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SAMMANFATTNING 

Klamydia är en av flera sexuellt överförbara sjukdomar som ingår i Smittskyddslagen och kan 

behandlas om man upptäcker den, annars finns risk för infertilitet.  Klamydiainfektionen ökar 

i dagens samhälle och ungdomar mellan 15-24 år är en speciellt utsatt riskgrupp. Uppsatsens 

syfte var att undersöka vilken kunskap ungdomar uttrycker att de har om klamydiainfektion 

och hur de hanterar denna för att undvika smitta. Författarna har valt en kvalitativ ansats som 

grund och gjorde enskilda intervjuer med 12 ungdomar, varav sju killar och fem tjejer i åldern 

15-19 år. Resultatet av intervjuerna har analyserats utifrån innehållsanalys. I resultatet 

framkom följande kategorier: Vet hur behandling sker men väljer att distansera sina känslor, 

Kunskap leder till större medvetenhet men leder inte alltid till förändrat beteende, 

Preventivmedel och skydd ska finnas men inte synas och Ansvaret läggs på den andre, men 

tas oftast av tjejerna och den sista kategorin Attityder till sex är beroende av alla andras 

uppfattning och rykten. 

Det genomgripande temat som framkom i resultat var att grupptryck och ”sociala spel” 

påverkar ungdomars ansvarstagande och syn på konsekvenser i samband med 

klamydiainfektion och sex. 

Vi har sett att ungdomar har kunskaper kring klamydia men de kan inte alltid använda sina 

kunskaper på ett korrekt sätt, eftersom deras konsekvenstänkande fortfarande är under 

utveckling. Dessutom hade det sociala spelet mellan ungdomarna stor inverkan på deras sätt 

att agera. Detta låg till grund för att ungdomarna inte använder kondom vid tillfälliga sexuella 

kontakter. 

Nyckelord: klamydia, ungdomar, kunskap, preventivmedel och sexualitet. 
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INLEDNING  
Vi är två barnmorskestudenter som valt att skriva om vilka kunskaper ungdomar uttrycker om 

klamydiainfektion samt hur dem hanterar kunskapen. 

Under vår praktik ute på olika ungdomsmottagningar och barnmorskemottagningar har vårt 

intresse för ungdomars sexualvanor väckts. Klamydia ökar bland dagens ungdomar och det 

finns många olika förklaringar varför. Vi upplever ungdomars kunskaper om klamydia  

varierande likaså hur dem diskuterar kring sex och samlevnad.  
 

BAKGRUND 
Varje människas livsvärld är den konkreta verkligheten som den enskilde individen möter 

genom sina levda erfarenheter. Därför är det viktigt att möta och se den enskilde personen i 

den värld som han/hon befinner sig i för att försöka förstå varför personen tänker och agerar 

på ett visst sätt i en särskild situation. 

En helhetssyn i vården skapas genom ett möte mellan vårdare och patient. Det är genom 

relationen mellan dessa två parter som patienten får kraft och möjlighet att uttrycka sina 

behov, problem och levda erfarenheter (Dahlberg, 1993). 

 

Flera studier från olika perspektiv visar att normen i samhället fortfarande idag ger budskapet 

att tjejer inte bör vara för krävande, bör inte ta initiativ när det gäller sexualitet med tillfälliga 

partners och framför allt inte visa att de själva känner lust och längtan efter att ha sex 

(Holland, Ramazanoglu, Sharpe, & Thomson, 2004). Däremot förväntas killar vara aktiva, att 

ta för sig och vara framåt. De förväntas tycka att sex är spännande och kul för att sedan gå 

vidare till nästa sexuella kontakt. Av alla sociala grupper är det troligtvis killarna som står för 

det största risktagandet i det dagliga livet. För att bevisa sin mandom testar de sina gränser 

genom att dricka alkohol, att ta droger samt att ta sexuella risker. Tjejer uppfostras tidigt till 

att undvika faror och får tidigt lära sig att på grund av deras kön lätt kan utsättas för sexuella 

påhopp (Christiansson, 2004). 

Att en sexuellt överförbar sjukdom exempelvis klamydia är vanligt förekommande och går att 

bota med antibiotika gör att ungdomarna ser den som lindrig. Ungdomar tror inte att risken är 

stor att de själva skall smittas och att de själva skall få en könssjukdom. Trots att de vet 

konsekvenserna av en könssjukdom utsätter sig ändå ungdomarna för flera olika sexuella 

kontakter (Hammarlund, Lundgren & Nyström, 2008). 

 

 

Sexuellt överförbara sjukdomar 
Klamydia är en sexuellt överförbar sjukdom. Sexuellt överförbara sjukdomar förkortas enligt 

engelskans Sexually Transmitted Diseases, STD. Dock har det synonyma begreppet STI 

Sexually Transmitted Infections har kommit att bli mer vanligt i engelskspråkig 

litteratur. STD skiljer sig från andra smittsamma sjukdomar på grund av att smittämnet 

förstörs när det kommer utanför kroppen. Smittämnet måste därför överföras direkt från 

slemhinna till slemhinna och ibland också via blod. De sexuellt överförda infektionerna ger 

ofta obetydliga eller inga besvär alls. Därför kan mannen eller kvinnan vara bärare av en 

infektion under lång tid utan att veta om det och under den tiden hinna föra smittan vidare till 

fler. Smittämnet kan vara bakterie, virus eller en liten parasit. Sjukdomar som orsakas av en 

bakterie kan botas med antibiotika (Stockholms läns landsting, 2009). 
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Klamydiainfektion definieras enligt Nationalencyklopedin (2009a) som en infektion som är 

orsakad av bakterien Chlamydia Trachomatis. Bakterien finns i urinröret, hos kvinnor även i 

slidan/livmoderhalsen, och ibland i ändtarm och/eller svalg samt smittar vid samlag och andra 

oskyddade sexuella kontakter. 

Enligt Smittskyddsinstitutet (2009) är klamydia den vanligast rapporterade sexuellt 

överförbara sjukdomen i Sverige. Inkubationstiden är kort, några dygn till någon vecka. 

Bakterien förökar sig dock ibland långsamt och kan ligga vilande i flera år i cellerna Många 

som smittas av klamydia märker inte att de har sjukdomen, eftersom smittan ofta inte ger 

några symtom alls. Klamydiainfektionen kan aktiveras vid missfall, abort, förlossning och vid 

spiralinsättning. Detta innebär att infektionen kan uppkomma även i en fast relation utan att 

någon av partnerna nyligen haft en annan sexuell relation (Faxelid, Hogg, Kaplan & Nissen, 

2001).  

Eventuella symtom yttrar sig först efter 1-3 veckor efter en oskyddad sexuell kontakt och ger 

främst symtom med sveda/klåda när man kissar, beroende på inflammation i urinröret. 

Kvinnor som inte behandlas kan få bestående skador på äggledarna med risk för infertliltet, 

och män kan få inflammation i bitestiklarna. Både män och kvinnor riskerar även att få 

ögoninfektion och ledbesvär. Barn kan smittas under förlossningen och få ögoninfektion eller 

lunginflammation, om mamman har klamydia. Hos kvinnor är äggledarskador den vanligaste 

orsaken till infertilitet och den i särklass vanligaste orsaken till dessa skador är en tidigare 

klamydiainfektion (Gottlieb & Schoultz, 2004). 

 

Provtagning och behandling 

Diagnos ställs främst genom påvisande av smittämnet i urin, urinrör, livmoderhals, svalg eller 

ändtarm (Smittskyddsinstitutet, 2009).  Proven är näst intill tillförlitiga, det vill säga personen 

kan ha klamydia, fast det tagna provet inte visade detta. Klamydiaprovet blir positivt tidigast 

en vecka efter smittotillfället.  

Test rekommenderas när man haft oskyddat samlag med ny partner och en andra kontroll efter 

1-3 veckor efter en tillfälligt oskyddad sexuell kontakt (Örebro Läns Landsting, 2009b).  

Infektionen behandlas med antibiotika och om detta sker snabbt efter smittillfället är risken 

för följdsjukdomar liten (Örebro Läns Landsting, 2009b). Om personen har stadigt sällskap 

får partnern efter provtagning också behandling med antibiotika, även om klamydiabakterien 

inte kan påvisas (Faxelid, et al., 2001). Kondom ger ett relativt säkert skydd mot klamydia 

och andra sexuellt överförbara sjukdomar, om kondomen är hel och används under hela 

samlaget. Eftersom många kan ha klamydia utan att veta om det, och detta kan leda till 

problem senare i livet, är det viktigt att personer som har anledning att befara att de kan vara 

smittade låter undersöka sig inom sjukvården. Cristianson (2003) har via sin studie kommit 

fram till att man avstår från att testa på grund av skam, fruktan för smärtsam undersökning 

och rädsla för positivt provsvar.   

