi främja det 

friska och arbeta förebyggande med en övertygelse om att förebyggande arbete i denna 

målgrupp är en viktig faktor till att öka den sexuella och reproduktiva hälsan i stort. Vi vill 

därför med detta examensarbete ta reda på hur barnmorskor samtalar med ungdomar på 

UMO om STI för att på så sätt öka vår kunskap i hur vi i vår blivande profession kan arbeta 

preventivt mot STI. 

2 BAKGRUND 

Nedan följer en presentation av fakta och tidigare forskning angående STI, ungdomar, 

barnmorskors profession samt UMOs verksamhet. Inledningsvis ges en kort presentation av 

vad STI är och kan innebära följt av barnmorskors profession och ansvar. Därefter beskrivs 

ungdomar ur ett fysiskt och psykiskt perspektiv samt deras kunskap om STI, för att sedan 

efterföljas av UMOs verksamhet. Avslutningsvis beskrivs valt teoretiskt perspektiv innan 

problemformuleringen redovisas. 

2.1 Sexuellt överförbara infektioner 

STI innefattar sjukdomar som en person kan drabbas av vid sexuell kontakt (Rylander, 2015) 

och kan smitta via oskyddat vaginalt, oralt eller analt sex mellan en person som har en STI 

och en person som inte har det. Ålder, kön eller sexuell praktik har ingen betydelse, alla kan 

drabbas. Att en person är smittad syns inte alltid, dels kan det vara en ny infektion där 

symtom inte upptäckts och vissa STI har inga symtom alls (Folkhälsomyndigheten, 2015).  

Symtom på STI kan exempelvis vara sveda vid miktion, sår, blåsor och flytningar (Rylander, 
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2015). Bästa sättet att minska risken för att drabbas av STI är att använda kondom (Tydén, 

2016; Widman, Noar, Choukas-Bradley & Francis, 2014). Diagnos fastställs olika beroende 

på form av STI men vanliga tillvägagångssätt för diagnostik är urinprov, blodprov eller odling 

(Marions, 2016). 

STI är ett globalt problem som kan leda till död, minskad livskvalité och reproduktiva 

problem. Flera hundra miljoner personer i världen smittas årligen av STI orsakade av 

bakterier eller virus (WHO, 2016). Den STI som är vanligast i Sverige är Klamydia. År 2016 

rapporterades mer än 36 000 nyupptäckta fall av klamydia, 81% var i åldrarna 15-29år. 

Klamydia har ökat sedan mitten på 90-talet (Folkhälsomyndigheten, u.å). Klamydia 

förekommer hos 8.1% av ungdomar <20 år på allmän medicinska kliniker i Storbritannien, 

hos 5.2% av 20–24 åringarna och hos 2.6% av 25- 30 åringarna (Adams, Charlett, Edmunds 

& Hughes, 2004). Prevalensen av klamydia är i Nederländerna 2% hos personer mellan 15-

29år (van Bergen et al., 2005). Bland ungdomar i Sverige är klamydia, kondylom, genital 

herpes, gonorré, hepatit b, hepatit c och syfilis vanligast (Folkhälsomyndigheten, 2017). 

Gonorré, hepatit, HIV, klamydia och syfilis ingår i smittskyddslagen då de är allmänfarliga 

och möjlighet finns till att förebygga. Vid upptäckt av någon av tidigare nämnda STI ska 

kontaktspårning genomföras och behandling utförs sedan kostnadsfritt (Smittskyddslagen, 

SFS 2004:168; Marinos, 2016). 

En riskfaktor för att få en STI är oskyddat sex. Risken för oskyddat sex ökar om en person har 

sex i samband med nyttjande av alkohol eller droger, har en fast partner (Morrison-Beedy, 

Xia & Passmore, 2013; Tessa et al., 2016) eller har flera sexpartners (Bunnell et al., 

1999;Morrison-Beedy, Xia & Passmore, 2013; Tessa et al., 2016). En annan riskfaktor för att 

få STI är tidig sexdebut (Bunnell et al., 1999; Morrison-Beedy, Xia & Passmore, 2013). 

2.2 Barnmorskors profession och ansvar 

Barnmorskor har funnits under lång tid och yrket har utvecklats i Sverige från 1600-talet och 

framåt. Redan på 1600-talet i Sverige genomgick barnmorskor utbildning och den svenska 

barnmorskeutbildningen är bland den äldsta i världen. På 1800-talet fick barnmorskor ta 

instrumentexamen, under 1900-talets första hälft blir preventivmedelsfrågan och rätten till 

fri abort viktig och mödrahälsovården började formas. År 1972 får den första svenska 

barnmorskan förskrivningsrätt (Wiklund, 2016), d.v.s. rätt till att skriva ut preventivmedel i 

födelsekontrollerande syfte. Barnmorskor får också förskriva behandling mot verifierad 

klamydiainfektion (Läkemedelverkets föreskrifter, LVFS 2011:14). Idag arbetar barnmorskor 

i Sverige med kvinnor, familjer och ungdomar, bland annat inom förlossningsvård, 

gynekologisk vård, på UMO och BB (Wiklund, 2016). Barnmorskor ska ha ett professionellt 

förhållningssätt och har en vårdande, stödjande och stärkande funktion (Lundgren & Berg, 

2016). Barnmorskor har en bred profession med tre huvudområden; sexuell och reproduktiv 

hälsa, forskning, utveckling och utbildning samt ledning och organisation. Huvudområdena 

innefattar kunskaper och färdigheter barnmorskor ska ha om sexuell och reproduktiv hälsa. 

Barnmorskor ska ha förmåga att ge information, ge stöd, främja hälsa och förebygga ohälsa. 

Barnmorskor ska ha förmågan att ge undervisning, tänka kritiskt gällande rutiner och 
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granska forskning (Socialstyrelsen, 2006). Att vara barnmorska är i idag en skyddad 

yrkestitel med legitimation som utfärdas av Socialstyrelsen (Larsson, 2016). 

2.3 Ungdomar 

Ungdomsåren, ”adolescensen”, är den period mellan barndom och till dess att personer 

betraktas som vuxna, vanligen definierat som åldern mellan 10-19 år (WHO, 2006). 

Ungdomsåren kan vara en omvälvande period då det sker stora psykiska och fysiska 

förändringar i kroppen (Wendt, 2016) och personer går in i en övergångsfas i livet från barn 

till vuxen. Denna övergångsfas innefattar bl.a. en känslomässig separation från föräldrarna, 

ett ökat ansvarstagande och en ökad lust och nyfikenhet på framtiden, sin sexualitet och en 

vilja till att bli mer självständig. Ungdomsåren kan även innebära en tid då kulturella 

betydelser, förväntningar, möjligheter och begränsningar av kön, sexualitet och romantik blir 

verklig för såväl killar som tjejer (Reese, Trinh & Halpern, 2017). Startskottet för 

ungdomsåren är när den fysiska pubertetsutvecklingen startar och kroppen börjar förändras 

(Häggström-Nordin, 2016). Puberteten kan börja i varierande ålder och bestäms främst av 

genetiska faktorer, men även faktorer så som nutrition, fysisk hälsa och den psykosociala 

situationen påverkar när puberteten tar fart och i vilken hastighet utvecklingen sker 

(Rådestad & Häggström-Nordin, 2009). 

2.3.1 Fysiska och psykiska förändringar under puberteten 

Hos tjejer brukar det första pubertetstecknet vara en begynnande bröstutveckling som 

vanligtvis startar vid 11-12 års ålder. Andra förändringar så som könsbehåring brukar uppstå 

efter att brösten börjat växa för att sedan efterföljas av den första menstruationen, 

”menarche”. Cirka 6-18 månader efter menstruationsdebuten sker den första ägglossningen. 

Under puberteten sker även en tillväxt av de inre och yttre genitalierna hos tjejer. Livmodern 

omvandlas från infantil till könsmogen och det lilla bäckenet får sin könsspecifika form. 

Killar går i regel in senare i puberteten i jämförelse till tjejer, debuten sker vid ca 11-13 års 

ålder där den första förändringen sker i form av förändringar av struktur och färg på pungen. 

Därefter tillkommer pubisbehåring och tillväxt av penis. Parallellt som penisutvecklingen 

sker förstoras också prostatakörteln och sädesblåsorna. Den första sädesutsöndringen sker 

ofta spontant, vanligen i sömnen, ca ett år efter det att penis börjat utvecklas. Målbrottet 

inträffar sedan under den senare delen av puberteten (Rådestad & Häggström-Nordin, 

2009). 

Puberteten medför också en mängd psykiska förändringar. Det sker en psykisk och social 

utvecklingsprocess där personers identitetsutveckling är central. Fokus kan hamna på att 

upptäcka jaget, omvärlden och den egna existensen (Rådestad & Häggström-Nordin, 2009). 

Identitetsutvecklingen kan delas in i tre olika perspektiv; självföreställningar, självkänsla, 

och känslan av identitet. I början av tonåren är självkänslan ofta instabil hos både tjejer och 

killar där den positiva självbilden inte skiljer sig så mycket åt mellan könen. Dock är den 

negativa självbilden ofta högre hos tjejer än hos killar (Magnusson & Wulff Hamrin, 2016). 

Puberteten innebär, i nära anknytning till psykiska förändringar, också stora hormonella 
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förändringar som medför att ungdomsåren kan uppfattas som en såväl kroppslig som psykisk 

påfrestning. För tjejer som går in i puberteten tidigt kan den begynnande brösttillväxten och 

könsbehåringen upplevas som både besvärande och genant. För killar kan istället sen 

pubertetsdebut ge upphov till psykiskt lidande där tillväxten är långsam och jämförelser sker 

mellan jämnåriga i exempelvis skolan och i idrottssammanhang där olikheter i 

kroppsutvecklingen kan bli tydlig (Ludvigsson, 2010). 

2.3.2 Sexualitet och sexualvanor 

Sexualitet är en del av livet som följer människan från vaggan till graven och är även en viktig 

beståndsdel i den allmänna hälsan. Sexualitet behöver inte innefatta sexuell aktivitet utan 

omfattar också många möjligheter och värden i livet som samverkan, identitet, 

självbestämmande och respekt (Hulter, 2016). Magnusson (2016) skriver att sexualitet är en 

viktig del av livet som kan ge intimitet, sensualism, glädje, lust och längtan samt bli en del av 

den egna identiteten. Därmed är det viktigt att lyfta den positiva sexualiteten hos ungdomar 

då fokus annars kan tenderar att hamna på risker och faror inom ungdomars sexualitet. 

Sexualiteten är av stor betydelsen för utvecklingen under ungdomsåren (Hensel, Fortenberry, 

O’Sullivan & Orr, 2011) där ungdomar utforskar vad som är tillåtet inom den egna sexuella 

lusten, fantasin och sexuella beteende (Magnusson, 2016). Barnmorskor kan genom ett 

stödjande förhållningssätt och en positiv syn på sexualitet påverka ungdomars sexuella hälsa 

i en positiv riktigt och därmed vara stöttande i utforskandet av den egna sexualiteten. Idag är 

majoriteten av ungdomar i åldern 16-24 år nöjda med sitt nuvarande sexliv (56 %) varav en 

stor del anser att det är viktigt att kunna prata om sex (80 %) (Folkhälsomyndigheten, 2017). 

Enligt Häggström-Nordin och Mattebo (2016) väcks många gånger känslor och tankar kring 

sexualitet hos ungdomar under ungdomsåren i samband med kroppsliga förändringar. 

Många ungdomar har den första sexuella upplevelsen under denna period i livet och den 

sexuella identiteten kan skapas. I jämförelse med föregående generationer där 

utomäktenskaplig sexualitet var tabubelagt har senaste generationers ungdomar en mer 

liberal syn på sexualitet och mer tillfälliga sexuella förbindelser som kan ta sig uttryck på 

flera olika sätt. Enligt Herlitz och Forsberg (2010) har antalet personer i åldrarna 16-24 år, 

som anser att sex endast ska ske i en stabil relation, ha minskat mellan år 1989 och 2007 och 

antalet som har sex med fler än två partners har ökat. Häggström-Nordin och Mattebo (2016) 

skriver fortsättningsvis att sexualitet och sexuella relationer idag kan skapas och uttryckas via 

nätet, utan att kategoriseras som en fast relation, tillsammans med en kompis s.k. 

”kompisknull” eller ”KK”, eller i en kärleksrelation. Ungdomars sexualitet omfattar mycket 

mer än bara sex och det är viktigt att hålla isär uttrycken sexualdebut och sexdebut. 

Sexualdebuten kan omfatta sexuella upplevelser så som kyssar, förhållanden och romantik 

medan sexdebuten innefattar erfarenheter av oralsex, smeksex och vaginalt sex (Häggström-

Nordin & Mattebo, 2016). I vilken ålder puberteten startar kan också ha en påverkan på 

ungdomars sexvanor där tjejer som går in i puberteten tidigt också i stor utsträckning kan ha 

sin sexdebut i yngre ålder. De kan även ha ett annat förhållningssätt till sex i jämförelse med 

tjejer som går in sent i puberteten (Deppen, Jeannin, Michaud, Alsaker & Suris, 2012). 

Medelåldern för sexuell debut är 16 år där tjejer debuterar tidigare (16,1 års ålder) i 

jämförelse till killar (16,6 års ålder). Dock finns en grupp som inte vill kategorisera sig utifrån 
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kön där medelåldern för sexuell debut är 15,7 års ålder. I åldrarna 16-24 år har 81 % haft sex 

någon gång där en högre andel tjejer (86 %) än andel killar (76 %) hade debuterat sexuellt 

(Folkhälsomyndigheten, 2017). 

2.3.3 Sexuellt riskbeteende och risktagande 

Ungdomsåren är också en period som kan kännetecknas av känslor så som osårbarhet och 

odödlighet. Ungdomar är många gånger i ständig identitetssträvan med en längtan efter att få 

ta beslut som de själva väljer och styr över. Att styra över egna handlingar kan vara en viktig 

del i denna strävan. Detta kan i sin tur leda till fler risktaganden även inom den egna 

sexualiteten (Häggström-Nordin & Mattebo, 2016) och i kombination med ungdomars syn på 

sexualitet kan risktagandet ibland leda till problem. Det är bl.a. vanligare att ungdomar har 

sex första kvällen och det är också vanligare att kondom inte används som skydd mot 

graviditet och STI (Pellmer, Wramner & Wramner, 2012; Herlitz & Forsberg, 2010). Detta 

kan i sin tur leda till ökade antal oönskade graviditeter, aborter och klamydiainfektioner i 

åldersgruppen 15-29 år där den största ökningen sker i åldern 15-19 år (Pellmer et al., 2012). 

Även Häggström-Nordin och Mattebo (2016) skriver att antalet klamydiainfektioner hos 

ungdomar fortsatt ligger på en hög nivå som resultat av bristande kondomanvändning. Dock 

anses det också vara ett resultat av nedskärningar av sexualundervisning i skolan pga av en 

ekonomisk krisperiod, vilket också understryker vikten av att ungdomar får information och 

rådgivning inom sexuell och reproduktiv hälsa. Enligt Klinger och Asgary (2017) kan 

anledningen till att ungdomar inte använder kondom vara upplevelsen av att sex inte är lika 

skönt med kondom och att detta kan vara något som killar i större utsträckning uttrycker. 

Ungdomar som haft en STI kan även ha en oro över att inte kunna få barn i framtiden på 

grund av en STI. I Christianson (2006) avhandling framkom att killar ansåg att tjejer skulle 

förespråka kondom och att tjejer ansåg att de redan bidragit i och med p-pilleranvändning. 

Ungdomar hade intentionen att använda kondom vid sex med främlingar, och inte vid 

oskyddat sex med folk de ”kände”. I Ekstrand, Larson, Von Essen och Tydén (2005) studie 

tar tjejerna upp att anledningarna till att tjejer inte använder kondom kan vara att akut p-

piller finns, alkoholkonsumtion i samband med samlaget, att kondom inte är skönt samt att 

det kan vara pinsamt att föreslå kondom och att det kan förstöra stämningen. 

2.3.4 Kunskap om sexuellt överförbara infektioner 

Ungdomar har i olika delar av världen bristande kunskaper angående symtom på STI (Dos 

Santos Carvalho, Guimarães, Ávila Moraes, Araujo Teles, & de Matos, 2015; Oncel, Kulakac, 

Akcan, Eravsar, & Dedeoglu, 2012; Wolfers, de Zwart, & Kok, 2011), vilka STI som finns 

(Oncel et al., 2012; Samkange-Zeeb, Mikolalczyk & Zeeb, 2013), hur STI smittar (Oncel et al., 

2012; Rosendo Da Silva et al, 2016; Wolfers, de Zwart, & Kok, 2011) och hur STI förebyggs 

(Oncel et al, 2012; Samkange-Zeeb, Mikolalczyk & Zeeb, 2013). Vissa ungdomar tror inte att 

personer som ser friska ut kan ha HIV (Rosendo Da Silva et al., 2016) eller annan STI (Oncel 

et al., 2012). Bristande kunskaper finns om hur en kondom används på rätt sätt (Macintyre, 

Montero Vega, & Sagbakken, 2015; Klinger & Asgary, 2017). Ungdomar från Nederländerna 

och Tyskland tror att p-piller eller en dusch efter sex kan skydda mot STI (Samkange-Zeeb, 
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Mikolalczyk & Zeeb, 2013; Wolfers, de Zwart, & Kok, 2011). I studien av Rosendo Da Silva et 

al. (2016) hade 90% av ungdomarna som någon gång haft sex haft det oskyddat.I en studie av 

Uddin och Choudhury (2008) bland tjejer i Bangladesh i åldrarna 10-19år hade 80% av 

deltagarna aldrig hört talas om STI. Av ungdomarna som har hört talas om STI hade 69% 

felaktig kunskap, ungdomarna trodde t.ex. att STI berodde på guds vilja eller onda andar. I 

en studie av Gani, Chowdhury och Nyström (2014), också i Bangladesh, hade 11% av 

deltagarna i studien hört talas om syfilis och gonorré och endast 4.5% av deltagarna kunde 

uppge en eller fler smittvägar för STI. I Sverige har tjejer och personer som inte kategoriserar 

sig som något kön mer kunskap om STI än killar. Ungdomar har kunskap om att kondom 

skyddar mot STI och att det är viktigt att testa sig ifall kondom inte används i samband med 

partnerbyte (Folkhälsomyndigheten, 2017).   

