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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund 

 

De senaste åren har antalet fall av klamydia, Humant immunbristvirus (HIV), gonorré 

och syfilis ökat i Sverige. Vad gäller klamydia och gonorré har den största ökningen 

skett bland ungdomar och unga vuxna som är i åldern 15-24 år. Effektiva förebyggande 

insatser existerar i nuläget, men antalet fall av ovanstående sexuellt överförbara 

infektioner (STI) fortsätter att öka.  

 

Syfte 

 

Syftet var att beskriva det förebyggande arbetet med att förhindra sexuellt överförbara 

infektioner bland ungdomar och unga vuxna i åldrarna 15-24 år i en storstad.  

 

Metod 

 

Studien utgick från kvalitativa intervjuer med en deskriptiv ansats. Vid två intervjuer 

medverkade två personer från verksamheterna vilket resulterade i att nio personer 

intervjuades vid sju intervjutillfällen. Inklusionskriterierna för att få medverka i studien var 

att respondenterna arbetade inom professionella verksamheter som arbetade förebyggande 

mot STI hos ungdomar och unga vuxna. Sju intervjuer genomfördes. 

 

Resultat 

 

Resultatet redovisades utifrån ett antal huvudkategorier med tillhörande underkategorier. I 

det förebyggande arbetet med att förhindra spridning av STI var utbildning, information 

och att ständigt aktualisera ämnet tre centrala begrepp. Bland annat använde 

verksamheterna sig av metoder så som utåtriktad verksamhet, massmedia, 

kondomutdelning och personliga möten för att nå målgrupperna. Resultatet visade även 

brister som respondenterna ansåg fanns i det förebyggande arbetet och vad respondenterna 

ansåg behövde utvecklas inom området.  

 

Slutsats 

 

När föreliggande studie gjordes fanns ett flertal aktörer som arbetade med att på olika sätt 

hålla frågan om STI på dagordningen. Skolan visade sig ha en betydande roll i mötet med 

ungdomar och unga vuxna. Sex- och samlevnadsundervisningen i skolan var en viktig 

grund för ungdomar och unga vuxnas sexuella hälsa samt levnadsvanor. För att förändra 

ungdomar och unga vuxnas sexuella riskbeteenden krävdes inte bara en större kunskap 

utan också en förändring av beteenden i praktiken. 

 

Nyckelord: Förebyggande arbete, sexuellt överförbara infektioner (STI), utbildning, 

information, ungdomar och unga vuxna 
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BAKGRUND  
 

Sexuellt överförbara infektioner 

Sexually Transmitted Infections (STI), översatt på svenska till sexuellt överförbara 

infektioner, är ett samlingsbegrepp för infektioner som är orsakade av virus eller 

bakterier som huvudsakligen överförs vid sexuell kontakt. STI avser Humant 

immunbristvirus (HIV), klamydia, syfilis, gonorré, kondylom (Human Papillomavirus, 

HPV), herpes samt hepatit (Smittskyddsinstitutet [SMI], 2010a). 

 

Humant immunbristvirus  

HIV orsakar HIV-infektion och aids. Viruset är ett så kallat retrovirus, vilket innebär att 

det lagras i kroppens arvsmassa. En HIV-infektion läker inte ut, utan den smittade bär 

på viruset livet ut (SMI, 2010b). Viruset kan smitta genom sexuellt umgänge (Johnson 

& Laga, 1988; Graaf & Diepersloot, 1986) och HIV finns i den smittades blod, 

slidsekret (Hart et al., 1999), sperma (Zagury et al., 1984; Ho et al., 1984) samt försats 

(Pudney, Oneta, Mayer, Seage & Anderson, 1992). HIV kan även spridas genom 

blodprodukter (Jett, Kuritsky, Katmann & Homburger, 1983) samt genom orena 

injektionskanyler (Robertson et al., 1986). Viruset kan smitta från infekterad moder till 

hennes barn under graviditet eller förlossning, samt via bröstmjölk. Ett fåtal nysmittade 

får en kort period av övergående feber, halsont samt utslag medan andra inte märker av 

att de smittats. Det kan dröja flera år från smittotillfället till dess att man blir sjuk. 

Sjukdomsbilden beror framför allt på ett nedsatt immunförsvar som orsakar andra 

infektioner, det är denna sjukdomsbild som kallas aids. Bromsmedicin finns, vilket kan 

fördröja HIV-infektionen från att övergå till aids (SMI, 2010b).  

 

Klamydia 

Klamydia orsakas av en bakterie, Chlamydia trachomatis, som kan finnas i urinrör, 

ändtarm och/eller svalg hos män och kvinnor samt i kvinnans slida (SMI, 2011a). 

Vanligast är att klamydia sprids vid vaginala samlag, analsex eller oralsex utan kondom 

(Socialstyrelsen, 2009a). Den mest kostnadseffektiva och pålitliga diagnosmetoden för 

att upptäcka klamydia är att använda en vaginalpinne för provtagning (Blake, Maldeis, 

Barnes, Hardick, Quinn, Gaydos, 2008). Enligt en studie i USA var klamydia den 

vanligaste STI:n att först bli smittad med efter sexuell debut, i snitt tre år efter debuten. 

Medelåldern för att bli smittad för första gången med klamydia var 17 år. Medelåldern 

för att för första gången drabbas av vilken STI som helst var 16 år (Tu et al., 2009). 

Enligt SMI (2011a) ger klamydiainfektionen inte alltid symtom, vilket gör att den 

smittade ofta inte vet om att den bär på klamydia. Eventuella symtom som kan visa sig 

är sveda eller klåda när man kastar vatten på grund av inflammation i urinröret. 

Flytningar från urinröret kan förekomma och infektionen kan även ge värk i lederna. 

Kvinnor kan få blödningar mellan menstruationer och under samlag (Socialstyrelsen, 

2009a). Infektionen behandlas med antibiotika och kan obehandlad ge bestående skador 

på äggledarna hos kvinnor vilket medför risk att bli steril (SMI, 2011a; Hay & Pittrof, 

2010). Män kan få inflammation i bitestiklarna om klamydiainfektionen inte behandlas 

(SMI, 2011a). 
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Syfilis 

Syfilis orsakas av en bakterie, Treponema pallidum. Bakterien kan sitta i könsorganens 

slemhinna, ändtarmen, munnen eller svalget. Bakterien kan också finnas i sår på huden 

som orsakats av bakterien och överförs vid vaginala samlag, analsex och oralsex. 

Sjukdomen kan också spridas via blod och orena injektionskanyler (Socialstyrelsen, 

2009a). Det uppstår ofta ett sår på könsorganet cirka tre veckor efter smittotillfället med 

en svullnad i motsvarande lymfkörtelområde, vanligen ljumsken. Såret läker oftast inom 

åtta veckor och kan vara så litet att det inte är kännbart, detta är primärstadiet av 

infektionen. Sekundär syfilis börjar sju till tio veckor efter smittotillfället och då ses ofta 

symtom som feber, svullna lymfkörtlar och utslag på kroppen. Alla människor får inte 

symtom i det sekundära stadiet, eller mycket lindriga sådana. Utan behandling av 

sjukdomen finns risk för allvarliga skador på exempelvis hjärta och hjärna. En blivande 

moder med obehandlad syfilis kan även smitta sitt barn via moderkakan vilket kan ge 

barnet allvarliga skador. Diagnosen syfilis ställs genom att bakterien från det primära 

såret ses i mikroskop eller genom påvisning av antikroppar mot smittämnet i blodet i 

övriga stadier. Behandlingen mot syfilis är antibiotika, oftast i form av dagliga 

injektioner under cirka två veckor, vilket leder till att sjukdomen läker ut (SMI, 2010c). 

 

Gonorré 

Gonorré orsakas av en bakterie och kan smitta vid vaginala samlag, analsex eller oralsex 

utan kondom (Socialstyrelsen, 2009a). Hos kvinnor kan bakterien finnas i slidan 

och/eller i livmoderhalsen, medan den hos både kvinnor och män kan finnas i urinröret, 

ändtarmen eller i svalget. En gonorréinfektion ger inte alltid symtom, vilket gör att 

personer inte behöver veta om att de bär på smittan. Inkubationstiden är kort, från några 

dagar upp till någon vecka. De symtom som kan visa sig är inflammation i urinröret, 

livmoderhalsen, ändtarmen, äggledarna och bitestiklarna. Bakterien kan spridas ut i 

blodet och orsaka blodförgiftning, men detta är ovanligt. Behandlingen mot gonorré är 

antibiotika som skall sättas in så tidigt som möjligt för att risken för följdsjukdomar ska 

minska (SMI, 2010d). 

 

Kondylom 

Kondylom, även benämnt Humant papillomvirus (HPV) eller könsvårtor är en vanlig 

sexuellt överförbar infektion i Sverige. Sjukdomen kan smitta via vaginalt samlag, 

analsex eller oralsex. Orsaken till sjukdomen är en grupp virus (HPV) som smittar vid 

direkt kontakt (SMI, 2011b). Vårtorna kan ibland vara svåra att se utan att en särskild 

undersökning genomförs, men oftast syns små rodnade eller hudfärgade flikiga 

förändringar runt könsorganet som kan svida, klia eller blöda måttligt (Socialstyrelsen, 

2009a). Enligt SMI (2011b) sitter dessa förändringar i allmänhet på förhuden, ollonet, 

penisskaftet eller i urinrörsmynningen hos män och på blygdläpparna, omkring urinröret 

och i slidöppningen hos kvinnor. Hos kvinnor kan dock vårtorna även sitta längre in, i 

slidan eller på livmodertappen och kan då de vara svåra att upptäcka. Vårtorna kan läka 

ut av sig själva men kan också behandlas både hos kvinnor och hos män med en etsande 

lösning som penslas på vårtorna under tre dygn (Socialstyrelsen, 2009a).  
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Vissa HPV-virus kan orsaka cancer, detta speciellt om virusinfektionen sitter kring 

livmoderhalsöppningen. Utöver vårtvirusinfektionen krävs ofta andra, delvis okända, 

bidragande faktorer för att cancer skall uppträda. Risken för cancer om vårtorna sitter på 

penis eller på de yttre kvinnliga könsorganen är liten (SMI, 2011b).  

Herpes simplex (genital) 

Herpes simplex, även kallad könsherpes, är en virusinfektion med karakteristiska blåsor 

och hudutslag. I samband med smittotillfället vandrar viruset via hudnerven till 

nervknutan där viruset lägger sig latent. Vid exempelvis stress, menstruation eller sol 

och bad kan viruset aktiveras och vandra ut till huden och slemhinnan där viruset ger 

upphov till blåsor. Viruset finns globalt med människan som enda bärare. Viruset finns i 

två närbesläktade former, Herpes simplex-virus typ 1 och Herpes simplex-virus typ 2, 

och båda kan ge upphov till blåsor på läppar och könsorgan. Personer kan endast smittas 

en gång av de båda virustyperna. Smittan är mycket vanlig, 50-90 procent av alla vuxna 

i Sverige bär på antikroppar mot Herpes simplex-virus typ 1 och cirka 15-30 procent av 

alla förstagångsgravida i Sverige bär på antikroppar mot Herpes simplex-virus typ 2. 

Herpes kan smitta via bland annat saliv, kyssar och sexuell kontakt. Viruset kan även 

överföras från mun till könsorgan (SMI, 2010e). En primärinfektion ger symtom hos 

endast ett fåtal personer. På könsorganet uppstår först en lätt rodnad och därefter 

uppstår vätskefyllda blåsor som sedan spricker och bildar sår. Såren är ofta mycket 

smärtsamma och personen kan drabbas av feber, huvudvärk och ömmande svullna 

körtlar. Primärinfektionen läker på cirka tre till fyra veckor utan medicinering. 

Reaktivering av viruset är oftast betydligt lindrigare, blåsorna uppstår på ett begränsat 

område och är mindre smärtsamma. Ett återfall av herpes simplex läker ut på sju till tio 

dygn (SMI, 2010e).  

 

Hepatit B 

Hepatit B orsakas av ett virus som kan smitta genom kroppsvätskor och samlag. Viruset 

orsakar inflammation i levern. Symtom är trötthet, nedsatt aptit och vissa personer får 

en gulaktig ton i huden. Infektionen läker i de flesta fall ut utan bestående men. Men 

cirka fem procent av de vuxna som smittas drabbas av kronisk leverinflammation och 

då med fortsatt smittsamhet. Risken för kronisk sjukdom är större ju yngre man är vid 

smittotillfället. Hepatit B i kronisk fas kan förorsaka levercancer. Det finns vaccin mot 

Hepatit B vilket ges i allt större utsträckning, framför allt till personer som löper större 

risk att smittas av viruset. Efter tre doser av vaccinet är skyddseffekten över 90 procent 

(SMI, 2011c). 

 

Hepatit C 

Hepatit C orsakas av ett virus som kan smitta via blod. Virusförekomsten är, jämfört 

med övriga delar av världen förhållandevis låg i Sverige. Globalt sett är viruset utbrett. 