 

Smittskyddslagen 

I Smittskyddslagen (2004:168) ingår de sexuellt överförbara infektionerna gonorré, klamydia 

Syfilis, HIV och hepatit B. Klamydiainfektion klassas enligt smittskyddslagen som 

allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget samt till 
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Smittskyddsinstitutet. Klamydiainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom och finns från 

och med 1988 med i smittskyddslagen. Det innebär att man som vårdpersonal är skyldig 

enligt smittskyddslagen att ta reda på hur den smittade har blivit smittad och vem mer som 

kan vara smittad eller blivit utsatt för smitta.  

Kontaktspårning för att finna smittade är viktig, och därför obligatorisk. Partnerspårningen 

vid klamydiainfektion bör omfatta uppgifter om partner de senaste sex månaderna, om detta 

inte är uppenbart onödigt, men det kan finnas skäl till att gå längre bak i tiden vid 

symtomatisk infektion med oklar smittotidpunkt. När partner behandlas ska det alltid ske med 

föregående provtagning, undersökning och information. Vid klamydiainfektion bör partner i 

pågående sexuella relationer prov tas och behandlas vid det första besöket. Detsamma gäller 

för tidigare partner som har symtom. Provsvar behöver då inte inväntas före behandling 

(Ekdahl & Giesecke, 2003). 

Samhället skall erbjuda kostnadsfri undersökning och behandling till den enskilde. Den 

person som är smittad är således skyldig att följa läkarens eller barnmorskans föreskrifter och 

behandling samt hjälpa till med att spåra smittan. Alla människor har ett särskilt ansvar inför 

varandra detta för att begränsa spridningen av STD. Tillfälliga och okända sexkontakter kan 

öka risken för att få klamydia. En annan möjlighet till säkrare sex är kyssar och intima 

smekningar (petting) utan samlag. Oralsex utan kondom är inte en garanti för att slippa bli 

smittad av STD (Örebro Läns landsting, 2009a). 

 

Spridning och anmälan av Klamydia 

Sedan 1997 har antalet klamydiafall ökat i Sverige. Under 2007 rapporterades 47 101 

personer som var smittade av klamydia. Det är en ökning med 45 procent jämfört med 2006. 

De flesta smittade är unga, medelåldern för kvinnor var 21,5 år och för män 24 år. 

Åldersgruppen 15 – 24 år har flest klamydiasmittade.  En förklaring till ökningen kan vara en 

ökning av antal personer som testar sig och en sann ökad prevalens av klamydia i 

befolkningen (Smittskyddsinstitutet, 2009).  

 Nedan finns en tabell från Smittskyddsinstitutet där man ser ökningen av klamydia från 1997 

till 2008 (Smittskyddsinstitutet, 2009). 

Enligt Novak (2006) står de unga kvinnorna för 73 procent av samtliga klamydiatester på 

ungdomsmottagning. Detta på grund av att många killar tyckte att det var oerhört psykiskt 
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påfrestande att vänta på provsvaret. Det som gör det enklare för killarna att testa sig är att 

köpa klamydiatest via Internet och testa sig själv. Resultatet i studien av Tebb, Pantell, 

Wibbelsman, et al. (2005) visade även där att killarna inte uppsökte ungdomsmottagning utan 

att det var tjejerna som stod för den största delen när det gällde att testa sig mot klamydia. 

 

Ungdomarnas sexualitet och sociala spel 

“Sexuality is a central aspect of being human throughout life and encompasses sex, gender 

identities and roles, sexual orientation, eroticism, pleasure, intimacy and reproduction. 

Sexuality is experienced and expressed in thoughts, fantasies, desires, beliefs, attitudes, 

values, behaviours, practices, roles and relationships. While sexuality can include all of these 

dimensions, not all of them are always experienced or expressed. Sexuality is influenced by 

the interaction of biological, psychological, social, economic, political, cultural, ethical, 

legal, historical, religious and spiritual factors.” (WHO, 2006) 

 

Enligt Nationalencyklopedin (2009b) innefattar sexualitet alla känslor och beteenden som 

påverkas av könsdriften. Sexualiteten utvecklas främst under puberteten och finns där hela 

livet. 

 

“Sexual health is influenced by a complex web of factors ranging from sexual behaviour and 

attitudes and societal factors, to biological risk and genetic predisposition. It encompasses 

the problems of HIV and STIs/RTIs, unintended pregnancy and abortion, infertility and 

cancer resulting from STIs, and sexual dysfunction..” (WHO, 2006) 

 

Enligt Lundberg (2002) kretsar ungdomars tankar och frågor i stor utsträckning kring 

sexualitet. Sexualiteten skall emotionellt och praktiskt integrera i ungdomars personlighet och 

vardag. Sexualmoralen är strängare för flickor och kvinnor än för pojkar och män. Flickor har 

traditionellts ”skyddats” mot sexualitetens faror genom att uppmärksammas på dess risker 

snarare än att de uppmuntras att lära känna sig själva med en förmåga till sexuell upplevelse. 

Lundberg skriver vidare att de första och tidiga heterosexuella samlagen har ungdomar 

generellt för sin egen skull snarare än för parrelationens skull. Detta på grund av nyfikenhet, 

hur sexualiteten känns. Första samlaget är ett av flera led i ungdomarnas psykosexuella 

mognadsprocess. Samlagsdebuten sker i allt lägre åldrar nu än vad det gjorde för 30 år sedan. 

Nu ligger medianåldern för kvinnor på 16,5 år och för männen 16,8 år. 

 

Liknande resultat framkommer även i en rapport av Holland, et al. (2004) som konstaterar att 

ungdomars sexuella mognadsprocess innehåller att experimentera, och praktisera. Unga 

kvinnor upplever det som att den sexualundervisning de får i skolan och från deras föräldrar 

riktar in sig på att skydda dem att sex som kunna vara farligt. Killarna däremot upplever att de 

blir upplärda att ta makt och ha kontroll över sitt sexliv.  

Vilka personer riskerar att få en klamydiainfektion? Diane, Sipkin, Gillam och Bisset Grady 

(2003) hade som syfte med deras studie att se vilka riskfaktorerna var för att drabbas av 

klamydia. Deras resultat visade att de personer som var yngre än 25 år, personer som hade en 

tidig sexualdebut, personer som hade mer än en sexualpartner hade högre risker att bli 

smittade. Samma resultat kom även Ford, Jaccard, Millstein och Miller (2004) och Upchurch, 

Mason, Kasunoki och Johnson Kriechbaum (2004) fram till. I studierna dras slutsatsen att det 

krävs interventioner för att fånga upp ungdomarna och ta reda på deras beteenden som gör att 

antalet klamydiafall minskas. 
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I en studie talar ungdomar om attityder och värderingar kring tillfälliga sexuella partners, de 

spelar ett spel där reglerna inte är uttalade men alla vet hur de skall följas. Främst killarna 

accepterar reglerna för att inte gå miste om en tillfällig sexuell kontakt.  En av dessa regler är 

att när tjejen eller killen träffas vid en tillfällig kontakt inte har en tanke på en sexuell 

handling. En annan viktig del i spelet är känslan av spontanitet, att samlaget skall vara 

oplanerat.  En allvarlig konsekvens av deras spontanitet är att killarna inte tar med sig 

kondomer eftersom detta avslöjar vad avsikten är, känslorna hämmas över att partnern skulle 

vara unik och noga utvald. Ungdomar använder kondom som ett graviditetsskydd i högre grad 

än som ett skydd för sin sexuella hälsa. Genom att använda kondomen i preventivt syfte för en 

oönskad graviditet kan exempelvis flickorna fortsätta vara sexuellt spontana utan att förstöra 

sitt rykte (Hammarlund, Lundgren & Nyström, 2008).   

 

Häggström-Nordin, Hanson och Tydén (2002), visar på att medianåldern för samlagsdebut 

ligger på 15 år och 25 procent av ungdomarna är alkoholpåverkade vid debuten, av dessa hade 

endast 51 procent använt preventivmedel jämfört med de ungdomar som inte hade varit 

alkoholpåverkade under samlagsdebuten använde 83 procent preventivmedel 

 

Christianson, Johansson, Emmelin och Westman (2003) kom i sin studie fram till att 

ungdomarna sällan använde kondom. Män förväntade sig att det var kvinnan som avgjorde 

om de skulle använda kondom eller inte. Synen på att bli smittad var att kvinnorna kände 

skuld medan männen funderade på vart de hade blivit smittade. 

 

Forsberg (2000) har studerat preventivmedelsanvändning bland ungdomar, de preventivmedel 

som används är i första hand p-piller och kondom. Det är vanligare att kondom används vid 

samlagsdebuten medan p-piller är vanligare längre fram i exempelvis i ett förhållande. 

