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Sammanfattning    

 

Andelen ungdomar som smittas av STI ökar i dagens samhälle trots att barnmorskor 

arbetar hälsofrämjande med ungdomar. Det saknas kunskap om hur barnmorskor 

upplever sitt preventiva arbete med ungdomar och STI.  Syftet med studien är därför att 

beskriva barnmorskors upplevelser av att arbeta hälsofrämjande med ungdomar och 

STI. Åtta intervjuer med barnmorskor utfördes och analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys. I vårt resultat framkom ett tema med tillhörande två kategorier. Temat 

är att få ungdomar ”att tänka efter före” om STI och sexualitet. Det två kategorierna 

som framkom handlar dels om att få ungdomar att få insikt för en ökad förståelse för 

sexuellt risktagande. Den andra om att stärka ungdomarna till att tro på den egna 

kroppen. Att nå fram till ungdomarna upplevdes svårt. Centralt i det stödjande arbetet 

var att ge ungdomarna kunskap och styrkan och att välja ha sex på sina villkor. 

Barnmorskor upplevde att ungdomar inte alltid förstår riskerna med att bli smittade med 

en sexuellt överförbar sjukdom. Samhällets syn på ungdomars sexualitet och påverkan 

från kompisar ansågs vara en av orsakerna till att ungdomar inte väljer att skydda sig. 

Det framkom i intervjuerna att barnmorskans mål är att få ungdomarna att tänka efter 

före om STI och sexualitet för att på så sätt ta ansvar för sitt handlande. 

 

 

Nyckelord: Ungdomar, sexualitet, STI, barnmorskor, upplevelse, hälsofrämjande 

arbete,  
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INLEDNING 

Det senaste decenniet ses en ökning av antalet fall av sexuellt överförbara infektioner 

(STI) hos ungdomar.  Ungdomar verkar ha kunskap kring detta men väljer ändå ett 

sexuellt riskbeteende. För de barnmorskor som arbetar på en ungdomsmottagning är ett 

av de viktigaste målen att förebygga könssjukdomar hos ungdomar. Trots goda 

kunskaper hos barnmorskor i det preventiva arbetet med ungdomar och STI så fortsätter 

antalet sexuellt överförbara infektioner att öka.  

 

Vi vill med den här studien belysa hur barnmorskor upplever sitt hälsofrämjande arbete 

med ungdomar och STI.  Finns det faktorer som påverkar barnmorskors arbete och kan 

då en fördjupad kunskap kring detta öka möjligheten till att vända den negativa trenden 

med ökade fall av STI? Vi ser att det är av betydelse för vår framtida yrkesroll, att förstå 

hur barnmorskor ser på och upplever sitt hälsofrämjande arbete med ungdomar och STI.  

 

BAKGRUND  

 
Ur ett globalt perspektiv är orsaken till sjukdom och dödlighet av en sexuellt överförbar 

sjukdom bristande förebyggande arbetet och utebliven behandling av infektionerna, 

vilket beskrivs i en rapport av Statens Folkhälsoinstitut (2005). År 1996 utfördes en 

undersökning som påvisade att var femte person i Sverige hade haft minst en 

genomgången STI någon gång i livet. Det som skiljer de som haft en STI från de övriga 

var antalet samlagspartners. Ungdomar är en särskilt utsatt grupp då den kan få stora 

epidemiologiska och individuella följder. Det är därför viktigt att följa spridning av STI 

bland ungdomar men också deras kunskaper, attityder och sexuella beteenden (Statens 

folkhälsoinstitut, 2005, 2010). 

 

Sexuellt överförbara infektioner 

 

Tidigare användes begreppet STD som stod för sexually transmitted diseases. Idag har 

man frångått detta, eftersom flera av de veneriska sjukdomarna inte är en direkt 

sjukdom utan snarare en infektion. Det gemensamma namnet idag är STI som står för 

Sexually transmitted infections. Som namnet antyder så överförs dessa infektioner vid 

sexuell kontakt (Smittskyddsinstitutet, 2010). De vanligaste sexuellt transmitterade 

infektionerna i Sverige är gonorré, hepatit, herpes, HIV/aids, klamydia, kondylom samt 

syfilis (Socialstyrelsen, 2009). Smittoöverföringen beror på hur man haft sex. För att 

ställa diagnos tas ett prov där infektionen kan ha kommit in i kroppen (RFSU, 2010). 
 

De könssjukdomar som lyder under smittskyddslagen är HIV, syfilis, gonorré, klamydia 

samt hepatit B och C. Vid misstanke om att smittats av en STI innebär det enligt 

smittskyddslagen SFS 2004:168, att omgående söka sjukvård för undersökning och 

provtagning. Undersökning, vård och behandling för dessa infektioner är gratis 

(Smittskyddsinstitutet, 2010).  

 

Smittämnet kan vara bakterier, virus eller en parasit. Symptomen på STI kan vara 

obetydliga och en del som smittats upplever inga besvär. Att vara bärare av en infektion 

under lång tid utan att veta om det innebär en risk att föra smittan vidare till andra. 

Sjukdomar som orsakas av en bakterie kan botas med antibiotika. Flera av sjukdomarna 
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kan ge obotliga skador som kan leda till sterilitet, cancer, hjärt- och hjärnskador om de 

inte behandlas i tid (Smittskyddsinstitutet, 2010, Socialstyrelsens, 2009). Det bästa 

skyddet mot könssjukdomar är att använda kondom (Smittskyddsinstitutet, 2010, UMO, 

2010, Socialstyrelsen, 2009). 
 