Smittoämnet finns i blodet och det finns risk för spridning då smittsamt blod kommer in 

i en frisk persons blodbana, vilket exempelvis kan ske via orena injektionskanyler. I 

sällsynta fall kan viruset även spridas om smittsamt blod kommer i kontakt med sår på 

hud eller slemhinna. Risken att bli smittad vid samlag finns. Hepatit C orsakar precis 

som Hepatit B en inflammation i levern (SMI, 2010f). 
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Många som smittats får inga symtom alls medan andra drabbas av trötthet och nedsatt 

aptit. I minst 50 procent av fallen drabbas patienten av en kronisk leverinflammation 

och kan bli bärare av viruset under en längre tid, vissa bär på det hela livet. Det finns 

risk att som kronisk bärare i ett senare stadie utveckla levercirrhos eller levercancer. Det 

finns idag läkemedel som botar den kroniska inflammationen och på så sätt förebyggs 

senare komplikationer (SMI, 2010f). 

 

Sexuellt överförbara infektioner i Sverige 

Sedan år 2002 har antalet fall av klamydia, HIV, gonorré och syfilis ökat i Sverige och 

vad gäller klamydia och gonorré har den största ökningen skett bland ungdomar och 

unga vuxna som är i åldern 15-24 år (SMI, 2011d, 2011e, 2011g). Klamydiainfektion är 

idag den vanligast rapporterade STI:n i Sverige med cirka 36 800 fall under år 2010 

(SMI, 2011d). Den största ökningen av antalet anmälda fall av gonorré har skett bland 

ungdomar i åldern 15-19 år i Stockholm. År 2010 anmäldes cirka 840 fall av sjukdomen 

i Sverige, och av dessa var cirka 420 fall anmälda i Stockholm. Spridning har även setts 

av en resistent gonorrébakterie i Sverige, det vill säga att bakterien är motståndskraftig 

mot många läkemedel. Globalt är den resistenta bakterien vanlig, men i Sverige har den 

tidigare varit ovanlig (SMI, 2011e). Syfilis har de senaste åren börjat öka i antal 

sjukdomsfall från att ha legat på låga nivåer i Sverige. Ökningen sker framförallt i 

storstäder bland män som har sex med män men även bland heterosexuella (SMI, 

2011g). 

 

Ökningen av STI beror enligt Asp et al. (2009) bland annat på ett större risktagande 

bland ungdomar och unga vuxna, vilket kan bero på sämre medvetenhet om och 

minskad rädsla och respekt för STI. Att spridningstakten ökar kan även bero på ett 

större risktagande genom oskyddat samlag samt fler tillfälliga sexuella kontakter (Asp 

et al., 2009; Fenton et al., 2005).  

 

Anmälningsplikt, smittspårningsplikt och allmänfarliga sjukdomar 

Smittskyddslagen är en lag med föreskrifter om vilka åtgärder som skall riktas till skydd 

mot smittsamma sjukdomar hos människor. Lagen innehåller 54 olika sjukdomar som 

alla är anmälningspliktiga och av dessa är 24 sjukdomar klassade som allmänfarliga. De 

24 allmänfarliga sjukdomarna och ytterligare några av de anmälningspliktiga 

sjukdomarna är dessutom smittspårningspliktiga (Svensk författningssamling [SFS], 

2004:168). 

 

En allmänfarlig sjukdom beskrivs enligt SMI (2011f) som smittsam sjukdom som kan 

vara livshotande, innebära långvarig sjukdom, svårt lidande eller medföra andra 

allvarliga konsekvenser och att smittspridning går att förebygga. Socialstyrelsen har det 

övergripande ansvaret för att befolkningen i landet ska ha ett gott skydd mot 

smittsamma sjukdomar, och det är även Socialstyrelsen som har ansvar för samordning 

av olika insatser mot spridning av smittsamma sjukdomar. Socialstyrelsen arbetar 

genom föreskrifter och rekommendationer med hur lagstiftningen skall se ut och med 

att följa och vidareutveckla smittskyddsarbetet (SFS, 2004:168). 
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De STI som räknas som allmänfarliga är gonorré, hepatit, HIV, klamydia och syfilis. 

Samtliga av dessa är anmälningspliktiga och smittspårningspliktiga (SFS, 2004:168). 

Enligt Socialstyrelsen (2011a) är smittspårning ett viktigt steg i det förebyggande 

arbetet och i bekämpningsarbetet av smittsamma sjukdomar. Smittspårning bidrar till en 

ökad kunskap om sjukdomarnas förekomst i befolkningen och ger betydande kunskap 

för relevanta förebyggande insatser. Vad gäller smittspårning angående STI vill 

sjukvården ta reda på vem patienten blivit smittad av och vilka andra personer som kan 

ha blivit smittade. Detta görs för att finna personerna och kunna ge dem lämplig vård 

och för att minimera risken för vidare smittspridning. 

 

Anmälningsplikt innebär skyldighet att enligt smittskyddslagen anmäla vissa 

infektionssjukdomar, vilket innefattar STI. Detta bör göras för att kunna bevaka och 

begränsa förekomsten av vissa smittsamma sjukdomar och är en viktig del av 

smittskyddssystemet. Det är av stor vikt att samtliga berörda använder gemensamma 

kriterier vid anmälan av en sjukdom för att detta system skall fungera. Smittskyddslagen 

anger att såväl misstänkta som bekräftade fall av sjukdomar skall anmälas (SFS, 

2004:168). 

 

Historiskt perspektiv på sex- och samlevnadsundervisning 

Redan på 1800-talet då spridningen av sjukdomar som spreds via sexuell kontakt var ett 

stort problem, ställdes det krav på att något behövde göras för att förhindra vidare 

spridning. Tankar om att sjukdomarna kunde förhindras genom undervisning och 

fostran stod i kontrast mot idéer om att endast moralpredikan och bestraffning kunde 

hjälpa mot den ökade spridningen. Med tiden utvecklades mer liberala tankar kring 

utbildning och fostran. Utbildning sågs då som den främsta vägen mot minskad 

smittspridning och en ökad sexuell hälsa. Detta kom att ha stort inflytande på hur den 

svenska sexualundervisningen skulle utvecklas. År 1955 blev sexualundervisningen ett 

obligatoriskt ämne i den svenska grundskolan. Syftet var att den skulle leda till goda 

handlingar och ansvarsfulla medborgare. Formen för och innehållet i undervisningen 

har dock växlat över tid (Juvall & Chu Chu Petterson, 2005).  

 

Förebyggande arbete  

Förebyggande arbete, även kallat prevention definieras av Nationalencyklopedin (2011) 

som förebyggande åtgärder. Inom sjukvården belyser preventionsbegreppet de åtgärder 

som syftar till att bevara en god hälsa samt att förebygga att skador och sjukdomar 

uppkommer eller förvärras.  

 

Prevention omfattar flera begrepp, men i synnerhet nämns primär, sekundär och tertiär 

prevention. Preventionsnivåerna syftar till ett hälsofrämjande och sjukdoms-

förebyggande arbete, men skiljs åt då de fokuserar på olika stadium i processen. 

Primärprevention innefattar de insatser som sätts in innan sjukdomen är ett faktum 

(Pellmer & Wramner, 2007). Gällande STI kan primärprevention exempelvis vara att 

vaccinera mot HPV (Muñoz, et al., 2009) eller att använda kondom. Sekundär 

prevention syftar till de insatser som görs för att i ett tidigt skede upptäcka ohälsa och 

sätta in antibiotika (Pellmer & Wramner, 2007).  
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Gällande STI skulle detta kunna innebära provtagning för exempelvis klamydia, i syfte 

fånga upp de som smittats och i ett tidigt skede sätta in behandling (van Bergen et al., 

2004). Tertiärprevention innefattar åtgärder som sätts in för att sjukdomen inte ska 

förvärras. Gällande STI kan tertiärprevention innebära bromsmedicin för HIV-smittade 

för att försöka förhindra risken att drabbas av aids (Pellmer & Wramner, 2007).  

 

Naidoo och Willis (2007) beskriver hur prevention kan bedrivas på olika nivåer. 

Prevention sätts i ett större begrepp och inte enbart till det specifika sjukdomsförloppet. 

Författarna beskriver att sjukdomsförebyggande arbete tidigare fokuserade till största 

del på att definiera sjukdomar och förändra människors livsstil och beteende med hjälp 

av information. De menar att ett alltför individbaserat preventionsarbete endast 

fokuserar på livsstils- och beteendeförändringar och att sjukdomsförebyggande arbete 

innefattar flera nivåer. Preventionsarbete utförs på mikronivå med fokus på individer, på 

mesonivå med fokus på grupper och samhällen samt på makronivå som riktar sig till 

samhällsstrukturer. 

 

Kondom 

Kondom är ett preventivmedel som intar en särställning då den är det enda 

preventivmedel som skyddar mot både oönskad graviditet och STI. Det är en tunn hylsa 

av gummi, exempelvis latex som träs över mannens penis. Kondom kan även med 

fördel användas som komplement vid användning av preventivmedel så som p-piller, 

för att skydda mot STI (Janson & Landgren, 2010). 

 

Förebyggande arbete gällande sexuellt överförbara infektioner  

Både internationellt och i Sverige råder enighet om att förebygga smittspridningen av 

HIV. Sverige har därför anslutit sig till Förenta Nationernas [FN] överenskommelse, 

United Nations General Assembly Special On HIV and Aids (UNGASS), som antogs 

2001. UNGASS förebygger HIV och aids samt andra STI. För bland annat HIV, aids 

och klamydia finns nationella strategier för hur det förebyggande arbetet ska utföras. De 

övergripande mål som satts upp för det förebyggande arbetet är att begränsa spridningen 

av STI samt begränsa konsekvenserna för samhället och för individen gällande dessa 

infektioner (Socialstyrelsen, 2009b). 

 

SMI (2010a) menar att infektionerna kan förebyggas genom att sprida kunskap, 

rådgivning och testning. Nyckelaktörerna i det förebyggande arbetet är hälso- och 

sjukvården, skolan och delar av utbildningssystemet, ideella organisationer samt flera 

myndigheter. De belyser även vikten av att dessa aktörer tillsammans arbetar för att öka 

kunskapen om HIV och andra STI samt informerar om de konsekvenser som oskyddat 

sex kan ge. De preventiva insatserna bör omfatta hela befolkningen men grupper som är 

särskilt utsatta i samhället och således löper en stor risk att bli smittade bör prioriteras. 

Preventionsarbetet handlar om kommunikation som är riktad till befolkningen och de 

utsatta grupperna samt att vid konstaterad infektion arbeta med behandling och 

smittspårning enligt Smittskyddslagen (2004:168) (Socialstyrelsen, 2011c). Enligt Asp 

et al. (2009) finns ett antal aktörer som gör betydande insatser vad gäller 

preventionsarbete för STI, men arbetet har brister i styrning, samordning och 

uppföljning.  
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Flera länder arbetar för att förebygga spridningen av STI. En australiensisk studie tar upp 

att den australiensiska regeringen planerar att införa systematisk screening hos ungdomar i 

åldrarna upp till 24 år för att minska spridningen av klamydia. Studien förutspår att 

screening hos fler ungdomar, det vill säga att i ett tidigt skede genomföra testning, inte 

enbart av de som söker vård för problem förknippade med sex, skulle resultera i en 

minskad spridning inom tio år (Regan, Wilson & Hocking, 2008). En annan australiensisk 

studie tar upp kvinnliga ungdomars upplevelse av att införa screening inom den allmänna 

vården. Studien visade att ungdomarna skulle acceptera screening om de kände ett 

förtroende för sin behandlande läkare, men att de inte vill ha frågor som rör deras sexuella 

bakgrund. Studien visade även att ungdomar vill normalisera frågor rörande STI så att 

testning utförs beroende av ålder och inte beroende av vilka som har ett riskfyllt sexuellt 

beteende (Pavlin, Parker, Fairley, Gunn & Hocking, 2008). I en kvalitativ studie av de 

Visser (2005) tas ungdomars syn på prevention och metoder för att lära ut om 

kondomanvändning upp. Studien visade bland annat att ungdomar tycker att sexual-

undervisningen i skolan ska starta tidigare och fokusera mindre på HIV och mer på andra 

STI. De menade även att föräldrar har en betydande roll vad gäller att lära ut om sex och 

STI. Angående marknadsföringen av kondomanvändning önskade de deltagande 

ungdomarna mer lättillgänglig information, till exempel via tv, så att de ständigt påmindes 

om de risker som oskyddat samlag medför. 

 

Forskningsresultat från flera länder visar att förebyggande satsningar hjälper (Kamb et. al., 

1998; Sznitman et al., 2010; Ma et al., 2002: Kaul et al., 2002). En amerikansk studie har 

visat att korta samtal i samband med testning för STI ledde till en ökad andel som 

rapporterade hundraprocentig kondomanvändning (Kamb et. al., 1998). En annan 

amerikansk studie om samhällsbaserad screening gällande STI har visat goda resultat hos 

ungdomar som testat positivt för någon av sjukdomarna. Ungdomarna har efter att STI 

diagnostiserats fått behandling och rådgivning. Resultatet av studien visar att ungdomar 

som diagnostiserats med STI och fått rådgivning vid uppföljning, minskat antalet sexuella 

partners med 44 procent. Resultatet visade även att sannolikheten att ha sex utan kondom 

minskat med 28 procent hos dessa ungdomar. Ungdomar som visat negativt svar på STI-

testning har i motsats till de ungdomar som fått STI diagnostiserat visat en trend på att öka 

antalet sexuella partners (Sznitman et al., (2010). Preventiva satsningar riktade mot 

prostituerade då utbildning, fri testning och gratis kondomer bland annat har erbjudits, har i 

flera fall visat på mer än fördubblat kondomanvändande och en minskning av spridningen 

av STI (Ma et al., 2002: Kaul et al., 2002).  