 

När det gäller kunskapen om olika sexuellt överförbara könssjukdomar så visade en studie av 

Gökengin, Yamarzhan, Özkaya, et al. (2003) att ungdomarna hade flest kunskaper om AIDS 

och HIV och kunde inte lika mycket om klamydia, hur sjukdomen smittar, visar sig och 

konsekvenser av den. Författarna menar att den kunskapen var bristfällig. Den kunskap dem 

hade fick dem från media och kompisar. De flesta av studenterna 84, 7 procent ansåg att den 

bästa förebyggande åtgärden var att ha ett personligt ansvar. 

Tvärtemot visar resultatet i studien av Leighton, Louis, Farshy, Aral, Turner, Lindberg och 

Sonestein (2002) att även om männen hade oskyddat sex så ansåg dem sig inte själva som 

riskgrupper för att få en sexuellt överförbar sjukdom.  

Flera undersökningar visar på betydelsen av ålder för sexuell debut, kön och social 

tillhörighet när det gäller att skydda sig på ett bra sätt. Att skydda sig mot STD ses bland 

annat i Crosby och Danner (2008) och Hall, Hogben, Carlton, Liddon och Koumans (2008) av 

ungdomarna som ”a big hassle”, något som kommer i vägen mellan paret och inte något som 

ses som viktigt för dem båda.  

 

„„it would be a big hassle to do the things necessary to completely protect yourself from 

getting an STD.” (Crosby & Danner, 2008, s. 312) 
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PROBLEMFORMULERING 
Då data tydligt visar att antalet fall med klamydia har ökat finns många tankar och 

funderingar på vad som ligger bakom denna ökning av infektionen som är allvarligare än vad 

många tror och som i värsta fall kan leda till infertilitet. Flertalet studier visar även vilka 

riskfaktorer som finns och som kan leda till att bli smittad av klamydia. Men hur tänker då en 

ung tjej eller ung kille om en klamydia infektion?  

Vi hoppas att få större inblick i hur ungdomarnas livsvärld ser ut och vilken kunskap de har 

kring klamydiainfektion och hur de hanterar den. Detta för att vi som barnmorskor ska kunna 

bemöta ungdomarna på ett professionellt sätt. 

 

 

SYFTE 
Syftet är att undersöka vilken kunskap ungdomar uttrycker att de har om klamydiainfektion 

och hur de hanterar denna för att undvika smitta. 

 

 

FRÅGESTÄLLNINGAR 
Vad vet ungdomar om klamydia?  

Vilken syn har ungdomar på klamydia?   

Vad tänker en ungdom på när han/hon har oskyddat samlag?  

Vilka tankar har dom kring kondomanvändning?  

Varifrån inhämtar ungdomarna sina kunskaper?  

Hur skulle ungdomarna vilja få/hitta information?  

Vilken information önskas?  

 

Kompletterande frågor ställdes under intervjuernas gång, var god se Bilaga, 2. 

 

 

METOD  
Vi har valt att göra en kvalitativ metod med en induktiv ansats detta för att försöka förstå 

ungdomarnas situation och livsvärld (Dahlberg, 1993). Med den kvalitativa metoden får vi en 

möjlighet att försöka få insikt och förståelse för olika individers sociala verklighet. Vi får då 

en ökad förståelse för varför människor reagerar och handlar på ett visst sätt samt vilka tankar 

och känslor som ligger till grund för olika beteenden. Vår studie bygger således på en 

kvalitativ innehållsanalys som kännetecknas av att forskaren systematiskt och stegvis 

klassificerar materialet för att lättare kunna identifiera mönster och tema, där målet är att 

beskriva specifika problem (Forsberg & Wengström, 2003). Denna forskningsmetod används 

när målet är att förstå den enskilde människans erfarenheter (Polit, Beck & Hungler, 2001).  
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Datainsamling 

Vi har använt oss av insamlat datamaterial genom intervjuer med elever från högstadiet och 

gymnasiet i åldern 16-19 år. Enda kriterierna för att få vara med i studien var att ungdomarna 

skulle vara svensktalande och att de skulle ha fyllt 15 år, då lagen säger att man inte får 

genomföra samlag innan 15 års ålder (Brottsbalken, 1962:700).  

Först avsågs att enbart intervjua killar på gymnasiet. Därför togs den första kontakten med 

gymnasiet per telefon med biträdande rektor som informerades om uppsatsens syfte och vår 

önskan att få intervjua några av eleverna. Vi togs emot med stor entusiasm och rektor skulle 

även informera skolsköterska och kurator om studien. Detta för att eleverna skulle ha 

möjlighet att få stöttning och hjälp om intervjuerna skulle väcka tankar och känslor senare hos 

eleverna som de skulle behöva reda ut.  

 

Kontakt med ungdomarna togs först via telefon med deras lärare, för att därefter försöka få 

möjlighet att träffa dem.  Även skriftlig information delades ut till eleverna, var god se bilaga. 

De elever som ville bli intervjuade har frivilligt gått med på det och de visste även att de när 

som helst under uppsatsens gång kunna hoppa av studien. 

Intervjuerna skedde genom en redan utarbetad frågeguide men också möjlighet för egna 

frågor och även möjlighet för den enskilde ungdomen att ta upp tankar och funderingar som 

inte tidigare under intervjun hade berörts. Intervjuernas utformning var således flexibel, det 

innebar att justeringar under intervjun var tillåtna (Polit & Beck, 2008). 

 

Efter intervjuerna med killarna väcktes vår nyfikenhet ytterligare och intresset för hur tjejer 

skulle resonera kring kunskaper om klamydia och om det skulle finnas några likheter eller 

skillnader. Därför togs även kontakt med en högstadieskola där fem stycken 16 åriga tjejer 

intervjuades. En lärare hjälpte oss att kontakta rektorn och även vid detta tillfälle fick tjejerna 

både skriftlig och muntlig information om studien och de elever som blev intervjuade ställde 

frivilligt upp på detta. Samma frågeguide användes när tjejerna intervjuades och de valdes ut 

av deras lärare. 

 

 

Genomförande 

Vi började med att läsa in oss på ämnet och skrev ner frågeställningar utifrån syftet.  

Kompletterande frågor ställdes under intervjuns gång. Dessa tilläggsfrågor är nu 

kompletterade i frågeguiden (var god se bilaga 2). Det var endast killarna som fick frågan om 

deras sexliv hade påverkats av deras flytt hemifrån. Detta eftersom tjejerna fortfarande bodde 

hemma. Innan de enskilda intervjuerna fick informanterna muntlig information kring studiens 

syfte och etiska aspekter i grupp. Därefter fick informanterna även skriftlig information (var 

god se bilaga 1) och de fick lämna samtycke genom påskrift av informationsbrevet.  

 

Författarna blev tilldelade ett varsitt rum och hade inte möjlighet att själva styra över vart 

intervjuerna skulle äga rum. På gymnasieskolan blev vi tilldelade lärarrummet och elevernas 

vilorum. Båda rummen hölls stängda för andra ändamål än för intervjuerna. På 

högstadieskolan fick författarna två jämförbara grupprum även de stängda och otillgängliga 

för andra. Intervjuerna spelades in och varade i cirka 30 minuter, de transkriberades av 

författarna och analyserades därefter.  
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Dataanalys 

De enskilda intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och 

Lundman (2008). Den kvalitativa forskningsintervjun syftar till att försöka förstå världen 

utifrån intervjupersonens synvinkel, det innebär att förstå individen ur hans/hennes levda 

vardagsvärld (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

Analysarbetet inleddes med att hela texten lästes igenom flertalet gånger av båda författarna, 

detta för att vi skulle få en känsla för textens helhet. Meningar eller fraser som innehöll 

relevant information från frågeställningarna och syftet plockas ut av var och en, för att sedan 

diskuteras. Det är viktigt att sammanhanget kvarstår, därför måste omgivande text finnas kvar 

(Graneheim & Lundman, 2004). Det kondenserade materialet grupperades av oss tillsammans 

i subkategorier och kategorier som återspeglade de centrala dragen i intervjuerna. 

Kontinuerlig kontakt med handledare har förts under arbetets gång samt kontinuerlig 

utvärdering av analysarbetet. 

Kategorierna utgjorde det beskrivande, manifesta innehållet i arbetet. Slutligen framkom ett 

tema, en tolkande nivå som sammanbinder kategorierna med subkategorier till resultatets 

helhet. Genom att tolka innehållets mening kan en djupare förståelse nås (Graneheim & 

Lundman, 2008).  

 

Analysprocessens olika steg beskrivs övergripande i bilaga, 3. 