Barnmorskeyrkets framväxt i Sverige  

  

Barnmorskan är en professionell yrkesutövare och yrket har funnits under lång tid. 

Äldre benämningar på barnmorskor har varit hjälpgummor, jordegummor och 

jordemödrar. Redan i bibeln och skrifter från antikens Grekland omtalas barnmorskor. 

Dock fanns en rädsla för att jordemödrarnas kunskap kring födelsekontroll och aborter 

skulle hota befolkningstillväxten. Den första kyrkoordningen för jordegummor kom 

1571. Men först år 1686 utfärdades en förordning om att barnmorskor skulle genomgå 

en utbildning. Utbildningen var till en början muntlig men 1719 skrev läkaren Johan 

von Hoorn den första erkända läroboken för jordegummor. Litteratur fanns tidigare men 

dessa var inte accepterade då de var skrivna av barnmorskor (Barnmorskeförbundet, 

2010). 

 

Från år 1951 krävs sjuksköterskeutbildning för att bli barnmorska. Tidigare ansågs det 

att en barnmorska skulle veta hur det kändes att bära och föda barn dvs. själv varit 

gravid och mamma. Dessutom skulle hon inte vara utbildad utan begåvad med ett 

praktiskt förstånd. Hon titulerades ofta fru även om hon inte var gift. Långt in på 1800-

talet kunde inte en virgo kvinna bli barnmorska (Barnmorskeförbundet, 2010). 

 

Barnmorskor i Sverige arbetar enligt riktlinjer från socialstyrelsen samt arbetar för 

kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa inom ett mycket brett verksamhetsområde. I 

kompetensbeskrivning för barnmorskor står det skrivet att barnmorskans yrkesutövande 

innebär förebyggande samt sjukvårdande åtgärder som avgränsas till gällande 

författningar. Att arbeta hälsofrämjande går som en röd tråd i socialstyrelsens skrift, där 

även fler kompetensområde beskrivs vilka är information, rådgivning och samtalsstöd. 

Dessutom ingår det i kompetensområdet, sexuella och reproduktiva hälsa, att arbeta 

med STI-prevention (Socialstyrelsen, 2006). Enligt föreningen Sveriges 

ungdomsmottagningar (2002) är det viktigaste målet för barnmorskor att förebygga 

oönskade graviditeter och könssjukdomar i arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa på 

en ungdomsmottagning (Hammarlund, 2008). Redan för nio år sedan utgav WHO 

riktlinjer för att få vårdgivare mer hänsynsfulla till ungdomars oro kring dömande 

attityder och att arbetet ska anpassas mer till riskbeteendet kring deras sexuella beteende 

(Brabin et al 2001). Barnmorskans arbete har en stor betydelse för folkhälsan i Sverige. 

Barnmorskans arbete är hälsofrämjande, förebyggande och/eller behandlande 

(Barnmorskeförbundet, 2010).  

 

 

Sexuell hälsa och sexuell hälsa hos ungdomar 

 

Enligt WHO definieras sexuell hälsa som ett tillstånd av fysiskt, emotionellt, mentalt, 

och socialt välbefinnande relaterat till sexualitet. För att uppleva sexuell hälsa krävs ett 

positivt och respektfullt närmande till sexuella relationer. Det skall finnas möjlighet till 

säkra sexuella erfarenheter. En människas sexuella rättighet ska respekteras och 
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skyddas. Sexualitet är en viktig del i att vara människa och påverkas av interaktionen 

mellan bland annat kulturella, etiska, biologiska och sociala faktorer (WHO, 2002). 
 

Ungdomar står i början av ett sexualliv. Hur samhället ser ut kring ungdomarna 

påverkar hur sexualiteten visar sig. Genom samhällsförändringar som skett ses en 

förlängd ungdomsperiod och många väntar med att bilda familj och har flera sexuella 

relationer och partners. Detta innebär ett nytt sätt för ungdomar att förhålla sig till 

sexualitetens hälsorisker. Genom rätt stöd och information motas allvarliga 

hälsoproblem hos ungdomar som debuterat i sin sexualitet (Socialstyrelsen, 2007). 

Grupptryck är en faktor som påverkar den sexuella hälsan och ökar ett sexuellt 

risktagande. Det orsakar litet utrymme för egna tankar, känslor och egna beslut vid 

sexuella kontakter (Teitelman, Bohinski & Boente, 2009). 

 

I Sverige 2010 finns ungefär 230 ungdomsmottagningar som riktar sig till ungdomar 

mellan 13-25 år. Syftet med dessa mottagningar är att unga ska ha någonstans att få 

information och hjälp med bland annat sex och samlevnad, samtal kring sexualitet för 

att stärka sin identitetsutveckling så att de kan hantera sin sexualitet och med det 

förebygga att drabbas av sexuellt överförbara infektioner. Ungdomarna träffar vanligtvis 

en barnmorska på ungdomsmottagningen (Kaplan et al 2009). Samarbete mellan skola 

och hälsovård främjar ungdomars sexuella hälsa genom att ungdomarna nås i skolan 

och kan bemöta deras behov av stöd, hjälp och information (Perry & Thurston 2007 ). 

 

Internationellt styrks detta av en studie från Uganda där ungdomar hade en önskan att få 

information i skolan av utbildad personal som kunde möta deras behov av kunskap 

kring sexuell hälsa. Ungdomars valmöjlighet av vård var styrt av ekonomi, men även 

kulturella och sociala faktorer hade betydelse för den sexuella hälsan (Kiapi-Iwa & 

Hart, 2004). I en rapport från WHO beskrivs globalt sett att ungdomars sexualitet och 

sexuell hälsa är  tabu i många samhällen. Hinder i det praktiska stödet som t ex 

behandling för könssjukdomar gör det svårt att kunna ge det praktiska stöd ungdomarna 

behöver. Kön är en viktig fråga i STI prevention och vård. Det finns könsrelaterade 

orättvisor där unga flickors och kvinnors behov av vård åsidosätts för det motsatta 

könet. (Dehne & Riedner, 2005). 