Ungdomar i olika delar av världen och i Sverige uppger att information om STI erhålls från 

skolan (Folkhälsomyndigheten, 2017; Häggström, Hanson & Tydén, 2002; Macintyre, 

Montero Vega, & Sagbakken, 2015; Oncel et al., 2012; Samkange-Zeeb, Mikolalczyk & Zeeb, 

2013), vårdpersonal (Folkhälsomyndigheten, 2017; Macintyre, Montero Vega, & Sagbakken, 

2015; Oncel et al, 2012), vänner (Folkhälsomyndigheten, 2017; Oncel et al., 2012), föräldrar 

(Folkhälsomyndigheten, 2017; Häggström, Hanson & Tydén, 2002; Macintyre, Montero 

Vega, & Sagbakken, 2015; Samkange-Zeeb, Mikolalczyk & Zeeb, 2013) och media 

(Folkhälsomyndigheten, 2017; Oncel et al., 2012; Samkange-Zeeb, Mikolalczyk & Zeeb, 

2013). Macintyre, Montero Vega och Sagbakken (2015) tar i sin studie upp att ungdomar 

uppger att föräldrar endast pratar om sex och STI när det behövs, t.ex. när ungdomar har 

börjat träffa någon. När föräldrar ber ungdomar att skydda sig informerar de inte om hur det 

kan gå till. En studie av Boone (2015) tar upp att föräldrar, vänner, skolan och media 

förespråkar att kondom ska användas. Häggström-Nordin, Hanson och Tydén (2002) tar upp 

att 54% vill ha mer information om STI, sex, skydd och relationer i skolan. Enligt 

Folkhälsomyndigheten (2017) önskar 29% av ungdomar mer kunskap om STI.  

2.4 Ungdomsmottagningarnas verksamhet 

I Sverige finns det idag 277 UMO där ungdomars tonårsutveckling och sexualitet står i fokus. 

Målsättningen för Sveriges UMO definieras enligt följande: 

Det övergripande målet för ungdomsmottagningar är att främja fysisk och psykisk hälsa, med 

fokus på sexuell och reproduktiv hälsa, samt rättigheter hos unga. Arbetet ska ske utifrån en 

helhetssyn i medicinskt, psykologiskt och psykosocialt perspektiv. Varje person har rätt till 

kunskap, information, stöd och behandling. Målgruppen är ungdomar och unga vuxna från 12 

till 25 år. (FSUM, 2015a, s. 3) 

Enligt Wendt (2016) är även lättillgängliga UMO, som anpassas efter ungdomars specifika 

behov, en förutsättning för att mottagningarna ska uppnå deras mål med ett framgångsrikt 

och hälsofrämjande arbete. Ett av grundfundamenten är att ungdomar som ännu inte blivit 

myndiga (<18 år) ska kunna söka sig till UMO utan vårdnadshavares kännedom. Detta är en 

viktig aspekt då många ungdomar som söker sig till UMO är i åldern 16-17 år. Dock finns 

behovet av stöd och hjälp från UMO redan från tidiga tonår och detta behov sträcker sig upp 
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till perioden som ung vuxen vilket ger ett åldersspann mellan 12-25 år, där den övre 

åldersgränsen kan variera mellan kommuner. FSUM (2015a) beskriver också betydelsen av 

att Sveriges UMO arbetar utifrån ungas rättigheter och behov, FNs barnkonvention, och att 

som personal ha ett normkritiskt förhållningssätt, vilka är viktiga principer inom UMOs 

verksamhet. Enligt Häggström-Nordin (2016) har de flesta UMO även ett nära samarbete 

med ett flertal instanser, bl.a. skolor, socialtjänst, hälso- och sjukvård och olika 

fritidsverksamheter. Flera mottagningar anordnar också träffar för riktade grupper för att 

öka frekvensen av ungdomar som söker sig till UMO. Det kan exempelvis vara grupper för 

unga föräldrar. 

2.4.1 Ungdomsmottagningar online 

Utöver fysiska UMO som finns utspridda i landet finns även sedan år 2008 en nationell 

kvalitetssäkrad virtuell mottagning som heter UMO.se. Här erbjuds unga personer, med 

målgruppen 13-25 år, kvalitetssäkrad och samordnad information, kunskap, stöd och 

rådgivning kring sexuell och reproduktiv hälsa. Syftet med en virtuell UMO är att göra det 

enklare för ungdomar att snabbt hitta kvalitetssäkrad information rörande sexualitet, 

relationer och hälsa (http://www.umo.se). Detta har kommit att vara en uppskattad funktion 

där ungdomar beskriver att en virtuell UMO bl.a. erbjuder tester av olika STI (både 

rutinmässiga eller på symtomatisk indikation), möjligheten att göra tester privat och 

anonymt, samt omedelbar och lättillgänglig information. En annan uppskattad funktion är 

att rådgivning är möjlig genom chatt eller mejlkontakt med barnmorskor istället för att 

behöva uppsöka en fysisk UMO (Shoveller, Knight, Davis, Gilbert & Ogilvie, 2012). Numera 

finns också YOUMO.se där informationen som finns på UMO.se är översatt till sex olika 

språk, bl.a. engelska, arabiska och somaliska (http://www.youmo.se). 

2.4.2 Barnmorskor på ungdomsmottagningar 

Personal som arbetar på UMO bör ha specifik ungdomskompetens (Wendt, 2016) och 

personalsammansättningen ska vara multiprofessionell och bestå av företrädare av såväl 

social, psykologisk och medicinsk kompetens, exempelvis ett team av barnmorskor, 

psykologer, kuratorer och läkare. På en UMO är det barnmorskor som har flest besökare och 

ses därför som nyckelpersoner i verksamheterna. Att kunna vara lyhörd, ha ett öppet sinne 

och ett intresse för unga människor är viktiga egenskaper i mötet med ungdomar. 

Barnmorskors främsta uppdrag är att samtala med ungdomar kring sexuell och reproduktiv 

hälsa vilket bl.a. innefattar sexuell utveckling, sexuell lust och olust, preventivmedel, 

graviditet och abort, samt STI (FSUM, 2015b; Häggström-Nordin, 2016). Rådgivning kring 

STI ges ofta i samband med annan rådgivning/besök, exempelvis preventivmedelsrådgivning 

(88%), vid Depo Provera-injektioner (90%), vid test för klamydia (89%), relationsrådgivning 

(78%) samt rådgivning vid sen sexdebut (77%) (Ingram & Salmon, 2010). I samtalen 

använder sig en del barnmorskor av motiverande samtal (MI) och arbetar utefter lagarna och 

styrdokumenten som styr UMO’s verksamhet (Häggström-Nordin, 2016). 
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2.5 Orem’s Egenvårdsteori 

Dorothea Orem’s (2001)  teori om egenvård har valts som teoretiskt perspektiv till detta 

examensarbete. I och med att STI kan leda till död, minskad livskvalité och reproduktiva 

problem (WHO, 2016) är det viktigt att barnmorskor arbetar för att främja egenvård hos 

ungdomar så att de får bästa möjliga förutsättningarna för att främja sin hälsa, sitt liv och sitt 

välbefinnande som följd av ett ansvarsfullt sexliv. 

Orem’s (2001) teori om egenvård bygger på tre teorier. Det är teorin om egenvård, teorin om 

egenvårdsbrist och teorin om omvårdnadssystem. Teorin om egenvård innefattar begreppen 

egenvård, egenvårdsbehov och egenvårdskrav. Egenvård är aktiviteter en individ genomför 

dagligen för att bibehålla sitt välbefinnande, liv och hälsa. Spädbarn, barn, sjuka och äldre 

behöver stötting för att bibehålla sin egenvård, då kan allt från delvis assistans till fullständig 

assistans behövas. Till assistans hör också den guidning eller utbildning en individ kan 

behöva för att behärska sin egenvård. Assistansen till egenvård kan utföras av exempelvis en 

familjemedlem eller hälso- och sjukvårdspersonal. Egenvårdsbehov är behov en person har i 

sitt liv. De delas in i tre typer; universella behov, utvecklingsmässiga behov och 

hälsorelaterade behov. Universella behov är samma för alla människor genom hela livet, 

exempelvis att andas. Utvecklingsmässiga behov är associerade till var individen befinner sig 

i livet, exempelvis vid graviditet. Hälsorelaterade behov är associerade till individens hälsa 

och beror på genetiska faktorer och hälsorelaterade faktorer, exempelvis en sjukdom. 

Egenvårdskrav är all den egenvård individen måste utföra för att behålla välbefinnande, liv 

och hälsa för att uppfylla egenvårdsbehoven (Orem, 2001).  

Teorin om egenvårdsbrist innefattar framförallt två begrepp; egenvårdskapacitet och 

egenvårdsbegränsningar. Egenvårdskapacitet är förmågan en individ har för att genomföra 

egenvård, då en individ har begränsad egenvårdskapacitet i förhållande till egenvårdskraven 

uppkommer en egenvårdsbrist. Egenvårdsbegränsningar är begränsningar som individen har 

och kan exempelvis uppstå om en individ hamnar i en livssituation där förmågan blir 

påverkad. Egenvårdsbristen kan även bero på bristande kunskaper (Orem, 2001).   

Teorin om omvårdnadssystem innefattar omvårdnadskapacitet, hjälpmetoder och olika 

omvårdnadssystem. Omvårdnadskapacitet är vårdares kunskaper och färdigheter, 

hjälpmetoder är handlingar som utförs av den som hjälper och kan exempelvis innebära att 

ge stöd, ge undervisning eller utföra handlingar åt en annan person. Olika 

omvårdnadssystem kan vara fullständigt kompenserande, delvis kompenserande eller 

stödjande och undervisade, det beror på individens omvårdnadskapacitet (Orem, 2001). 

2.6 Problemformulering 

Idag är STI ett vanligt folkhälsoproblem där bl.a. frekvensen av klamydiainfektioner ligger 

högt, framförallt hos personer som befinner sig i ungdomsåren. Då STI kan leda till såväl 

fysisk som psykisk ohälsa, ge minskad livskvalité och även leda till reproduktiva problem, är 

det ett viktigt ämne att lyfta och arbeta förebyggande mot. Det finns en mängd studier runt 

om i världen avseende ungdomars kunskap om STI där majoriteten av forskningen 

presenterar resultat som påvisar bristande kunskap hos ungdomar gällande exempelvis vilka 
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STI som existerar, dess symtom och smittvägar. Det som är mindre studerat är barnmorskors 

erfarenheter av att samtala med ungdomar om STI och deras perspektiv på hur barnmorskor 

kan arbeta preventivt och öka ungdomars kunskaper. Då frekvensen av STI är som störst 

under ungdomsåren uppfattas det som ett högst relevant område där mer kunskap behövs. 

Barnmorskor skulle, ur ett teoretiskt perspektiv, kunna med hjälp av Orem’s egenvårdsteori 

ge ungdomar kunskap och verktyg för egenvård. Detta examensarbete vill bidra med 

ytterligare kunskap avseende hur barnmorskor samtalar med ungdomar om STI på UMO. 

3 SYFTE 

Syftet var att beskriva barnmorskors erfarenheter av att samtala med ungdomar om STI. 

4 METOD 

Nedan följer en presentation av examensarbetets genomförande där studiedesign, urval, 

datainsamling, dataanalys samt etiska överväganden beskrivs. 

4.1 Design 

Examensarbetet genomfördes enligt kvalitativ metod då syftet var att beskriva barnmorskors 

levda erfarenheter av ett fenomen. Metoden innebär att det inte finns någon absolut sanning 

och avsikten är att skapa ett helhetsperspektiv (Henricson & Billhult, 2012). Datainsamlingen 

genomfördes i form av semistrukturerade intervjuer som sedan analyserades genom 

kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). En induktiv ansats valdes 

som analysform då texterna granskades förutsättningslöst utan någon bestämd teori 

(Danielson, 2012a)  

4.2 Urval 

Bekvämlighetsurval användes som urvalsmetod i detta examensarbete vilket innebar att 

urvalet skedde där det sannolikt gick att hitta informanter (Polit & Beck, 2012). 

Inklusionskriterierna var att informanterna skulle vara legitimerade barnmorskor med mer 

än 1 års yrkeserfarenhet och med en aktiv tjänst på en UMO, samt ha erfarenhet av att arbeta 

med ungdomar. Exklusionskriterierna för var legitimerade barnmorskor med mindre än 1 års 

yrkeserfarenhet samt barnmorskor anställda mindre än en månad på UMO. Barnmorskorna i 
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detta examensarbete hade arbetat som legitimerade barnmorskor i 2-20 år och på UMO i 2.5 

månad till 10 år.  

Informationsbrev (bilaga A) mailades i första hand till verksamhetschefer och 

kontaktpersoner på olika UMO stationerade i Mellansverige för inbjudan till deltagande i 

examensarbetet. Verksamhetscheferna godkände deltagande och förde i sin tur 

informationen vidare till barnmorskorna på arbetsplatserna. Därefter fick barnmorskorna 

själva anmäla intresse för att delta, antingen via mejl- eller telefonkontakt med författarna. 

För att optimera och öka antalet informanter skickades i andra hand även en inbjudan till 

deltagande i examensarbetet ut till en Facebook-grupp för barnmorskor. Detta bidrog till 

rekrytering av barnmorskor från andra delar av Mellansverige. I de fall där barnmorskor 

rekryterades via Facebook kontaktades ansvariga chefer för inkluderade barnmorskorna för 

godkännande att intervjua barnmorskor från deras verksamheter. Sammanlagt nio 

barnmorskor hörde av sig om intresse för deltagande och samtliga kunde inkluderas utifrån 

inklusionskriterierna. En barnmorska valde inför intervju att inte delta på grund av 

personliga skäl. Sammanlagt åtta barnmorskor ingick i examensarbetet varav fem 

barnmorskor inkluderades via inbjudan skickad till UMO och tre barnmorskor via inbjudan 

på Facebook. 

4.3 Datainsamling 

En sammanfattning av datainsamlingen där val av datainsamlingsmetod samt utformning av 

intervjuguide beskrivs inledningsvis. Därefter följer en kort beskrivning av den pilotintervju 

som genomfördes för att undersöka intervjuguidens utformning och kvalité och 

avslutningsvis beskrivs datainsamlingens genomförande. 

4.3.1 Intervjuer och intervjuguide 

Semistrukturerade intervjuer användes som metod för datainsamling. Detta för att 

säkerställa att ämnen som svarade på syftet omnämndes. Intervjuerna spelades in och 

transkriberades för att säkerställa att data var informanternas egna ord då anteckningar 

tenderar att vara inkompletta och skulle kunna påverkas av intervjuarens minne och 

förförståelse (Polit & Beck, 2012). Att spela in intervjuerna gjorde att intervjuaren kunde vara 

fokuserad på att lyssna och fick möjlighet till att anpassa frågorna efter det som redan sagts. 

För att säkerställa en så lugn miljö som möjligt, utan avbrott, skedde intervjuerna på 

informanternas arbetsplatser eller via telefon. 

En intervjuguide (bilaga B) bestående av 2 inledande frågor som behandlade informanternas 

verksamma tid som barnmorskor samt på UMO och sex öppna frågor med tillhörande 

följdfrågor, användes för att låta informanterna tala fritt men samtidigt se till att ämnen som 

svarade på syftet ingick. Enligt Polit och Beck (2012) ska intervjuguiden vara logiskt 

strukturerad med bredare frågor i början följt av mer specifika frågor och eventuella 

följdfrågor, vilket följdes när intervjuguiden utarbetades. 
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4.3.2 Pilotintervju 

En pilotintervju genomfördes med syftet att undersöka frågornas lämplighet och 

intervjuguidens utformning (Polit & Beck, 2012), ge författarna en möjlighet till övning i 

intervjuteknik samt för att kontrollera att avsedd och planerad tid för intervjuerna stämde. 

Intervjun genomfördes via telefon p.g.a. geografiska skäl. Avsikten var att kunna inkludera 

denna intervjun under förutsättning att intervjun höll tillräcklig kvalité och svarade på syftet. 

Informanten svarade på frågorna från intervjuguiden utan något behov av ytterligare 

förklaring av frågornas betydelse. Intervjun fortlöpte som planerat och tog sammanlagt 11 

minuter. Trots den korta intervjutiden i relation till planerad tid, på 30-45 min, valde 

författarna att inte förändra innehållet i intervjuguiden då svaren var innehållsrika och 

svarade på syfte, varpå också intervjun valdes att inkluderas i examensarbetets resultat. Dock 

förde författarna en diskussion kring att använda fler följdfrågor så som ”kan du utveckla…” 

och ”kan du ge exempel…” i kommande intervjuer för att hjälpa informanterna att utveckla 

svaren. 

4.3.3 Genomförande 

Intervjuerna spelades in via en inspelnings-app på två mobiltelefoner för att säkerställa att 

inspelningarna inte skulle gå förlorade på grund av tekniska problem. Intervjuerna varade 

mellan 10-28 minuter varav två intervjuer genomfördes via telefon och sex intervjuer 

genomfördes på informanternas arbetsplatser. 

Författarna inledde samtliga intervjuer med en kort presentation av sig själva och en 

presentation av examensarbetets syfte. Informanterna fick därefter information, både 

skriftligt och muntligt, om att deltagandet var frivilligt, konfidentiellt och att intervjuerna 

spelades in. Informanterna fick skriva på en samtyckesblankett (bilaga C) om att de tagit del 

av ovanstående information samt godkännande till deltagande examensarbetet. I fallen där 

telefonintervju genomfördes skickades en samtyckesblankett via mejl efter att intervjun 

genomförts. Undertecknad blankett återsändes därefter via post till författarna. 

Informanterna fick utrymme att ställa frågor innan intervjun genomfördes samt efter 

avslutad intervju. Författarna intervjuade hälften var och i sex intervjuer deltog båda 

författarna, en höll i intervjun och en var medlyssnare. Två intervjuer var bokade under 

samma dag men i två olika städer, då delades intervjuerna upp mellan författarna.  

4.4 Dataanalys 

En sammanfattning av bearbetningen av insamlad data där inspelade intervjuerna 

transkriberades till text. Därefter följer en beskrivning av den kvalitativa innehållsanalys som 

användes i analysprocessen. 
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4.4.1 Transkribering 

De inspelade intervjuerna delades upp mellan författarna och transkriberades på varsitt håll. 