 

I resultatet redovisas informanternas svar gruppvis. Valda citat redovisas i den löpande texten 

för att bättre kunna lyfta fram och peka på hur informanterna tänker. Citaten efterföljs av ett P 

eller ett F vilket står för pojke respektive flicka. Detta trots att vi i det övriga arbetet 

benämner killar och tjejer.  
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ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
Enligt rådande bestämmelser för magisteruppsats vid Högskolan i Borås behövs ej tillstånd 

begäras för studien. Den etiska avvägningen för vår studie grundade sig framför allt på fyra 

etiska aspekter. När det gäller valet av forskningsprojekt eller problem ville vi genom detta 

arbete få en ökad förståelse för att som legitimerade barnmorskor förstå ungdomarna och 

tillgodose deras behov. Vi valde att fokusera på individuella intervjuer dels för att 

anonymiteten skulle kunna säkerställas men också för att ingen enskild person skulle komma 

att känna sig utelämnad då frågorna var av personlig karaktär. Informanternas lärare bistod 

med urvalet. De fick information om studiens syfte och om att deltagandet var frivilligt och 

att intervjumaterialet skulle behandlas konfidentiellt. Informanterna fick också skriftlig 

information (var god se bilaga 1) där de fick ge sitt skriftliga medgivande till studien. 

Deltagandet har därför grundats på informerat samtycke och autonomiprincipen och 

konfidentialitet. Den information som framkom i respektive intervju kommer inte att kunna 

spåras till den enskilda informanten. Detta har varit extra viktigt att ta hänsyn till eftersom 

antalet informanter var få och en del av deras svar har citerats i löpande text i resultatdelen 

(Statens offentliga utredningar, SOU 1999:4). Allt material kommer att förstöras efter att 

uppsatsen skrivits klart, i enlighet med personuppgiftslagen (Svensk författningssamling, SFS 

1998:204). 

 

 

Ansvaret för forskningens konsekvenser är oerhört viktigt att tänka på samt forskarens ansvar 

att följa den vetenskapliga utvecklingen. Forskaren skall ha ett ansvar vilket innebär att 

omsorgsfullt kunna bedöma forskningens konsekvenser och dessutom att ha förmågan att 

kunna informera om dessa. I detta fall informerades skolsköterska och kurator på de 

respektive skolorna om studien och dess innehåll. Detta för att det skulle finnas en god 

förberedelse och ett bra stöd om någon av informanterna tyckte sig behöva det efter intervjun. 

Alla inom hälso- och sjukvården bär ett ansvar att följa den vetenskapliga utvecklingen för att 

på ett beprövat sätt ge den enskilde patienten en god och säker vård (Statens offentliga 

utredningar, SOU 1999:4). 
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RESULTAT 
I studien har sju killar i åldern 17-19 år samt fem stycken 16-åriga tjejer i ett mindre samhälle 

i mellersta Sverige intervjuats. Samtliga killar gick på gymnasiet och hade flyttat hemifrån, de 

delade boende med en eller flera jämnåriga killar. Samtliga tjejer gick på högstadiet och 

bodde fortfarande hemma hos sina föräldrar. Både killarna och tjejerna hade svensk härkomst 

och i samtliga intervjuer framgick det att de hade haft erfarenhet av heterosexuella 

förhållanden. 

 

I resultatet framkom fem kategorier med tillhörande subkategorier var god se bilaga, 3.  

 

 

Vet hur behandling sker men väljer att distansera sina känslor  

Har kunskap om att behandling finns och vem man kan få hjälp av 

Alla ungdomarna hade nyligen fått information av barnmorska eller skolsköterska om 

klamydiainfektion, därför visste alla var de skulle gå för att testa sig och eventuellt få 

behandling. Nästan alla visste att klamydia smittades genom sexuell kontakt och att 

klamydiaprovet tas genom ett urinprov. Ett flertal av tjejerna visste också att en bomullspinne 

förs upp i slidan. 

 

Samtliga manliga informanter men bara en kvinnlig informant hade fått sin kunskap från 

skolsköterskor. Nästan alla tjejer men bara en kille hade fått sin information från 

ungdomsmottagningens barnmorskor. Hälften av killarna ansåg att det borde vara mer 

information kring just klamydia än information generellt kring STD, här angav man att skälet 

till detta var på grund av sterilitetsrisken. 

 

”Öhh man går väl till barnmorskan och blir preparerad….” (P) 

 

 

Olika sätt att förhålla sig till kunskap 

Alla visste några konsekvenser av klamydia, bland annat visste de att infektionen kunde leda 

till sterilitet. Däremot kunde bara några tjejer och killar uppge något symtom. Några av 

tjejerna berättade att man kunde ha klamydia utan att veta om det och nästan alla i grupperna 

uppgav klåda som ett symtom på infektion. 

 

Skillnader sågs mellan kill- och tjejgruppen angående riskfaktorer. Endast en av killarna 

kopplade samman oskyddat sex som en riskfaktor och de övriga informanterna kunde inte 

uppge några riskfaktorer eller situationer som skulle kunna öka risken. Drygt hälften av 

tjejerna i gruppen angav oskyddat sex som en riskfaktor. De andra tjejerna kunde inte uppge 

några faktorer.  

 

Hälften av killarna och lite fler än hälften av tjejerna visste att vid positiv klamydia behandlas 

man med tabletter och många visste att det också var just penicillin. 

 

”…de sa att det inte var farligt bara att man får tabletter så skulle det inte vara några större 

problem så jag är inte rädd för det men man tänker på det.” (P) 



 

 14 

 

Samtliga informanter bland killarna kunde nämna något från smittskyddslagen, exempelvis att 

man var tvungen att informera flickvän/barnmorska/ungdomsmottagningen att man hade 

klamydia. Däremot kunde endast en av tjejerna säga något om Smittskyddslagen. Hon uppgav 

att man måste uppge vilka man hade haft sex med. De övriga tjejerna i gruppen kunde inte 

ange något om Smittskyddslagen, visste ej vad lagen innebar eller att den fanns.  

 

 

Kunskap leder till större medvetenhet men leder inte alltid till förändrat 

beteende 

Har fått information om STD som ledde till kunskaper som vidare ledde till testning 

Nästan alla tjejer uppgav att spridningen kan begränsas med regelbundna kontroller eftersom 

de trodde att det inte var så många idag som testade sig för klamydia. De ansåg att det skulle 

bli fler som testade sig om exempelvis en barnmorska från vårdcentralen kom till skolan och 

erbjuda att eleverna skulle få testa sig för klamydia. Någon påpekade också vikten av att få ett 

bra bemötande av barnmorska och skolsköterska när de uppsökte dem. En av tjejerna tyckte 

att hon hade fått ett fördömande bemötande och drog sig för att söka deras hjälp igen. 

Generellt berättade informanterna om att valet av barnmorska hade stor betydelse för om dem 

skulle söka barnmorskornas hjälp igen. 

 

 

"Skolsköterskan hade föredrag i förra veckan hon pratade om kondom, herpes, HIV och 

allting. Och sedan var jag ju rädda för att jag hade fått klamydia när jag hade haft sex med 

min förra pojkvän. Då blev jag ju så rädd, att min bästa kompis sa tänk om det är klamydia 

eller herpes så jag blev ju så rädd att jag var tvungen att kolla upp mig, men som tur var det 

ju negativt.…hon sa ju att det bästa som finns var ju kondom men annars finns det ju p-

piller.” (F) 
 

 

Preventivmedel och skydd ska finnas men inte synas 

Skamfyllt att prata om preventivmedel och skydd 

Nästan alla killar ansåg att det var bådas skyldighet och ansvar att skydda sig mot klamydia i 

en tillfällig relation. Tjejerna var alla eniga om att det inte pratades om skydd när de hade sex 

tillfälligt med en partner men att det i en relation talades om det i större grad. 

 

”Nej, man pratar inte om det man bara sätter på kondomen.” (P) 

 

”…öhhh att om dom verkligen vill så tänker man nog skit samma, bara för den här gången. 

Fast den gången kanske har väldigt stor betydelse.” (F) 

 

Nästan alla tjejer påtalade att de trodde att killarna vill slippa krångla med kondom och att det 

var skönare upplevelse utan, det var därför de valde att ha oskyddat sex. Intressant var att de 

inte hade pratat med killarna utan att det var tjejernas förutfattade mening. Endast hälften av 

alla informanter skulle använda kondom i en tillfällig relation även om tjejen åt p-piller. 

Nästan alla killar ansåg att de inte tänkte över huvud taget när de valde att ha oskyddat sex. 

Detta kunde vara på grund av alkoholpåverkan, inte ville ”fippla” med en kondom eller 
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förstöra känslan, upplevelsen av att det inte var tillräckligt skönt. Få killar trodde att 

kondomanvändningen hade ökat både i fasta och tillfälliga relationer. Mer än hälften av 

killarna uppgav att det i ett fast förhållande ofta var så att tjejen äter p-piller eller använder 

andra preventivmedelsformer och därför användes inte kondom. Nästan alla tjejer 

poängterade att kondomanvändningen var en individuell handling. 