 

Ungdomars kunskap kring STI 

 

I en studie framkommer att ungdomar har en hög kunskap om STI men trots det 

fortsätter de med ett riskfyllt sexuellt beteende (Jones & Haynes, 2006). Skillnader i 

kunskap kring STI mellan ungdomar konstateras bero på att det preventiva arbetet 

utförs på olika sätt och det sexuella beteendet påverkas av hur informationen ges och av 

vem (Lengen, Jäger & Kisteman, 2010). 

 

När ungdomar själva får redogöra var de får sin kunskap ifrån om STI så är det bland 

annat skolan och tidningar som nämns. Undervisning som delges i skolan är av olika 

kvalité och skiljer sig mellan olika skolor. Internet ses som en tillgång med sitt ökade 

utbud av information som går att söka där (Socialstyrelsen, 2000). 

 

Information om ”säkert sex” främjar unga till en positiv attityd att skydda sig vid 

sexuella kontakter (Crosby & Danner, 2008). Ungdomar delger varandra kunskaper och 
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erfarenheter om STI vilket kan vara en möjlig strategi för förändrat beteende i det 

preventiva arbetet (Andersson-Ellström, Forsman och Milsom, 1996).  

 

Preventivt och hälsofrämjande arbete 

 

Ett förebyggande arbete kring sexualitetens hälsorisker har funnits sedan 1980-talet 

både nationellt och internationellt. Resurser och vilja saknas dock för de satsningar som 

skulle behövas för att nå alla ungdomar (Socialstyrelsen, 2007). Förutsättningar för att 

bedriva ett preventivt arbete i Sverige är goda, men att ungdomar fortsätter att smittas 

av STI visar att det förebyggande arbetet måste utvecklas och fördjupas. En 

grundläggande kunskap finns hos vårdgivarna som utgör basen i det preventiva arbetet 

med ungdomar men det måste också finnas en vilja att ge den tid som behövs och ett 

mod att våga fråga i det preventiva mötet med ungdomar (Socialstyrelsen, 2009). 

 

I det preventiva arbetet med ungdomar bör utgångspunkten vara att  

se den enskilda individens behov av kunskap, för att vägleda dem till att kunna njuta av 

sin sexualitet utan risk för ohälsa. Individuell rådgivning och bra kunskap hos 

personalen är viktiga aspekter i det förebyggande arbetet med ungdomar och STI 

(Miranda, Nasser, Simon, Guerra & Anna, 2007). Det beskrivs även i en studie från 

Danmark att informationen måste anpassas individuellt (Lengen, Jäger & Kisteman, 

2010). Två viktiga aktörer i det preventiva arbetet med ungdomar är samarbetet mellan 

skola samt hälso- och sjukvården (Socialstyrelsen, 2009).  

 

Patientperspektivet är ett redskap i barnmorskans mål att hjälpa ungdomar att uppnå 

hälsa (Dahlberg & Segesten, 2010). När en barnmorska möter ungdomar med ett 

sexuellt risktagande är det viktigt att utgår från en förståelse över ungdomarnas 

situation. Ungdomarna själva är de enda, som kan beskriva sina erfarenheter och känslor 

som ett sexuellt risktagande innebär. Barnmorskors kunskap kring hur ungdomar 

upplever sin situation är en förutsättning för att kunna föra ett vårdande och 

hälsofrämjande samtal (Hammarlund, 2008). Det tillhör barnmorskans roll att stödja 

och förstärka det friska hos den ungdom som upplever ohälsa (Dahlberg & Segesten, 

2010). 

 

PROBLEMFORMULERING 

Barnmorskor har ett brett arbetsfält. För de barnmorskor som arbetar på en 

ungdomsmottagning är ett av de viktigaste målen att förebygga könssjukdomar hos 

ungdomar. Trots goda kunskaper hos barnmorskor i det hälsofrämjande arbetet med 

ungdomar och STI så fortsätter antalet sexuellt överförbara infektioner att öka.  

 

I informationsmaterial kring STI-prevention står barnmorskan som en av de som ger 

information till ungdomar. Många studier är utförda kring hur ungdomar upplever att 

vara drabbad av en STI men få studier är gjorda kring hur barnmorskor upplever arbetet 

för att förhindra STI. 

  

Barnmorskor har genom sitt hälsofrämjande arbete en viktig uppgift att hindra 

spridningen av STI. Vi vill därför veta hur barnmorskorna själva ser på sitt 

hälsofrämjande arbete med att förhindra könssjukdomar.  
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SYFTE 

 
Syftet med studien är att beskriva barnmorskors upplevelser av att arbeta 

hälsofrämjande med ungdomar och STI.  

 

METOD 

I denna studie har en kvalitativ ansats och metod använts. Vi ansåg det lämpligt för att 

få djupare kunskap och förståelse för barnmorskornas livsvärld och upplevelser av sitt 

hälsofrämjande arbete med ungdomar. Den kvalitativa metoden utgörs av 

semistrukturerade intervjuer för att deltagarna ska kunna beskriva och berätta sina 

upplevelser med egna ord. Ett livsvärldsperspektiv innebär i den här studien att 

barnmorskorna får beskriva sin upplevda vardag i sitt arbete. Ett livsvärldsperspektiv 

innebär att få förståelse för människors dagliga tillvaro och vardagsvärld. Målet är att 

förstå världen utan att snedvrida, förvanska eller reducera den. Öppenhet och följsamhet 

inför det som studeras är centralt för en intervju utifrån ett livsvärlsdperspektiv. Att vara 

öppen innebär att vara nyfiken och ställa sig frågande till hur det är, t ex genom att fråga 

hur menar du, hur var det för dig (Dahlberg et al., 2003). 