 

Steen, Wi, Kamali och Ndowa
 
(2009) tar upp vikten av att kontrollera STI och hur detta 

kan leda till att förebygga HIV-smitta och till en förbättrad sexuell och reproduktiv 

hälsa. De menar att i länder där kontroll av STI utförts har det kunnat dokumenteras 

återföring av HIV-epidemier och stabilisering av STI-ökning. Resultatet av kontrollerna 

mäts genom minskad incidens och prevalens (Steen, Wi, Kamali & Ndowa
 
, 2009).  

 

Medlen för att uppnå resultatet anses vara: verksamhet riktad till grupper som löper stor 

risk, marknadsföra och tillhandahålla kondomer och andra preventionsmedel för STI, 

använda effektiva kliniska ingripanden och använda tillförlitliga data (Steen, Wi, 

Kamali & Ndowa
 
, 2009). Till exempel så används screening för att diagnostisera STI 

som är symtomfria.  
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Steen et al. (2009) menar att kliniska tjänster inte är tillräckliga för att nå ut till 

befolkningen då det inte är alla som bär på STI som uppsöker vård. Därför är 

uppsökande verksamhet och personlig kamratutbildning effektiva metoder för att nå ut 

till den delen av befolkningen.  

 

I en studie av Carey (1984) föreslogs ett hälso- och egenvårdsprogram för att främja hälsa 

och minska hälsorisker hos unga vuxna i USA för högskolestudenter. Tillstånd som leder 

till sjukdom och dödsfall visade sig ofta vara förknippade med livsstil. Genom att minska 

hälsorisker hoppades livslängden kunna öka, livskvaliteten förbättras och vårdkostnaderna 

minska i landet. Ovanstående författare menar att det är allmänt känt att det är under 

tonårstiden och tiden som ung vuxen som många hälsovanor bildas och anammas. Vidare 

menar de även att en persons öde vad gäller hälsa kan bli beroende av de attityder, 

beteenden och den kunskap som antagits under de första åren av självständighet. Av dessa 

skäl ansåg de att ett hälso- och egenvårdsprogram för högskolestudenter var viktigt, då 

studenter kunde anta positiva levnadsvanor för resten av livet. Syftet med utbildningen var 

att utbilda unga vuxna i hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande strategier och att 

främja en sundare livsstil och egenvård. Utbildningen kunde till exempel erbjudas av 

högskolans hälsocenter om ett sådant fanns och studenter kunde ansöka om att bli 

rådgivare. De studenter som önskade arbeta med programmet fick sedan gå en utbildning 

och välja ett område de ville arbeta med. Därefter kunde rådgivarna arbeta genom 

uppsökande verksamhet och ha personlig kamratutbildning med personer som önskade det. 

De fem områdena som fanns att välja mellan var fitness, kost, stresshantering, sexualitet 

och hälsofarliga vanor.  

 

I en studie gjord av Rieg et al. (2008) beskrivs strategier för att finna STI som inte är 

symtomatiska hos personer som har en HIV-infektion. Asymtomatiska, det vill säga 

symtomfria STI har ökat hos män som har sex med män. Strategierna innebar testning av 

urin, i rektum, struphuvudet och antikroppar i blodserum. Studien visade att unga 

människor som rökte marijuana löpte störst risk för att drabbas av asymtomatisk STI och 

att strategier för att finna asymtomatiska STI, såsom screening, behövde bli mer 

väldefinierade och användas mer frekvent för att förhindra spridning av STI. 

 

Problemformulering  

De senaste åren har antalet fall av klamydia, HIV, gonorré och syfilis ökat i Sverige och 

vad gäller klamydia och gonorré har den största ökningen skett bland ungdomar och 

unga vuxna i åldern 15-24 år (SMI, 2011d, 2011e, 2011g). Effektiva förebyggande 

insatser existerar (Förebyggande arbete gällande sexuellt överförbara infektioner, s 6) 

men antalet fall av ovanstående STI fortsätter att öka av oklara skäl. Författarna till 

föreliggande studie hade därför ett intresse av att beskriva och kartlägga det 

förebyggande arbete gällande STI som fanns. Detta för att kunna identifiera eventuella 

brister och utvecklingsmöjligheter i dessa insatser.  

 

SYFTE   

Syftet var att beskriva det förebyggande arbetet med att förhindra sexuellt överförbara 

infektioner bland ungdomar och unga vuxna i åldrarna 15-24 år i en storstad.  
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METOD 

I studien definieras personer i åldrarna 15-19 år som ungdomar och personer i åldrarna 

19-24 som unga vuxna (Asp et al. 2009) 

 

Val av metod 

Föreliggande studie baserades på kvalitativa intervjuer med deskriptiv ansats. Med en 

deskriptiv ansats menas att undersökningen används för att observera, beskriva och 

dokumentera ett fenomen och/eller hur någonting är samt få en djupare förståelse av 

vardagen, detta enligt Polit och Beck (2008). I enlighet med Kvale och Brinkmann 

(2009) finns ett samspel mellan intervjuare och respondent i en kvalitativ intervju, 

kunskap produceras socialt och intervjuarens färdigheter och ställande av frågor är 

avgörande för resultatet och materialets kvalitet. 

 

Urval 

Urvalskriterier 

Målet var att finna personer som ansågs ha kompetens och kunskap inom det valda 

problemområdet som arbetade inom professionella verksamheter, där personerna på 

olika sätt kom i kontakt med ungdomar och unga vuxna och det förebyggande arbetet 

mot STI. Detta för att se hur det preventiva arbetet kunde se ut på olika nivåer. Det 

fanns inget krav på någon specifik utbildning eller kunskap som dessa personer skulle 

ha för att få medverka i studien, mer än att de skulle tala och förstå svenska samt arbeta 

med dessa frågor bland ungdomar och unga vuxna. Det fanns heller ingen minimigräns 

gällande respondenternas arbetserfarenhet, mer än att de själva skulle anse att de hade 

arbetserfarenhet nog för att besvara studiens syfte.  

 

Undersökningsgrupp 

Totalt intervjuades nio personer som arbetade inom sju olika professionella 

verksamheter, det vill säga verksamheter som arbetade med prevention på ett officiellt 

plan där det preventiva arbetet med STI stod i fokus. Uppsökning av respondenterna 

utfördes genom att kontakta verksamhetschefer/enhetschefer/rektorer för att få förslag 

på lämpliga personer att kontakta för en eventuell intervju. Av de nio personerna som 

deltog var sju kvinnor och två män.  

 

Bortfall 

I föreliggande studie tillfrågades totalt 14 respondenter att medverka i intervjuer. Sju av 

dessa valde att inte deltaga i studien. I sex av fallen berodde detta på tidsbrist och i ett 

av fallen ansåg verksamhetens chef att de inte kunde besvara studiens syfte, därmed 

genomfördes inte intervjuerna.  
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Intervjuguide 

Frågor ställdes utifrån en i förväg utformad intervjuguide (bilaga I) med syftet att 

besvara studiens syfte. Intervjuguiden användes som ett manus, i enlighet med Kvale 

och Brinkmann (2009). Intervjun startade med ett antal frågor som ansågs vara enkla för 

respondenten att besvara, dessa berörde bland annat respondentens yrke och utbildning. 

Dessa första frågor användes för att skapa ett gott klimat och för att långsamt närma sig 

varandra i relationen som intervjuare och respondent, vilket var i enlighet med Lantz 

(2007). I enlighet med Kvale och Brinkmann (2009) innehöll intervjuguiden olika 

teman som strukturerade upp intervjun och omfattade ett antal frågor att utgå ifrån.  

 

Pilotintervju 

Innan igångsättande av intervjuer genomfördes en pilotintervju som ämnade öka 

tillförlitligheten i studien, detta i enlighet med Polit och Beck (2008). I och med 

pilotintervjun fick författarna till föreliggande studie möjlighet att testa intervjuguiden. I 

enlighet med ovan nämnda författare hjälpte pilotintervjun till att uppskatta intervjuns 

tidsåtgång, pröva intervjutekniken och den tekniska utrustningen som skulle användas 

samt uppmärksamma eventuella fel eller ändringar som borde åtgärdas i intervjuguiden. 

Respondenten fick information om att intervjun framförallt var till för att uppskatta 

intervjuns upplägg och dess tillförlitlighet och att respondenten var välkommen att 

komma med kritik om han/hon önskade. Pilotintervjun transkriberades omgående och 

kontroller gällande att intervjun svarade på studiens syfte genomfördes, i enlighet med 

Lantz (2009). Författarna till studien ansåg att pilotintervjun svarade till studiens syfte, 

varför pilotintervjun medräknades i studien. Totalt ingick sju intervjuer i studien.  

 

Genomförande 

Datainsamling 

Målet var att genomföra kvalitativa intervjuer inom urvalsgruppen. Ett informerat 

samtycke sändes ut per post till 14 verksamhetschefer, enhetschefer och rektorer för 

godkännande av genomförande av studien (Bilaga II). I samtycket efterfrågades förslag 

på passande respondenter enligt urvalsgruppen. Respondenterna erhöll sedan en e-post 

med en inbjudan att deltaga i studien. Målet var att utföra intervjuerna på 

respondenternas arbetsplats för att underlätta för respondenterna. Om respondenten 

önskade genomföra intervjun på annan plats kunde detta önskemål bemötas.  

 

Intervjuerna genomfördes under mars och april månad, år 2011. Samtliga intervjuer 

genomfördes under vardagar på respondentens arbetsplats, antingen i respondentens 

arbetsrum eller i ett konferensrum på arbetsplatsen. Miljön under intervjuerna var lugn 

och utan störande moment, i enlighet med Granskär och Höglund- Nielssen (2008). 

Båda författarna till föreliggande studie var närvarande under samtliga intervjuer och 

turades om att ställa frågor under samma intervjutillfälle. Under intervjuerna hade en av 

studiens författare en styrande roll, den styrande rollen växlade mellan studiens 

författare och intervjutillfälle. Under intervjuerna användes en ljudbandspelare med 

inbyggd mikrofon som hjälpmedel för att bevara materialet, detta i enlighet med 

Granskär och Höglund- Nielssen (2008). Intervjuerna tog cirka 20-30 minuter.  
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I enlighet med Lantz (2007) gavs respondenten innan påbörjad intervju en beskrivning 

av ramarna för intervjun. Denna beskrivning innefattade hur lång tid intervjun 

beräknades ta, hur den skulle komma att dokumenteras, hur materialet skulle komma att 

behandlas samt hur respondenten skulle kunna ta del av resultatet av studien. Vidare 

informerades respondenten om frågor som berörde konfidentialitet, att respondenten när 

som helst hade rätt att avbryta intervjun om han/hon så önskade samt att inspelat och 

transkriberat material skulle raderas efter att examensarbetet godkänts, i enlighet med 

Lantz (2007). Totalt intervjuades nio respondenter vid sju olika intervjutillfällen. Detta 

berodde på att vid två intervjutillfällen deltog två respondenter från den aktuella 

verksamheten.  

 

Bearbetning av material 

Transkribering 

I enlighet med Granskär och Höglund- Nielssen (2008) transkriberades materialet 

ordagrant från tal till skrift kort tid efter avslutad intervju. Även tankepauser och 

mellanord transkriberades. Inspelningen av intervjuerna avlyssnades och text lästes flera 

gånger för att få med samtlig information. Författarna till föreliggande studie turades 

om att transkribera genomförda intervjuer och läste sedan igenom de tillsammans.  

 

Dataanalys 

Samtliga intervjuer lästes och granskades av båda författarna till studien flera gånger, för 

att få en helhetsbild av respondenternas svar, i enlighet med Lantz (2007). Meningar och 

fraser i det transkriberade materialet som studiens författare ansåg vara relevanta för 

studiens syfte markerades och sattes in i ett analysschema. Schemat innehöll kolumner för 

meningsenhet, kondenserad meningsenhet, kod, kategori samt avslutades med tema (bilaga 

VI). Schemat användes för att strukturera upp studiens resultat. I kolumnen för 

meningsenhet sattes ordagranna citat in från det transkriberade materialet, omgivande text 

togs med så att sammanhanget kvarstod. Under kondenserad mening skrev studiens 

författare en sammanfattning av det centrala budskapet i meningsenheten och under 

kolumnen kod sammanfattades meningarna och fraserna ytterligare. När allt material satts 

in i analysschemat utformades gemensamma teman som kunde beskriva 

meningsenheternas centrala budskap, i enlighet med Lantz (2007). 

Därefter räknades schemats teman för att se vilka teman som förekom flest gånger, och 

dessa teman hjälpte till att få ihop ett resultat, i enlighet med Lantz (2007). 

 

Trovärdighet 

I enlighet med Lantz (2007) utformades en intervjuguide och en pilotintervju 

genomfördes, detta för att minska risken för misstag från författarnas sida och för att få 

svar på samtliga frågor som kunde vara av betydelse för att besvara syftet. Intervjuerna 

baserades på frivilligt medverkande och det var den verbala informationen som 

användes som underlag till slutsatser. Under intervjuerna ställdes öppna frågor så långt 

det var möjligt, dessa gick inte att besvara med orden ja eller nej, vilket författarna 

ansåg öka trovärdigheten då det inte ställdes ledande frågor.  
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Intervjuaren ifrågasatte inte respondentens svar utifrån förförståelse om sådan fanns, då 

detta kunde ha styrt intervjun mot ett i förväg bestämt mål. Genom att spela in intervjun 

minskade risken att återge respondenten felaktigt då det inspelade materialet 

transkriberades ordagrant och inte förvrängdes under bearbetningen. Under intervjuns 

gång ställdes kompletterande frågor från intervjuarna om det var något som de inte 

förstod så att informationen inte riskerade att tolkades felaktigt, i enlighet med Lantz 

(2007). 