 

”…ja jag tror att killarna tänker att tjejerna får fixa allt sånt där med skydd. Samtidigt som 

tjejerna tycker att killarna ska ha med skydd…” (F) 

 

 

Ansvaret läggs på den andre, men tas oftast av tjejerna 

Ansvaret läggs på tjejerna 

Det framkom att ungdomarna var angelägna om att skydda sig mot graviditet och därför 

skaffade sig tjejerna p-piller. Detta litade killarna på och bryr sig därför inte om att själva 

skaffa kondomer.  

 

”Jag har inte behövt använda kondom för jag har litat så pass mycket på tjejerna…” (P) 

 

”…tjejen, för hon ska ju annars ta hand om ungen.” (P) 

 

Vissa av tjejerna tyckte dock att det var jobbigare att leva med en könssjukdom än att bli 

gravid. Nästan alla killar ansåg att det var tjejens ansvar att se till att paret skyddade sig.  

 

”…visst det är en jobbig tid man går igenom men det är ju ändå borta sen. Medan du kanske 

får en sjukdom som alltid förs med dig. Då kanske man inte ens kan få barn till slut.” (F) 

 

 

Alla informanterna tyckte att det var lätt att få tag på kondomer, det var lättillgängligt 

eftersom de kunde gå till skolsköterskan och hämta, men det kunde vara bra om det fanns 

kondomautomater ute på toaletterna på krogen. 

Hälften av tjejerna var tveksamma om de skulle våga hämta kondomer på 

ungdomsmottagningen eller köpa på affären, för dem var det enklare att skaffa p-piller via 

ungdomsmottagningen. Om tillgången på kondomer skulle göras mer synlig genom att 

exempelvis ha kondomer på toaletterna eller i en skål hos skolsköterskan kanske fler tjejer 

skulle våga hämta. 

 

Ungdomarna diskuterade alkoholens påverkan, att inte tänka på konsekvenser av rusets 

påverkan på deras omdöme. Båda grupperna tog upp att skälet till att det kanske inte ens 

frågas om kondomanvändningen kunde ha med sviktande mod, att bli avvisad eller rädd för 

att göra bort sig att göra. När killarna själva fick ge förslag hur de skulle kunna stoppa 

smittspridningen av klamydia, angav de att det var viktigt att ta ett eget ansvar och att ingen 

skulle ha sex alkoholpåverkad men framför allt använda kondom, i större utsträckning. 

 

”Det vet jag faktiskt inte, jag tror att det sprids så kraftigt det har med fyllan.” (P) 

 

Alla killar i gruppen berättade att det inte pratades om klamydia i kompisgänget på ett 

allvarligt sätt, dock hände det att dem ibland skämtade om klamydia med sina kompisar. 

Skillnader sågs också jämfört med tjejgruppen som menade att de pratade med sina närmaste 
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vänner om klamydia. Varför tjejerna inte pratade om det berodde på att de skämdes. 

Klamydia ansågs av tjejerna vara äckligt och pinsamt och kunde hota deras rykte. 

 

”… om man sitter med få vänner och kanske kommer in på sjukdomar kommer det, men inte 

om man sitter med jättemånga man vet ju inte, rykten kan ju spridas….” (F) 

 

 

Attityder till sex är beroende av alla andras uppfattning och 

ryktesspridning 

Olika attityder bland pojkar och flickor om rykte på grund av sexualvanor 

Nästan alla killar sa att de var positivt eller delvis positivt inställda till att ha en tillfällig 

sexuell relation. Vanligt förekommande var att de kunde ha en tillfällig sexuell relation då de 

var ute och festade. Det var enklare att ha sex med en kompis som killarna litade på än att 

behöva gå in i ett förhållande. Alla tjejerna är överens om att det var ok och vanligt med 

tillfälliga sexuella partners. 

 

 

Upplever falsk trygghet på grund av att man tror sig känna personen på alla plan 

Det framkom att det var vanligt att de har sex med sina kompisar för dem litade tjejerna på. 

Fler tjejer än killar hade misstänkts sig haft klamydia och de hade alla kompisar som hade 

misstänkt sig eller haft klamydia. Trots detta upplevde ungdomarna sig mer säkra när de hade 

sex med sina kompisar. 

 

”…. Jag vet personer som har sex med sina kompisar… Jag tror att folk känner sig mer säkra 

fast dem egentligen kanske inte är det. ...” (F) 

 

 

Flickorna känner rädsla, för att få dåligt rykte på grund av sina sexualvanor 

Nästan alla killar ansåg att det var mer generellt acceptabelt i samhället att killar har en 

tillfällig sexuell relation med flera tjejer detta för att höja sin status i kompisgänget. Tjejerna 

däremot skulle få dåligt rykte av att ha en tillfällig relation med flera killar.  
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Tidig sexualdebut och antal sexualpartners ger ett rykte bland ungdomarna 

På frågan om när det första samlaget ägde rum svarar alla både killar och tjejer att det skedde 

på högstadiet. Nästan alla killar och hälften av tjejerna trodde att ungdomar hade det första 

samlaget före 15 års ålder. Det framkom att tjejerna var yngre än killarna vid samlagsdebuten, 

eftersom de hamnade i puberteten tidigare och då oftast blev tillsammans med äldre killar. Det 

som påverkade när det första samlaget skedde trodde killarna var alkoholpåverkan och 

grupptryck. Tjejerna talade också om grupptryck och alkohol, men de påtalade också att det 

kunde handla om status och att vara ”häftig” men också att båda ville ha sex i ett förhållande. 

 

”Det är nog lite olika bland tjejer och killar, tjejer är tidiga. 

 Tjejer brukar ha äldre killar.” (P) 

 

”…från 14…det är då man…börjar bli större i kroppen.” (F) 

 

Alla manliga informanter var eniga om att deras flytt till egna lägenheter hade påverkat deras 

sexliv. De ansåg att tjejerna fanns ”närmare” och att det var lättare att ta hem dem. 

 

”När man är hemma drar man inte in en tjej i rummet bredvid föräldrarna…” (P) 

 

I analysen av resultatet framkom slutligen ett tema som förenar och sammanfattar resultatet: 

 ”Grupptryck och ”sociala spel” påverkar ungdomars ansvarstagande och syn på konsekvenser 

i samband med klamydia infektion och sex.”  

Trots ungdomarnas kunskap om klamydia, preventivmedel och sex kunde ändå deras sätt att 

hantera denna och se på konsekvenser påverkas starkt av de andras uppfattning och rykten det 

vill säga grupptryck och det sociala sammanhanget. Det påverkades också av om det gällde en 

flicka eller pojke och om de var alkoholpåverkade.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Vi valde en kvalitativ metod för att undersöka vilken kunskap ungdomar uttrycker att de har 

om klamydiainfektion och hur de hanterar denna för att undvika smitta. Detta för att få en 

inblick i ungdomars livsvärld (Dahlberg, 1993). Ungdomar har enskilt intervjuats och det 

insamlade datamaterialet har analyserats med hjälp av innehållsanalys (Graneheim & 

Lundman, 2004). 

 

Uppsatsens pålitlighet och överensstämmelse grundar sig i hur datainsamlingen och 

tolkningsförfarandet har gått till (Boolsen, 2007). Tillgång på vetenskaplig litteratur har varit 

stor då klamydiainfektion är komplext. Resultatet av intervjuerna berodde till stor del på 

interaktionen mellan den som intervjuade och informanten. Lika så var det av yttersta vikt att 

som forskare använda sig av den egna erfarenheten och där med också vara medveten om sin 

egen förförståelse (Graneheim & Lundman, 2008). 

Vår förförståelse sa oss att ungdomar kanske inte pratade så mycket om klamydia öppet med 

sina kompisar därför ansåg vi det lämpligt att göra enskilda intervjuer med ungdomarna. Vi 

ville inte att informanterna skulle känna sig påhoppade eller att frågorna skulle upplevas som 

kränkande eller för personliga, då samlivet är en personlig och känslig del av ens liv. Vi valde 

därför att göra enskilda intervjuer då vi trodde att informanterna skulle ha lättare att öppna sig 

för oss. Valet att enbart ha enskilda intervjuer var en självklarhet för oss då vår förhoppning 

var att informanterna skulle våga uttrycka sig friare och vara tryggare i sammanhanget jämfört 

med om de skulle ha berättat om sina erfarenheter i större grupp.  

Polit och Beck (2008) menar att ungdomar kan reagera över vad som blivit sagt av andra och 

på det viset falla för grupptrycket. Andra skulle kunna känna sig obekväma i situationen och 

därför inte säga något alls. 