 

Urval 

 

Deltagarna i studien var åtta barnmorskor från två geografiska områden i Sverige. 

Skriftlig förfrågan om deltagande och information om studien gick först ut till 

vårdenhetscheferna, som gav förslag på barnmorskor de tyckte vi skulle kontakta för 

deltagande. De föreslagna barnmorskorna erhöll skriftlig information om studien (se 

bilaga 1) dess syfte, att deltagandet är frivilligt samt att under studiens gång kunna 

avbryta sitt deltagande klargjordes. Varje deltagare fick därefter skriva under ett 

samtyckesformulär och därmed gav sitt godkännande att delta i studien. Samtliga av 

barnmorskorna har sin tjänst på ungdomsmottagning, vilket ansåg viktigt eftersom 

syftet med studien är att belysa barnmorskors upplevelser av det hälsofrämjande arbetet 

med ungdomar. Sex av barnmorskorna arbetade på samma arbetsplats fördelat jämt 

mellan de två geografiska områdena. Intervjuerna genomfördes på respektive 

barnmorskas arbetsplats efter överenskommelse av tid med deltagarna.  

  

Datainsamling 

 

En semistrukturerad intervjuguide (bilaga 2) användes vid datainsamlingen. En 

intervjuguide ska vara kort och fokusera på stora delområden beskriver Trost (2010).  

Frågorna behöver inte ställas i särskild ordning utan öppenhet och följsamhet mot 

intervjupersonens berättelse styrde datainsamlingen. Intervjuguide användes som stöd 

då ingen av oss tidigare genomfört liknande intervjuer. Intervjuerna varade mellan 20-

40 min och spelades in. 

 

Intervjuerna inleddes med att fråga om antalet år i verksamhet som barnmorska och 

vilken inriktning inom barnmorskeyrket de arbetat inom. Därefter följde en öppen 

huvudfråga där deltagarna fick berätta om deras upplevelse av sin roll i det preventiva 

arbetet med ungdomar och STI. Genom användandet av intervjuguide kunde vi förvissa 
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oss om att samma data samlades in från deltagarna samt att alla frågor berördes under 

intervjuerna. 

 

Dataanalys 

 

Materialet skrevs ordagrant ut på dator. Intervjuerna lästes igenom flertalet gånger för 

att få en bild av vad barnmorskorna beskrev samt bli insatta i textmaterialet. Under detta 

arbete framkom meningsbärande enheter. En meningsenhet kan beskrivas vara en del av 

texten som kan bestå av ord, meningar och stycken. Genom att göra koder av 

meningsenheterna byggdes subkategorier och kategorier fram. Under dataanalysens 

gång framkom ett tema. Ett tema kan sägas vara den ”röda tråden” i uppsatsen och 

förenar subkategorier och kategorierna till att bli resultatets helhet, vilket beskrivs i 

bilaga 3. En kvalitativ innehållsanalys kan beskrivas att riklig mängd text bryts ner till 

kategorier som sen presenterar innehållet, med fokus på tolkning av texten (Lundman & 

Hällgren-Graneheim, 2008).  

 

Trovärdighet 

 

I vår studie har vi för att öka studiens giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet valt att 

följa en vetenskaplig metod och redogöra för hur arbetet i studien är utförd. Om det 

material och fynd som framkommer representerar verkligheten, ökar studiens 

tillförlitlighet. Läsaren själv kan bedöma giltigheten genom att följa hur urval och 

analys genomförts. En tabell presenteras där läsaren på ett enkelt sätt kan se hur 

resultatet tagits fram och analyserats från citat som framkommit vid intervjuerna. 

Trovärdighet handlar även om hur överförbart resultatet är till situationer eller andra 

grupper. En noggrann beskrivning av metod underlättar bedömningen av överförbarhet, 

vilket ökar tillförlitligheten enligt Lundman & Hällgren-Graneheim, (2008). 

 

 

Etiska överväganden 

 

Enligt bestämmelser för magisteruppsats vid Högskolan i Borås krävs inte något 

tillstånd för studien. Deltagarna i studien fick skriftlig information om studiens 

genomförande och att det var frivilligt att delta i densamma. Vi tydliggjorde att 

deltagarna när som helst under studiens gång kunde avbryta sin medverkan.  Inga namn 

nämndes under datainsamlingen, utan barnmorskorna erhöll ett nr utan någon speciell 

ordning i samband med intervjun. Detta för att ingen information om någon specifik 

deltagare skulle kunna identifieras av den andre. Material som framkommer är 

tillgängligt endast för författarna och dess handledare. Personuppgifter och material som 

erhållits hanteras enligt personuppgiftslagen (SFS 1998:204) och kommer efter studiens 

gång att förstöras.  

 

RESULTAT 

I vårt resultat framkom ett tema med tillhörande två kategorier. Temat är att få 

ungdomar att tänka efter före om STI och sexualitet. Det två kategorierna som framkom 

handlar dels om att få ungdomar att få insikt för en ökad förståelse för sexuellt 

risktagande. Den andra om att stärka ungdomarna till att tro på den egna kroppen 
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Att skapa insikt hos ungdomar för att de skall få en ökad förståelse 

kring ett sexuellt risktagande. 
 