Inför transkribering av intervjutexterna avlyssnades intervjuerna ett flertal gånger innan 

innehållet transkriberades till text. Detta för att inte gå miste om information och även 

identifiera information utöver det som sades i ord, exempelvis suckar, skratt och längre 

pauser. Även nyanser i talet identifierades i informanternas beskrivningar, vilket kan ge en 

bättre grund för förståelsen (Danielson, 2012b). 

Texterna avidentifierades genom att varje informant fick ett fingerat tilltalsnamn framför det 

som informanten sa i texterna. För att efter bearbetning lättare kunna läsa de transkriberade 

texterna användes även intervjuarens första bokstav i tilltalsnamnet framför varje fråga. 

Varje fråga fetmarkerades för att på ett enkelt sätt se när en ny fråga ställdes. Samtliga 

intervjuer kodades mot en kodlista som bara författarna hade tillgång till för att säkerställa 

att informanternas identitet inte skulle röjas (Danielson, 2012b). 

4.4.2 Kvalitativ innehållsanalys 

Kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004) med en induktiv ansats 

användes som analysmetod i detta examensarbete. Det bedömdes vara den bäst lämpade 

analysmetoden i relation till valt syfte och för att uppnå en god trovärdighet och pålitlighet, 

vilket är en väsentlig del av forskningsprocessen och för att studien ska uppnå god kvalité 

(Danielson, 2012a; Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Detta innebar att författarna 

noggrant analyserade texterna från intervjuerna och undvek att tolka materialet för att 

viktiga innebörder inte skulle gå förlorade. Det innebar även att författarna var kritiska mot 

sig själva genom att tänka igenom tidigare erfarenheter inom området samt kunskaper om 

kvalitativ forskning (Danielson, 2012a). 

De transkriberade texterna från intervjuerna lästes igenom flera gånger för att fånga helheten 

och för att författarna skulle göra sig bekanta med texterna innan analysprocessen 

påbörjades. Som stöd för analysprocessen skapades sedan en tabell, som användes som mall, 

för att på ett överskådligt sätt lägga in meningsbärande enheter (ME) med numrering till 

intervjukällan, kondenserade ME, subkategorier och kategorier (för utdrag ur 

analysprocessen, se tabell 1). ME, som bedömdes svara på syftet, plockades ut och skrevs in i 

mallen för analysprocessen. Identifierade ME kondenserades sedan och markerades med 

olika färger för att enkelt kunna hålla isär de olika ämnena som identifierades i texterna. De 

kondenserade ME kodades med ett eller få ord som låg nära texten. Därefter startade den del 

av analysprocessen där koder delades in i subkategorier som slutligen abstraherades till 

kategorier (Danielson, 2012a; Graneheim & Lundman, 2004). De utgjorde en grund för 

beskrivningen av resultatet. 
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Tabell 1. Utdrag ur analysprocessen 

Meningsbärande 
enhet 

Kondensering Kod Subkategori Kategori 

Så att jag liksom 
berättar. Det är 
kondom som är det 
enda som kan 
skydda dem. (3) 

Berättar att 
kondom är det 
enda som 
skyddar. 

Kondom-
information 

Att ge råd och stöd 

Att vara vägledare 

det finns killar som 
är jättenojiga för 
att de ska ha fått en 
könssjukdom, vilka 
konsekvenser det 
skulle kunna leda 
till och det finns 
tjejer som också är 
jätte, eh, nojiga för 
könssjukdomar och 
vilka konsekvenser 
det skulle få (6) 

Både tjejer och 
killar kan vara 
jättenojiga över 
att ha fått en 
könssjukdom 
och vilka 
konsekvenser 
det kan få. 

Oro STI 

Ähh, jag brukar 
ställa väldigt raka 
frågor som inte… 
jag tror att de inte 
går att misstolkas… 
(5) 

Ställa raka 
frågor som inte 
går att 
misstolka. 

Främja 
samtalet 

Att ha en strategi  

…inte använda 
skrämsel och sen 
också i att man 
måste verkligen 
känna av… för det 
blir ju lite lätt 
såhär ”jaha du 
använda inte 
kondom” alltså lite 
såhär 
skuldbeläggande. 
(2) 

Inte använda 
skrämsel, känna 
av, inte 
skuldbelägga. 

Undvika 
skrämsel 

 

4.5 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2002) har fyra krav för forskning där människor medverkar. De fyra 

kraven är; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Kraven innebär att chefer ska informeras och ge godkännande, 

informanterna ska få information om syftet med studien, få information om på vilket sett 

deras information kommer användas och att deltagandet är frivilligt vilket innebär att 

deltagande kan avbrytas utan några som helst negativa konsekvenser. Informanterna ska 

även samtycka till att delta och skriva på en samtyckesblankett, obehöriga personer ska inte 

ha tillgång till insamlad data och data ska inte heller gå att härleda till informanterna. 

Insamlade data får endast användas till det som studien är till för. Informanterna bör 

tillfrågas om de vill ha en kopia på utförd studie när den är färdigställd (Vetenskapsrådet, 

2002).  
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Chefer till informanterna tillfrågades och gav sitt godkännande. Informanterna i detta 

examensarbete fick information om syftet, att deltagandet var frivilligt och att de när som 

helst kunde avbryta deltagandet. Denna information fick de både skriftligt via mail och 

informationsbrev (bilaga B) samt muntligt innan intervjun påbörjades. Informanterna skrev 

på en samtyckesblankett (bilaga C) där de samtyckte till att delta i intervjun, att intervjun 

spelades in och att intervjun användes i examensarbetet. Insamlade data behandlades 

konfidentiellt och endast författarna och handledaren hade tillgång till materialet. Inspelade 

data förvarades på författarnas låsta mobiltelefoner och transkriberad data förvarades inlåst. 

Informanterna tillfrågades om önskan att få tillgång till examensarbetet efter färdigställande 

där samtliga tackade ja. 
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5 RESULTAT 

Barnmorskornas erfarenheter av att samtala med ungdomar om STI beskrivs och redovisas 

utifrån två kategorier med underliggande subkategorier (tabell 2). De är Att vara vägledare 

och Att utmanas som vägledare. 

Tabell 2. Kategorier och subkategorier 

Subkategorier Kategorier 

Att möta ungdomars behov 

Att vara vägledare 

Att ge råd och stöd 

 
Att ha en strategi  

 
 

Att vara medveten om barnmorskors ansvar 
 
 

Att hantera och se komplexitet 
 

Att utmanas som vägledare 

 
Att bemöta och hantera olika beteenden och 

attityder 
 
 

Att möta skillnader mellan individer 
 

 

5.1 Att vara vägledare 

Kategorin beskriver barnmorskornas erfarenheter av att vägleda ungdomar i samtalet om 

STI. Det var exempelvis erfarenheter att bemöta ungdomars frågor och behov när ungdomar 

kommer till UMO, att ge råd och stöd utifrån ungdomars upplevda kunskapsbehov och oro, 

vilken information barnmorskorna ger till ungdomar, samt vilka strategier de kan använda i 

samtalet med ungdomar om STI. Barnmorskorna berättade också om betydelsen av att vara 

medveten om deras ansvar som barnmorskor och att det kan vara viktigt att vara medveten 

om förutfattade meningar och förkunskaper samt en önskan av utbildning i att samtala med 

ungdomar. 

5.1.1 Att möta ungdomars behov 

Sex av barnmorskorna berättade om erfarenheter av vad ungdomar främst kan kontakta 

UMO för beträffande STI. Tre av barnmorskorna upplevde att ungdomar kan söka vård i 

förebyggande syfte. Med det menade barnmorskorna att ungdomar exempelvis kan kontakta 
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UMO för att få reda på hur de kan skydda sig mot STI eller för att de vill testa sig efter att ha 

haft oskyddat sex. 

”Ja men att de har haft oskyddat sex och då kommer de hit och testar klamydia, jaa… det är 

ju det vanligaste tänker jag.” (Harriet) 

Fyra av barnmorskorna uppgav att det kan vara vanligast att ungdomar söker efter oskyddat 

sex och med det menade de att det inte är att söka i förebyggande syfte. En av barnmorskorna 

förklarade att hon upplevde att ungdomar som kommer och testar sig i de flesta fall testar 

negativt och att det kan vara ett resultat på att ungdomar söker förebyggande. Fem av 

barnmorskorna upplevde att ungdomar kan kontakta UMO för att de vill testa sig för STI. 

Ungdomar kan vilja testa sig av olika anledningar. En del kan komma för att de har symtom, 

men det upplevs inte vara så många, utan det kan vara vanligare att ungdomar kommer för 

att de haft oskyddat sex. 

”Jaa… både och för vissa kommer ju för att de har symtom, men de är ju inte så många, 

utan många kommer ju för att testa sig…” (Ester) 

En del ungdomar kan komma till UMO bara för att testa klamydia, men barnmorskorna 

berättade också om erfarenheter av att ungdomar kan kontakta UMO och vilja testa sig för 

”allt”. 

”…då och då kan det ringa någon som säger hej jag vill komma och testa allt.” (Alice) 

”…dom kanske kommer och säger såhär jag vill testa mig för allt, och så pratar man och går 

igenom och sådär, och då brukar det sluta med nej men, jag tar det där klamydia och 

gonorré…” (Harriet) 

I de situationerna får barnmorskorna hjälpa till att ”bena ut” vad det är ungdomar egentligen 

vill testa sig för och vad som barnmorskorna upplever nödvändigt att testa för. 

Samtliga barnmorskor berättade om erfarenheter av vilka frågor ungdomar kan ställa när de 

kommer till UMO. Det kan vara hur vanligt STI är, vilka smittvägar som finns, hur STIn 

behandlas, vad konsekvenserna kan bli, om risk finns för sterilitet och svårigheter att skaffa 

barn senare i livet samt hur smittspårningen fungerar. 

”…de som blivit smittade… undrar… frågar mest hur vi tar kontakt med deras 

samlagspartners som dom har haft… och om de kommer bli, ja, liksom att dom, det här med 

sekretessen, ifall samlagspartnerna får reda på vem det är…” (Ida) 

I samband med frågor om smittspårning kunde ungdomar också fråga hur sekretessen 

fungerar, om deras sexpartners kommer att få reda på smittkällan. Ungdomar kan också 

ställa frågor kring när de behöver testa sig och hur snabbt provsvaret kommer. 

Barnmorskorna angav även att ungdomar kan fråga vilka symtom infektionerna har. Två av 

barnmorskorna berättade att ungdomar också kan ställa frågor först efter att de fått en 

diagnos. 

”…det kanske är en del, eh, frågor om herpes är ju också mycket sen… det är väl mer när 

man fått en diagnos då det blir frågor, och hur det smittar och hur länge kommer, liksom 

kommer det vara hela livet…” (Ester) 
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”…ja men det kan ju va att dom har, känner nå prickar eller knottror, eller sådär, om det är 

nått som inte känns bra, blåsor kanske, alltså sådana saker de kommer hit med symtom, det 

är ju en sak och då undrar man ju över det.” (Harriet) 

Barnmorskorna menade att ungdomar kan ha mer frågor efter att diagnosen blivit ställd eller 

när de har uttalade och besvärande symtom som de kan undra över. 

5.1.2 Att ge råd och stöd 

Barnmorskorna hade erfarenheter av att ge råd och stöd till ungdomar anpassat efter 

ungdomars goda respektive bristande kunskaper om STI. Samtliga barnmorskor nämnde 

flera olika goda kunskaper ungdomar kan ha, varav tre av barnmorskorna uttryckligen 

beskrev en upplevelse av att kunskapsläget kan vara mer bra än bristande hos ungdomar. En 

av barnmorskorna berättade att hon upplevde att ungdomar som har goda kunskaper om STI 

kan ha mer kunskap kring kondom och vad det är för sorts skydd, att de är mer bekväma med 

sitt kön och kanske vågar fråga mer och kan veta vad frågorna rör sig om. 

”…de kanske i större utsträckning använder kondom, dom vet vad kondom gör använder för 

skydd eller vad det är för nått typ utav skydd… dom kanske också har, är mera bekväma 

med sitt kön, att dem kanske vågar fråga mera att dem har kommit lite längre i vad 

frågorna rör sig om… så det är nog det jag kan tycka är goda.” (Vanja) 

Erfarenheten var också att ungdomar kan veta vad partnerspårning innebär, att det är 

anonymt och att det är någonting som barnmorskorna tar hand om. 

”Dom bryr sig inte så jättemycket om att vi måste göra en smittspårning eller något 

såntdär… jag tror att de… någonstans har en kunskap om att det inte är de själva som ska 

göra det utan… det är anonymt och det ordnar vi…” (Alice) 

Goda kunskaper upplevdes även vara att ungdomar kan ha kunskap om minst en STI samt 

att UMO finns att kontakta om de upplever besvär eller behöver testa sig. Den STI som fyra 

av barnmorskorna upplevde att ungdomar kan ha bäst kunskap om var klamydia. 

”…det känns ju som att ändå vissa har ju ändå koll också på att man kan ha, ja men det här 

med att man kan få men av klamydia med infektionen då…” (Ester) 

”…och att man kan, bli av med klamydia… att man kan få svårt att få barn, det är nog 

ungefär där som de flesta har koll på.” (Astrid) 

Barnmorskorna beskrev att ungdomar verkar veta att klamydia finns och är den vanligaste 

STIn, att den som komplikation kan leda till sterilitet, att den inte alltid ger symtom, samt att 

klamydia går att bota och behandla. 

Sju av barnmorskorna beskrev flera olika bristande kunskaper om STI som ungdomar kan 

ha, varav två av barnmorskorna uttryckligen beskrev en upplevelse av att kunskapsläget kan 

vara mer bristande än bra hos ungdomar. En av barnmorskorna beskrev sin förvåning över 

hur lite ungdomar upplevs kunna ha när barnmorskorna besöker ungdomar i skolan. Två av 

barnmorskorna beskrev fortsättningsvis att ungdomar som barnmorskorna besöker i skolan 
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kan ha mindre kunskap än förväntat och att ungdomar frågar mer om AIDS och kan ha en 

uppfattning om att det är den vanligaste STIn. 

”Dom som man träffar här på studiebesök i 8an de har ju lite, inte riktigt koll. Där är det 

ofta om man frågar om STI så är det oftast HIV eller AIDS som kommer upp då som ju inte 

är särskilt aktuellt i den ålderskategorin.” (Elisabeth) 

Tre av barnmorskorna beskrev erfarenheter av att ungdomar kan ha enbart kunskap om att 

klamydia finns och att de inte verkar fundera över att det finns andra STI. En av 

barnmorskorna beskrev erfarenheter av att ungdomar kan ha okunskap om att hepatit 

existerar, en annan av barnmorskorna om att ungdomar upplevs kunna ha okunskap om 

herpes. 

”…det känns ju som att ingen känner till och hepatit känns ju som att ingen vet nästan vad 

det är, kanske mer om man har rest liksom, att man tagit vaccin.” (Ester) 

Två av barnmorskorna upplevde att ungdomar kan ha okunskap om HIV och dess symtom 

och även tro att HIV och AIDS är två olika sjukdomar. 

Barnmorskorna berättade om erfarenheter av att ungdomar kan ha bristande kunskaper om 

betydelsen av att skydda sig mot STI och att symtomen inte alltid känns. 

”...den dåliga kunskapen… det är nog att de tror att de ska kännas när de har fått något… så 

de får en varning att nu är det nog dags att gå… det är nog den dåliga… för det är ju inte så 

himla rätt.” (Alice) 

En av barnmorskorna beskrev att ungdomar kunde ha bristande kunskaper om vilka 

konsekvenser STI kan leda till, exempelvis att upprepade klamydiainfektioner kan ge 

komplikationer. 

Barnmorskorna hade erfarenheter av att ge råd och stöd utifrån ungdomars oro kring STI, 

både innan och efter smitta. Då kan det vara viktigt att lotsa ungdomar i den osäkerheten och 

oron. Två av barnmorskorna berättade att ungdomar kan vara oroliga över att de fått eller 

kunnat få en STI samt att både tjejer och killar kan vara oroliga över STI och vilka 

konsekvenser det kan ge. Ena berättade även att ungdomar kan vara oroliga för HIV. Det 

framkom också att det kan finnas en oro för hur det går till när ett klamydiaprov tas samt att 

ungdomar kan ha en större oro och rädsla efter en klamydiainfektion, vilket enligt en av 

barnmorskorna kan leda till att ungdomar undviker att ha sex samt söker UMO mer frekvent. 

”…jag tycker att många som kanske har haft klamydia kan också bli… efter det väldigt 

rädda för att ha sex, att de kanske söker otroligt mycket och testar sig.” (Vanja) 

Två av barnmorskorna berättade också om deras upplevelse av ungdomars oro för sterilitet. 

De menade att många ungdomar kan fråga om sterilitet och vara rädda för att inte kunna få 

barn. Ungdomar kan ha läst på om klamydia och därefter känna en stor oro. 

”Jag tycker ganska många som har fått en klamydiainfektion också kan ju vara oroliga om 

man har läst kanske också om att det är, att det kan ge men liksom vad händer då och hur 

vet jag det, hur vet jag att jag inte kan, att det kan bli svårt att få barn i framtiden, det kan 

vara en stor oro.” (Ester) 
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Då kan barnmorskorna fokusera på att lugna ungdomar att ta det när det kommer, att ingen 

kan veta om just en själv kommer att ha svårt att få barn i framtiden. 

Sju av barnmorskorna beskrev erfarenheter av att ge information till ungdomar på olika sätt 

och inom olika områden. Detta kunde vara att ge generell information om STI, som 

exempelvis vilka STI som finns, symtom, prevalens samt vilka STI ungdomar 

rekommenderas att testa sig för.  

”Ibland går jag igenom vad det finns för könssjukdomar, om vad de brukar ge för symtom 

och kanske lite såhär, hur vanligt det är och vad jag absolut tycker att de ska testa sig för…” 

(Harriet) 

En av barnmorskorna tog upp att hon inte pratar så mycket om gonorré då det inte är en 

särskilt vanlig STI. Tre av barnmorskorna berättade att de ibland får informera mer specifikt 

om en STI när ungdomar blivit drabbade, en annan av barnmorskorna nämnde att det finns 

bildstöd att använda för att förtydliga informationen. En av barnmorskorna nämnde också 

betydelsen av information eftersom ungdomar upplevs kunna vara en risktagande målgrupp. 