 

Forskningsetiska överväganden 

I föreliggande studie utgick författarna från Helgessons (2006) forskningsetik som 

belyser att etiska överväganden måste göras i den vetenskapliga forskningen.  

 

Intervjuerna förutsatte frivilligt respondentskap under informerat samtycke, vilket 

innebär att respondenterna samtyckt till att deltaga i studien och besvarat de frågor som 

föreliggande studies författare hade. Respondenterna informerades skriftligt via e-post 

innan genomförandet av intervjuerna (bilaga IV) gällande vad deras medverkan innebar. 

Vid intervjutillfället delgavs respondenterna muntlig information angående studiens 

syfte, tillvägagångssätt samt att respondenten när som helst kunde avbryta deltagandet 

utan att behöva ange ett skäl till avbrytandet. Information om konfidentialitet gällande 

insamlad data gavs också, enligt text nedanför gällande konfidentialitet. Respondenterna 

delgavs även innan genomförande av intervju skriftlig (bilaga IV) och muntlig 

information gällande att intervjun spelades in på ljudbandspelare. Intervjuarna har 

endast haft tillgång till bandinspelat- samt transkriberat material och detta har raderats 

efter slutfört arbete. Muntlig information gällande att vissa fraser eventuellt skulle 

citeras i uppsatsen gavs till respondenterna. Citaten skrevs ut ordagrant med undantag 

för de tillfällen då det var ett måste för att bevara respondenternas konfidentialitet, i 

enligheter med Helgesson (2006). 

 

I enlighet med Helgesson (2006) avidentifierades intervjuerna, vilket innebar att namn 

samt andra uppgifter som lätt kunde kopplas till respondenterna togs bort vid 

transkribering. Med hänsyn till konfidentialitet förvarades kontaktuppgifter samt 

inspelat material på privata lösenordskyddade datorer, inspelat material raderades från 

ljudbandspelaren efter transkribering. Respondenternas kontaktuppgifter förvarades 

separat från inspelat och utskrivet material och efter transkribering raderades även 

inspelat material från datorerna. 

 

RESULTAT 

Totalt intervjuades nio personer som på olika sätt kom i kontakt med ungdomar och 

unga vuxna via sju olika verksamheter inom det valda problemområdet. Resultatet 

presenterades utifrån följande huvudkategorier; Anledning till spridning av STI, 

Organisationernas utseende och funktion, Samarbeten, Utbildning och information, 

Metoder för att nå ut med information, Brister samt Utveckling av det förebyggande 

arbetet. Underkategorier presenterades även under huvudkategorierna för att ge struktur 

åt resultatet.  
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Anledningar till spridning av STI 

 

Under samtliga intervjuer i studien framkom respondenternas teorier om varför 

spridningen av vissa STI ökade. Det framkom att orsakerna till smittökningen var 

många. En respondent trodde att ökningen kunde bero på hur personer mådde psykiskt. 

Respondenten menade att uppväxt och välmående påverkar hur personer tänker kring att 

skydda sig från sjukdomar så som STI.  

 

Vi mår mer eller mindre bra och vi är rustade utifrån vad vi fått när vi växer 

upp. Vi är olika bra på att ta hand om oss och tänka säkerhetstänk. Det är svårt 

att vara den perfekta, det är mänskligt att misslyckas. Vi är inte robotar. 

 

Flertalet respondenter menade att ökningen kunde bero på att man har flera sexuella 

kontakter. Andra anledningar kunde ha att göra med sex- och samlevnads-

undervisningen i skolan och dess ojämnheter. Smittökningen sades också bero på att 

ungdomar och unga vuxna inte använde kondom. 

 

Jag tror att det beror på många olika saker. Dels så tror jag att, eller man kan 

säga att man vet att antalet partners har ökat, det har man sett i under-

sökningar. Att man har fler partners innan man etablerar sig, man får barn 

senare, man har en längre period, så att säga, när man kanske träffar flera 

partners. Sen har det ju med sex- och samlevnadsundervisningen att göra som 

är väldigt ojämn sådär. Ibland är den jättebra på vissa skolor och på vissa 

skolor är den nästan obefintlig. Sen beror det ju på att man inte skyddar sig. 

Man använder inte kondom helt enkelt. 

 

Merparten av respondenterna trodde att smittökningen kunde bero på en avsaknad av 

rädsla för smitta. Framförallt uppgav flera respondenter att ungdomar och unga vuxna 

inte tycktes skrämmas av tanken på att bli drabbad av en STI.  

 

Sen är det en lite problematisk tid i livet när man är yngre och inte kan se sig 

själv som sjuk, skadad eller sårbar utan man är stark och man är frisk och man 

kommer leva hela livet.  

 

Och man är inte så rädd för klamydia, generellt sett. En del är superrädda 

förstås men andra tycker att ”ja ja men jag kan ta tabletter så är det okej sen”. 

 

Under flertalet av studiens intervjuer framkom teorier om varför STI ökar mer i 

storstäder. Flertalet respondenter menade att smittökningen i storstäder ser annorlunda 

ut än i mindre städer, då det i storstäder är mer människor i rörelse.  

 

Om jag inte har helt fel, att man har nån sån här distinktion om att man tänker att 

man bildar par senare i livet i storstäder och man föder sitt första barn senare i 

livet. 
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Det finns ju dom som har massa partners också, så, men det är klart att det blir en 

period där, där man tidigare inte har kanske fullt så många partners, singellivet är 

längre här. Och då blir det mer rörelse. 

 

Det tenderar att finnas fler unga vuxna i en stor stad som det ser ut och man flyttar 

och pluggar, så den gruppen blir större och då blir utmaningarna och strategierna 

man arbetar fram, det finns fler kanaler och det finns fler saker att göra.  

 

Kondom är det enda skyddet mot STI. Två av respondenterna samtalade kring vad det 

bristande användandet av kondom kunde bero på. Respondenterna samtalade kring hur 

kondomen sågs som ett störande moment  och kom även fram till att det verkade ha att 

göra med känslor och intimitet. Samlivets goda och onda sidor stod i kontrast mot 

varandra och kunde försvåra situationen då man förhandlade om kondomen. 

 

Sen är det ju förstås att det här med sex handlar inte om förnuft och sådär, göra 

allting enligt boken, Utan det handlar ju om känslor och då blir kondomen ett 

störande moment. 

 

Ett skäl till att man förhandlar bort kondomen är nånting som jag skulle vilja 

kalla kärlek, intimitet, närhet. Det vill säga det som vi å ena sidan pratar väldigt 

gott om och kanske har underliggande budskap om, olika sätt att ”det är bra att 

man är kär i den man ligger med” och så vidare är en sak. Samtidigt så vill vi 

tala om man ska ha säkrare sex. Ni ska skydda er och så vidare, va. Och ibland 

går inte dom här bitarna ihop riktigt. För den jag är förälskad i, attraherad av 

eller kär i har jag svårt att ladda med tanken om en STI. 

 

Organisationens utseende och funktion.  

 

Provtagning, smittspårning och behandling var en viktig del i det preventiva arbetet för 

att minska smittspridningen av STI. Tre av respondenterna uppgav att deras 

verksamheter arbetade med testning, smittspårning och behandling av STI. En av 

respondenterna berättade att man börjat med nättestning nationellt, vilket gett goda 

resultat då man i större utsträckning kunnat nå ungdomar och unga vuxna.  

 

Förra sommaren vet jag att det ökade med 27 procent killarnas testning när 

man började med nättestning. Då fångar man in fler och så vidare, va.  

 

Två av respondenterna påpekade att ungdomar och unga vuxna hör till riskgrupperna då 

till exempel klamydia har en stor spridning i denna grupp. Flertalet respondenter 

berättade om specifika insatser gentemot andra riskgrupper i samhället. Dessa 

riskgrupper ansågs vara bland annat män som har sex med män, injektionsmissbrukare, 

migranter och prostituerade.  
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Alltså att man måste säga stopp, stopp! För dom befinner sig i en fas. Dom 

kanske har en senarelagd tonårsperiod nästan. Man har liksom inte kommit ut 

förrän efter 20 år och så plötsligt öppnar sig livet för en och äntligen får man 

vara den man är och bli älskad och åtrådd och va ett litet schyst kex som är ute 

på gayklubbar och så vidare va. Det är klart att då exponerar man sig väldigt 

mycket mer för risker på ett annat sätt. 

 

Finansiering av förebyggande insatser 

Samtliga verksamheter finansierades av statliga medel, från kommun och/eller 

landsting. Två av respondenterna uppgav att de även fick medel från verksamhetens 

bolag och stiftelse. En av dessa respondenter uppgav även att de fick gåvomedel.  

 

Vi får pengar ifrån landstinget, kommunen men också ifrån stiftelsen och det 

kommer ju in gåvomedel. 

 

En av respondenterna beskrev att deras verksamhet handlade ett stadsbidrag på 145 

miljoner kronor för att finansiera det förebyggande arbetet gällande STI i landet. 

Verksamhetens uppdrag var att planera, samordna och följa upp det nationella arbetet 

gällande STI.  

 

Vi handlägger ett stort stadsbidrag som finns, delar av det går ut till landsting 

och kommuner för att stödja det här förebyggande arbetet som finns ute i landet 

och även i Stockholm. 

 

Vi har ju ett uppdrag från staten. Att planera, samordna och följa upp hela det 

nationella arbetet när det gäller att förebygga HIV och sexuellt överförbara 

infektioner. 

 

Utbildning 

Samtliga respondenter berättade om sin utbildning och hur de skaffat sig kunskap och 

erfarenhet kring hur man ska förebygga STI. Tre respondenter var utbildade till 

socionomer, två respondenter var utbildade till lärare, en respondent var utbildad till 

skolsköterska och tre respondenter var utbildade till barnmorskor. Flertalet respondenter 

poängterade att de skaffat sig kunskap kring STI och det förebyggande arbete som finns 

genom bland annat kurser som de läst på eget initiativ.  

 

Jag har en skolsköterskeutbildning och sen har jag en barnmorskeutbildning på 

det (…), jag har en gruppledarutbildning i psykodrama och en form av 

gruppterapiutbildning, sen har jag läst sexologi och gått små kurser. 

 

Samarbeten  

Ett gott samarbete verksamheter emellan var av stor vikt då det förebyggande arbetet 

gällande STI byggde på att alla inblandade verksamheter hjälptes åt. Respondenterna 

belyste vikten av att skolans och vårdens arbete gick hand i hand. Upplysning, 

information, testning och behandling var delar i detta samarbete.  
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Samarbeten under olika kampanjer var mycket vanligt, då gick alla verksamheter som 

arbetade med frågan ihop och arbetade tillsammans, till exempel under Klamydia-

måndagen, Pridefestivalen och Ung08. 

 

Och sen tycker jag också att det här med det primärpreventiva arbetet, (…) det 

här med sex- och samlevnadsundervisningen, att det också ska hänga, att den 

röda tråden ska också va att det också hänger ihop med vårdens alla insatser. 

Alltså skolan, vården, dom här arenorna ska liksom gå hand i hand och testning 

och behandling som en del i det. 

 

En av respondenterna uppgav att deras verksamhet hade som uppdrag av staten att 

samordna alla förebyggande insatser i landet. För att kunna samarbeta med andra 

verksamheter använde de sig av kontaktpersoner inom varje landsting. Kontaktpersonerna 

var länken mellan verksamheterna.  

 

Och då använder vi oss av landstingen, (…) vi har kontaktpersoner i varje 

landsting som vi träffar. Och genom dom då så kan vi föra ut våra tankar och 

idéer om vad som, vad man behöver förbättra. 

 

För att stärka ett liksidigt arbete kring STI togs nationella riktlinjer och handlingsplaner 

fram för hur man nationellt skulle förebygga och bekämpa HIV och klamydia. I dessa 

sattes mål upp för hur man inom olika verksamheter skulle fokusera sitt arbete. En av 

respondenterna poängterade att samarbete handlade om resurser. Bra resurser skapade 

möjlighet till bra samarbeten mellan skolor, ungdomsmottagningar och andra 

organisationer, menade respondenten. Flertalet respondenter berättade om HIV-

portalen, en internetsajt som var till för att sprida information samt främja samarbetet 

mellan landets verksamheter och organisationerna. På HIV-portalen kunde 

verksamheter och organisationer lägga ut rapporter, utredningar och undersökningar för 

att dela med sig av nyfunnen kunskap.  

 

Utbildning och information  

Samtliga respondenter betonade att utbildning och information var av stor vikt i arbetet 

med att förebygga STI. Utbildning och information borde enligt dessa ges till både 

ungdomar, unga vuxna samt till den personal som skulle utbilda ungdomar och unga 

vuxna i ämnet.  