Strategier för att nå fram till ungdomarna 

Att skapa insikt innebar enligt barnmorskorna att använda sig av olika strategier och det 

sågs som en utmaning. De beskrev att de samtalar om vad riskbeteende innebär och 

relaterar det till handlingar för att skapa reflektion och insikt hos ungdomarna.  

Syftet var att ungdomarna själva skulle komma på lösningar för ett hälsosamt umgänge.  

 

”Jag brukar säga att om man lär sig cykla med cykelhjälm... då blir det fel 

att cykla utan hjälm... på samma sätt om man lärt sig ha samlag med 

kondom från början då har man lärt sig det” 

 

Att ställa raka frågor och ifrågasätta ungdomarna var en annan vinkel som 

barnmorskorna valde för att få ungdomarna själva att reflektera över sitt risktagande.  

Barnmorskorna beskrev det viktigt att ställa konkreta frågor kring kondomanvändning 

och alkoholförtäring till ungdomarna. 

 

”De säger nästan alltid att ”nä men jag hade druckit”…oh då frågar man 

ju… men när använder du kondom då…” 

 

Barnmorskor framhöll att de upplevde en oro inför vad ungdomarnas leverne kunde 

innebära. Ärlighet i samtalet och använda sig själv som redskap, för att få ungdomarna 

förstå, att barnmorskor bryr sig var ett annat sätt i försöken att nå ungdomarna. 

 

”Har jag en person framför mig som jag upplever har ett leverne som jag 

upplever kanske känner mig orolig för då jag gå in lite granna och kan 

säga ”att jag känner mig lite orolig när jag ser detta…” 

 

En annan strategi kunde vara att raljera kring sex för att få ungdomarna att se sitt 

risktagande från ett annat perspektiv eller att barnmorskorna kunde utifrån sig själva 

beskriva sin oro, för att inte skuldbelägga ungdomarna när deras misslyckande var ett 

faktum. 

 

”Jag brukar säga det till mina tjejer och killar att du skall ju kunna ha sex 

när du fyller 90 vetu” 

 

Barnmorskorna beskrev att de uppfattade att ungdomarna kunde uppleva det skamfyllt 

att vilja använda kondom. Utifrån detta blev strategierna att samtala kring det och låta 

ungdomarna fundera kring varför de upplevde skam. Barnmorskorna berättar att de 

själva funderat över ny infallsvinkel för att kunna skapa insikt kring riskbeteendet. Att 

ta bort fokus på Klamydia eftersom de upplever det som uttjatat och ungdomarna inte 

lyssnar på grund av detta. 

 

En annan strategi som barnmorskorna nämnde var att skrämma ungdomarna. Att 

uttrycka exempel på allvarligare sjukdomar ungdomarna kunde drabbas av var ett 

försök att få ungdomarna att förstå allvaret i att inte skydda sig vid sexuella kontakter. 
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”Jag försöker bara lägga det lite granna att ja ok du har haft tur för du 

fått klamydia du kunde ha fått HIV” 

 

Barnmorskorna beskrev att en bra dialog skapar kontakt och tillit till ungdomarna i det 

preventiva samtalet. Barnmorskorna talade om att de försökte skapa bra dialog genom 

att inte lägga in egna värderingar, visa intresse, lyssna och vara tillåtande i samtalet.  

Det är viktigt att kunna mötas på den nivå ungdomarna befinner sig för att kunna lyssna 

ansåg barnmorskorna.  

 

”sen är jag lite nyfiken av mig och frågar hur det är i deras land och det 

ger en bra dialog…de tycker om att berätta och jag tycker om att 

lyssna…” 

Barnmorskorna kunde inta en roll som ”mamma” vilket innebar enligt dem att försöka 

främja kontakten och att få ungdomarna att känna trygghet i samtalet. Att inta en 

mammaroll kunde också innebära att beskydda.  

 

”För en del så skulle det kännas självklart att prata med en barnmorska 

det är ju nästan som mamma..” 

 

Barnmorskors upplevelse av svårigheterna att nå ungdomarna 

Barnmorskorna berättade om sina upplevelser om svårigheterna att inte nå ungdomarna, 

att inte få dem att förstå allvaret med ett sexuellt risktagande. Barnmorskorna beskrev 

att det kunde handla om känslor som att inte känna sig betrodd på den kunskap som 

delgavs ungdomarna eller känslan av att inte tas på allvar.  

 

”Så då sitter man i en omöjlig roll… man kan förklara och berätta hur det 

är men…de tror inte på vad jag säger.” 

Dock framkom motsatsen, när de redogjorde för sin upplevelse, av att deras kunskap 

och pondus i sin profession vägde tungt. Barnmorskorna ansåg sig betraktade som 

sakkunniga i sex och samlevnad men även i relationer. 

 

Barnmorskorna upplevde en svårighet när de i det preventiva arbetet mötte ungdomar 

som kunde haft åtta till tio partners på smittspårning under bara ett halvår eller de som 

kommer för behandling av både sin andra och tredje klamydiainfektion. När 

ungdomarna uppvisar en attityd av att allt är så enkelt att lösa var också en utmaning för 

barnmorskorna.  

 

”Eller de som haft 8-10 partners på smittspårning det senaste halvåret då 

liksom då pratar jag med dem om det här med värderingar…sen vet man 

ju inte hur mycket som går in men jag talar om det i alla fall… De bitarna 

är svåra…” 

 

Barnmorskorna kunde beskriva en misströstan över hur deras preventiva arbete med 

ungdomar inte blir som de tänkt sig. Vidare upplevde barnmorskorna att ungdomarna 

inte alltid tog till sig den kunskap som gavs. Det framkom att barnmorskorna tyckte det 
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var svårt att hålla sig professionell eftersom man skulle vilja nå ungdomarna genom att 

få säga vad man tycker om deras sexuella risktagande. 