Tre av barnmorskorna berättade att de informerar ungdomar om vilka smittvägar som finns 

och att STI inte enbart smittar via vaginalt sex utan även mellan andra slemhinnor. 

”Många blir väldigt förvånade att de kan få det i halsen och då får vi ju berätta och prata 

om hur, ja men vad klamydia är och hur det smittar och vart de trivs, bakterierna…” 

(Astrid) 

Barnmorskorna informerade även om att STI inte alltid ger symtom och att det inte går att se 

om en person är smittad eller inte. Att alla kan få en STI och att det är en del av livet. 

Barnmorskorna nämnde att information om STI också kan ges vid andra tillfällen än då 

ungdomar söker specifikt för STI. 

”...eller om någon kommer och hämtar kondomer…då kanske dom inte alls frågar om STI, 

men då passar man på, säger lite saker i kring, om det passar…” (Harriet) 

Detta var exempelvis information och rådgivning ute på olika skolor, vid 

preventivmedelsrådgivning och när ungdomar hämtar kondomer. Barnmorskorna hade 

fokus på att informera om betydelsen av kondomanvändning och att det är det enda 

preventivmedlet som skyddar mot STI.  

”Så att jag liksom berättar. Det är kondom som är det enda som kan skydda dem.” (Irma) 

Barnmorskorna förklarade att oskyddat sex alltid innebär en risk för att smittas av en STI. 

5.1.3 Att ha en strategi 

Barnmorskorna hade erfarenheter av att använda sig av olika strategier för att främja 

samtalet med ungdomar och att bidra till bra och positiva beslut. Det kunde exempelvis vara 

att ställa raka frågor som inte går att misstolka och att som barnmorska lyfta frågan om STI 

för att få ungdomar att berätta mer och att heller inte bromsa ungdomar utan istället ge tid 

till att berätta. Två av barnmorskorna underströk betydelsen av att lyfta frågan om STI. 
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”…vi barnmorskor, vi måste vara jätteduktiga på att tänka på att vi måste lyfta frågan för 

det kan vara lite pinsamt för dom.” (Alice) 

Barnmorskorna ansåg detta var viktigt eftersom STI kan upplevas som ett känsligt och 

pinsamt ämne för ungdomar. 

Barnmorskorna påpekade också betydelsen av att ungdomar känner sig bekväma i samtalet 

om STI. Ungdomar ska aldrig behöva lämna UMO och känna att de har gjort någonting fel. 

Det är viktigt att ungdomar inte känner sig anklagade. Två av barnmorskorna beskrev det 

som att inte använda pekfingret eller pekpinnar, då är upplevelsen att ungdomar låser sig 

eller slår ifrån sig informationen.  

”…man vill ju aldrig att de ska gå härifrån och känna sig, att man hade gjort något fel.” 

(Ester) 

”Jag försöker att informera så mycket som möjligt utan att komma med det där pekfingret 

liksom och…för jag tror…tror att går man in i den fällan så är det…då slår dom nog bara 

ifrån sig…” (Ida) 

En av barnmorskorna beskrev att hon ibland, när hon känner att hon måste använda 

pekfingret, gör det med glimten i ögat för att få fram allvarlighetspoängen. 

Ungdomar ska även kunna få en information utan att känna sig skuldbelagda eller skrämda. 

Barnmorskorna berättade att det är viktigt att undvika skrämseltaktik. En av barnmorskorna 

beskrev också betydelsen av att inte döma ungdomar, att exempelvis inte lägga någon 

värdering i hur lång partnerlista ungdomar har eller hur många besök de har gjort på UMO. 

Inte heller på förhand använda ord som ”flickvän” eller ”pojkvän” utan att istället använda 

begreppet ”partner”.  

”Det gäller att man lär sig det här…att man inte ska…att man tror att de har en flickvän 

eller pojkvän. Man måste lära sig det här med partner. Och använder man det ordet så löser 

det sig under tiden.” (Alice) 

Detta för att visa en öppenhet för olika sexuella läggningar och ge ungdomar utrymme att 

själv benämna om den har kvinnliga eller manliga sexuella kontakter. 

Barnmorskorna beskrev erfarenheter av att ställa särskilda frågor och på så vis öppna upp för 

ett samtal om STI och få ungd0mar att berätta mer. En av barnmorskorna beskrev att hon 

alltid ställde frågan om ungdomar haft någon tillfällig partner och att det var dörröppnaren 

till samtalet. Tre av barnmorskorna upplevde att det var viktigt att fråga om kondom, vilken 

typ av sex ungdomar haft och om sex förekommit med tjejer, killar eller både och. Det var 

också viktigt att fråga om symtom samt om de söker för klamydia specifikt. Det fanns även 

erfarenheter av att fråga ungdomar om de nyligen varit utomlands och om någon sexuell 

kontakt förekommit utanför Sverige. 

”…men alltså lite är det ju såhär att det vi brukar fråga om är ju om man har haft sex 

utomlands, det är ju en ökad risk.” (Harriet) 

Det ansågs vara en viktig fråga då sexuella kontakter utomlands innebär en ökad risk för 

smitta. 
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En annan strategi för att börja prata om STI var att erbjuda ungdomar att testa sig även vid 

andra besök, exempelvis vid preventivmedelsrådgivning, akut p-piller, eller generellt om det 

framkommer att ungdomar haft oskyddat sex.  

”Och sen om de kommer för ett akut p-piller så säger jag samma sak och då brukar jag 

faktiskt alltid erbjuda dem att testa sig också…” (Irma) 

Barnmorskorna berättade även att det är viktigt att uppmuntra ungdomar till att testa sig för 

STI. Att ungdomar ska testa sig frikostigt och alltid komma till UMO efter oskyddat sex eller 

byte av sexpartner. 

Barnmorskorna berättade om att det var viktigt att ha ett hjälpande förhållningssätt och 

ifrågasätta sitt eget syfte och mål i samtalet. En av barnmorskorna beskrev det som en vilja 

att komma åt kärnan och ta reda på vad just den här ungdomen behöver hjälp med. En annan 

strategi var att bekräfta ungdomar vid ankomst till UMO genom att uppmuntra och berömma 

att de kommit för att testa sig. Att de tar ansvar för sin hälsa och att det är positivt. 

”Jag brukar säga såhär faktiskt till dem, om det är så att de kommer för att testa sig, då 

brukar jag alltid liksom stötta dom i det, säga att de är duktiga, att de tar ansvar för sig 

själva…jag försöker…få det till en positiv sak, att de faktiskt tar ansvar för sin hälsa…” 

(Irma) 

Barnmorskorna berättade om erfarenheter av att uppmuntra ungdomar till att ta ansvar över 

sin egen hälsa och att ungdomar också kan ha ett ansvar gentemot varandra. Att försöka 

väcka tankar kring sitt egenvärde. 

”Men just det att man tänker till, så att jag själv kan påverka mitt liv, och bestämma vilka 

risker jag vill utsätta mig för, så det brukar jag tänka på att lägga fokuset, så att ungdomen 

själv känner att den har tagit beslutet, inte att den ska använda kondom för min skull för det 

struntar jag faktiskt i, så att det viktiga är ju att den får göra ett medvetet val som den trivs 

med…” (Astrid) 

Det kunde vara genom att uppmuntra ungdomar till självreflektion och att själv ta ställning 

till vilka risker de vill utsätta sig för. Att göra ett medvetet val som de känner sig nöja med 

och inte låter det bli ett beslut i stunden om det ska bli skydd eller inte. 

5.1.4 Att vara medveten om barnmorskors ansvar 

Barnmorskorna berättade om betydelsen av att vara medveten om barnmorskors ansvar i 

samtalet med ungdomar om STI. En av barnmorskorna beskrev ett stort ansvar att nå ut med 

information till ungdomar och att normalisera kondom som preventivmedel. En annan av 

barnmorskorna upplevde att hon har ett ansvar att samtala om STI med ungdomar och inte 

förutsätta att ungdomar ska kunna avgöra när de behöver testa sig. Samma barnmorska sa 

att hon kan känna ett ansvar då ungdomar inte alltid uttrycker ett behov att vilja testa sig. Då 

kan barnmorskorna behöva erbjuda att testa i alla fall om det bedöms nödvändigt. En tredje 

av barnmorskorna upplevde att hon har ett ansvar då hon är den som är vuxen och utbildad 

och därför måste kunna avgöra vad som bör göras och kunna föreslå det då ungdomar kanske 

inte har den kunskapen.  
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”Någon som kanske haft väldigt många sexuella kontakter, någon som kanske har… ja men 

typ sålt sex, eller haft, eller varit med om… nästan lite som övergrepp eller så, och då kan jag 

känna att vi har ett ansvar också, för dem är ju unga och alla vet ju inte.” (Harriet) 

Fortsättningsvis berättade barnmorskorna att det är viktigt att inte ha förutfattade meningar 

om ungdomars kunskap. Att inte förutsätta att ungdomar kan mer än vad de egentligen kan. 

En av barnmorskorna berättade om erfarenheter av att ibland förutsätta att svenska 

ungdomar har mer kunskaper än nyanlända ungdomar, men att det kanske inte alltid är så. 

En annan av barnmorskorna upplevde att det kan vara lätt att hamna i fällan av 

förkunskaper. 

”Men så kan det bli också, man jobbar här i en kontext så jobbar man med, så är det ju med 

alla jobb, man har en förkunskap själv så allting blir så normalt för en själv och då kan man 

ju ibland förutsätta att andra också kan…” (Ester) 

Hon menade att genom sitt arbete som barnmorska på UMO kanske ha förkunskaper som 

kan leda till normalisering och en förutsättning att andra också har samma kunskap, och att 

det kan vara bra att vara medveten om. 

Barnmorskorna pratade om betydelsen av att som barnmorska prata med varandra och 

utbilda sig i att samtala med ungdomar. Att vara medveten om att utbildning och utveckling 

är viktigt. 

”…det är viktigt att vi barnmorskor, eh, pratar kring det, får utbildning kring hur vi ska prata, 

hur ska man göra så att det känns bra för, ungdomen…” (Harriet) 

En av barnmorskorna beskrev det som en vilja att få bättre ”samtalspedagogik” i samtalet 

med ungdomar om STI och även i samtalet om kondomanvändning. 

5.2 Att utmanas som vägledare 

Kategorin beskriver barnmorskornas erfarenheter av utmaningar i samtalet med ungdomar 

om STI. Barnmorskorna upplevde att det till exempel kan vara lätt och roligt att samtala med 

ungdomar om STI, men också att det samtidigt kan vara svårt. De nämnde både positiva och 

negativa beteenden och attityder ungdomar kan ha. Bland annat att ungdomar kan vara 

nyfikna och lätt ta till sig information men att ungdomar också kan tror att STI inte är något 

de kan drabbas av. Barnmorskorna berättade om anpassning av information efter individen 

framför sig. 

5.2.1 Att hantera och se komplexitet 

Sju av barnmorskorna nämnde positiva upplevelser och fyra av barnmorskorna nämnde 

negativa upplevelser med att samtala med ungdomar om STI. De positiva upplevelserna var 

att det kan vara lätt att prata med ungdomar om STI och det kan vara helt oladdat. En av 

barnmorskorna nämnde att hon upplevde att det kan vara lättare att prata med ungdomar än 

vuxna. Tre av barnmorskorna upplevde att det är roligt att samtala om STI med ungdomar 
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och en av barnmorskorna nämnde att hon har positiva erfarenheter av att samtala med 

ungdomar om STI.  

”För min del är det helt oladdat. Jag tycker inte det är jobbigt att prata om STIer eller svårt 

över huvud taget faktiskt. Det är helt liksom.. Det är en del av jobbet. Det är inget svårt alls.” 

(Irma)  

Gällande de negativa upplevelserna uppgav barnmorskorna att det kan vara svårt att samtala 

med ungdomar om STI då ungdomar kanske inte alltid är mottagliga, det kan vara svårt att 

inte skuldbelägga eller skrämmas samt det kan vara svårt att exempelvis veta på vilket sätt 

information kan ges.  

”Jag tycker också att det kan va svårt i att prata på ett bra sätt utan att liksom försöka, ni 

vet, att man använder sig av att man skrämmer eller hotar så, ja men tänk om du kan få 

klamydia eller alltså sådär…” (Ida)  

En av barnmorskorna nämnde att det kan vara svårt att samtala om alla frågor som behöver 

ställas inför provtagning och en nämnde att det ibland kan vara frustrerande att samtala med 

ungdomar beroende på vilken ungdom det är samt barnmorskornas dagsform. En av 

barnmorskorna nämnde att barnmorskor och ungdomar kan ha olika syn på vad som är att ta 

ansvar. 

”För det är ju lite såhär. Vilken typ av sex man haft, vem man har varit med, har man varit 

med någon utomlands, har man varit med någon som tar droger […] hur många partners 

har man haft. Det är inte alltid man kommer in på allt det, men det är ju ändå liksom 

kunskap som tillhör för att man ska kunna veta vad ska testa och vart ska man testa och 

sådär, det kan vara lite svårt.” (Harriet) 

Barnmorskorna upplevde en komplexitet i samtalet med ungdomar då det kan finnas både 

positiva och negativa upplevelser i ett och samma samtal, exempelvis att det är roligt men 

samtidigt svårt. 

5.2.2 Att bemöta och hantera olika beteenden och attityder 

Sex av barnmorskorna nämnde olika positiva beteende och attityder som ungdomar kan ha. 

En av barnmorskorna tog upp att ungdomar kan vara nyfikna, två tog upp upplevelser av att 

ungdomar kan vara ärliga, en nämnde att de kan vara öppna och en nämnde att ungdomar 

kan ha lätt för att fråga. Två av barnmorskorna tog upp att ungdomar kan ha lätt för att ta till 

sig information varav en uppgav att hon upplevde att tjejer kan vara mer mottagliga än killar. 

”Tycker att man får svar på den frågan man ställer när man pratar med unga människor. 

Tycker inte dom försöker dölja eller så. Om man ställer en direkt fråga får man som regel ett 

ärligt svar, eller ett svar som jag upplever som ärligt.” (Elisabeth)  

Fyra av barnmorskorna berättade om olika formera av ansvarstagande som ungdomar kan ta. 

En av barnmorskorna upplevde att ungdomar kan vara duktiga på att hämta kondomer och 

en upplevde att många ungdomar kan vara duktiga på att testa sig efter nya sexpartners. Två 

av barnmorskorna nämnde erfarenheter av att de som identifierar sig som tjejer kan vara 

mer förberedda när det gäller information och telefonnummer ifall de ska göra en 
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smittspårning och kan vara mer förberedda på frågor vid besök på UMO i jämförelse till de 

som betraktar sig som killar. En av barnmorskorna nämnde att hon upplevde att 

homosexuella killar kan ha mer koll på deras sexpartners. 

”men jag upplever att många kommer och testar sig regelbundet om de haft en ny 

sexpartner eller att de gör såhär ” jag gör det en gång i halvåret” eller så. Så det tycker jag 

att många gör.” (Astrid) 

Samtliga barnmorskor nämnde olika former av negativa beteenden eller attityder som 

ungdomar kan ha. Två av barnmorskorna nämnde erfarenheter av att ungdomar kanske inte 

är rädda för STI. De upplevde att ungdomar kan tro att det bara är att ta antibiotika så är det 

över och en av barnmorskorna nämnde att ungdomar kanske inte ger intryck av att vara 

rädda för HIV. Tre av barnmorskorna nämnde någon slags odödlighet, att ungdomar kan tro 

att STI inte är något som de kommer att drabbas av. Fyra av barnmorskorna tog upp att 

ungdomar kan tro att det syns på en person ifall den har en STI, att personer de känner inte 

kan ha en STI, att vissa personer är rena och att om personen de haft sexuell kontakt sagt att 

den är frisk så är det lugnt.  

”Att använda kondom för att skydda sig för själva könssjukdomarna det är inte så viktigt. 

För man kan ju testa sig ändå. Man kan testa sig och sen får man behandling.” (Ida) 

”Jag tycker det är ganska typiskt med när man smittspårar, då får man en ganska bra bild 

över hur folk tänker på det här vem som skulle kunna ha klamydia för då kan man höra 

såhär, ja men jag tror jag blev smittad av den här personen för den andra tror jag är safe 

[…] ja men det är någon jag känner.” (Ester)  

En av barnmorskorna nämnde att vissa ungdomar kan testar sig regelbundet för att ha koll 

och en annan uppgav att hon upplevde att ungdomar kan veta att STI finns men inte 

använder skydd ändå. En annan av barnmorskorna tog upp att hon, ifall hon märker att en 

ungdom testar sig ofta, brukar ge information om att skydda sig förbyggande istället.  

”..det är ju jättebra om man kommer och testar sig om man haft oskyddat sex med en 

partner, men om man behöver komma en gång i månaden så kanske man behöver tänka 

såhär: borde du inte skydda dig förebyggande så du inte behöver känna den där oron?” 

(Astrid)  

Fyra av barnmorskorna nämnde olika anledningar till att ungdomar kanske inte vill använda 

kondom. Anledningarna kunde vara att det kan vara nördigt, pinsamt, osexigt, att killar kan 

vara rädda för att inte behålla ståndet, att det inte är skönt, att den kan vara svår att använda, 

eller att ungdomar kanske inte trivs eller inte vill ha den. En av barnmorskorna uppgav att 

det också skulle kunna bero på att sex är så nytt och spännande att ungdomar då inte tänker 

på att använda kondom. Två av barnmorskorna nämnde att ungdomar som identifierar sig 

som killar kanske oftare inte vill ha kondom av olika anledningar. Samtidigt som ungdomar 

som identifierar sig som tjejer uppger att killen kanske inte ville ha kondom eller att killen 

kanske inte tog fram någon och därför användes inte kondom. 

”Det är inte skönt, det är väl den största anledningen. […] det är killar framför allt man får 

höra det av. Och tjejerna säger att han tycker inte det känns...” (Ida) 
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En av barnmorskorna nämnde att en anledning till att ungdomar inte har kondom kan vara 

för att det kan vara svårt att gömma kondomerna hemma. En annan barnmorska nämnde att 

ungdomar kanske inte törs säga att de vill använda kondom till sin partner av rädsla för att 

göra bort sig. 