 

Skolans roll  

Samtliga respondenter talade om skolans roll i arbetet med att förebygga STI. Skolan sades 

vara en bra arena för att utbilda och informera ungdomar och unga vuxna kring STI. Sex- 

och samlevnadsundervisningen i grundskola och gymnasium skulle ge ungdomar och unga 

vuxna en bra grund att stå på för att kunna upprätta en god sexuell hälsa livet ut. Att arbeta 

med sex- och samlevnadsundervisning i skolan var av värde då i stort sett alla ungdomar 

kunde nås via skolan. Skolan var den enda platsen som alla ungdomar måste besöka, 

poängterade flertalet av respondenterna. En av respondenterna underströk vikten av att 

stötta skolan i sitt arbete med sex- och samlevnadsundervisningen. 

 



17 

 

Det måste finnas skola och andra institutioner som har det här som en uppgift, 

skolan inte minst eftersom där går ju alla.  

 

Men det är min, min känsla inför skolan är väldigt mycket att finnas där, stötta, 

uppmuntra, putta på och lite sådär nypa lite i sidan och också då försöka påvisa, 

visa dom hur viktiga dom faktiskt är i sex- och samlevnadsundervisningen, det är 

det som är en viktig del för mig. 

 

I flera år har makthavare och olika verksamheter arbetat med att stärka sex- och 

samlevnadsundervisningen i skolan. Bland annat berättade två respondenter om en ny 

läroplan som skulle inledas hösten 2011, där sex- och samlevnad skulle få en större roll i 

skolans undervisning.  

 

Det är också så att vi har en helt ny läroplan nu som sparkar igång i höst, LGR11, 

för grundskolan framför allt men även för gymnasiet, där sexualitet och samlevnad 

har fått en mycket större plats. 

 

För dom makthavare vi har i dag, dom är oerhört angelägna om att sex- och 

samlevnadsundervisningen ska bli bättre och man har verkligen jobbat i flera år 

för att den så skall bli, vilket jag tycker är väldigt roligt. Även den förra 

majoriteten gjorde det, så här är man nog ganska samspelta över alla partier, men 

nu är det ju den här regeringen som sett till att det blivit av. Och det gör att vi, 

utifrån vår roll här på X också har större möjlighet att påvisa hur viktig den här 

undervisningen faktiskt är, det ger oss stöd tycker jag, väldigt mycket stöd att gå ut 

till skolan och prata om det här. 

 

Lärarna sades ha en viktig del i sex- och samlevnadsundervisningen. Flertalet respondenter 

uppgav att det därför var av stor vikt att stärka lärarnas kunskap gällande att undervisa i 

sex- och samlevnad och hur de borde förhålla sig till elevernas frågor. Lärarutbildningen 

innehöll ingen utbildning beträffande sex- och samlevnadsundervisning och flertalet 

respondenter trodde att många lärare kunde vara rädda för att undervisa i ämnet.  

  

Utan för mig handlar det om att uppmuntra, stödja och finnas till för dom när dom 

känner att dom behöver det, men också förstås att få dom att göra jobbet, för det 

handlar ibland om att man är rädd, man är rädd för det här med skillnaden mellan 

privat och personligt, man tror att man måste dela med sig av sig själv, men det 

måste man inte, man ska ens inte det! Att lära skolpersonal att generalisera för att 

individualisera en fråga. De är rädda för att få frågor som ”när knullade du senast 

fröken?” Och då måste man lära sig hur man kan svara bra på en sådan fråga och 

göra den generell. 

 

Så nånstans tänker jag att man, det är det vi lär oss när vi jobbar med det såhär att 

man får separera det, och det tror jag att lärare också behöver lära sig att jag kan 

prata om det, men det betyder inte, om jag pratar om analsex betyder det inte att 

jag har det. Det betyder bara att jag respekterar den som vill ha det.  
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Sex- och samlevnadsundervisning 

Sex- och samlevnadsundervisningen såg olika ut skolor emellan. En respondent berättade 

om sex- och samlevnadsundervisningen för eleverna på en gymnasieskola. I årskurs ett 

träffade alla elever skolsyster under ett hälsosamtal, då elev och skolsköterska tillsammans 

samtalade kring hur man borde skydda sig. I årskurs två hade skolan en halv dag med sex- 

och samlevnadsundervisning, då lärare och organisationer föreläste och svarade på frågor. 

I årskurs tre deltog eleverna i en temadag.  

 

Vi har för årskurs två, en förmiddag i sex- och samlevnadsundervisning. Det är då 

X pratar och så brukar vi ha någon från RFSL eller motsvarande som kommer och 

pratar (…) I ettan är det ingen sex- och samlevnad, det är vårt samtal då. Trean 

har vi den här ”World Contraception Day”.  

 

Flertalet respondenter belyste vikten av att låta eleverna diskutera och reflektera över 

sina kunskaper i sex- och samlevnad. En av respondenterna tog i detta sammanhang upp 

att det var bra att låta eleverna diskutera i små grupper, att de kunde känna sig trygga i 

diskussionsgrupperna och att de kunde ställa och diskutera sina frågor inom ämnet. En 

annan av respondenterna poängterade att kunskap, reflektion och diskussion var tre 

honnörsord när det gällde skolans arbete. 

 

Jag tror ju att det bästa är att skapa samtalssituationer så att säga och att skapa 

möjlighet till samtal (…) men att skapa möjlighet att få diskutera och när man 

frågar ungdomar om dom är nöjda med sex- och samlevnadsundervisningen och 

när man frågar dom vad dom vill ha mer av, så är det sällan dom säger att dom 

vill ha mer information. För det tycker dom att dom har fått då utan dom vill ha 

möjlighet att få diskutera och ska kunskapen bottna någonstans måste man få 

diskutera och prata. 

 

Alltså jag tror det viktigaste är att få till bra samtal kring sexualiteten i stort, då 

får man igång bra samtal, bra diskussioner. Gärna i mindre grupper där 

eleverna känner att deras frågor tas på allvar. 

 

Kunskap, reflektion och diskussion är tre honnörsord när det gäller det 

primärpreventiva arbetet just på skolan.  

 

En av respondenterna berättade att alla lärare inom respondentens verksamhet fått ett 

kompendium med diskussionsfrågor att utgå ifrån under klassdiskussion. 

 

Numera har vi det så att mentorerna i tvåan får av mig ett lite mer gediget 

frågeformulär som dom kan ha som underlag för diskussioner efter föreläsningen 

då. 

 

Två respondenter uppgav att de arbetade med att utbilda invandrarklasser i sex- och 

samlevnadsundervisning. Ungdomar och unga vuxna som var uppväxta i andra länder 

hade ofta inte fått samma sex- och samlevnadsundervisning som svenska ungdomar fått 

i svensk grundskola, berättade respondenterna.  
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Respondenterna berättade också att undervisningen för dessa ungdomar var mycket 

grundlig, både teoretiska och praktiska övningar, gällande exempelvis hur man skulle 

hantera en kondom. 

 

Men så har vi ju fyra invandrarklasser. Och i dom så har min kollega och jag, så 

har vi sex och samlevnad för dom flickorna. 

 

Vi har ju också preparandkurser här på skolan med invandrarungdomar där dom 

får också undervisning, dom får mycket mer grundläggande undervisning. Alltså 

precis hur man gör med kondomer, hur man sätter på och vad man behöver tänka 

på, datum alltså, allt sånt. 

 

Att använda sig av bra utbildningsmetoder för att nå ungdomar sades vara av stor vikt. 

Flertalet respondenter belyste vikten av att utbildning och information gällande STI 

behövde ske kontinuerligt. 

 

”Ungdomars sexuella hälsa” som också går igenom kunskapsbaserade metoder 

både internationellt och nationellt kring hur man kan jobba med ungdomar och 

den visar också vikten av till exempel att sex- och samlevnadsundervisningen sker 

kontinuerligt, att den är genomtänkt. För då har den effekt. Om den sker på, ett 

minst antal, att den ska vara ett visst antal timmar och den ska vara upplagd på ett 

visst sätt för att man överhuvudtaget ska kunna få någon effekt, och inte bara 

någon dag när man samlar alla ungdomar och säger att nu ska vi ha en ”sex- och 

samlevnads dag” och se på en film. Och så sätter läraren på den här filmen, så har 

man fått sin information. Haha, för resten av livet så att säga. 

 

Det är som det danska talesättet ”Man må ta det om och om igen för de sover 

allesammans, men icke samtidigt”, alltså som en pedagogisk modell, man måste 

på olika nivåer ta det om och om igen och ge tillfälle till reflektion, diskussion 

och ge kunskap. 

 

Utbildning av personal 

Tre av respondenterna uppgav att deras verksamheter arbetade med att utbilda och 

informera personal som arbetar med ungdomar och unga vuxna, så som personal inom 

skolan. Utbildningen skedde muntligt genom kurser samt skriftligt genom material. Två 

av respondenterna berättade att deras organisationer tog fram skriftligt material gällande 

utbildningsmetoder för personal för att lära ut om STI, till ungdomar och unga vuxna. 

 

Men en hel del handlar ju förstås om utbildning där vi erbjuder utbildningar 

regelbundet: grundutbildning, metodutbildningar, fördjupningsutbildningar och 

seminarium. Det är så vi lagt upp det. Och då är det framförallt blir det 

självklart skolpersonal och fritidspersonal och ungdomsmottagningspersonal 

och socialtjänstpersonal som kommer. 

 

Det är ju också vårt jobb att scanna all forskning som finns och göra den 

förståelsebar för dom som ska jobba med frågorna sen. 
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Metoder för att nå ut med information  

Utåtriktad verksamhet 

 

Samtliga respondenter uppgav att de arbetade på många olika sätt för att nå ut till 

ungdomar och unga vuxna med information angående STI. Flera av respondenterna 

berättade att de använde sig av events så som festivaler för att uppmärksamma ämnet. 

 

När man är ute och delar ut kondomer, Hultsfred tror jag att vi alltid har varit på. 

Pride, Ung08, alla de stora, där är ett visst preventivt jobb att dela ut kondomer 

och prata om STI. 

 

Samtliga respondenter var på ett eller annat sätt inblandade i att marknadsföra kampanjer 

då och då. Kampanjerna kunde rikta sig mot olika målgrupper och beroende på vilken 

målgrupp det gällde såg kampanjerna olika ut. Kampanjerna var bland annat till för att 

väcka uppmärksamhet. 

 

Utan det man gör idag mycket mer är att man nischar kampanjer, att man har 

kampanjer som vänder sig till en speciell målgrupp. Då har vi ju en hel del 

kampanjer riktade mot gayvärlden eftersom det är där smittan fortfarande, eller 

inte fortfarande, alltid har varit det största problemet. Och då gör man en kampanj 

som vänder sig specifikt till den målgruppen. Och ibland vänder man sig till 

exempel till idrottsungdomar som är speciellt idrottsintresserade och ibland vänder 

man sig till en annan publik. 

 

Och man kan säga nu att våra kampanjer handlar väldigt mycket om att nå 

målgruppen unga vuxna. Och då kan man undra varför det, och då är det ju där 

det finns mest STI och oönskade graviditeter, så därför måste vi jobba väldigt 

mycket med den målgruppen. 

 

Jag tror att man måste göra, liksom jobba på flera olika plan. Dels sånna här 

kampanjer där man väcker uppmärksamhet så att man liksom får upp ögonen för 

att till exempel HIV finns. Det är fortfarande aktuellt, vi får fler och fler personer 

som har HIV i Sverige. 

 

Ett flertal av respondenterna besökte skolor för att undervisa om sex- och samlevnad eller 

svara på frågor som elever kunde ha. Skolan beskrevs av flertalet respondenter som den 

allra viktigaste platsen för att nå ut med information till målgruppen ungdomar och unga 

vuxna.  

Så skolan är en helt avgörande plats för den här typen av information och kunskap. 

 

Ibland går vi ju ut på skolor(…)Det kan vara så att klassen är förberedd och har 

en massa frågor och ja det kan se ut på olika sätt. 

 

Flera av respondenterna uppgav att det är skolans roll att introducera ungdoms-

mottagningar för eleverna. Eleverna fick information om hur ungdomsmottagningar 

fungerar och kunde boka in ett klassbesök på en ungdomsmottagning.  

Detta kunde till exempel ske i årskurs åtta på högstadiet. 



21 

 

Att man tar emot klasser i årskurs åtta. Fast det ser lite olika ut, vissa tar emot 

årskurs åtta och andra nio. Det får man bestämma lite på varje mottagning vad 

man tycker är bäst. Men och då kommer dom hit och får information vad man kan 

få för hjälp på en ungdomsmottagning och då kommer vi ju in på det här med 

könssjukdomar och graviditeter och vad det kan innebära. 

 

Massmedia 

 

Mer än hälften av respondenterna berättade att de arbetade mycket via internet för att nå ut 

med information och för att hålla ämnet STI aktuellt. Dessa sidor kunde se olika ut 

beroende på vilken målgrupp de vände sig till. 

 

Och nu är det ju mycket webbkommunikation hos oss. Vi startar en ny sida strax 

och det är väldigt mycket kring detta. Och webb märker vi ju tar mer och mer plats 

i våran vardag. 

 

Alltså det finns några hörnstolpar. Webbkommunikationen eftersom där har vi ju 

bara webben där vi har direktkontakt med målgruppen. (…)Den kontakten och nu 

är det ju också idag har vi dragit i det här kring Facebook och allting. 

 

På flera av respondenternas internetsidor kunde besökarna ställa frågor och få svar på 

dessa av personer med utbildning inom ämnet. De kunde även ta del av rapporter angående 

STI som fanns på många olika språk. 