  

”Det svåraste är de som uppvisar en attityd att allting är så enkelt…de 

kan komma för sin andra och tredje klamydiainfektion eller göra abort för 

tredje gången…den attityden de visar upp har jag svårt att vara 

professionell…då skulle jag gärna vilja diskutera lite grand som en 

”vanlig”…som att: hur i hela friden tänker du….men det får man ju inte 

då…” 

Barnmorskorna talade också om upplevelsen av uppgivenhet, när stödet från samhället 

inte fanns, när kondomanvändandet blir underordnat annat som uppfattades viktigare för 

ungdomar som till exempel det sexuella samspelet, förlora tilliten till den andra partnern 

och anse den andre oren när man vill använda kondom. Killarna var en särskilt svår 

grupp att nå eftersom de inte kom i så stor utsträckning till mottagningen. Killarna 

antogs skämmas för att hamna på ungdomsmottagningen överhuvudtaget eftersom det 

enligt barnmorskorna bara kom p.g.a. misstanke om att något var fel.  

 

”Men jag tror att det är killarnas motstånd att hamna här 

överhuvudtaget” 

 

Att förmedla kunskap för att förebygga sexuell ohälsa hos ungdomar 

Barnmorskorna berättade att de lät ungdomarna ställa frågor i deras samtal för att sedan 

kunna använda det som grund i informationen för att förstå deras behov av kunskap om 

STI och sexualitet. Ungdomars frågor beskrevs handla om hur kroppen fungerar och hur 

sexuellt överförbara sjukdomar smittar samt hur de visar sig.  

 

”men min roll är ju också att undervisa om att vad är de här sjukdomarna 

för någonting, hur smittas dom, hur skyddar man sig mot…” 

 

Barnmorskorna beskrev att de försökte skapa diskussioner i grupp när de gav 

information där ungdomarna själva kunde reflektera över sexualitet. Enskilda samtal 

gav barnmorskorna tillfälle att framföra mer raka frågor som kunde uppfattas som 

obekvämt att prata om. Barnmorskorna menade att de måste våga ställa frågor för att 

kunna delge kunskap.  

 

”…Jag märker ju att när vi varit ”ute” så ökar ju besöken här en tid 

efter…många kanske drar sig för att gå hit…” 

Barnmorskorna beskrev att deras arbete i skolorna medförde att fler ungdomar sökte 

upp ungdomsmottagningen för frågor om sexualitet. Barnmorskorna är ofta ute i 

skolorna och finns på så sätt tillgängliga. Att introducera sig i skolorna är ett sätt att 

arbeta förebyggande mot STI framhölls av barnmorskorna.  

 

”Och sen kan man förebygga genom att vara ute på skolorna kanske, där 

blir det ju inte så mycket prat. Men där visar vi upp oss och vad vi står 

för. Delar ut kondomer…” 
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Barnmorskorna upplevde sig ha kompetens för att kunna anpassa sig efter ungdomarnas 

behov av kunskap. Barnmorskorna framhöll att de ser sig som ett redskap och som en 

kunskapskanal. Att förhindra ohälsa finns alltid med i barnmorskans tankar när hon för 

en dialog med ungdomar. Att använda sig av lek för att delge kunskap, ”klamydialeken” 

som innebär att man får insikt i hur lätt klamydian sprids och kondomskola där man lär 

sig kondomteknik. 

 

Att stärka ungdomar att våga lita på sig själva, ha tillit till den egna 

kroppen 
 

Att få ungdomar att ta ansvar för sin sexualitet. 

Barnmorskors hälsofrämjande arbete med ungdomar och STI handlade mycket om att 

stärka ungdomars självförtroende kring sexualitet. Att få ungdomarna att lita på sin 

intuition kring vad som är rätt för dem själva i sexualiteten. 

 

”Jag brukar prata om ”magkänslan” att känns det bra så är det oftast 

rätt… både före, under och efter…” 

Barnmorskorna beskrev att de upplever att ungdomar kan ha sex enbart för att de tror att 

partnern vill men inte för sin egen skull. Genom att samtala med ungdomarna om att 

våga bestämma över sin egen kropp och ha sex när man själv vill det ansågs av 

barnmorskorna stärka deras självkänsla.  

 

 ”att ha sex med någon som du själv vill det just för tillfället är det ingen 

annan som har med att göra” 

 

Krav från samhället påverkar ungdomarnas sexualitet 

Barnmorskorna beskrev hur ungdomars sexualitet påverkas dels av samhällets normer 

och lagar men även från kompisar. Barnmorskorna beskrev att de uppfattar ungdomarna 

förväntas ha sexuell erfarenhet innan de ens har debuterat sexuellt vilket skapar ett krav 

på ungdomarna att leva upp till något som de inte klarar. 

 

”vi arbetar för att bromsa lite och berättar för dem att alla är inte så 

erfarna” 

 

I barnmorskornas uppsökande arbete ute i skolorna handlade ofta samtalen om 

ungdomars attityder och värderingar kring sexualitet. Att informera ungdomarna om att 

alla inte ser kroppsligt lika ut och att sexdebuten ofta är svår att få till bra, eller 

svårigheter att använda kondom ansåg barnmorskorna skapade en mera avslappnad syn 

på sex och kan vända sexualiteten till något positivt.  