5.2.3 Att möta skillnader mellan individer 

Fyra av barnmorskorna uppgav att de inte upplevde någon skillnad att samtala med 

ungdomar med olika sexuella läggningar. Tre av barnmorskorna tog upp att tjejer som har 

sex med tjejer kanske kommer i mindre utsträckning och testar sig, att STI kan vara mer 

ovanligt i den gruppen. Tjejer som har sex med tjejer upplevs också kunna vara mindre rädda 

för STI. En av barnmorskorna uppgav att hon uppmuntrar tjejer som har sex med tjejer att 

testa sig och använda skydd. Två av barnmorskorna tog upp att de i samtalet med killar som 

har sex med killar ger information om vaccination mot hepatit b vilket inte ges till andra, en 

av barnmorskorna nämnde att killar som har sex med killar upplevs kunna vara mer rädda 

för HIV än personer som har sex med motsatt kön. Killar som har sex med killar upplevs 

kanske testa sig mer regelbundet för HIV. Den barnmorskan uppgav att det även kan finnas 

personer som har sex med motsatt kön som också kan vara jätteoroliga. 

”Finns en större oro för framförallt HIV. Men jag tänker såhär att det är inte ovanligt att de 

kommer regelbundet och testar sig och att de uttrycker en stark oro också är jättenervösa 

inför provsvaret och vad det skulle kunna leda till. Så killar som har sex med killar där finns 

det nog en större, generellt sett större oro för könssjukdomar. Men samtidigt finns det ju 

heteropersoner som också är jätteoroliga.” (Astrid)  

En av barnmorskorna uppgav att hon inte upplevde några kulturella skillnader när det gäller 

att samtala med ungdomar om STI. Sex av barnmorskorna uppger att det kan finnas 

skillnader mellan olika kulturer. En av barnmorskorna nämnde att hon hos tjejer från länder 

i mellanöstern och Afrika märker mindre rädsla för STI vid oskyddat sex innan äktenskapet, 

de kan vara mer oroliga för graviditet. En annan av barnmorskorna nämnde att hon upplevde 

att det kan finnas kulturella skillnader men att kulturerna är många. Att familj och vänners 

tankar kring STI och skydd också kan påverka ungdomar. En av barnmorskorna upplevde att 

det kan vara mer skamfyllt med STI i vissa kulturer. Två av barnmorskorna nämnde heder 

och att som barnmorska hjälpa till genom att vara flexibel om tjejer behöver ta prov för STI 

och sen få behandling. Genom att skicka pappersremisser och hjälpa till med vita lögner för 

att tjejerna ska kunna ta sin antibiotika.  

”…när det är hederssaker inblandade. Det är så mycket som måste lösas. Man kan inte 

skriva remissen i datorn, man får skriva remissen på sida så vi får papperssvar så det 

absolut inte får hamna nånstans där nån kan hitta över huvud taget. Då är det lite mer 

pyssel, det är inte lätt men det går...” (Alice) 

De sex barnmorskorna som upplevde kulturell skillnad uppgav att ungdomar i andra 

kulturer, som inte bott så länge i Sverige, kan ha dålig kunskap när det gäller grundläggande 

kunskaper om kroppen. Det kan leda till svårigheter i samtalet om STI. Vid dess tillfällen får 

barnmorskorna anpassa informationen, vara flexibel och även ge mer grundläggande 

information om kroppen. 



26 

”Nyanlända kan upplevas ha mindre kunskap om sex och samlevand samt kroppen, vilket 

kan bli jätteproblematiskt i samtalet om STI i jämförelse med svenskfödda ungdomar” 

(Ester) 

Kulturella skillnader kan också innebära en sämre kunskap om STI. 

Två av barnmorskorna uppgav erfarenheter av att det inte är skillnad i att samtala med 

ungdomar om STI mellan kön. Två av barnmorskorna nämnde att det kan finnas skillnader 

mellan kön i samtalet om STI. En av barnmorskorna upplevde att killar kan vara mer 

nonchalanta till att använda kondom och ta till sig informationen sämre. En av 

barnmorskorna tog upp att tjejer kan vara mer förberedda på frågor än vad killar är vid 

provtagning. Samma barnmorska tog även upp skillnader som hon upplever kan finnas när 

ungdomar kommer och testar sig, att tjejer oftare kan komma för att ta ”i fall att” prov och 

killar kanske kunde komma och ta prov ifall de exempelvis hört om en eventuell smitta från 

en före detta partner. 

”Jag upplever att tjejer hör av sig lättare bara i fall att prov. Killar hör av sig oftare för att 

de har hört något rykte, de har fått brev eller fått samtal av expartner. Killar kommer inte 

så ofta för ifall att prov.” (Alice) 

En av barnmorskorna nämnde att i fall tjejer kommer för provtagning kan det hända mer än 

en gång att det framkommer att unga tjejer har flera tillfälliga kontakter på nätet och då kan 

det vara väldigt unga tjejer. 

Fem av barnmorskorna uppgav erfarenheter av mer skillnad mellan individer än kön när det 

gäller att samtala om STI. En av barnmorskorna sa att åldersspannet kunde ge skillnad i 

samtalet.   

”Så får man vara lite grand så där man får ta dem med fingertoppskänsla och känna av lite 

grand. Vad är det för ungdom jag har framför mig? Hur kan man prata med den.” (Ida)  

”…det är ju så stor skillnad i och prata. I om man pratar man med en 13åring och prata med 

någon som fyllt 22 liksom, det är jättestor skillnad.” (Ester)  

Tre av barnmorskorna tog också upp att ungdomar kan ha olika resonemang angående STI 

och när de har fått en STI. 

”vi har ju en del som inte ens, de kommer inte ens på sina tider för att få behandling och 

göra smittspårning. Medans vissa kan inte hålla sig till imorgon utan vill komma på en 

gång för att de känner sig smutsiga eller mår dåligt…” (Vanja) 

Tre av barnmorskorna nämnde att ungdomar kan få information från skolan och UMO. Två 

av barnmorskorna nämnde vänner och tre barnmorskor nämnde internet som en möjlig källa 

till kunskap. En av barnmorskorna tog upp att det kan varierar i hur mycket kunskap 

ungdomar har om STI.  Tre av barnmorskorna tog upp att kan skilja sig mellan skolor hur bra 

sex- och samlevnadsundervisning ungdomar fått. 

”Vissa har ju haft en skolinformation som har varit förträfflig och har väldigt mycket kunskap 

i bagaget. Skolinformationen kanske också har väckt ett intresse att gå ut på umo.se till 

exempel läst lite och förhört sig.” (Vanja) 
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”...utan jag tror att sexualundervisningen i skolan den kan säkert vara jättebra och ganska 

dålig. Det är säkert olika.” (Irma) 

”Det är den person man har framför sig som man ska försöka möta och ha ett meningsfullt 

samtal med oberoende av läggning eller kultur eller ja.. kön.” (Elisabeth) 

En av barnmorskorna tog upp vikten av att ha ett betydelsefullt samtal oberoende av kön, 

kultur och sexuell läggning. 

6 DISKUSSION 

Diskussionen delas in i tre delar – metoddiskussion, resultatdiskussion och avslutningsvis en 

etisk diskussion. I metoddiskussionen diskuteras styrkor och svagheter i föreliggande 

examensarbete. Detta för att påvisa hur kvaliteten har säkerställts och att författarna tagit 

hänsyn till begreppen trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet. Även författarnas 

förförståelse diskuteras i denna del. I resultatdiskussionen diskuteras utvalda delar i 

resultatet mot tidigare forskning, vetenskap och valt teoretiskt perspektiv. I den etiska 

diskussionen diskuteras examensarbetets genomförande innehållande etiska överväganden 

med grund i Vetenskapsrådet (2002) forskningsetiska riktlinjer. 

6.1 Metoddiskussion 

I metoddiskussionen diskuteras examensarbetets genomförande och metod med fokus på 

styrkor och svagheter. Detta med utgångspunkt i de kvalitetskriterier som är utformade för 

kvalitativa studier - trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet (Elo et al., 2014). 

Examensarbetet har genomförts enligt kvalitativ metod med en induktiv ansats då syftet var 

att beskriva barnmorskors erfarenheter inom området ungdomar och STI. Författarna 

bedömde detta som bäst lämpad metod för att svara på syftet då kvalitativ forskning avser att 

studera människors levda erfarenheter av ett fenomen (Henricson & Billhult, 2012). Enligt 

Elo et al. (2014) är val av lämplig design som stämmer väl överens med studiens syfte en 

avgörande faktor för resultatets trovärdighet. 

För att skapa trovärdighet i kvalitativa studier bör informanterna ha den kunskap och 

erfarenhet som studien avser att beskriva. Urvalet av informanter bör också ske på ett 

lämpligt sätt i relation till studiens syfte (Elo et al., 2014). I examensarbetet användes 

bekvämlighetsurval som urvalsmetod vilket innebar att barnmorskor kontaktades där det 

sannolikt fanns den erfarenhet som eftersöktes. Därför kontaktades enhets- och 

verksamhetschefer på olika UMO för godkännande av rekrytering av barnmorskor till 

examensarbetet. Detta kan i efterhand diskuteras då Polit och Beck (2012) skriver att 

bekvämlighetsurval är enkelt och effektivt men egentligen inte en urvalsmetod att föredra 

eftersom nyckeln i kvalitativa studier är att försöka få ut den bästa möjliga informationen 
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från så få personer som möjligt. Bekvämlighetsurval kanske inte ger sådana informationsrika 

informanter. Dock valde författarna att ändå använda bekvämlighetsurval då någon annan 

urvalsmetod inte bedömdes lämplig för examensarbetets syfte. 

I examensarbetet intervjuades åtta barnmorskor där yrkeserfarenheten som legitimerad 

barnmorska varierade mellan 2-20 år och erfarenheten av arbete på UMO varierade mellan 

2,5 mån – 10 år. Det var från början nio barnmorskor som anmälde intresse för deltagande, 

men en av barnmorskorna valda att inför intervju avsluta sitt deltagande på grund av 

personliga skäl. Författarna valde att enbart inkludera barnmorskor med minst 1 års 

yrkeserfarenhet och med erfarenhet av arbete på UMO i minst 1 månad för att öka 

möjligheterna till att inkludera informanter med gedigen erfarenhet av arbete med ungdomar 

och STI. Detta kunde ha lett till en begränsning i att hitta informanter, men då alla 

barnmorskor som anmälde intresse för deltagande i examensarbetet uppfyllde 

inklusionskriterierna var det ingenting som påverkade urvalet eller var en orsak till att 

urvalet var tvungen att vidgas genom inbjudan i en Facebook-grupp för barnmorskor. Istället 

kan vidgandet av urvalet genom inbjudan till Facebook-guppen ses som en styrka då det 

ledde till en större variation av barnmorskor från flera olika UMO i Mellansverige. Enligt 

Henricson och Billhult (2012) är variation bland informanterna en styrka i kvalitativa studier 

och att forskaren bör eftersträva variationsrika berättelser. Då det var stor variation i 

yrkeserfarenhet som legitimerad barnmorska samt av arbete på UMO bland inkluderade 

barnmorskor kan även det ses som en styrka i examensarbetet. 

Semistrukturerade intervjuer valdes som datainsamlingsmetod där öppna frågor 

formulerades i en intervjuguide. Detta för att forma intervjun inom ramen för valt ämne, 

men att ändå ge barnmorskorna utrymme till att utveckla och prata fritt om erfarenheter. Att 

använda för detaljerade frågor kan leda till att interaktionen mellan intervjuare och 

informant blir störd samt att intervjuaren blir för styrd av intervjuguiden (Danielson, 2012b). 

Författarna hade för avsikt att följa detta i största möjliga utsträckning för att fånga 

barnmorskornas erfarenheter av att samtala med ungdomar om STI. Dock kan frågornas 

utformning i efterhand diskuteras då två frågor i frågeguiden (bilaga B, frågeguide, fråga 3 

och 5) krävde vidare förklaring i flera intervjuer för att barnmorskorna skulle förstå frågornas 

innebörd. Detta ledde till att barnmorskorna kan ha tolkat en utav frågorna olika (bilaga B, 

frågeguide, fråga 3), vilket i sin tur gett ett, enligt författarna, svårtolkat resultat för det som 

besvarades under denna fråga. Detta var ingenting som uppmärksammades under 

pilotintervjun. 

En pilotintervju genomfördes för att kontrollera intervjuguidens utformning och för att 

författarna skulle få en chans till att öka sin erfarenhet i intervjuteknik. Efter pilotintervjun 

valde författarna att behålla samtliga frågor men att i nästkommande intervjuer i större 

utsträckning ställa följdfrågor som ”kan du utveckla…” eller ”kan du ge exempel…” för att få 

fylligare svar då pilotintervjun endast blev 11 minuter lång. Resterande intervjuer varade 

mellan 10-28 minuter vilket inte överensstämde med den planerade tiden som var 30-45 

minuter per intervju. Dock upplevde författarna att informanternas svar var innehållsrika 

och svarade på det som efterfrågades vilket resulterade i att författarna kände sig 

tillfredsställda med insamlad data trots den korta intervjutiden. Längre intervjuer bedömdes 

inte ha tillfört något mer till resultatet. Det kan i efterhand diskuteras huruvida en 
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tidsangivelse för längden på intervjuerna var nödvändig då det skulle kunna påverka 

resultatet om informanterna kommit att överskrida planerad tid. Att informanterna skulle 

kunna ha känt sig stressade över tiden och då inte utvecklat svaren. Dock valde författarna att 

ange en tidsangivelse i informationsbrevet (bilaga A) då det bedömdes vara av fördel i 

rekryteringen av informanter, att de direkt kunde få information om hur lång tid intervjuerna 

beräknades ta. Det bedömdes öka chansen för intresseanmälningar till deltagande i 

examensarbetet. 

Då båda författarna saknade erfarenhet av att intervjua sedan tidigare upplevdes det 

fördelaktigt med en pilotintervju inför resterande intervjuer. Författarna upplevde dock att 

intervjutekniken förbättrades ju fler intervjuer som genomfördes, exempelvis genom att 

författarna blev bättre på att ställa följdfrågor och vara mer följsamma i intervjuerna. Detta 

skulle kunna påverka resultatet då de sista intervjuerna kan ha kommit att bli mer 

innehållsrika och därför tillfört mer till resultatet än de första intervjuerna. 

Enskilda intervjuer genomfördes på barnmorskornas arbetsplatser eller via telefonkontakt 

där båda författarna närvarade vid sex av intervjuerna. Författarna genomförde även en 

intervju vardera på varsitt håll på grund av att två intervjuer bokades in på samma dag i olika 

städer. På grund av begränsningar inom tidsramen för examensarbetet kunde intervjuerna 

inte flyttas till annat datum. Enligt Danielson (2012b) är det fördelaktigt att gen0mföra 

samtliga intervjuer på samma plats för att kunna säkerställa att tekniken fungerar, att kunna 

förbereda inför respektive intervju samt säkerställa att intervjun genomförs ostört. 

Författarna upplevde dock att samtliga intervjuer kunde genomföras ostört då 

barnmorskorna i förtid kunnat avsätta tid för intervjun samt att barnmorskorna hade ett eget 

rum där intervjun kunde genomföras. Således upplevdes inte intervjuerna ha påverkats 

negativt på grund av att de utfördes på barnmorskornas arbetsplatser. 

Intervjuerna spelades in med hjälp av en inspelnings-app på två mobiltelefoner, detta för att 

säkerställa att intervjuerna inte skulle gå förlorade på grund av tekniska problem. 

Intervjuerna transkriberades sedan ner till text i så nära anslutning till intervjun som möjligt 

för att minska risken för att betydelsefulla nyanser i intervjuerna skulle gå förlorade, som 

exempelvis kroppsspråk och gester som förtydligade det barnmorskorna sa. Enligt Danielson 

(2012b) är detta en styrka då det i inspelningen tydligt hörs pauser och känslouttryck, som 

gråt eller skratt, som kan ha förtydligats genom kroppsspråk, vilket kan vara till nytta i 

analysarbetet. Att transkribera intervjuerna samma dag eller strax efter möjliggör för 

intervjuaren att komma ihåg kroppsspråket och anteckna det i efterhand, vilket också 

eftersträvades. 

Insamlad data analyserades genom kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och 

Lundman (2004). Kvalitativ innehållsanalys valdes då författarna bedömde den som bäst 

lämpad metod i relation till studiens syfte samt att båda författarna var bekanta med 

analysmetoden sedan tidigare och kände sig därför mest bekväma att följa denna. Att 

författarna tidigare använt innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004) är en 

styrka. ME plockades ut ur intervjutexterna där sammanlagt 376 ME identifierades och 

kondenserades. Under analysprocessen exkluderades 45 ME då de inte bedömdes svara på 

examensarbetets syfte. Sammanlagt 331 kondenserade ME kodades och fördelades in i 
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subkategorier som slutligen bildade kategorier. Detta var en process som omarbetades sex 

gånger då författarna upplevde svårigheter i att bilda kategorier där identifierade 

subkategorier kunde fördelas. Detta kan ha berott på att vissa ME blev för korta och därför i 

vissa fall tagna ur sitt sammanhang. Detta menar också Graneheim och Lundman (2004) 

som skriver att ME inte får bli för korta i analysprocessen då det kan leda till svårigheter i 

den fortsatta tolkningen av texten och att viktiga innebörder då kan gå förlorade. Detta anses 

kunna vara en svaghet i analysprocessen och kan ha påverkat resultatet. Båda författarna har 

varit lika delaktiga genom hela analysprocessen och har bearbetat materialet gemensamt för 

att undvika olika tolkningar, vilket anses vara en styrka i analysprocessen. 

6.1.1 Förförståelse 

Författarna har under hela examensarbetets genomförande varit medvetna om sin 

förförståelse och tidigare kunskaper inom området ungdomar och STI. Enligt Priebe och 

Landström (2012) syftar begreppet förförståelse på en medvetenhet om kunskaper 

författarna har innan en studie påbörjas. Detta behandlar dels kunskaper som en person fått 

som studerande, men också värderingar och erfarenheter som en person har med sig utanför 

universitetet, d.v.s. utomakademiska erfarenheter. Detta är något som författarna tänkt 

igenom och gemensamt reflekterat över innan examensarbetets början. Båda författarna 

hade en förförståelse av att det kan vara svårt att samtala med ungdomar, både av egen 

erfarenhet men också genom ogrundade förutfattade meningar. Detta var något som 

barnmorskorna också berättade om, men författarna förvånades över att barnmorskorna 

också berättade att de upplevde det lättare att prata med ungdomar än med vuxna. Det 

understryker betydelsen av att innan examensarbetet ha reflekterat över denna förförståelse. 