 

UMO.se (som är en väldigt professionell sajt) där vi bland annat har en kollega 

som svarar på frågor, barnmorskor och kuratorer, några i Sverige då. Så det är 

verkligen utbildat folk som ger svar. (…) Ja och det finns jättemycket information. 

 

En respondent beskrev att de lanserat en film som visats på biografer och som man kunde 

ladda ned via internet. I filmen medverkade kända personer och visade riskbeteenden som 

kunde leda till STI. 

 

Och ja vi har även gjort en film som har gått på SF-biograferna om att man bytte 

partner, den filmen är ju nedladdad också. Lite kända personer är det som snabbt 

byter partner, man ser ja det går väldigt fort allting. Man träffar en så är det 

samma person som går vidare liksom till nästa. 

 

En respondent berättade om en internetsida där man som besökare kunde skriva in antalet 

sexpartners man haft för att sedan få upp ett ”knull-träd” som gav en fiktiv siffra på hur 

många man egentligen hade haft sex med. Organisationen arbetade tillsammans med 

reklambyråer och andra företag som visste hur man skulle nå sin målgrupp. 

 

Knullträdet, om man går in där kan man skriva in hur många partners man har 

haft så får man upp liksom som ett träd. Så då återkommer den här satsningen på 

något sätt då, så där jobbar ju vi väldigt professionellt då med reklambyråer och 

olika företag som vet hur man ska nå målgruppen. 
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Kondomutdelning 

 

Flera av respondenterna beskrev kondomutdelning som ett välanvänt sätt att arbeta 

förebyggande med att förhindra spridning av STI. Kondomutdelningen kunde till exempel 

ske inom skolan eller ute på events så som festivaler. En av respondenterna berättade att de 

hade ett beslut inom Stockholms läns landsting att dela ut kondomer gratis till ungdomar 

upp till 25 års ålder. 

 

Och dom kan komma och hämta, det är inga problem eftersom jag har gratis 

kondomer och delar ut(…) Men på något sätt så hoppas jag att jag avdramatiserar 

det där som var när jag var ung. Att säga ordet kondom var nästan ”usch”. Fast 

det är länge sen nu. 

 

Och vi är satta att se till att så sker, så att då kan man beställa kondomer via 

oss, vi har ett stort register och vi gör en del, lite seminarium, puffar för dom 

som ska dela ut och också känna att dom är viktiga i det här. 

 

Personliga möten 

Flertalet av respondenterna uppgav att ungdomar sökte upp de olika verksamheterna 

frivilligt på grund av att de sökte hjälp gällande testning eller funderingar och svar på 

frågor. Vid mötena var det enligt respondenterna av stor vikt att kartlägga patienten.  

 

Ja att det är olika saker man kan söka för. Det kan vara renodlat att man vill ha 

p-piller eller att man kanske har frågor om kroppen, man vill testa sig. Alltså 

man har ju någonting som man kommer med. Och så utifrån det för vi ett samtal 

och ställer frågor (…) För då blir det ju att vi kartlägger lite. 

 

Dessa personliga möten beskrevs som ett mycket givande sätt att nå målgruppen med 

information och ett bra sätt för att finna ungdomar och unga vuxna som hade ett risk-

beteende som man ville förändra. 

 

Ja, då är vi ju där som barnmorskor och så att ungdomarna kan komma i 

kontakt med oss, att vi sitter lite i samtal kring, dom får ställa frågor kring det 

dom undrar över. Men mera så att det är ett möte för frågor och också då med 

information om att dom senare kan komma till oss om dom vill boka upp en tid 

för mera samtal eller provtagning eller vad det nu kan handla om. 

 

Min uppgift som jag ser den, det är i mötet med eleverna. Det personliga mötet 

som är det största för mig. Jag har ju ett hälsosamtal med alla elever i årskurs 

ett. 

 

Respondenterna var enade om att skrämselpropaganda inte var en fungerande metod.  

 

En del säger såhär: ”Men kör med skrämselpropaganda, säg liksom, peka ut, du 

kommer att…”, funkar inte det heller, va. Folk slår dövörat till, man orkar inte 

lyssna på skrämsel när man är sugen, kåt och glad. 
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En annan gemensam åsikt hos samtliga respondenter var att metoderna för att nå ut med 

information såg olika ut beroende på vilken målgrupp man ville nå.  

 

Det gäller ju att lira piano med alla fingrar va. Du kan till exempel inte säga 

samma sak till en 14-åring som till en 25-åring. Då kommer 25-åringen tycka 

att ”gud vad barnsligt” och 14-åringen skulle kunna tycka ”vad är det där för 

strange words de pratar om?” 

 

Brister i det förebyggande arbetet 

 

Samtliga av respondenterna ansåg att det fanns stora brister i det förebyggande arbetet. 

Dock hade flertalet av dem svårt att säga just var bristerna låg. Men en gemensam åsikt 

var att så länge siffrorna liksom antalet smittade personer i Sverige ökade, fanns det 

brister. 

 

Ja men så länge siffrorna ökar, då är det ju brister, tycker jag. Det är ganska 

enkelt. Men jag har jättesvårt att säga ”vad ska vi göra för att det ska 

fungera?” 

 

Brister inom egen utbildning 

 

En respondent uppgav att det fanns brister i utbildningen för sjukvårdspersonal. 

Kursinnehållet angående sex och samlevnad var mycket begränsat på sjuksköterske- och 

barnmorskeutbildningen, menade respondenten. En annan respondent menade att inte 

heller lärare fick en tillräckligt god utbildning i ämnet vilket kunde göra att de inte ville 

eller kunde beröra ämnet sex och samlevnad i skolan. 

 

Min sjuksköterskeutbildning var absolut väldigt, väldigt såhär lite (visar med 

fingrarna). Barnmorskeutbildningen, faktiskt, var inte speciellt bra heller måste 

jag säga. 

 

Det är lite konstigt. Det ingår ju inte i lärarutbildningen, det är inte 

obligatoriskt. Ja och en del lärare, och det kan man ju förstå kanske, tycker att 

dom inte är bra rustade att prata om dom här frågorna. 

 

Brister i skolundervisningen 

 

Alla respondenter utom en påpekade att bristerna framförallt låg i skolundervisningen. 

De menade att skolundervisningen borde vara en grund för att inhämta kunskap 

angående STI men att den var otillräcklig. Bristerna sades finnas på flera nivåer och 

årskurser, såväl grundskola som gymnasium. 

 

Jag tänker att sexualundervisningen i skolan är liksom nån sån här grund och 

den tycker jag inte är riktigt, riktigt hundra faktiskt. Jag tycker att den kunde 

göras mycket bättre för att få en bas som gör att vi andra, mottagningar och så, 

kan vara ett komplement till den. 
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Ja alltså, det är ju väldigt dåligt med sex- och samlevnad på gymnasiet. Det är 

jättedåligt! Fortfarande är det jättedåligt. 

 

Skolor hade under studiens gång metodfrihet vilket gör att sex- och samlevnads-

undervisningen kunde se mycket olika ut skolor emellan. Flera av respondenterna 

poängterade att vissa skolor engagerade sig mycket i sex- och samlevnadsundervisningen 

medan andra lade ned mindre tid. 

 

Och det är klart att en lärare i ett klassrum, inlåst med en grupp elever kan 

naturligtvis ha möjlighet att säga vilka korkade saker som helst och komma med 

väldigt mycket privata egna idéer och annat Så idén är väl att få någorlunda 

liknande innehåll i den undervisning som sker. Skolorna har ju metodfrihet alltså, 

dom är ju inte bundna, slaviskt bundna till några manualer. 

 

Och det kan skilja alltifrån några timmar som man lägger in under ett pass i 

årskurs åtta till att man återkommer från sjuan upp till gymnasiet beroende på 

vilket program man går på också då, va. Och det kan vara så här väldigt bra 

igenomtänkt och genomarbetat. 

 

En av respondenterna motsade sig dock delvis bristerna i sex- och 

samlevnadsundervisningen. 

 

Ja för mig är det så här att jag väldigt svårt att ställa mig till den här gnällkören 

som säger att sex- och samlevnadsundervisningen är urdålig och att lärarna inte 

gör det dom ska, jag tror inte på det. Dels tror jag inte på det och dels vet jag att 

det inte riktigt är så och dels så tror jag inte att det är ett fruktbart samarbete. Man 

kan inte samarbeta med skolan om inställningen är att dom ingenting gör. 

 

Utveckling av det förbyggande arbetet 

Samtliga respondenter var överens om att det förebyggande arbetet för att förhindra 

spridningen av STI måste utvecklas. Funderingar på vad som borde utvecklas gick hand 

i hand med de brister som respondenterna uppgett. Således kommenterade flertalet 

respondenter att sex- och samlevnadsundervisningen i skolan borde förbättras och att 

detta kunde uppnås om lärarna fick en mer fullständig utbildning inom ämnet. 

 

Framförallt att göra lärarna bekväma! Att, att dels utbilda de på utbildningen, 

jätteordentligt. Och också utbilda lärare i alltså självkännedom runt 

sexualiteten. 

 

Rätt viktigt att lärarna får en gedigen utbildning att stå på när det gäller dom 

här frågorna. Alltså en kunskapsutbildning som dom ibland, eller som nästan 

alla saknar idag. 

 

Flertalet respondenter gav även förslag på vad som kunde förbättras i den undervisning 

som elever skulle få. 
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När det gäller ungdomsgruppen så är det ju då generellt att det ska finnas en 

allmän information från skolan och att den då behöver förbättras. Man behöver 

ha bättre sex- och samlevnadsundervisning. 

 

En respondent betonade vikten av att ständigt aktualisera frågan om STI och metoder 

för att göra detta. Respondenten uttryckte hur viktigt det var att hela tiden fundera på de 

budskap man sänder ut och utveckla dessa. En annan respondent gav förslag på hur 

detta kunde genomföras. 

 

Det är också en sån här teoretisk kunskap, för att frågan ska leva måste den 

hållas på dagordningen. Och det kan man göra på många olika sätt. Med 

kampanjer eller bioreklam eller så. Och där får man ju fundera över vad det är 

för budskap man sänder ut, det är ju ständigt det vi måste fundera över och där 

kan vi ständigt bli bättre. 

 

Och man kan tidigt, så att säga, introducera till exempel kondomen. I 

begreppsvärlden och i föreställningsvärlden. Att veta och kunna, långt innan 

den ska användas. Så där har vi en idé om att introducera för att senare kunna 

försörja med kondomer, gratis upp till en viss ålder tills dess att man förutses 

vara beredd att betala dom med egna pengar. 

 

Två respondenter uppgav att utvecklingsarbetet framförallt skulle handla om att 

neutralisera ämnet STI. De menade att mer samtal kring sexualitet skulle göra det 

mindre skamfyllt. 

 

Och så tänker jag att jag tror på att prata mer om sex och sexualitet. Ju mer 

man pratar om det, ju mer man neutraliserar det och inte gör det skamfyllt, 

desto bättre är det. Så det tror jag också att man hela tiden kan jobba med. 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 

Författarna till föreliggande studie valde att göra en kvalitativ intervjustudie med 

deskriptiv ansats för att besvara studiens syfte och författarna ansåg att den valda 

metoden besvarade syftet.  Anledningen till valet var att försöka få en så utförlig 

beskrivning som möjligt på hur det förebyggande arbetet med att förhindra STI i en 

storstad kunde se ut. Ett av delmålen var att få reda på om det fanns några brister i det 

förebyggande arbetet enligt respondenterna och hur dessa brister i så fall kunde 

åtgärdas. Författarna till föreliggande studie har diskuterat om en enkätstudie hade 

kunnat ge ett mer utförligt resultat men kommit fram till att så inte är fallet, då en 

enkätstudie tenderar till att bli mer begränsad än en intervju. En enkätstudie kräver en 

stor undersökningsgrupp och då kan intervjuer vara ett alltför tidskrävande alternativ 

(Lantz, 2007). Till föreliggande studie bedömdes dock undersökningsgruppen inte vara 

för stor för att göra intervjuer (Kvale & Brinkmann, 2009). Författarna har även 

diskuterat om en forskningsöversikt hade varit en passande metod men kommit fram till 

att en forskningsöversikt inte skulle ge studien ett lika välbeskrivet och målande 

resultat. 
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Anledningen till de urvalskriterier som gjordes var att författarna till föreliggande studie 

ville beskriva det förebyggande arbete som riktar sig på liknande sätt till samtliga 

ungdomar och unga vuxna. Författarna valde därför att avgränsa urvalskriterierna till 

professionella verksamheter för att en större urvalsgrupp, till exempel innehållandes 

även föräldrar, skulle kunna bli alltför stor. 

 

Antalet intervjuer som genomfördes utgick från det mål som författarna satt upp innan 

intervjuerna påbörjades. Författarna hade som mål att genomföra sju kvalitativa 

intervjuer då de ansåg att färre intervjuer kunde innebära att studiens syfte inte kunde 

besvaras och att ett större antal än sju intervjuer skulle varit alltför tidskrävande samt att 

materialet hade kunnat bli svåranalyserat. Målet med sju intervjuer uppfylldes och 

författarna anser att syftet till studien besvarades. Dessutom medverkade två personer 

under två av de sju intervjuerna vilket författarna anser berika resultatet ytterligare då 

det sammanlagt var nio personer som svarade på intervjufrågorna. Totalt sände 

författarna ut 14 missiv och av dessa valde sju verksamheter att inte deltaga i studien. 