 

Det enda kriterierna för att få bli intervjuad var att ungdomarna skulle vara svensktalande och 

att de skulle ha fyllt 15 år med tanke på lagen (Brottsbalken, 1962:700). Informanternas lärare 

hjälpte till med urvalet. En begränsning med förfarandet var att elevernas lärare hade valt ut 

informanterna, vi hade antagligen enklast kommit att nå de elever som var vana att prata och 

hade en åsikt, kanske rent av dem som redan tänkt till gällande klamydiainfektionen. 

Vi kommer inte att kunna jämföra ungdomarna med andra ungdomar i andra städer, utan 

endast analysera dessa utvalda ungdomar med varandra. Jämföra deras kunskaper kring 

klamydia och hur de använder sina kunskaper samt deras tankar kring preventivmedel och 

skydd och hur de använder detta. 

I den första delen med intervjuer med killarna på gymnasiet framträdde stora olikheter bland 

deras sätta att vilja berätta. Trots att vi ibland fick förtydliga frågorna för att några av killarna 

skulle svara blev deras svar ändå mycket kortfattade eller så hade de inget svar alls. Detta var 

en av anledningarna till varför vi valde att gå vidare med att intervjua även tjejer men då på 

högstadiet. Under denna intervjuomgång var situationen omvänd. Tjejerna var mer öppna i 

sina svar och det märktes en vilja men också en stolthet i att få berätta vad de hade varit med 

om, uttrycka sina åsikter och berätta om sina kunskaper. Informanterna på gymnasiet erbjöds 

kondomer och godis vilket tyvärr missades att delas ut till informanterna på högstadiet. 

Författarna tror inte att detta har någon betydelse för studiens slutliga resultat. 
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Enligt Forsberg och Wengström (2003) är det svårt att dra en tydlig gräns mellan kvalitet i 

framställning och i resultatet, som forskare bör man därför vara noggrann under hela arbetets 

process och fortlöpande ställa sig frågor kring den information som insamlats. Stämmer 

informationen med verkligheten?  

I vårt arbete såg vi en begränsning med förfarandet, att elevernas lärare hade valt ut 

informanterna. Vi hade antagligen enklast kommit att nå de elever som var vana att prata och 

hade en åsikt, kanske rent av dem som redan tänkt till gällande klamydiainfektionen. Vi 

kommer därför inte att kunna jämföra ungdomarna med andra ungdomar i exempelvis större 

eller mindre städer, utan vi har mer kunnat analysera vad just dessa ungdomar tänkte och hur 

de tyckte när det gäller klamydia och deras egna tankar kring att aktivt skydda sig mot 

könssjukdomar, under intervjuerna. Enligt Forsberg och Wengström (2003) handlar det om att 

på olika sätt visa på rimlighetsgraden i information och tolkningar. Därför har vi endast 

jämfört studiens tjejer och killar och analyserat just deras likheter och olikheter.  

 

När det gäller platsen för intervjuerna på gymnasieskolan har vi frågat oss om inverkan av val 

av intervjuplats. Kände eleverna som blev intervjuade i sitt vilorum sig mer bekväma med 

situationen än de eleverna som blev intervjuade i lärarrummet? När det gäller informanternas 

svar har vi inte kunnat läsa ut någon större skillnad. Kanske var det vi som intervjuade som 

trodde att det hade större betydelse än vad det i själva verket hade. 

När det gäller begränsningar i metoden kan vi se att vår oerfarenhet när det gäller att intervjua 

var en begränsning. Dahlberg (1993) menar att en forskningsintervju ska innebära ett möte 

med den enskilde ungdomen och dennes livsvärld. Intervjusituationen skall medföra att den 

intervjuade börjar reflektera och att intervjuaren tillåter till reflektion och berättelser av 

informantens erfarna livsvärld.  

Successivt lärde vi oss att vara mer bekväma i rollen som intervjuare när vi vågade ställa lite 

fler motfrågor samt att informanterna tilläts vidareutveckla sina svar, detta kanske ligger till 

grund för varför vi fick ut mer av tjejernas intervjuer då dessa gjordes en vecka efter killarnas 

intervjuer. Då ämnet är privat och berör en persons intima värld var det inte helt enkelt att 

först veta vilka som skulle kunna intervjuas eller hur det hela skulle genomföras på ett för 

informanterna bekvämt sätt. Men vi tror oss att valet av enskilda intervjuer var det bästa. 

Styrkor med vår metod är att vi har arbetat med uppsatsen under en längre tid. Därför har 

olika synvinklar bearbetats och kategorier och tema har hunnit växa fram. Metodens styrka 

har för oss också inneburit att vi fått en djupare förståelse för den enskilde ungdomen och 

hans eller hennes plats i det sociala spelet mellan ungdomar. På så vis har vi skapat 

trovärdighet i studien vilket enligt Forsberg och Wengström (2003) är av stor vikt när 

kvalitativa studier bedöms. 

 

Resultatdiskussion   

De ungdomar som blev intervjuade hade kunskap kring vad klamydiainfektionen kunde 

innebära. De flesta visste att klamydia smittas via samlag, dock nämnde ingen av 

informanterna exempelvis oralsex som en annan möjlig smittväg eller att klamydiainfektionen 

skulle kunna sitta på annat ställe än i underlivet. Halpern-Felsher (2005) har studerat möjliga 

orsaker till varför klamydia sprids. En möjlig orsak till spridningen är oralsex då betydligt fler 

tonåringar hade erfarenhet av detta jämfört med vaginalt samlag. Majoriteten av 

undersökningens ungdomar förstod sambandet med oralsex och att riskera att få STD, men 14 

procent uppgav att det inte fanns någon smittorisk för klamydia. Detta visar ungdomarnas 
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okunskap gällande sambandet mellan oralsex och klamydia. Enligt Marions (2006) kan det 

även i Sverige vara många ungdomar som underskattar risken att få klamydia i samband med 

oralsex och att det kan finnas en okunskap både när det gäller synen på och utövandet av sex. 
 

I vårt resultat var det få ungdomar som talade om att infektionen inte behövde ge några 

symtom. Detta skulle också kunna vara en möjlig orsak till varför infektionen sprids, 

ungdomarna väntar för länge innan de går och testar sig och då har tjejen eller killen hunnit 

smitta andra under tiden detta ger även Novak (2006) ger belägg för i sin avhandling. Alla 

utom en informant visste att klamydiainfektionen kunde leda till sterilitet, vilket upplevdes av 

de tillfrågade som allvarligt. Då det enkelt går att bli kurerad med tabletter så gjordes det 

ingen större sak av det. Ansvaret tenderar att läggas på samhället och sjukvården och inte på 

den enskilde individen. Detta ser vi kan vara en spegling av samhället i stort då mycket skall 

botas med hjälp av tabletter istället för att själv förändra sitt beteende. Få av de tillfrågade 

kunde uppge någon riskfaktor eller risksituationer som orsakar spridningen av klamydia. 

Informanterna kunde generellt vid intervjuernas start ange oskyddat sex som en smittkälla till 

infektionen, men under intervjuns gång hade de svårt att ibland koppla de egna kunskaperna 

till konkreta situationer och sammanhang.  

 

Många ungdomar använder alkohol som gör det lättare att tänka ”det händer inte mig” och 

berusningen gör att de inte har förmågan att ta ansvar då konsekvenstänkandet inte är fullt 

utvecklat. I resultatet framkom det att ungdomarna trodde att alkoholen har en stor inverkan 

på sexlivet i stora drag även när det gäller den sexuella debuten. Alkoholen gör så att 

ungdomarna släpper på sina hämningar och ungdomarna testar sina gränser. Enligt Mangs & 

Martell (1995) blir konsekvenstänkandet lidande. Ungdomarna i vår studie berättade att de 

blev upphetsade och hade oskyddat sex utan att tänka på konsekvenserna.  

 

Båda grupperna tog upp att skälet till att ungdomarna kanske inte ens frågar om 

kondomanvändningen kan ha med sviktande mod, att bli avvisad eller rädd för att göra bort 

sig. Detta tyder på de oskrivna reglerna i det sociala spelet bland ungdomarna. Ungdomarna 

berättar i Hammarlund et. al. (2008) att de finns oskrivna regler, som ett spel gällande 

tillfälliga sexuella kontakter. En av reglerna är att låtsats att han eller hon inte haft några 

tankar på en sexuell relation innan de träffas vid en sexuell kontakt. En viktig del av 

ungdomars spel är spontanitet, samlaget ska verka oplanerat. Författarna menar att en allvarlig 

konsekvens av detta spel är att ungdomarna inte tar med sig kondomer ut på krogen eftersom 

detta avslöjar vad man har tänkt att göra. Att ta med kondomer blir detsamma som att svika 

spelet. De unga kvinnorna kan uppleva sig begränsade i sin sexualitet då de riskerar att få 

dåligt rykte.  Vissa av kvinnorna ser själva samlaget som en början på något som senare 

kanske kan bli ett romantiskt förhållande.  