Att eftersträva detta reflexiva förhållningssätt stärker examensarbetets pålitlighet genom att 

forskaren har en insikt i tidigare kunskaper och kan därför hantera denna på ett genomtänkt 

och öppet sätt (Priebe & Landström, 2012). 

6.1.2 Pålitlighet och överförbarhet 

En viktig del av forskningsprocessen är att diskutera en studies pålitlighet och överförbarhet 

för att på så vis styrka trovärdigheten och tillförlitligheten. Studien ska bl.a. ha hög 

läsförståelse och vara logiskt strukturerad samt att det ska framgå varför forskaren har valt 

att använda sig av en kvalitativ ansats (SBU, 2017). För att styrka pålitligheten bör det även 

finnas ett tydligt beskrivet resultatavsnitt där resultatets ursprung framgår samt hur 

analysprocessen genomförts (Elo et al., 2014). Detta har författarna till examensarbetet tagit 

hänsyn till genom att i resultatdelen redovisa citat tagna från de transkriberade 

intervjutexterna samt presenterat ett utdrag ur analysprocessen (tabell 1). Det är också 

viktigt att i en studie reflektera kring resultatets överförbarhet till verkligheten (SBU, 2017). 

En faktor som bidrar till ökad överförbarhet är om det förekommit en variation bland 

informanterna, exempelvis i ålder, arbetslivserfarenhet eller arbetsort (Henricson & Billhult, 

2012). Då detta examensarbete innefattade barnmorskor med en spridd variation i 

yrkeserfarenhet både som legitimerad barnmorska och som verksam på UMO, samt att de 

var stationerade på spridda UMO i Mellansverige, skulle resultatet i detta examensarbete 
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kunna ha en god överförbarhet till verkligheten. Examensarbetet kan därför bedömas bidra 

med ytterligare kunskap om hur barnmorskor samtalar med ungdomar om STI. 

6.2 Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen diskuteras delar av resultatet mot tidigare forskning samt fakta som 

ingår i examensarbetets bakgrund. Resultatet genererade i två kategorier; Att vara vägledare 

samt Att utmanas som vägledare.  

I resultatet framkom att ungdomar kan kontakta UMO både innan oskyddat sex, exempelvis 

för att hämta kondomer eller efter att de haft oskyddat sex, för att exempelvis ta prov för STI. 

Vad barnmorskorna ansåg var att söka förebyggande varierade. En del av barnmorskorna 

ansåg att söka förebyggande var när ungdomar söker innan oskyddat sex och andra av 

barnmorskorna ansåg att söka förebyggande var när ungdomar söker för provtagning. 

Anledningen till detta skulle kunna vara missförstånd av fråga 3 i frågeguiden, vilket 

diskuteras i metoddiskussionen. Författarna har dock valt att i resultatet nämna antalet 

barnmorskor som tyckte att ungdomar söker förbyggande och vad det ansågs innebära, samt 

antal av barnmorskorna som ansåg att ungdomar inte söker förebyggande och vad det ansågs 

innebär. Detta redovisades sedan på ett neutralt sätt utan att författarna la någon värdering i 

det för att inte påverka resultatet. Författarna har inte hittat någon tidigare forskning som 

behandlar vad som är vanligast förekommande, om ungdomar söker innan eller efter det har 

haft oskyddat sex. Resultatet visar att ungdomar kan söka för att endast ta prov mot STI och 

då få information, eller så ges informations vid annat besök exempelvis 

preventivmedelsrådgivning. Det stämmer med vad Ingram och Salmon (2010) fått fram i sin 

studie om att rådgivning om STI kan ske under flera olika sorters besök.  

Barnmorskorna i detta examensarbete hade olika upplevelser av vad som var goda respektive 

bristande kunskaper hos ungdomar om STI. Goda kunskaper kunde exempelvis vara kunskap 

om kondom, vetskap om minst en STI, samt kunskap om vart UMO finns och när ungdomar 

kan behöva ta kontakt med en barnmorska. Andra av barnmorskorna upplevde att ungdomar 

endast vet om klamydia är en bristande kunskap eftersom ungdomar inte verkar fundera 

kring att det finns andra STI. Barnmorskorna nämnde att ungdomar kanske inte känner till 

exempelvis hepatit och att det var en bristande kunskap. Fyra av barnmorskorna upplevde att 

den STI ungdomar kan ha mest kunskap om eller känner till är klamydia. Att klamydia är den 

vanligaste STI i Sverige (Folkhälsomyndigheten, å.u.) skulle kunna vara en anledning till det. 

Tidigare forskning visar att ungdomar i olika delar av världen har bristande kunskaper om 

STI (Dos Santos Carvalho, 2015; Oncel et al, 2012; Wolfers, de Zwart, & Kok, 2011; 

Samkange-Zeeb, Mikolalczyk & Zeeb, 2013; Rosendo Da Silva et al, 2016). Enligt 

Folkhälsomyndigheten (2017) fler tjejer och personer som inte kategoriserar sig som något 

kön mer kunskap om STI, att kondom skyddar mot STI samt att det är av vikt att testa sig 

efter oskyddat sex. Att barnmorskorna i examensarbetet upplevde ungdomars kunskap olika 

kan bero på vad den enskilda barnmorskan anser vara goda respektive bristande kunskaper 

då det inte finns några riktlinjer kring vad goda respektive bristande kunskaper är. Att de 

ungdomar barnmorskorna möter har olika kunskap kan bero på att barnmorskorna möter 
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olika ungdomar från olika delar av världen då forskningen i olika delar av världen visar på 

olika kunskap när det gäller STI. Den forskning författarna har hittat om ungdomars kunskap 

i Sverige visar att tjejer och personer som inte vill kategorisera sig som något kön har bättre 

kunskap än killar, att ungdomar vet att kondom skyddar och att det är viktigt att testa sig 

efter oskyddat sex. Barnmorskorna i examensarbetet nämnde inget om vilka ungdomar som 

upplevdes ha bättre kunskap eller inte. Att ungdomar har kunskap om kondom samt att det 

är viktigt att testa sig efter oskyddat sex ansåg barnmorskorna i resultatet vara bra 

kunskaper.  

Sex av barnmorskorna nämnde att ungdomar som inte bott länge i Sverige kan ha 

knapphändig information om kroppen och att barnmorskorna därför kan behöva sänka nivån 

på information om STI jämfört med svenskfödda ungdomar. Tidigare forskning som visar på 

bristande kunskaper hos ungdomar angående STI (Dos Santos Carvalho, 2015; Mikolalczyk & 

Zeeb, 2013; Oncel et al, 2012; Rosendo Da Silva et al, 2016; Wolfers, de Zwart, & Kok, 2011) 

som inkluderats i examensarbetets bakgrund är studier som är utförda på spridda håll i 

världen. Detta anser författarna vara en intressant infallsvinkel då barnmorskorna i detta 

examensarbete menade att kunskapen om STI kan skilja sig åt beroende på var ungdomar 

kommer ifrån och etnicitet. Således kan det vara svårt att avgöra kunskapsnivån hos 

ungdomar angående STI då det skulle kunna skilja sig åt mellan länder och etnicitet. Dock 

skriver Wendt (2016) att barnmorskor på UMO bör anpassa sin information efter ungdomars 

specifika behov, vilket anpassning efter ungdomars olika kunskapsnivåer skulle kunna vara 

ett exempel på. Sammanfattningsvis bör barnmorskor anpassa informationen efter individen 

framför sig, oavsett bakgrund och etnicitet. 

I resultatet framkom skolan, UMO, vänner och internet nämndes som informationskällor till 

kunskapen om STI vilket stämmer överens med tidigare forskning där ungdomar uppgett att 

de får information från skolan (Häggström, Hanson & Tydén, 2002; Macintyre, Montero 

Vega, & Sagbakken, 2015; Oncel et al, 2012; Samkange-Zeeb, Mikolalczyk & Zeeb, 2013), 

vårdpersonal (Macintyre, Montero Vega, & Sagbakken, 2015; Oncel et al, 2012), vänner 

(Oncel et al, 2012) och media (Oncel et al., 2012; Samkange-Zeeb, Mikolalczyk & Zeeb, 2013). 

En av barnmorskorna nämnde specifikt UMO.se och att hon upplever att ungdomar besöker 

denna hemsida för att skaffa sig information om STI. Det förvånade författarna att inte fler av 

barnmorskorna nämnde detta som ett alternativ till de fysiska UMO som finns i Sverige då 

virtuell kommunikation och vård är vanligt förekommande i samhället idag och som verkar 

uppskattas av ungdomar (Shoveller et al., 2012). Det hade varit intressant att öka kunskapen 

kring om, och i så fall hur, barnmorskor använder sig av virtuell kommunikation med 

ungdomar i samtalet om STI och hur det fungerar. 

I resultatet framkom olika strategier barnmorskorna använder sig av i samtalet med 

ungdomar om STI. Det kunde vara olika sätt att ställa frågor på och vikten av att ungdomar 

känner sig bekväma i samtalet. Enligt Lundgren och Berg (2016) ska barnmorskor ha en 

vårdande, stödjande och stärkande funktion vilket stämmer överens med resultatet i hur 

barnmorskor kan arbeta. Det framkom även att barnmorskorna försöker stilla ungdomars 

oro när ungdomar kan ha oro över sterilitet efter klamydia vilket också är en stödjande 

funktion. Barnmorskorna berättade även om att det är viktigt att vara medveten om det 

ansvar barnmorskan har i samtalet med ungdomar och att agera därefter. Att som 
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barnmorskor vara den vuxna i samtalet och som också är den som har utbildning vilket 

medför ett ansvar att hjälpa ungdomar eftersom de kanske inte besitter samma kunskap, 

vilket också skulle kunna kopplas till en vårdande, stödjande och stärkande funktion i 

samtalet om STI. Enligt Häggström-Nordin (2016) använder sig en del barnmorskor av MI. I 

resultatet nämnde ingen MI som en strategi i samtalet med ungdomar om STI. Detta 

förvånade men skulle kunna bero på formuleringen av frågorna i frågeguiden eller som ett 

resultat av författarnas förförståelse.  

Barnmorskor kan arbeta för att främja ungdomars liv, hälsa och välbefinnande genom olika 

informationer som på så vis kan främja ungdomars egenvård vilket stämmer med Orem 

(2001) teori om egenvård. Genom information kan ungdomar få förståelse för betydelsen av 

att exempelvis använda kondom för att främja sin hälsa, sitt liv och sitt välbefinnande och då 

också förstå vikten av att använda kondom. Det skulle kunna leda till att ungdomar får högre 

egenvårdskrav som kan leda till kondomanvändning i större utsträckning. Ungdomar utför 

då egenvård. Via information kan barnmorskor alltså påverka ungdomars egenvårdskapacitet 

genom att själva använda sin omvårdnadskapacitet samt att stödja och ge undervisning.  

Tre av barnmorskorna nämnde någon form av odödlighet, att ungdomar kan tycka att STI är 

något som de inte drabbas av. Detta stämmer överens med vad Häggström- Nordin och 

Mattebo (2016) skriver, att ungdomsåren kan kännetecknas av känslor av osårbarhet och 

odödlighet. Fyra av barnmorskorna tog upp att ungdomar kan tro att det ska synas ifall en 

person har en STI. Detta stämmer med vad Rosendo da Silva et al. (2016) och Oncel et al. 

(2012) tagit upp i deras studier om ungdomars förutfattade meningar kring STI. Olika 

anledningar till att ungdomar kanske inte använder kondom framkom, bland annat på grund 

av att det är nördigt och pinsamt eller för att det är mindre skönt. Klinger och Asgary (2017) 

tar upp att ungdomar kanske inte upplever att sexet är lika skönt vid kondomanvändning och 

att det är något killar i större utsträckning uttrycker.  

Sammanfattningsvis så ska barnmorskor enligt Socialstyrelsen (2006) ha förmåga att ge 

information, ge stöd, främja hälsa och förebygga ohälsa. Resultatet visar att barnmorskor 

arbetar för att följa detta i samtalet med ungdomar om STI. Barnmorskor kan ge information 

på olika sätt, via olika strategier, och anpassa sig efter individen framför sig i mötet av olika 

beteenden och attityder. 

6.3 Etisk diskussion 

Författarna följde Vetenskapsrådet (2002) fyra krav för empiriska studier för att skydda 

informanterna. De är; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. 

Ett informationsbrev (bilaga A) med tydlig information om att intervjuerna skulle mynna ut i 

resultatet detta examensarbete, namnet på författare samt kontaktuppgifter skickades till 

chefer och informanterna innan intervjuerna ägde rum. Examensarbetets syfte var inte helt 

bestämt när informationsbrevet skrevs vilket gjorde att syftet: att beskriva barnmorskors 

erfarenheter av att samtala med ungdomar om STI, inte nämns så i informationsbrevet. I 

informationsbrevet nämns det som att öka kunskapen om hur barnmorskor samtalar med 
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ungdomar om STI. I början av varje intervjutillfälle fick informanterna muntlig information 

om det slutgiltiga syftet samt information om samtycke. Samtycket innefattade att 

deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde välja att avsluta sitt deltagande, att 

intervjun kom att spelas in, transkriberas och sedan mynna ut i ett resultat i examensarbetet. 

En samtyckesblankett (bilaga C) konstruerades med den information och plats för 

informanternas påskrift. Vid intervju på plats skrevs blanketten på innan intervjun 

påbörjades och vid telefonintervju lästes hela samtyckesblanketten upp i sin helhet och 

informanterna gav ett muntligt samtycke. Sedan mailades blanketten till informanterna och 

skickades påskrivna tillbaka per post. Författarna var noggranna med att tydligt ge 

informationen muntligt innan alla intervjuer påbörjades för att informanterna skulle få 

förståelse och känna möjligheten att kunna avsluta sitt deltagande om så önskas. En av 

informanterna valde att avsluta sitt deltagande innan intervjun påbörjades och inga 

följdfrågor eller negativa konsekvenser skedde för den individen, detta beskrivs även i 

metoddiskussionen. 

Författarna försökte ha maktförhållanden i åtanke vid intervjuerna och försökte vara så 

neutrala som möjligt så att den som blev intervjuad inte skulle känna sig i underläge eller 

känna sig tvingad att delta eller svara på ett visst sätt. Författarna diskuterade risken att 

informanterna skulle kunna känna sig i underläge vid intervjuerna när båda författarna 

deltog jämfört med om författarna kom en och en. Författarna valde att delta båda två vid 

alla tillfällen då det var möjligt för att nyttan och kunskapen om intervjuerna övervägde 

informanternas eventuella obehag. Dock hade författarna detta i åtanke vid varje 

intervjutillfälle. Endast författare och handledare har haft tillgång till inspelade intervjuer 

och transkriberingar och de förstördes direkt efter examensarbetets färdigställande. 

Informanterna hade via informationsbrevet mailadress och telefonnummer till författarna att 

använda vid behov. Ingen av informanterna hörde av sig efter avslutad intervju. 

Examensarbetet kommer att mailas till informanterna när den är färdigställd och godkänd. 

Eventuellt hade samtyckesblanketten kunnat mailas i förskott så informanterna som skulle 

intervjuas över telefon fått möjlighet att läsa den i sin helhet innan intervjun, i övrigt hade 

ingenting kunnat göras annorlunda för att följa Vetenskapsrådet (2002) etiska krav på bästa 

sätt. 

7 KONKLUSION 

Att samtala med ungdomar om STI kan vara både givande och lätt, men samtidigt svårt och 

utmanande. Ungdomar kan vara lättare att samtal med än vuxna då ungdomar kan vara mer 

öppna och samtala ärligt om situationer och problem. Samtidigt kan det vara utmanande att 

hantera ungdomars olika beteenden och attityder till STI och anpassa informationen efter 

den individ barnmorskor har framför sig. För att underlätta samtalet kan barnmorskor 

använda sig av olika strategier där ett hjälpande förhållningssätt, att undvika skrämseltaktik 

och pekpinnar kan vara framgångsrika tillvägagångssätt. När ungdomar besöker UMO för 

samtal kring STI kan de ha varierande frågor, känna olika former av oro samt ha ett 

varierande kunskapsbehov beroende på individ, kön, etnicitet och sexuell läggning. 
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Upplevelsen är att ungdomar kan ha mest kunskap om klamydia och att infektionen kan leda 

till sterilitet, men att det finns bristande kunskaper kring smittvägar, vem som kan ha en STI, 

samt vilka andra STI som existerar. Barnmorskorna uttryckte betydelsen av att vara 

medveten om sitt ansvar i sin profession och att det krävs utbildning i hur barnmorskor kan 

samtala med ungdomar om STI. 

8 KLINISKA IMPLIKATIONER 

Detta examensarbete ger en fingervisning om hur barnmorskors erfarenheter av att samtala 

med ungdomar om STI kan se ut. Barnmorskor är vägledare men kan samtidigt utmanas som 

vägledare. Resultatet kan användas för att öka kunskapen om hur barnmorskors erfarenhet 

ser ut samt för att påvisa att ungdomars kunskap kan vara bristfällig och att informationen 

ungdomar får kring STI kan behöva förbättras. Utbildning för barnmorskor angående 

ungdomars kunskapsbehov och även tekniker i hur samtalen kan ske, kan vara önskvärt. 

Barnmorskor som arbetar med ungdomar och STI kan med detta examensarbete få 

vägledning i att påbörja en reflektion om arbetssätt och tankar kring exempelvis vad som är 

goda eller bristande kunskaper hos ungdomar. Detta för att förbättra sitt eget arbete och få 

en inblick i andra barnmorskors erfarenheter. 

9 FÖRSLAG TILL FRAMTIDA FORSKNING 

Det finns forskning i olika delar av världen som påvisar att ungdomars kunskap om STI är 

bristfällig och även resultatet i detta examensarbete påvisar att ungdomar kan ha bristfällig 

kunskap och även goda kunskaper. Mer forskning behövs gällande barnmorskors 

erfarenheter av ungdomars kunskap om STI och mer forskning behövs gällande 

barnmorskors erfarenheter av att samtala med ungdomar generellt. Hur informationen till 

ungdomar kan förbättras gällande exempelvis STI och vikten av att skydda sig behövs vidare 

forskning kring, förslagsvis via studier med ungdomar som informanter för att få en 

förståelse för hur ungdomar på bästa sätt kan ta till sig kunskap. 