Fler intervjuer valdes att inte genomföras då för lite ny information förväntades 

tillkomma, i enlighet med Kvale och Brinkmann (2009). 

 

Författarna till föreliggande studie hade önskat genomföra intervjuer med personal inom 

vårdcentraler och grundskolor. Detta för att på ett så brett plan som möjligt kunna 

beskriva det förebyggande arbete som utförs för att förhindra spridningen av STI. Dock 

fick författarna inte möjlighet till att genomföra intervjuer inom dessa arenor, vilket 

diskuterats om det kunnat påverka studiens resultat.  Det hade varit intressant att se 

vilket förebyggande arbete som utförs inom dessa sektorer, och om det skiljde sig något 

från övriga respondenters svar men författarna är tveksamma till om resultatet hade 

påverkats märkbart.  

 

Inför genomförandet av intervjuerna skapades en intervjuguide (bilaga I) som ämnade 

styra upp intervjuerna och säkerställa att de frågor som författarna till studien ansåg 

vara de viktigaste för att besvara syftet inte glömdes bort. Intervjuguiden användes olika 

mycket i de olika intervjusituationerna. Vid några av de genomförda intervjuerna kom 

den väl till hands då de svar som respondenterna gav inte ansågs vara tillräckligt 

uttömmande. Vid resterande intervjuer ansågs intervjuguiden vara överflödig då 

respondenterna gav utförliga svar. Dessa olikheter diskuterades om de ha påverkat 

resultatet. 

 

En pilotintervju genomfördes, i enlighet med Kvale & Brinkmann (2009), med en 

person som arbetade inom primärvården med området STI och oönskade graviditeter 

hos ungdomar och unga vuxna. Då denna persons kunskap och erfarenhet ansågs vara 

av hög kvalitet av författarna till studien valdes pilotintervjun att medräknas i resultatet. 

Pilotintervjun ansågs alltså besvara studiens syfte. Författarna till föreliggande studie 

såg pilotintervjun som en givande erfarenhet inför kommande intervjuer. I och med 

denna blev författarna uppmärksammade på vilka svårigheter som kunde uppstå under 

intervjun, till exempel att intervjun snabbt kan ta en annan riktning än den som från 

början var tänkt. Under pilotintervjun kom därför den i förväg utformade intervjuguiden 

väl till hands. Författarna upplevde att pilotintervjun gav övning i hur man som 

intervjuare följde upp respondentens svar och ställde kompletterande frågor.  
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Efter att kompletterande frågor ställts ansåg författarna att de fått tillräckligt 

uttömmande svar och därav ansågs inte olikheterna i respondenternas svar ha påverkat 

resultatet negativt. 

 

Samtliga genomförda intervjuer påbörjades genom att intervjuarna ställde så kallade 

uppvärmningsfrågor som hade som syfte att starta en dialog mellan intervjuare och 

respondenter. Dessa frågor kunde handla om respondenternas utbildning, 

arbetslivserfarenhet eller arbetsuppgift inom verksamheten. Författarna till föreliggande 

studie ansåg dessa frågor användbara då de tycktes vara förhållandevis enkla för 

respondenterna att besvara och för att de gav möjlighet till kompletterande frågor så att 

dialogen förflöt smidigt. I enlighet med Polit & Beck (2008) gjorde det halv-

strukturerade tillvägagångssättet att dialogen mellan intervjuare och respondent förflöt 

utan hinder och att svaren som respondenterna gav var väl beskrivande. 

 

Intervjuerna hade beräknats ta cirka 20-30 minuter, vilket respondenterna fått 

information om innan påbörjad intervju. Två av de sju genomförda intervjuerna drog 

dock ut på tiden och tog nästan en timme att genomföra. Författarna har diskuterat om 

längden på dessa två intervjuer har påverkat resultatet. Under de två längre intervjuerna 

användes intervjuguiden mindre och författarna behövde endast ställa några få 

kompletterande frågor, då de ansåg att respondenternas svar var mycket uttömmande. 

Längden på intervjuerna anses av författarna möjligtvis kunna bero på att 

verksamheterna arbetar på en bredare front än resterande fem verksamheter. 

Författarna har diskuterat om intervjuguiden innehöll för många frågor då det vid vissa 

intervjuer tog längre tid än beräknat att få svar på samtliga frågor som författarna ansåg 

vara viktiga för att besvara syftet. Dock hade ett avbrytande av intervjuerna enligt 

författarna inte varit att föredra då detta kunde ha uteslutit viktig information och 

därmed delar av resultatet och författarna till föreliggande studie anser att de längre 

intervjuerna berikat resultatet ytterligare. 

 

I enlighet med Lantz (2007) genomfördes sex av de sju intervjuerna i avskilda rum, utan 

störande ljud och moment. Under den sjunde intervjun var det vid ett tillfälle en 

mobiltelefon som ringde men detta ansågs inte påverka resultatet av intervjun. Samtliga 

intervjuer genomfördes på respondenternas respektive arbetsplatser. Författarna till 

föreliggande studie var nöjda med de platser man utfört intervjuerna på och ansåg att 

tillförlitligheten inte blivit negativt påverkad av intervjumiljön. 

 

Under de genomförda intervjuerna medverkade båda författarna till föreliggande studie 

som intervjuare. Detta bedömdes vara positivt då det fanns möjlighet att stötta varandra 

i rollen som intervjuare och om det uppstod en avsaknad av frågor under intervjuerna. 

Även transkriberingen genomfördes av båda författarna. Transkriberingen var ett 

tidskrävande arbete då författarna valt att ta hjälp av ett analysschema (bilaga VI). 

Författarna anser att analysschemat gjorde att resultatet strukturerades på ett enkelt sätt 

och att det underlättade mycket då studiens författare skrev ihop resultatet. 

Analysschemat bidrog enligt författarna även till att förutfattade meningar inte uppstod 

då samtliga meningsenheter fick ett nummer och således inte förbisågs. Författarna har 

diskuterat om tillförlitligheten skulle kunna minskat då de meningsenheter som valdes 

ut till analysschemat togs ur sitt sammanhang och blev möjliga att missförstå.  
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För att lösa detta möjliga problem tog författarna med omgivande text till 

meningsenheten i ett försök att behålla meningsenhetens centrala budskap. Författarna 

anser därför att tillförlitligheten är hög men att resultatet inte kan generaliseras då 

undersökningsgruppen är för liten för att svara för en större grupp människors åsikter. 

 

Resultatdiskussion 

I resultatet framkom att ett brett förebyggande arbete av STI bedrevs på flera fronter. Dock 

visade statistiken att antalet fall av klamydia, HIV, gonorré och syfilis ökade (SMI, 2010a). 

Steen, Wi, Kamali och Ndowa (2009) belyste vikten av att kontrollera STI, de menade att i 

länder där kontroll av STI utförts såg man återföring av HIV-epidemier och stabilisering av 

STI-ökning. Författarna till föreliggande studie såg intresse i att diskutera detta då det 

förebyggande arbetet i Sverige passade in på artikelns beskrivning av hur det förebyggande 

arbetet skulle utföras, genom bland annat verksamheter riktade till grupper som löpte stor 

risk att smittas samt marknadsföra och tillhandahålla kondomer. Varför steg då antalet 

smittade av STI i Sverige? Samtliga respondenter var konfunderade över detta. I resultatet 

framkom flera teorier om varför antalet smittade av STI har ökat. Samtliga respondenter 

diskuterade att ökningen kunde bero på ett annat levnadssätt hos ungdomar, det var 

vanligare att ha flera partners och tillfälliga sexuella kontakter, singellivet var längre och 

man etablerade sig senare i livet. Det samtalades även om att ungdomar hade mindre 

respekt och rädsla för STI, vilket flera av respondenterna trodde kunde bero på att sex- och 

samlevnadsundervisningen var av olika kvalitet på skolor samt att det samtalades mindre 

om framför allt HIV. Flera respondenter påpekade att vissa ungdomar hade stor respekt för 

STI medan andra ansåg det inte var så farligt med exempelvis klamydia, då det kunde lösas 

enkelt med en antibiotikakur. Asp et al. (2009) stärkte påståendet om att ungdomar hade ett 

ökat riskbeteende samt att deras rädsla och respekt för STI minskat de senaste åren.  

 

Samtliga respondenter betonade vikten av det personliga mötet och samtalets funktion. De 

menade att det var av stor vikt att ta vara på de tillfällen som gavs då ungdomar eller unga 

vuxna kom för att exempelvis testa sig, att då kartlägga patienten och utreda om personen i 

fråga hade ett sexuellt riskbeteende. Samtliga respondenter poängterade att 

skrämselpropaganda inte var att föredra. Istället menade de att man skulle ge ungdomar 

och unga vuxna saklig information på en individuell nivå, känna av vilken information som 

kunde vara av vikt för just den personen att bli upplyst kring. Kamp et al. (1998) stärkte 

samtalets roll, deras studie visade att korta samtal i samband med testning för STI ledde till 

en ökad andel som rapporterade hundraprocentig kondomanvändning. En annan studie 

utförd av Sznitsman et al. (2010) stärkte även samtalets roll då deras studie visade att då 

ungdomar eller unga vuxna fått rådgivning då de drabbats av någon form av STI ledde 

detta till att de minskat antalet sexuella partners med 44 procent. Detta tydde på ett mindre 

risktagande hos dessa ungdomar.  

 

Testning, smittspårning och behandling visade sig vara tre viktiga delar i det förebyggande 

arbetet emot STI, vilket samtliga respondenter tog upp. Tre av respondenterna uppgav att 

deras verksamheter arbetade utifrån ovanstående beskrivna insatser. I resultatet framkom 

även att nättestning gett goda resultat då nättestning ökade killars testning med 27 procent 

under år 2010. Författarna till studien såg intresse i att diskutera nättestningens positiva 

och negativa konsekvenser. Det positiva med nättestning, vilket en av respondenterna 

poängterade, var att man kunde nå ett större antal ungdomar och unga vuxna.  



29 

 

Men kunde nättestning ha en negativ effekt då ungdomar och unga vuxna inte fick samma 

chans till samtal och rådgivning kring sina sexuella vanor?  

 

I resultatet framkom skolans centrala roll för att förebygga STI. Samtliga respondenter 

betonade att skolan hade en central roll då det var den enda plats där man kunde komma i 

kontakt med i stort sett alla ungdomar. Att förbättra och stärka sex- och samlevnads-

undervisningen i skolan var en gemensam åsikt bland respondenterna. Sex- och 

samlevnadsundervisningen skulle ge ungdomar och unga vuxna en grund för att livet ut 

kunna upprätthålla ett hälsosamt sexuellt förhållningsätt. Sex- och samlevnads-

undervisningen stärktes av Carey (1984) som i sin studie tog upp vikten av att informera 

och utbilda ungdomar och unga vuxna i hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 

strategier. Ovanstående författare menade att det var under tonårstiden och tiden som ung 

vuxen som många hälsovanor bildades och anammades.  

 

Skolan och sex- och samlevnadsundervisningen skulle även introducera ungdoms-

mottagningen för ungdomar och unga vuxna, för att de skulle veta vart de kunde vända sig 

med frågor, för testning och hjälp med att få preventivmedel. Det visade sig därför vara 

viktigt att skolan och ungdomsmottagningen hade ett gott samarbete. Flertalet av 

respondenterna uppgav att de besökte skolor för att informera om bland annat ungdoms-

mottagningens arbete och för att svara på frågor. En av respondenterna uppgav att deras 

verksamhet även tog emot klassbesök. En av respondenterna delgav däremot att samarbetet 

mellan skola och ungdomsmottagning kunde vara svårt då ungdomsmottagningarna i en 

storstad var hårt belastade och inte alltid hade tid för klassbesök. En av respondenterna 

poängterade att samarbetet mellan dessa aktörer kunde stärkas med hjälp av större resurser.  

 

Samtliga respondenter diskuterade skolans roll och flertalet respondenter poängterade 

brister i sex och samlevnadsundervisningen. Författarna har under studiens gång ställt sig 

frågan hur det kommer sig att sex- och samlevnadsundervisning varit ett obligatoriskt 

ämne i den svenska grundskolan sedan 1955 (Juvall & Chu Chu Petterson, 2005), men att 

det fram till och med år 2011 inte ingick utbildning för lärarna hur de skulle undervisa i 

detta ämne. Då skolan sades ha en sådan central roll, med möjlighet att ge ungdomar och 

unga vuxna information i detta ämne var det enligt samtliga respondenter ett dilemma att 

lärarna under sin utbildning inte stärks i sin roll för att undervisa och samtala kring sex- 

och samlevnad.  

 

Flertalet respondenter samtalade kring speciella riskgrupper i samhället, varav en av dessa 

riskgrupper sades vara migranter. Två av respondenterna uppgav att deras verksamhet hade 

speciell sex- och samlevnadsundervisning för migranter som var mer grundläggande, då 

dessa ungdomar och unga vuxna i flera fall inte fått sex- och samlevnadsundervisning i 

grundskolan, om de inte bott i Sverige. En annan respondent uppgav att deras verksamhet 

arbetade med uppsökande verksamhet som riktade sig mot prostituerade. Prostituerade 

uppgavs av flertalet respondenter som en riskgrupp som var i behov av speciella insatser, 

vilket även stärktes av Rieg et al. (2008). Respondenten berättade att barnmorskor gick ut 

och mötte prostituerade och erbjöd dem testning, information, preventivmedel och stöd. 