Under senadolecensen, 16-25 år genomgår ungdomar en känslig utveckling. Tyngdpunkten i 

ungdomarnas utveckling handlar främst om att nå starkare självkänsla och stabilare 

emotioner. Förmågan som att kunna planera framåt, kompromissa och att kunna vänta 

utvecklas också starkt under den här perioden. Likaså utvecklas den sexuella identiteten och 

känslan av identitet (Mangs & Martell, 1995). 

 

När det gällde smittskyddslagen kunde alla killar nämna något om den medan tjejerna hade 

sämre kunskaper om vad den innebar. Detta framstår som intressant att tjejerna mer lägger det 

privata och personliga på minnet medan killarna i högre grad kommer ihåg de personliga 

konsekvenserna som smittskyddslagen på minnet. Det är svårt att dra några slutsatser, men en 

möjlig anledning skulle kunna vara de olika könsrollerna. Män och kvinnor agerar utifrån 

skilda premisser enligt Christianson et. al. (2003) en social olikhet, normer och tillhörigheter 
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som skiljer tjejer och killar åt, där tjejerna har en begränsad erfarenhet till skillnad mot 

killarna. Detta kanske på grund av att killar och tjejer uppfostras olika. Christiansson (2004) 

beskriver motsatsen till vårt resultat när det gäller att killarna kunde nämna något relaterat till 

Smittskyddslagen. Enligt Christiansson förväntas killar bryta regler, uppträda ouppfostrat och 

överskrida gränser, detta för att demonstrera och bevisa att de har kontroll över känslor som 

rädsla och osårbarhet. Tjejer uppmuntras från tidig ålder att vara mer mogna, att ta ansvar och 

att se till andras välbefinnande. 

 

De flesta ungdomarna i vår studie uppgav att de hade fått sina kunskaper från skolsköterska 

eller från barnmorska på ungdomsmottagningen. Här ses skillnader mellan könen att tjejerna 

hade fått sin information i huvudsak av barnmorskor, kan detta kanske ha att göra med en 

eventuell p-pilleranvändning? Samtliga informanter ansåg att det var bra och viktigt att få 

information och att den som informerade tryckte på eventuella konsekvenser av en 

klamydiainfektion så som sterilitet. Vi frågar oss därför om det kan ha att göra med det 

definitiva som en sterilitet för med sig, det går inte att bli botad från? 

Stor vikt läggs idag på skolans insats när det gäller information kring klamydiainfektion. Vi 

frågar oss därför när informationen kring sex och samlevnad ska börja ges? Hur stor vikt skall 

läggas på föräldrarna och tar de sitt föräldraansvar fullt ut? Har media något ansvar när det 

gäller sex och samlevnad? Många TV-program går idag ut på att bli utvald, vara attraktiv och 

sexig. Det finns ideal att leva upp till som media skapar och framhäver. Var i det sociala 

spelet hamnar de ungdomar som inte lever upp till dessa krav?  

Bourtons (2006) studie har som syfte att utvärdera 16-17 åriga ungdomars erfarenhet av 

sexualundervisning i skolan. Resultatet visade att eleverna hade en bra allmänkunskap om 

sexuell hälsa. Eleverna själva upplevde sexualundervisningen som för kort och att den kom 

för sent. Eleverna saknade emotionella aspekter i undervisningen. Eleverna tyckte att det var 

bättre om någon utomstående exempelvis att en barnmorska kom till skolan och föreläste. Då 

skulle de känna sig mer bekväma och våga ställa frågor än om de skulle ha haft sin egen 

lärare som undervisade i ämnet. Unga kvinnor upplever det som att den sexualundervisning 

de får i skolan och från deras föräldrar riktar in sig på att skydda flickorna, de lär sig att sex 

kan vara farligt och ”smutsigt”.  Killarna däremot upplever att de blir upplärda att ta makt och 

ha kontroll över sitt sexliv. Många unga kvinnor känner stor press på sig att de var tvungna att 

bli sexuellt aktiva tidiga. Många hade haft sitt första samlag innan 16 års ålder (Holland et al., 

2004). Detta bekräftas även bland våra informanter i uppsatsen som nämnde att första 

samlaget sker någon gång på högstadiet.  

 

Hammarlund et al. (2008) resultat visar på att klamydia är en vanligt förekommande sjukdom 

som går att bota med antibiotika, detta gör att ungdomarna ser den som lindrig. Ungdomarna 

ser inte sig själva som ”smittobjekt” att få en könssjukdom trots att de utsätter sig för risker 

genom att exempelvis ha flera tillfälliga sexuella partners 

 

Könssjukdomar kommer troligtvis alltid att finnas i samhället då många personer tänker som 

killarna och tjejerna i vår uppsats, att en könssjukdom som klamydia går att bota. Även i 

Hammarlund et al. (2007) samt i Kershaw, Ickovies, Lewis, Niccolai, Milan och Ethier (2004)  

framkommer det att vissa killar inte talar om skamkänslor och distanserar sig och de vänder 

känslorna till något som liknar stolthet. Killarna försöker att imponera med sitt aktiva sexliv 

de tycker att könssjukdomar är ett vanligt inslag i det aktiva sexlivet och det är bara viktigt att 

få medicinsk vård. Ungdomar som hade fått en klamydia infektion ändrade inte sitt beteende. 

Kontentan av det hela är att endast en könssjukdom inte får ungdomarna att ändra sitt 

beteende utan det krävs ytterligare någon sjukdom eller ett allvarligare symtom för att de ska 

ändra beteendet. Hammarlund och Nyström (2004) har gjort intervjuer med unga tjejer för att 
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försöka få fram deras upplevelser av att ha en genitalinfektion. Tjejerna såg sig själva som 

offer för en ”äcklig sjukdom”, däremot bortsåg dem att deras livsstil och beteende kunde vara 

en riskfaktor för att få ytterligare en infektion.  

 

Nästan alla killar och tjejer ansåg att det var bådas skyldighet och ansvar att skydda sig mot 

klamydia i en tillfällig relation. Tjejer påtalade dock att de trodde att killarna ville slippa 

krångla med kondom och att det var skönare upplevelse utan, det var skälet till att tjejerna 

valde att ha oskyddat sex. Medan killarna i en fast relation ansåg att det var tjejens ansvar att 

se till att paret skyddade sig. I Crosby och Danner (2008) ses behovet av att skydda sig av 

ungdomarna som ”a big hassle”, något som kommer i vägen mellan paret och inte något som 

ses som viktigt för dem båda.  En bra sex- och samlevnadsutbildning menar forskarna är en 

nödvändig och bra förutsättning för att skapa en positiv syn på att skydda sig. 

 

Nästan alla tjejer trodde att spridningen skulle kunna begränsas om man testar sig 

regelbundet. Vikten av att få ett bra bemötande av barnmorska och skolsköterska när de 

uppsökte dem togs upp. En av tjejerna tyckte att hon hade fått ett fördömande bemötande och 

drog sig därför för att söka deras hjälp igen. Det samma säger killarna i Hammarlund et al. 

(2007) och Jarlbro (1989) att de ville möta professionella vårdgivare som svarade på deras 

frågor utan en fördömande attityd. De ville att bemötandet skulle vara personligt samtidigt 

som de ville känna sig som en i mängden som drabbats av en könssjukdom. Killarna menade 

att en sådan professionell vård hjälper dem att reducera eventuella känslor av skam. Vissa av 

männen pratade om sin könssjukdom och upplevde skam medan andra män vände känslorna 

till något som liknade stolthet. De unga männen förväntas ta initiativ till sexuella kontakter. 

För att underlätta detta försöker han skaffa sig så mycket sexuella erfarenheter som möjligt. 

Mannen visar upp sina prestationer inför sina kamrater och blir bekräftad i sin manlighet. För 

dem tycks könssjukdomar ses som en vanlig och naturlig del i ett aktivt sexliv. Männen menar 

på att det viktigaste är att få medicinsk vård. 
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SLUTSATS 
Syftet med studien var att undersöka vilken kunskap ungdomar uttrycker att de har om 

klamydiainfektion och hur de hanterar denna för att undvika smitta. Vi har sett att ungdomar 

har kunskaper kring klamydia men de kan inte alltid använda sina kunskaper på ett korrekt 

sätt, eftersom deras konsekvenstänkande fortfarande är under utveckling (Mangs & Martell, 

1995). Dessutom har det sociala spelet mellan ungdomarna stor inverkan på deras sätt att 

agera. Detta ligger till grund för att ungdomarna inte använder kondom vid tillfälliga sexuella 

kontakter. 