 

”Det försöker vi göra mycket på de här studiebesöken, prata om 

ungdomars krav från samhället och från kompisar…hur man ska va…” 

 

Barnmorskorna upplevde att samhällets syn på sexualiteten kunde vara förutfattat 

kravfyllt och upplevas negativt. En positiv syn på sexualiteten som något kravlöst och 
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naturligt på ungdomens villkor var något som barnmorskorna arbetade med att 

förmedla. 

 

”Att istället stärka dem i sin sexualitet…vill man ha sex så är det tillåtet 

och vill man inte så kan man säga nej…det gäller båda könen…att 

stärka…” 

Att få ungdomar att ”tänka efter före” om STI och sexualitet  

 
Ett tema ”att få ungdomar att tänka efter före om STI och sexualitet” framstod ur de två 

kategorierna ”att skapa insikt hos ungdomar för att de skall få en ökad förståelse kring 

ett sexuellt risktagande” och ur ”att stärka ungdomar att våga lita på sig själva, ha tillit 

den egna kroppen”. För att skapa insikt hade barnmorskor olika strategier som att inte 

vara dömande och prata på ett sätt som ungdomarna kunde relatera till. Detta för att nå 

fram till ungdomarna. I resultatet framkom även upplevelserna av när ungdomar 

fortsatte med ett riskfyllt leverne och när barnmorskorna inte kunde nå fram. Sättet 

barnmorskor förmedlade kunskap på skiljde sig åt med tanke på olika förutsättningar 

vid individuella samtal och gruppsamtal. Att arbeta hälsofrämjande innebar även att 

stärka ungdomarna att våga lita på sig själva. Innebörden i detta är att barnmorskor 

aldrig kunde bestämma över ungdomars sexuella handlingar men kunde sporra 

ungdomarna till att tänka efter före sexuellt umgänge för att ta kloka och genomtänka 

beslut. Mycket påverkade ungdomar sexuellt särskilt sett ur den snabba och ibland 

felaktiga information som samhället kunde ge ungdomar. Här hade barnmorskor en 

uppgift i att bromsa och berätta om hur det egentligen är. 

 

DISKUSSION  

METODDISKUSSION  

En induktiv ansats har genomsyrat föreliggande uppsats då den baseras på 

barnmorskornas upplevelser, tankar och berättelser om vad barnmorskans roll är. En 

induktiv ansats beskrivs av författarna Lundman et.al (2008) som en analys av 

textmaterial som är baserat på människors beskrivningar av sina upplevelser.  

För att kunna besvara vårt syfte valdes kvalitativ innehållsanalys som vetenskaplig 

metod. Kvalitativ innehållsanalys är en flexibel och realistisk metod för att fördjupa och 

utveckla kunskaperna kring människors upplevelser av sjukdom och hälsa (Hsieh-Fang 

& Shanon, 2005; Elo & Kyngäs, 2007). 

 

Vi har arbetat med vår förförståelse genom att tänka på att inte gå in under intervjuerna 

med egna åsikter utan försökt vara öppna och följsamma mot vad informanterna berättat 

och ställt uppföljande frågor som hur menar du nu? Kan du berätta mer om det? Det har 

varit en utmaning att förhålla sig nyfiken och inte ta saker för givet under intervjun. 

Enligt Forsberg & Wengström (2008) är det av vikt att forskaren kan påvisa sin 

förförståelse genom personliga erfarenheter som kan ha betydelse för påverkan i 

analysen.  
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Intervjuer med åtta barnmorskor spelades in. Flera av informanterna uttalade att det 

upplevdes nervöst att bli inspelade. Vi ansåg att fördelen med att ha intervjuerna 

inspelade var att man på ett lätt sätt kunde lyssna av intervjuerna och att det var en hjälp 

att lätt spola tillbaka för att lyssna på ord som uppfattades otydligt. Trost (2010) 

beskriver att fördelarna med inspelade intervjuer är att kunna lyssna till tonfall och 

ordval upprepade gånger. Genom att lyssna på sina intervjuer lär man sig av det som 

gjorts bra eller mindre bra. Vi upplevde att informanterna hade fokus på 

inspelningsapparaturen och de uttryckte en oro över att bli intervjuade. Det ser vi som 

en nackdel då det kunnat påverka vårt resultat.  

 

När det gäller begränsningar i vårt arbete kan oerfarenhet av att genomföra intervjuer 

ses som en begränsning, då det har kunnat påverka resultatet genom att forma samtalet. 

Dock känns detta ändå relevant då Lundman & Hällgren-Graneheim (2008) skriver att 

en forskare skall använda sig av egna erfarenheter men vara medveten om den egna 

förförståelsen genom att vara öppen och följsam. 

 

Om vi valt att intervjua barnmorskor från fler landsting kunde det ha givit en större 

variation i deras upplevelser och i vårt resultat. Valet av enskilda intervjuer var att 

informanterna skulle våga uttrycka sig utan att bli ifrågasatt av sina kollegor över deras 

upplevelser i sitt preventiva arbete med ungdomar och STI.  

 

Barnmorskornas svar var skiftande och de hade olika uttryckssätt. I det stora hela 

uppfattade vi barnmorskorna som en grupp med generella tankar med ett professionellt 

förhållningssätt att uttrycka sig. Detta kan härledas till att en text skall ses i sitt 

sammanhang alltså med informantens personliga och yrkesmässiga historia. 

Intervjusituationen bör utföras så att den intervjuade tillåts till reflektion om sin 

livsvärld (Dahlberg et al., 2003). Detta tog vi hänsyn till och genomförde intervjuerna 

på informanternas arbetsplats för att vara i en miljö de skulle berätta kring.  