Mer forskning behövs angående vad barnmorskor anser är goda eller bristande kunskaper då 

det är stor skillnad ifall en barnmorska anser att goda kunskaper är att ungdomar har 

kännedom om endast klamydia eller ifall barnmorskan anser att ungdomar bör ha mer 

kunskaper. Detta så att alla barnmorskor i Sverige ska kunna arbeta mot ett gemensamt mål. 
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BILAGA A. INFORMATIONSBREV 

 8 november 2017 

 

Vi söker barnmorskor för deltagande i studie 
om ungdomar och sexuellt överförbara 

infektioner! 
 

Skulle du vilja delta i en intervju angående barnmorskors erfarenhet av att samtala med ungdomar om 

sexuellt överförbara infektioner? 

Vi heter Pernilla Jutman och Johanna Rodenfelt och studerar barnmorskeprogrammet termin 2 på 

Mälardalens Högskola, Institutionen för hälsa, vård och välfärd, Västerås. 

Vi söker Barnmorskor som arbetar på ungdomsmottagning för deltagande i vår magisteruppsats, med 

syftet att öka kunskapen om hur barnmorskan samtalar med ungdomar om sexuellt överförbara 

sjukdomar. 

Då det finns bristande kunskaper hos ungdomar avseende sexuellt överförbara infektioner vill vi med 

vår studie öka kunskapen kring hur barnmorskan bidrar till ökad kunskap hos ungdomar genom samtal 

kring sexuellt överförbara infektioner. 

Studien kommer genomföras genom individuella intervjuer där Du som deltagare skall vara utbildad 

legitimerad barnmorska med nuvarande tjänst på en ungdomsmottagning. Deltagandet är frivilligt. 

Intervjuerna kommer att ta ca 30-45 min och materialet kommer att spelas in och behandlas anonymt, 

data kommer att överföras till skrivna ord för vidare analysering. Resultatet kommer att publiceras i 

form av vår magisteruppsats. 

 

Vi hoppas och önskar att Du vill delta! 

För mer information eller önskat deltagande, kontakta: 

 

Johanna Rodenfelt, Leg. Sjuksköterska  Pernilla Jutman, Leg. Sjuksköterska 

Barnmorskestuderande    Barnmorskestuderande 

XXX – XXX XX XX    XXX – XXX XX XX 

jrtXXXX@student.mdh.se   pjnXXXX@student.mdh.se 

Handledare: 

Annica Engström, Fil Dr Didaktik, Lektor Vårdvetenskap 

XXX – XX XX XX  
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BILAGA B. INTERVJUGUIDE 

Intervjuguide 

Hur länge har du arbetat på ungdomsmottagningen? 

Hur länge har du arbetat som barnmorska? 

 

1. Berätta om dina erfarenheter av att samtala med ungdomar om sexuellt överförbara infektioner? 

- Någon skillnad mellan kön? 

- Skillnad mellan sexuella läggningar? 

- Kulturella skillnader? 

 

2. Vilka är de vanligaste frågorna ungdomar har när det gäller sexuellt överförbara infektioner? 

 

3. Är din erfarenhet att ungdomar söker i förebyggande syfte eller efter att problemet uppstått? 

 

4. Hur upplever du att ungdomars kunskap är angående STI? 

- Om de upplever goda, vad tror du det beror på? Vart får ungdomar kunskap? 

- Om bristande, hur tror du det kan förbättras? 

- Vad upplever du som goda respektive bristande kunskaper hos ungdomar när det gäller STI? 

 

5. Hur upplever du att det är att samtala med ungdomar om sexuellt överförbara infektioner? 

- Skillnad kön, sexuell läggning, kultur? 

 

6. Är det något mer som du önskar berätta om? 

 

Eventuella följdfrågor: 

På vilket sätt?... 

Kan du ge något exempel?... 

Kan du utveckla det lite mer?...  

Vad menar du med?...  

Vad gör du då?...  

 

 

 

 



3 

BILAGA C. SAMTYCKESBLANKETT 

Samtycke till deltagande i individuell intervju i studie 

om barnmorskors erfarenheter av att samtala med 

ungdomar om sexuellt överförbara infektioner  

Det här är blanketten om informerat samtycke. För att kunna ta del av Dina 
svar i intervjun måste vi ha Din underskrift för att vara säkra på att Ditt deltagande 
är frivilligt och att Du är införstådd med vad det innebär att delta. 

 
Jag samtycker till att (kryssa för rutan till höger): 

Intervjun jag deltar i spelas in på band: □ 

Intervjun skrivs ut ordagrant och analyseras: □ 
alla detaljer som kan avslöja personens identitet tas bort när enskilda 

personers uttalanden citeras. 

Materialet får användas till forskning: □ 
 

Mitt deltagande är frivilligt och jag är införstådd med att jag när som helst och utan närmare 

förklaring kan avbryta mitt deltagande utan påföljder. 

……………………………………………….. …………………. 

Underskrift Datum 
 

……………………………………………….. 

Namnförtydligande 

 

Gatuadress:…………………………………………………… 

Postnummer:………………………………………………….. 

Ort:……………………………………………………………… 

Telefonnummer: ………..…………………………………….. 

E-post:………..…………………………………………………. 
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BILAGA D. ARTIKELMATRIS 

Författare 

Utgivningsår 

Titel 

Tidskrift 

Ursprungsland 

Syfte 

Metod 

Studiepopulation 

Urval 

Resultat 

Slutsats 

Adams, E. J., Charlett, 

A., Edmunds, W. J., & 

Hughes, G. (2004). 

  

“Chlamydia 

trachomatis in the 

United Kingdom: a 

systematic review and 

analysis of prevalence 

studies”. 

 

 Sexually Transmitted 

Infections 

 

Storbritannien 

 

Att identifiera alla studier om 
prevalens av klamydia i 
Storbritannien inklusive 
opublicerade studier, utforska 
vilka faktorer som är de 
viktigaste faktorerna som 
påverkar prevalensen, uppskatta 
prevalensen i olika populationer 
och utforska vilken population 
som har flest infektioner.  
 
 

Litteraturstudie. 
Sökte artiklar i flera olika databaser. 
 
Sökord: Chlamydia och England, 
Wales, Uk, Scotland, Irland eller 
Britan. Studierna var publicerade 
fram till juli 2002. De sökte också I 
referenslistor från tidigare 
litteraturstudier. De skickade brev till 
kända människor inom området för 
att få tag i opublicerat material.   
 
357 studier identifierades. 90 

passade in i inklusionskriterier. 

93% av studierna utfördes inom hälso- och sjukvården 
resten av studierna var via post. 70% av de studier som 
utfördes inom sjukvården genomfördes på en allmän 
medicinsk klinik. Studierna genomfördes mellan 1973-
2002. 
 
42% av studierna uppgav information om tecken på 
symtom på testade individer.  
Kvinnor i den yngsta gruppen (<20) hade högst prevalens i 

alla olika områden. På allmänna medicinska kliniker hade 

8.1% av de <20 år klamydia, 5.2% av de 20-24 år, 2.6% av 

de 25-30 år. 

Boone, T. L. 

(2015).  

 

“Messages 

about sexuality: 

an ecological 

perspective”.  

 

Sex 

1) Att identifiera specifika 

meddelanden till kvinnor på 

college från föräldrar, kamrater, 

skolan och media samt vilket 

meddelande som är mest vanligt 

när det gäller sex. 

 
2) Att bedöma i vilken 
utsträckning kvinnor på college 
uppfattar meddelandena om sex 

Kvantitativ studie med enkäter. 

 

Deltagarna rekryterades från kurser 

på ett universitet. 81 kvinnor deltog.  

Ålder 18-24 år. 

Föräldrar, skola och media ger meddelandet att spara sig till 
äktenskapet. Skydda dig och använd kondom säger 
föräldrar, kamrater, skola och media. Använd 
preventivmedel så att du inte blir gravid sa föräldrar, 
kamrater, skolan och media. Meddelandet sex är 
fantastiskt, roligt och alla gör det gavs av media och 
kamrater. 
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Education 

 

USA 

från föräldrar, kamrater, skolan 
och media och om de påverkar 
deras beslut. 

Bunnell, E. R., 
Dahlberg, L., Rolfs, 
R., Ransom, R., 
Gershman, K., Farshy, 
C., Newhall, J. W., 
Schmid, S., Stone, K., 
& St. Louis, M. (1999). 
 
”High Prevalence and 
Incidence of Sexually 
Transmitted Diseases 
in Urban Adolescent 
Females Despite 
Moderate Risk 
Behaviore” 
 
The Journal of 
Infections Diseases 
 
USA 
 

Att fastställa förekomsten och 
frekvensen av STI hos unga 
kvinnor som kommer till 
ungdomsmottagningar, för att 
sedan beskriva och identifiera 
riskbeteenden och 
partnersegenskaper i den 
populationen. 

Kvantitativ metod. 
Prospektiv kohortstudie, 
fokusgrupper. 
 
Studiedeltagarna skulle vara kvinnor 
i åldern 14-19 år, ha sexuell 
erfarenhet och haft vaginalt samlag 
minst en gång, och som besökte 
ungdomsmottagningen där besöket 
innefattade en gynekologisk 
undersökning. 
 
Bekvämlighetsurval. 

40,2% av studiedeltagarna hade någon form av STI där 
klamydia var vanligast (27,2%) vid första besöket. Efter 6 
mån hade 23,1% fortfarande någon form av STI. 
 
Av de kvinnor som var smittade av en STI var majoriteten 
<16 år. 
 
Kvinnor med tidig samlagsdebut (< 15 år) hade högre 
frekvens av STI. 

Deppen, A., Jeannin, 
A., Michaud, P-A., 
Alsaker, F., & Suris, J-
C. (2012). 
 
”Subjective pubertal 
timing and health-
compromising 
behaviours among 
Swiss adolescent girls 
reporting an on-time 
objective pubertal 

Att fastställa sambandet mellan 
subjektiv pubertal timing (SPT) 
och början till hälso-
kompromissande beteende hos 
tjejer som kunde redogöra för en 
objektiv pubertal timing (OPT). 

Kvantitativ metod. 
Enkäter. 
 
Tjejer i åldern 16-20 år. 
n = 1003 
 
Enkäten skickades ut till 7548 tjejer i 
skolan i åldern 16-20 år där de fick 
fylla i enkäten anonymt. 1003 (n) 
tjejer valdes ut till studien då dessa 
inskaffat sig information om SPT och 
redogjorde för ungefärlig ålder för 

Pubertal mogenhet var associerat med samlag innan 16 års 
ålder och tidig användning av illegala droger annat än 
cannabis. 
 
Det var motsatt resultat hos tjejer som uppskattade sin 
pubertala mogenhet som sen, de hade mer sannolikt samlag 
efter 16 års ålder. 
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timing” 
 
Acta Paediatrica 
 
Schweiz 
 

första mensen och betraktade detta 
som OPT. 

Dos Santos Carvalho, 
R. M. P., Alves 
Guimarães, R., Ávila 
Moraes, P., Araujo 
Teles, S., & de Matos, 
A. M. (2015). 
 
”Prevalence of signs 
and symptomsand 
knowledge about 
sexually transmitted 
diseases” 
 
Acta Paulista De 
Enfermagem 
 
Brasilien 
 

Att uppskatta förekomsten av 
tecken och symtom på STI och 
stärka kunskapen kring 
ungdomar i ett visst 
stadsområde angående dessa 
infektioner. 

Kvantitativ metod. 
Tvärsnittsstudie, strukturerade 
intervjuer. 
 
Studiedeltagarna var både killar och 
tjejer i åldern 12-24 år, boende i ett 
visst stadsområde i Brasilien. De 
skulle ha bott i aktuellt stadsområde i 
minst 12 månader. 
 
Ungdomar på stadsområdets lokala 
skola samt vårdcentral blev 
informerade och inbjudan till 
deltagande i studien. 

Av de deltagare som svarade på frågan angående STI kunde 
20,6 % ange tecken och symtom på att de kunde ha en STI. 
Av dessa var den en högre andel hos kvinnor, de med 
piercing och/eller tatuering och hos ungdomar som 
konsumerade alkohol före eller under samlag. 
 
De fanns också en okunnighet angående tecken och symtom 
på STI. 

Gani, M., S. 

Chowdhury, A., R., 

& Nyström, L. 

(2014).  

 

“Urban 

Rural and 

Socioeconomic 

Variations in the 

Knowledge of STIs 

and AIDS Among 

Bangladesh 

Adolescents”.  

Att identifiera 
sociodemografiska och storstads 
och lantlig avgörande faktorer 
när det gäller kunskap om hur 
STI smittar (syfilis och gonorré) 
samt HIV/AIDS hos de i 
åldrarna 12-24 i Bangladesh. 
 

Tvärsnittsstudie med data från en 
studie som pågick 2005, med 
frågeformulär. 
 
Två stegs klusterurval användes i 
Bangladesh sex delar.   
11 986 deltagare. 60% kvinnor. 
Medelålder 17.5år.  
 

11% hade hört om syfilis och Gonorré, signifikant mer män 
än kvinnor samt signifikant mer hos de i stan än de på 
landet. 4.5% kunde identifiera minst ett sätt som STI kan 
smittas via. De i åldrarna 20-24 kunde oftare identifiera rätt 
smittväg jämfört med 12-19 åringar.  
76.1% hade hört talas om HIV/AIDS. 
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Asia Pacific Journal 

Of Public Health 

 

Bangladesh 

 

Herlitz, C., & 

Forsberg, C. (2010). 

 

“Sexual behavior 

and risk assessment 

in different age 

cohorts in the 

general population 

of Sweden (1989- 

2007)”. 

 

Scandinavian 

Journal Of Public 

Health 

 

Sverige 

 

Att studera utvecklingen av 

sexuella attityder, beteenden och 

risk beteenden hos ungdomar 

och unga vuxna, 16-24 år jämfört 

med vuxna 25-44år under en 

period på 20 år mellan 1989-

2007. 

 

Tvärsnittsstudie.  

Data samlades in via frågeformulär 

under flera tillfällen mellan 1989 och 

2007 randomiserat i hela Sverige. 

  

Deltagarna var 16-44år.  

Antalet som ansåg att sex endast ska ske i stabila relationer 
minskade från början av studieperioden till slutet 
(signifikant minskning). Antalet sexpartners hos de unga 
ökade signifikant under studien, speciellt för kvinnor. Att 
använda kondom vid tillfällig sexuell konkat minskade 
signifikant. 

Häggström-Nordin, 

E., Hanson, U., & 

Tydén, T. (2002). 

 

”Sex behavior 

among 

high school 

students in Sweden: 

Improvment in 

contraceptive over 

time”. 

1) Att inhämta information om 
sexuella beteenden och attityder 
mot sexualitet och relatera de 
fynden mot kön och studenter i 
praktiska och teoretiska 
studieprogram.  
 
2) Att jämföra sexuella 
beteenden mot 1979 och 1989, 
när liknande studier var 
genomförda, för att se om det 
har skett någon skillnad över tid 
när det gäller sexuella 

Kvantitativ metod. Enkäter. 
 
Studiedeltagarna var elever från 
skolor I två städer i Sverige. Totalt 
492 elever från 20 klasser 
randomiserades.  
 
408 deltog. 61% var kvinnor.  
 
Studier från 1979 och 1989 användes 
för att jämföra. 

Signifikant skillnad: Fler föräldrar hade pratat med deras 
döttrar om sex än med deras söner.  
 
Icke signifikant skillnad hittades när det gällde sexuell 
aktivitet mellan kön. Median åldern för första samlaget var 
15 år (11-18år). 
Vid första samlaget använde 76% av männen kondom och 
60% av kvinnorna, 10% uppgav att eras partner använt oralt 
preventivmedel.  
Kondomanvändandet vid första sexet var högre hos dem 
som inte druckit alkohol jämfört med dem om druckit 
alkohol.  
54% nämnde att de skulle vilja ha mer information om 
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Journal Of 

Adolescent Health 

 

Sverige 
 

beteenden. 
 

preventivmedel, STI, sex, känslor och relationer. 

Ingram, J., & Salmon, 
D. (2010). 
 
”Young people’s use 
and views of a school-
based sexual health 
drop-in service in 
areas of high 
deprivation” 
 
Health Education 
Journal 
 
England 

Att beskriva unga personers 
anledningar till närvaro, och 
deras syn på och erfarenhet av 
att besöka drop in-mottagningar. 
Existerande barriärer för varför 
personer valde att inte besöka 
mottagningen undersöktes 
också. 

Mixed Method. 
Enkät och fokusgrupper/intervjuer. 
 
Tjejer och killar i åldern 13-21 år. 
n= 515 
 
Deltagarna rekryterades från 16 
skolor i områden med hög frekvens 
av tonårsgraviditeter och STI. 

515 personer gjorde sammanlagt 1303 besök på 
mottagningen under 15 månader för rådgivning 
(medianåldern var 14,7 år). 
 
Medelåldern för sexdebut var 13,8 år. 
 
Mottagningen var attraktiv för ungdomar som var svåra att 
nå ut till. 
 
En stor bredd på information gavs på mottagningen, bl.a. 
preventivmedelsrådgivning, akut p-piller, STI (både för att 
testa och behandla) och graviditetstest. 
 
En hög andel av ungdomarna var nöjda och tillfredsställda 
med personalens attityder och mottagningens utformning. 
 
Av de som valde att inte besöka mottagningen var de 
främsta anledningarna att de oroade sig för kulturella 
problem och sekretessen röjdes samt att det upplevde det 
pinsamt att besöka mottagningen. 
 

Klinger, A., & Asgary, 
R. (2017).  
 
“Perceptions and 
attitudes regarding 
sexually transmitted 
infections and family 
planning among 
adolescents in 
Northern 
Madagascar”.  

Att fastställa perspektiv, 
attityder och erfarenheter hos 
Malagasy-ungdomar angående 
prevention och hur STI smittar 
och familjeplanering.  
 

Kvalitativ med fokusgrupper. 
 