 

Hälften av tjejerna i studien var tveksamma om de över huvud taget skulle våga hämta 

kondomer på ungdomsmottagningen eller köpa på affären, eftersom det då skulle upptäckas 

och synliggöras att tjejernas avsikt var att ha sex. För tjejerna var det enklare att skaffa p-

piller via ungdomsmottagningen. Vi frågar oss vilken roll Ungdomsmottagningen har? Skrivs 

p-piller ut för lätt? Skulle ungdomarna tvingas ta ett större ansvar om p-piller inte var lika 

lättillgängligt? Bör barnmorskan ifrågasätta mer utifrån denna vetskap? Bör hon/han i större 

utsträckning erbjuda oftare gynekologisk undersökning för att tjejerna skall lära känna sina 

kroppar bättre? Skulle detta kunna innebära att tjejerna som lär känna sina kroppar bättre 

också blir mer rädda om sig och väljer därför att skydda sig också med kondom? 

 

 

FRAMTIDA FORSKNING 
För att vidareutveckla området skulle det vara intressant att titta närmare på barnmorskornas 

syn och upplevelse av ungdomar med klamydiainfektion samt vilken utbildning 

barnmorskorna tycker sig behöva för att göra ett bra arbete inom området. Intressant hade det 

även varit att komplettera med frågor till ungdomarna kring oralsex och deras syn på 

klamydia detta efter att vi tagit del av forskning av Halpern-Felsher (2005) som visade att det 

är vanligt förekommande att ungdomar tror att det bara är genom penetrerande vaginalt 

samlag som klamydia smittas. 

 

 

PRAKTISK IMPLIKATION 
Vår förhoppning är att studien skulle kunna användas inom verksamhet på  

 

ungdomsmottagning av barnmorskor och sjuksköterskor och även av skolsköterska och lärare 

på högstadie- och gymnasienivå. Detta för att försöka få en ökad förståelse för ungdomars 

sexuella hälsa och sociala spel. 
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BILAGA 1 
 

Forskningsetiska överväganden 

 
      2009-05-01 

Hej! 

Vi är två sjuksköterskor som studerar till barnmorska vid Högskolan i 

Borås. En del av utbildningen till barnmorska består av att fördjupa sig 

i ett ämne inom ramen för barnmorskors arbete/eller inom barnmorskors 

arbetsområde. Vi har valt att fokusera vår studie på ungdomars syn 

-kunskaper, attityder och beteenden kring Klamydiainfektion. Klamydia 

ökar bland ungdomar och vi är intresserade av att undersöka vilka 

kunskaper ungdomarna har kring att bli smittad och konsekvenser av det, hur 

de ser på infektionen samt deras attityder till klamydia en sexuellt 

överförbar infektion. Studien kommer att ligga till grund för vår magisteruppsats. 

Intervjuerna är planerade att genomföras med ungdomar på högstadiet och gymnasiet. 

Varje intervjutillfälle beräknas ta ca 30 minuter och genomförs på 

skolan. Intervjun spelas in och kommer att behandlas konfidentiellt. De 

som väljer att vara med i studien kan när som helst avbryta sitt 

deltagande. 

 

Tack på förhand! 

Vid eventuella frågor eller funderingar, kontakta oss gärna: 

 Theresé Nilsson, leg. sjuksköterska och barnmorskestudent 

Tfn; xxxx-xx xx xx. 

 Linda Åkerström, leg. sjuksköterska och barnmorskestudent 

Tfn; xxxx-xx xx xx. 

 Eva Robertson, handledare för studien, Universitetslektor, medicine doktor, 

Barnmorska. Institutionen för Vårdvetenskap, Högskolan i Borås.  

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Jag är elev och vill gärna bli intervjuad, har fått information om studien och det är ok 

att ringa om något är oklart under analysarbetet. 

 

Jag är rektor och ger mitt samtycke till att intervjuerna genomförs och presenteras i 

ovanstående bm-studenters magisteruppsats enligt gällande krav på konfidentialitet. 

Jag informerar Skolsköterska och kurator om att studien genomförs. 

 

 

Namn:_______________________________ Tfn:_________________________ 

 



 

 29 

 

BILAGA 2 
 

Frågeguide 
 

Den här informationen ger vi till alla: 

- Om du känner att du skulle vilja prata mer om det här är skolsköterska informerad om att 

vi ställer dessa frågor, inte till vem, så du får om du har behov söka upp henne själv… 

- Materialet behandlas konfidentiellt (förklarar vad detta innebär) du kommer att vara 

anonym i materialet. Övr info finns i brevet. 

- Lämnar brevet till eleven och behåller ett brev med underskrift på.  

 
1) Vad tänker du när du hör Klamydia? 

 

2) Vad vet du om Klamydia?-vad är det…. 

Beroende på svaret….vad vet du om 

 -symtom?= hur vet man att man har det, hur märks det? 

 -behandling?-hur kan det behandlas? 

 - hur smittar klamydia? (smittspridning/smittvägar?) 

 -vilka konsekvenser kan det bli av att ha blivit smittad? 

-riskfaktorer? Finns det några faktorer /situationer som kan öka ens risk att få 

klamydia? 

 -vet du hur det går till att testa sig? 

-smittskyddslagen? PÅ vilket sätt påverkar det hur vi tar hand om klamydia 

infektioner att infektionen står under smittskyddslagen…? 

 

3) Var har du fått dina kunskaper/lärt dig något om Klamydia ifrån? 

 

4) Pratas det öppet om Klamydia? 

 

5) Har du eller någon annan du känner någon gång misstänkt att du/den personen haft 

Klamydia? 

 -vill du i så fall berätta hur det kändes/eller hur den personen talade om det? 

 

6) Vad tycker du om tillfälliga sexuella partners?ungdomar generellt? 

 -tror du att tjejer och killar tänker olika? 

 

7) Hur tror du att kondomanvändningen bland er ungdomar ser ut? 

-hur tror du att man resonerar om en tjej äter p-piller, i en fast relation/tillfällig 

relation…. 

-vad tror du att man i första hand skyddar sig mot graviditet eller 

könssjukdomar? 

-vem tar ansvar för skydd mot ex klamydia vid tillfälliga partners? 

- talar man om det innan man har sex första gången?  

 

8) Vem tror du att det oftast är som tar ansvar för att skydda sig i en relation? 

 

9) Hur tror du att man tänker när man väljer att ha oskyddat sex? 
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10) När tror du att man har första samlaget?  

 

11) Tycker du att de är lätt att få tag på kondomer? 

-kan du ge förslag på vart det borde finnas kondomer mer lätttillgängligt…? 

 

12) Har du några egna förslag på hur man ska kunna stoppa smittspridningen?  

 

13) Tror du att sexlivet påverkas av om man bor hemma hos föräldrarna eller om man har 

flyttat hemifrån? 

 -på vilket vis i så fall? 

 

14) Finns det något som du vill att vi pratar om som vi hittills inte har tagit upp? 

 

 

Kompletterande frågor: 

 När man väljer att skydda sig, väljer man då att skydda sig mot en eventuell graviditet 

eller könssjukdom? 

 Är det vanligt att ha ”knullkompis/KK”? 

 Är det mer acceptabelt att en kille har fler tjejer under en kväll än tvärtom? 

 

 



 

 31 

BILAGA 3 

 

  

 

  

Subkategorier Kategorier  Tema 

Har kunskap om att behandling 

finns och vem man kan få hjälp 

av. 

Vet hur behandling sker 

men väljer att distansera 

sina känslor. 

 

Grupptryck och ”sociala 

spel” påverkar ungdomars 

ansvarstagande och syn på 

konsekvenser i samband 

med klamydia infektion 

och sex. 

Olika sätt att förhålla sig till 

kunskap.    

Har fått information om STD som 

ledde till kunskaper som vidare  

Kunskap leder till större 

medvetenhet men leder 

inte alltid till förändrat 

beteende.   

ledde till testning.    

Ansvaret läggs på tjejerna. 

Preventivmedel och skydd 

ska finnas  

 men inte synas.    

Skamfyllt att prata om 

preventivmedel. 

    

Lägger över ansvaret för 

preventivmedel på den andre… 

 Ansvaret läggs på den 

andre, men tas oftast av 

tjejerna.   

Tidig sexualdebut och antal 

sexualpartners ger ett rykte bland 

ungdomarna.   

     

Flickorna känner rädsla, för att få 

dåligt rykte på grund av sina 

sexualvanor.    

      

 Olika attityder bland pojkar och 

flickor om rykte på grund av 

sexualvanor 

Attityder till sex är 

beroende av alla andras 

uppfattning och  

ryktesspridning. 

   

     

Förekommer att ungdomarna ha 

tillfälliga sexuella partners som ett 

behov av bekräftelse. 

      

 Ok att ha sex med     

  kompisar där inga känslor är 

inblandade. 

     

 Upplever falsk trygghet på grund 

av att man tror sig känna personen 

på alla plan.     

 