Utåtriktat arbete i den formen stärks av flera studier, preventiva satsningar på utbildning, 

fri testning och gratis kondomer resulterade i mer än fördubblad kondomanvändning och 

minskad spridning av STI bland prostituerade (Ma et al., 2002; Kaul et al., 2002). 
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Förebyggande insatser i denna form: utbildning, fri testning och gratis kondomer var 

insatser som även riktar sig emot ungdomar och unga vuxna. Studiens författare såg ett 

intresse i att diskutera om dessa insatser har liknande effekt på ungdomar och unga vuxna, 

vilket var svårt att svara på eftersom antalet smittade i olika former av STI ökade.  

Utåtriktad verksamhet av olika slag samtalade samtliga respondenter om. Flertalet 

respondenter uppgav att de var ute på olika events och gav information, svarade på frågor 

och delade ut kondomer. Utåtriktat arbete sades vara av stor vikt då man fick chansen att 

nå de individer som inte besökte exempelvis ungdomsmottagningen, vilket även stärks av 

Steen et al. (2009). Samtliga respondenter diskuterade även kampanjers roll för att 

aktualisera och påminna om STI. Att aktualisera STI och framför allt HIV var samtliga 

respondenter eniga om. Att ständigt hålla frågan på dagordningen var en viktig del i det 

förebyggande arbetet. De Visser (2005) tog i sin studie upp ungdomars syn på det 

förebyggande arbetet mot STI. Ungdomarna i studien poängterade att de ville ha mer 

lättillgänglig information till exempel via tv, så att de ständigt påmindes om riskerna som 

oskyddat samlag kunde medföra. Detta tydde på att ungdomar, unga vuxna och 

professionella inom området är eniga om att STI ständigt måste aktualiseras.  

 

Slutsats 

I det förebyggande arbetet med att förhindra spridning av STI var utbildning, 

information och att ständigt aktualisera ämnet tre centrala begrepp. Under studiens gång 

var det ett flertal aktörer som arbetade med att på olika sätt hålla frågan om STI på 

dagordningen. Detta skedde bland annat genom utåtriktat arbete, kondomutdelning och 

informationsmaterial. Skolan visade sig ha en betydande roll i mötet med ungdomar och 

unga vuxna. Sex- och samlevnadsundervisningen i skolan visade sig vara en viktig 

grund för ungdomar och unga vuxnas sexuella hälsa och levnadsvanor. Utvecklingen av 

sex- och samlevnadsundervisningen i skolan gick hand i hand med lärares utbildning 

och kunskap inom ämnet. För att förändra ungdomar och unga vuxnas sexuella 

riskbeteenden krävdes inte bara en större kunskap hos individen utan också en 

förändring i praktiken.  

 

Fortsatta studier  

Författarna till föreliggande studie ansåg att det fanns klara indikationer på att fortsätta 

studierna inom detta område. Att forska kring ungdomar och unga vuxnas syn på STI och 

sexuella levnadsvanor skulle kunna ge svar på varför ett antal STI fortsatte öka i Sverige, 

trots att förebyggande insatser existerade. Detta för att förhoppningsvis finna verktyg som 

kunde stoppa ökningen av STI bland ungdomar och unga vuxna.  
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Intervjuguide Bilaga I 

 

Temaområden och exempelfrågor 

 

- Uppvärmningsfrågor  

o Hur gammal är Du? 

o Berätta lite om din bakgrund, utbildning och yrkeserfarenhet osv. 

 

- Typ av information/arbete med att förhindra STI 

o Vilken typ av information gällande STI ger Ni till ungdomar? 

o Hur arbetar Ni för att förebygga smittspridning av STI hos ungdomar? 

o Vilka STI motarbetar Ni? 

o Har Ni sett någon statistik/resultat på det arbete Ni utför i förhållande till 

smittspridning? 

o Vilken hjälp får Ni från t.ex. regeringen/staten/riskdagen med ert arbete? 

o Hur finansieras Er verksamhet? 

 

- Kommunikation (metod för att nå ut till ungdomar) 

o Hur når Ni ut till ungdomarna/ Hur får ungdomarna ta del av informationen? 

o Vilka metoder har Ni sett varit mest effektiva? 

 

- Orsak till smittspridning 

o Varför tror Du att smittspridningen av STI ökar i Sverige bland ungdomar? 

 

- Påverkan i yngre och äldre åldrar 

o Hur skiljer sig STI mellan åldrarna? 

o Hur tror Du att man kan påverka yngre personer (15+) på bästa sätt i 

jämförelse med äldre (-24)? 

 

-  respondentens syn på preventivt arbete 

o Hur ser Du på det förebyggande arbetet som finns idag? 

o Hur tycker Du att det förebyggande arbetet har förändrats under de senaste 

tio åren? 

o Vilka falluckor tror Du att det finns för ungdomarna? 

o Vad kan Du se för brister med det förebyggande arbetet? 

o Vad anser Du saknas i det förebyggande arbetet mot STI? 

o Hur tror Du att ungdomar ser på STI? 

o Har Du något annat du vill delge oss? 

 

 

 

 



 

Adressat Bilaga II 

Verksamhet Stockholm, datum 

Adress 

Postnummer ORT 

 

Hej! 

Vi heter Leontine Eriksson och Sara Wester och studerar till sjuksköterskor vid 

Sophiahemmet Högskola i Stockholm, termin 5. Vi skall under denna termin genomföra ett 

examensarbete omfattande 15 högskolepoäng (10 poäng). Vi är därför intresserade av att få 

genomföra en intervju med en person inom X som Du anser har kunskap inom vårt valda 

problemområde som berör sexuellt överförbara infektioner och den information som ges ut 

till ungdomar (15-24 år) angående dessa. 

 

Syftet är att beskriva preventionsarbetet med att förhindra sexuellt överförbara infektioner 

bland ungdomar i åldrarna 15-24 år. 

 

Med vår studie hoppas vi kunna få information om hur Ni arbetar för att förhindra 

spridningen av sexuellt överförbara infektioner. Exempelvis kommer vi att beröra frågor 

angående metoden att nå ut med information och vilken typ av information som kommer ut 

till ungdomar. 

 

Vi har tänkt använda oss av kvalitativa intervjuer med en öppen struktur, vilket innebär att 

vi samtalar kring ett antal teman och förhoppningsvis leder detta till en givande dialog mer 

än ett uppradande av frågor. Vi strävar efter att genomföra intervjun på plats och kommer 

att ta hjälp av en bandspelare med inbyggd mikrofon för att bevara informationen vi får ta 

del av och kunna bearbeta denna. Intervjun beräknas ta cirka 20- 30 minuter. 

 

I vår studie följer vi etiska riktlinjer vilka för Er som respondenter innebär att: 

o Deltagandet i studien är frivilligt. 

o  Respondenten innan påbörjad intervju kommer att få skriva under ett informerat 

samtycke som berör intervjun och det etiska ställningstagandet. 

o  Respondenten försäkras om att han/hon när som helst har rätt att avbryta intervjun 

och att han/hon har rätt att läsa igenom och godkänna materialet. 

o All information om respondenterna kommer att hanteras konfidentiellt så att 

otillbörliga ej kommer åt denna. 

o Allt material endast ämnar användas till denna studie och inte kommer att lånas ut 

för annat bruk och efter avslutad studie kommer inspelat material att förstöras. 

 

Med vänlig hälsning 

Sophiahemmet Högskola 

 

Leontine Eriksson   Telefonnummer: XXX- XXX XX XX 

Sara Wester             Telefonnummer: XXX-XXX XX XX 

E-postadresser: leontine.eriksson@stud.shh.se, sara.wester@stud.shh.se 

 

Handledare:  Namn Efternamn, E-postadress 

Telefonnummer: XX- XXX XX XX 

mailto:leontine.eriksson@stud.shh.se
mailto:sara.wester@stud.shh.se


 

 

Bilaga III 

 

Jag godkänner härmed att Leontine Eriksson och Sara Wester får utföra studien ”Att 

beskriva det förebyggande arbetet med att förhindra sexuellt överförbara infektioner bland 

ungdomar i åldrarna 15-24 år i en storstad” på X under tidsperioden februari - juni 2011. 

 

 

______________________________ 

Ort, datum 

 

______________________________ 

Namnteckning, Verksamhetschef/ Enhetschef/ Rektor 

 

______________________________ 

Namnförtydligande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga IV 

 

    Stockholm, 2011-XX-XX 

 

Hej! 

Vi heter Leontine Eriksson och Sara Wester och studerar till sjuksköterskor vid 

Sophiahemmet Högskola i Stockholm, termin 5. Vi skall under denna termin genomföra ett 

examensarbete omfattande 15 högskolepoäng (10 poäng). Vi är därför intresserade av att få 

genomföra en intervju med Er som berör sexuellt överförbara infektioner och den 

information som ges ut till ungdomar (15-24 år) angående dessa. 

 

Syftet är att beskriva det förebyggande arbetet med att förhindra sexuellt överförbara 

infektioner bland ungdomar i åldrarna 15-24 år i en storstad. 

 

Med vår studie hoppas vi kunna få information om hur Ni arbetar för att förhindra 

spridningen av sexuellt överförbara infektioner. Exempelvis kommer vi att beröra frågor 

angående metoden att nå ut med information och vilken typ av information som kommer ut 

till ungdomar. 

 

Vi har tänkt använda oss av kvalitativa intervjuer med en öppen struktur, vilket innebär att 

vi samtalar kring ett antal teman och förhoppningsvis leder detta till en givande dialog mer 

än ett uppradande av frågor. Vi strävar efter att genomföra intervjun på plats och kommer 

att ta hjälp av en bandspelare med inbyggd mikrofon för att bevara informationen vi får ta 

del av och kunna bearbeta denna. Intervjun beräknas ta cirka 20-30 minuter. 

 

I vår studie följer vi etiska riktlinjer vilka för Er som intervjuperson innebär att: 

o Ert deltagande i studien är frivilligt. 

o Innan påbörjad intervju kommer Ni att få skriva under ett informerat samtycke som 

berör intervjun och det etiska ställningstagandet. 

o Ni försäkras om att Ni när som helst har rätt att avbryta intervjun och att Ni har rätt 

att läsa igenom och godkänna materialet. 

o All information om Er kommer att hanteras konfidentiellt så att otillbörliga ej 

kommer åt denna. 

o Allt material endast ämnar användas till denna studie och inte kommer att lånas ut 

för annat bruk och efter avslutad studie kommer inspelat material att förstöras. 

 

Med vänlig hälsning 

Sophiahemmet Högskola 

 

Leontine Eriksson Telefonnummer: XXX- XXX XX XX 

 

Sara Wester      Telefonnummer: XXX- XXX XX XX 

 

E-postadresser: leontine.eriksson@stud.shh.se, sara.wester@stud.shh.se 

 

Handledare:    Förnamn Efternamn, E-postadress 

 Telefonnummer: XX- XXX XX X

mailto:leontine.eriksson@stud.shh.se
mailto:sara.wester@stud.shh.se


 

 

Bilaga V 

 

Till verksamhetschef/ enhetschef/ rektor 

Förnamn Efternamn 

Organisation 

 

Vi heter Leontine Eriksson och Sara Wester och studerar till sjuksköterskor vid 

Sophiahemmet Högskola i Stockholm, termin 5. Vi skall genomföra ett examensarbete 

omfattande 15 högskolepoäng (10 poäng). Vi är därför intresserade av att få genomföra en 

intervju med en person inom X som Ni anser har kunskap inom vårt valda problemområde 

som berör sexuellt överförbara infektioner och den information som ges ut till ungdomar 

(15-24 år) angående dessa.  

 

Om Du godkänner att studien genomförs vid X är vi tacksamma för din underskrift av 

denna bilaga som därefter returneras i bifogat svarskuvert. Om Du känner dig tveksam till 

att studien genomförs vid X är vi tacksamma för besked om detta. Har du ytterligare frågor 

rörande undersökningen är Du välkommen att kontakta oss eller vår handledare. 

 

Vänlig hälsning, 

 

 

_____________________________ _____________________________ 

Students namnteckning  Students namnteckning  

 

_____________________________ _____________________________ 

Students namnförtydligande Students namnförtydligande 

 

____________________________ _____________________________ 

Students telefonnummer  Students telefonnummer  

 

____________________________ _____________________________ 

Students E-postadress  Students E-postadress  

 

 

 

______________________________   

Handledares namnteckning 

    

______________________________   

Handledares namnförtydligande 

 

______________________________   

Handledares telefonnummer 

 



 

Bilaga VI 

 
Intervjutext 
meningsenhet  

Kondenserad 
meningsenhet  

Kod  Kategori  Tema  
 

När vi går ut sådär på 
skolor är det nog oftare på 
gymnasieskolor men 
annars har vi ju också 
klassbesök, att dom 
kommer hit och det 
uppdraget har alla 
ungdomsmottagningar. 

Besöker oftast 
gymnasieskolor. Alla 
ungdomsmottagningar 
har som uppdrag att ta 
emot klassbesök. 

Utbildar elever både på 
skolan och genom 
klassbesök. 

Metoder för att nå ut 
med information i 
skolan och på 
ungdomsmottagning. 

Metoder för att nå ut 
med information. 
 

 