Utfördes I 4 städer på Madagaskar.. 
De rekryterades med hjälp av 
vårdpersonal från en organisation 
och med hjälp av skolors rektorer. 
 
n=155 (71 tjejer) och de var mellan 
15-19 år. Sen utfördes ytterligare ett 
urval och 43 deltagare valdes ut 
enligt utbildningsnivå, ålder och var 

Två teman identifierades: Tillgänglig utbildning- och 
medicinska resurser lokalt och tidig graviditet och flera 
giftermål eller partners.  
Många deltagare hade hört om HIV och andra STI men 
trodde inte de fanns i deras samhälle. Majoriteten tror att 
HIV är dödligt och att ingen behandling finns. De flesta 
deltagare var oroliga över att inte kunna få barn efter att ha 
haft STI.   
Flera deltagare nämnde att vara lojal mot sin partner och 
återhållsamhet som förebyggande åtgärder mot STI. Jag 
litar på min partner därför använde jag inte kondom angavs 
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Women & Health 
 
Madagaskar 
 

de bodde. 
 
De 43 deltagarna delades in i 7 
fokusgrupper. 

som anledning till att inte använda kondom vid sista 
samlaget.  
Majoriteten skulle våga gå till doktorn och berätta för 
föräldrar ifall de fått en STI. De som inte skulle våga berätta 
för föräldrarna hade som anledning att de skulle vara rädda 
för föräldrarnas reaktion.  
Deltagarna trodde att kondomer kunde användas för att 
motverka STI och graviditet. En anledning till att de inte 
använder är för att de inte används på Madagaskar. De 
flesta angav minskad tillfredställelse som anledning till att 
de inte använder kondom, de flesta kvinnor angav det som 
ett problem som männen hade. Flera angav att de inte vet 
hur en kondom ska användas.   
 

Macintyre, A., 

Montero Vega, A. R., 

& Sagbakken, M. 

(2015). 

  

“From disease to 

desire, pleasure to the 

pill: A qualitative 

study of adolescente 

learing about sexual 

health and sexuality 

in Chile”. 

 

BMC Public Health 

 

Chile 

 

Att hitta informationskällor och 
hur ungdomar lär sig om sexuell 
hälsa och sexualitet i Chile.  

Kvalitativ ansats. 
 
2 Pilotintervjuer, fokusgrupper 
(n=24, 50% kvinnor. 18-19 år), 
semistrukturerade intervjuer med 
både ungdomar (n=20, 16-19år) och 
personer som jobbar med ungdomar 
(n=7).  
 
Ungdomar till intervjuer valdes på 
tre högstadier som valdes för att 
fånga olikheter. De valdes utifrån 
bland annat olika storlek, socio-
ekonomi, hur de låg geografiskt, 
religion och lektioner i sex och 
samlevnads kunskap.  
 
Personer som jobbar med ungdomar: 
Nyckelpersoner valdes ut 3 
psykologer, 3 sjukvårdpersonal och 
en präst.  

Lärare, föräldrar och vårdpersonal ansågs vara de mest 
tillförlitliga källorna.  
Alla ungdomar som intervjuades hade fått den biologiska 
informationen när det gäller sex från skolan eller deras 
föräldrar. Inkluderat var ämnen som graviditet, STI och 
preventivmedel. Endast en deltagare kunde visa hur en 
kondom ska sättas på på rätt sätt.  
I skolan tas endast heterosexuella relationer upp.  
Föräldrar tog oftast bara upp ämnen om sex när det var 
nödvändigt, ev om deras barn skaffat en partner. Föräldrar 
sa ofta bara ”skydda dig” men förklarade aldrig vad det 
betyder.   

Morrison-Beedy, D., 

Xia, Y., & Passmore, 

D. (2013).  

 

Att undersöka skillnader I 
sexuella riskfaktorer mellan 
tjejer som har en partner som är 
mer eller lika med två år äldre 

Kvantitativ ansats. 
 
Data samlades in som en del av en 
RCT studie.  

11% var positiv för antingen klamydia eller gonorré.  
De med äldre pojkvänner hade haft sex i tidigare ålder, haft 
flera sexpartners och haft en STI än de med jämnårig 
partner. Risken för sexuella riskbeteenden var högre hos de 
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“Sexual risk factors 

for partner age 

discordance in 

adolescent girls and 

their male partners”. 

 

Journal Of Clinical 

Nursing 

 

USA 

 

med tjejer som har en partner 
som är mindre än två år äldre. 

Tjejerna rekryterades från kliniker 
som hjälper till med frågor kring de 
reproduktiva och sexuella, på 
generella hälsokliniker, på 
ungdomsprogram samt via varandra.  
De fick lämna urinprov och 
självintervju via datorn. 
 
n=738. Medelåldern var 16.5år. 

med äldre partner. Negativa attityder till kondom fanns i 
båda grupperna.  
 
Hälften av alla deltagare hade druckit alkohol senaste tre 
månaderna.  En fjärdedel av deltagarna rapporterade 
alkohol eller marijuanaanvändning innan de hade sex med 
sin fasta partner. 

Oncel, S., Kulakac, O., 

Akcan, A., Eravsar, K. 

& Dedeoglu, N. 

(2012). 

 

”Apprentices 

Knowledges and 

Attitudes about 

Sexually Transmitted 

Disease”. 

 

Sexuality & Disability 

 

Turkiet 

 

Att bestämma kunskapen och 
attityder hos lärlingar angående 
sexuellt överförbara infektioner.  

Deskriptiv tvärsnittsstudie, 
kvantitativ ansats. 
 
N=1186. Medelålder 17.41 (12-28år). 
13.2% kvinnor 
 
Alla som var på en lärlings 
träningsskola tillfrågades om att 
delta.  
 
  

Massmedia var den vanligaste källan (33,9%) för 
information om STI. Sjukvårdspersonal, vänner och lärare 
fick de också information från.  
Var 4e deltagare i studien hade någon slags kunskap om 
STI. 
Åtminstone av STI var känd för 60,9% av deltagarna.  
Vanligast (67,4%) var HIV/AIDS.  
16,4% kunde nämna ett symtom på STI.  
23.4% kunde nämna något sätt som STI kan smitta via. Av 
dem var via blod vanligast (45,8%). Ingen uppgav sexuell 
kontakt som en orsak till att få STI.  
28.1% visse att kondom kunde användas för att minska 
risken för STI.  

Rosendo da Silva, R. 

A., Cortês Nelson, A. 

R., da Silva Duarte, F. 

H., da Costa Prado, N. 

C., Rodrigo Holanda, 

J. R., & Rosendo da 

Silva Costa, D. A. 

(2016). 

Att bedöma kunskapen hos 
ungdomar som är studenter i 
grundskolan angående hur 
smittväg, prevention och 
riskbeteende när det gäller 
STI/HIV/AIDS 

Kvantitativ, deskriptiv studie.  
 
n= 222. 60% flickor.  
 
Skolorna valdes ut med 
bekvämlighetsurval. 222 elever 
behövdes för att kunna räkna med 
5% error och 95% reliabilitet.  
 

80% visste att HIV kan leda till AIDS.  
50% trodde inte en person som ser frisk ut kan ha HIV. 49% 
trodde att dela på bestick, glas och måltider kan leda till att 
HIV/AIDS smittar.  
55% visste inte ifall oralsex kan leda till HIV/AIDS och 21 % 
svarade nej.  
93% svarade att kondom kan förebygga HIV/AIDS. 
90% hade haft minst en sexuellkontakt utan kondom. 5% 
svarade att de aldrig använder kondom.  
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“Adolescent students 

knowledge about 

transmition, 

prevention and risky 

behavior related to 

STD/HIV/AIDS”.  

 

Revista De Pesquisa: 

Cuidado E 

Fundamental 

  

Brasilien 

 

 

Samkange-Zeeb, F., 

Mikolalczyk, R., & 

Zeeb, H. (2013). 

 

“Awareness and 

Knowledge of Sexually 

Transmitted Diseases 

Among Secondary 

School Students in 

Two German Cities”. 

 

Journal of 

Community Health 

  

Tyskland 

 

Att se medvetenheten och 
kunskapen om STI hos elever I 
8th grade eller över I två städer I 
Tyskland.  

Kvantitativ, Enkäter i skolor.  
 
N=1148. 55% flickor. Medianålder 15 
(12-20).  
 
8 skolor. Skolorna randomiserades 
från de utvalda städerna.  
 
 

80% upplevde sig välinformerade om sex. 27% hade haft 
sex. Medelålder för första sexet var 15år.  
90% av de som haft sex hade använt någon form av 
preventivmedel. 37% av flickorna och 51% av pojkarna hade 
använt endast kondom.  
99% hade hört talas om HIV/AIDS, 83% hade hört talas om 
hepatit, 51% hade hört talas om Syfilis, 23% hade hört om 
Klamydia, 17% hade hört talas om Gonorré och 13% om 
HPV.  
De hade fått information om sexuella problem från 
biologilektioner (78%), mamma (55%), internet och 
tidningar (35%).  
 
10% svarade fel på samtliga 4 frågor om STI, 37% svarade 
rätt på en, 43% svarade rätt på två och 10% svarade rätt på 
3 och endast ungdomar svarade rätt på alla 4. 94% visste att 
kondom kan skydda mot STI. 26% trodde att p-piller, 
endast en partner och dusch skyddade mot STI. 67% 
svarade att STI kan smitta utan att det märks och inte alltid 
har symtom 

Shoveller, J., Knight, 
R., David, W., Gilbert, 
M., & Ogilvie, G. 

Att undersöka ungdomars 
perspektiv på att använda 
STI/HIV-tester online och deras 

Kvalitativ metod, semi-strukturerade 
intervjuer. 
 

Nästan samtliga studiedeltagare beskrev att tester för 
STI/HIV online erbjöd 1) möjligheten att undvika besök på 
fysisk ungdomsmottagning 2) omedelbar information och 
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(2012). 
 
”Online Sexual Health 
Services: Examining 
Youth’s Perspectives” 
 
Canadian Journal of 
Public Health 
 
Kanada 

villighet att söka information och 
rådgivning kring sexuell hälsa 
online. 

Män och kvinnor 
15-24 år. 
n = 52 
(män: n = 38) 
(kvinnor: n = 14) 
 
Studiedeltagarna skulle vara sexuellt 
aktiva, engelsktalande, boende i 
Vancouver, och någon gång testat sig 
för eller ha för avsikt att testa sig för 
STI/HIV. 
 
Inbjudan till studie skedde via 
annons postad till kliniker, och på 
websidor (t.ex. Facebook).  

tillgång till att testa sig 3) anonymitet. 
 
Nästan samtliga studiedeltagare var positiva till information 
och rådgivning online. Bekvämt att kunna chatta hemifrån 
och snabbt får hjälp. Dock var mejltjänsten inte lika 
uppskattad då det innebar en väntetid på ett par dagar 
innan svar. 
 
Ungdomar känner sig bekanta och trygga med att använda 
denna typ av onlinetjänst. 

Tessa, C., Johnston, 

C., Kerr, T., Nguyen, 

P., Wood, E., DeBeck, 

K. & Cheng, T. (2016) 

 

“Substance patterns 

and unprotected sex 

among street-involved 

youth in Canadian 

setting: a prospective 

cohort study”. 

 

BMC Public Health 

 

Kanada 

 

Att undersöka om specifika 
substanser var associerade med 
att ha oskyddat sex hos 
ungdomar som var involverade 
på gatan.   

Gatuinvolverade ungdomar 
rekryterades till en prospektiv kohort 
studie. Datainsamling: frågeformulär  
 
Inklusionskriterier: Använt illegala 
droger annat än marijuana de 
senaste 30 dagarna, var mellan 14-
26, skrivit på samtyckesblankett, var 
gatuinvolverade (inte haft annat hem 
än gatan temporärt eller permanent 
eller haft tillgång till gatan de senaste 
6 månaderna). 
 
N=1026 
(19-23, median ålder 21) 32%kvinnor  
 
Rekrytering via studiebesök.  

58% hade haft oskyddat sex i början av studien, ytterligare 
17% hade haft oskyddat sex vid uppföljningen. 75% 
rapporterade oskyddat sex under studieperioden.  
Faktorer som identifierades för att ha oskyddat sex var: 
caucasiant ursprung, vara i en fast relation, användande av 
meth, användande av kokain, användandet av mariujana, 
användandet av ecstasy, användande av alkohol och flera 
sexpartners.  
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Uddin, M., & 

Choudhury, A. 

(2008). 

 

“Reproductive health 

awerness among 

adolscent girls in rural 

Bangladesh”. 

 

Asia-Pacific Journal 

Of Public Health 

 

Bangladesh 

 

Hypotesen i studien är att 
ungdomar av kvinnligt kön på 
landet i Bangladesh har 
inkorrekta kunskaper eller 
missuppfattar sexuell hälsa. Det 
är viktigt att få reda på vad 
ungdomarna av kvinnligt kön 
har för kunskaper, statusen på 
kunskaperna och faktorer som 
påverkar kunskaperna. Vikten av 
studien ligger i att samla in 
information som personer som 
ska utforma program för 
ungdomarna av kvinnligt kön för 
att de ska kunna utvecklas.   

Kombinerad kvalitativt och 
kvantitativ metod, deskriptiv 
tvärsnittsstudie.  
 
Sammanlagt n=920 (50% låginkomst 
och 50% höginkomst). Ålder 10-19 år 
(medelålder 14.4). 
 
 
2 unions i två olika delar av 
Bangladesh valdes ut (en låginkomst 
och en höginkomst). Hushåll valdes 
ut slumpmässigt i unions. Ungdomar 
valdes ut slumpmässig ifrån 
hushållen.  
Alla svarade på en enkät och 20 icke 
gifta och 20 gifta kvinnliga ungdomar 
intervjuades.  

85% hade tillgång till någon form av massmedia.  
13% hade felaktig kunskap och 80% hade ingen kunskap om 
fertila perioder. ¾ hade fel eller vet inte att det går att bli 
gravid efter första mensen.  
 
100% av de gifta ungdomarna planerade inte sin graviditet, 
de hade ingen kunskap om reproduktion eller fertila 
perioder. 18/20 gifta kvinnliga ungdomarna förstod inte 
varför de blev gravida. 
20% hade hört talas om STI och 69% av dem hade felaktig 
kunskap om hur de smittar. De som hade felaktig kunskap 
trodde STI beroende på Guds vilja eller onda andar.  
De som hade utbildning hade i större utsträckning hört 
talas om puberteten än de som hade ingen eller lägre 
utbildning.   
De i högre åldrar hade i större utsträckning hört talas om 
puberteten, STI, familjeplanering än de i lägre åldrar.  

van Bergen, J., Götz, 

H. M., Richardus, J. 

H., Hoebe, C. A., 

Broer, J., & Coenen, 

A., T. (2005). 

 

“Prevalence of 

urogenital Chlamydia 

trachomatis increases 

signicicantly with 

level of urbanisation 

an suggests targeted 

screening approaches: 

results from the first 

national population 

based study in the 

Netherlands”. 

 

Att beskriva prevalensen av 
klamydiainfektioner hos 15-29 
åringar (män och kvinnor) på 
landet och I stan och diskuterar 
det viktiga av screenings 
strategier för genomförande av 
det på rutin.  
 
 
 
 
 
 

Kvantitativ ansats.  
 
Strategiskt urval. 21 000 
randomiserade ungdomar i 4 
regioner fick ett provkitt för urinprov 
hemskickat.  

8383 personers urin fanns att tillgå. Klamydia fanns hos 2% 
av dem. Högre hos kvinnor än hos män.  
Klamydia fanns hos 1.7% av 15-19 åringar, 1.6% hos 20-24 
åringar och hos 2.5% av 25-29 åringarna.   
Prevalensen var signifikant lägre hos ungdomar på landet 
än hos ungdomar i stan.  
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Sexually Transmitted 

Infections 

 

Nederländerna 

 

Wolfers, M., de Zwart, 

O., & Kok, G. (2011). 

 

“Adolscents in The 

Netherlands 

Underestimate Risk 

for Sexually 

Transmitted 

Infections and Deny 

the Need fot Sexually 

Transmitted Infection 

Testing” 

 

AIDS Patient Care & 

Stds 

 

Nederländerna 

 

Att undersöka uppfattning av 
risk i relation med STI testning 
hos lägre utbildade ungdomar 
för att utveckla hur STI testning 
ska marknadsföras 

Kvantitativ ansats, 2 olika enkäter.  
 
Enkät 1: 
n= 756  
Rekryterade från 5 olika skolor. 
Bekvämlighetsurval så att olika 
nivåer av utbildning fanns med och 
lika i män och kvinnor. Medelålder 
18. Män 47.7% och kvinnor 60.1% 
 
Enkät 2:  
n=1302 
Randomiserat klusterurval på 24 
skolor och på skolorna 4 olika 
klasser. Medelålder 18.4. 43.8% var 
män.  

Enkät 1: 
Majoriteten oroade sig inte för STI, även hos de med hög 
risk. Deltagare som trots hög risk men inte hade oro 
klassades underskatta sin risk för STI. Personer som inte 
hade risk men ändå var oroliga klassades som överskatta sin 
förmåga. 77% av de med låg risk och 63% av de med hög 
risk underskattade sin förmåga att få STI. Hos dem med låg 
risk överskattade 8% sin förmåga.  
Vanligare att de med hög risk för STI hade testat sig 
tidigare. Deltagare med hög risk för STI hade lägre 
intention att testa sig inför sex med ny partner än de med 
låg eller ingen risk. Hög risk personer var mer rädda för att 
testa sig. Personer som aldrig hade testat sig var mer rädda 
för att testa sig än de som hade gjort det.  
Högrisk personer hade i större utsträckning ”inga symtom” 
som anledning till att inte testa sig. En tredje del av 
deltagarna tror att symtom alltid finns vid STI. En tredje del 
visste inte att oral eller analsex var en risk. 44% trodde att 
dusch efter sex minskade risken för STI. 38% trodde att p-
piller skyddar mot STI. 38% visste inte att STI kan orsaka 
minskad fertilitet hos kvinnor.  
 
 
Enkät 2: 
45% av de med hög risk och  54% av de med låg risk 
underskattade sin förmåga att få STI. 12% av de med ingen 
risk överskattade sin chans att få STI.  
 



 

 

 

Box 883, 721 23 Västerås Tfn: 021-10 13 00 
Box 325, 631 05 Eskilstuna Tfn: 016-15 36 00 

E-post: info@mdh.se Webb: www.mdh.se 

 