 

Vi har arbetat med att få till en tydlig struktur för att främja studiens giltighet, 

tillförlitlighet och överförbarhet. Generaliserbarheten kan dock påverka studiens 

tillförlitlighet då många av informanterna var nära kollegor. Genom att presentera citat 

skapas en nyfikenhet hos den som läser samt att uppsatsens giltighet stärkts. Vi har 

noggrant redovisat urval och analys (Lundman & Hällgren- Graneheim, 2008).  

 

Genom att redovisa en tabell (se bilaga 3) över hur vår innehållsanalys genomförts ges 

en bild av tillförlitlighet till läsaren. Enligt Boolsen (2007) grundar sig uppsatsens 

pålitlighet och överensstämmelse i hur datainsamlingen och tolkningsförfarandet har 

gått till. 

 

RESULTATDISKUSSION  

I vårt resultat framkom ett tema med tillhörande två kategorier. Temat är att få 

ungdomar att ”tänka efter före” om STI och sexualitet och svarar på syftet att beskriva 

barnmorskors upplevelser av att arbeta hälsofrämjande med ungdomar och STI. Det två 

kategorierna som framkom handlar om att skapa insikt hos ungdomar för att de ska få 
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en ökad förståelse kring ett sexuellt risktagande, den andra att stärka ungdomar att 

våga lita på sig själva, ha tillit till den egna kroppen.  

 

STI kan vara förödande och leda till allvarliga följdsjukdomar och i värsta fall till 

döden. Sett ur ett världsomfattande perspektiv är orsaken till sjukdom och dödlighet av 

en sexuellt överförbar sjukdom, det bristande hälsofrämjande arbetet och behandling 

(Statens folkhälsoinstitut, 2005, 2010). I Sverige är dock dessa följder ovanliga 

eftersom barnmorskan har en unik ställning då hon arbetar både med att förebygga 

infektioner men även med reproduktiv hälsa.  Det framkom i resultatet i vår studie att 

barnmorskorna använde många olika strategier för att nå fram till ungdomarna. Att 

använda strategier visar flera studier på, är en bra väg att nå ungdomarna. Martyn & 

Martin (2003) visade på att genom att låta ungdomar dokumentera sina sexuella 

handlingar och utifrån det reflektera och se riskbeteendet för att på så sätt kunna ändra 

sitt beteende, skulle kunna minska det sexuella risktagandet. Ett återkommande sätt att 

få ungdomarna att reflektera var att använda lek för att på så sätt få ungdomarna att 

reflektera över hur lätt t ex klamydia sprids. Att detta skulle vara ett effektivt sätt att 

förmedla kunskap till ungdomar styrks av en studie av Barbosa, Dias, Pinheiro & Vieira 

(2009) där användande av ett hälsofrämjande spel som skapade reflektioner, visades 

främjade för ungdomars kunskaper om STI. I Sverige finns inga studier som har 

utvärderat olika samtalsmetoder som effektiva redskap för att förhindra könssjukdomar 

(Statens folkhälsoinstitut, 2010).  

 

I föreliggande studie framkom att barnmorskor på en ungdomsmottagning arbetar mest 

med att förhindra STI genom att samtala med ungdomar. Den mellanmänskliga 

samhörigheten domineras av att få till en dialog mellan varandra. Det vårdande samtalet 

ligger på vårdarens ansvar (Dahlberg & Segesten, 2010). Resultatet i föreliggande 

uppsats visar att barnmorskor använder sig av att skrämma ungdomar som en strategi 

och det ter sig motsägelsefullt och torde inte vara ett vårdande samtal. Funderingar 

kring om en vårdande relation och ett vårdande samtal kan skapas om 

skrämselpropaganda tillämpas? Alla människor är individer och kanske är det så att 

vissa måste blir skrämda för att förstå? Men var ligger då vårdrelationen? Dahlberg och 

Segesten (2010) beskriver den tysta kunskapen som är en del av den personliga 

förförståelsen men i en professionell vårdrelation skall denna bytas ut mot reflektion. 

Kanske är detta just reflektion? Att stärka patientens hälsoprocesser är beroende av att 

det finns en fungerande mellanmänsklig kontakt (Dahlberg & Segesten, 2010) vilket 

barnmorskorna strävade att nå. Känslan av att vilja anpassa sig och duga inför 

ungdomarna genomsyrar barnmorskornas berättelser. 

 

Barnmorskorna som ingick i föreliggande studie talar mycket om det hälsofrämjande 

arbetet som de utför i skolorna. Där introducerar de sig och första kontakten blir på så 

sätt tagen. Med det menas att få ungdomarna att besöka dem på 

ungdomsmottagningarna. Flickorna kommer dit inte bara av oro för STI utan även för t 

ex preventivmedel. Barnmorskorna upplevde det svårare att nå pojkar de inte besökte 

ungdomsmottagningen i samma utsträckning. En undersökning av Perry & Thurston 

(2007) visade att majoriteten unga män valde mottagning där det erbjöds ”drop-in”, 

unga kvinnor valde den mottagning som fanns närmast skolan. Gemensamt var att 

ungdomarna upplevde det positivt med information om var de kan få hjälp 

presenterades på skolan, och att verksamheten beskrevs som ”att ge råd och stöd i alla 
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frågor som rör ungdomar”. Information om sexuell hälsa upplevde många som 

motstridiga då kunskapen erhölls från familjen, kompisar och media. En plats för råd, 

hjälp, stöd saknades, den möjligheten skulle främja flickornas sexuella hälsa genom att 

lära sig säker sex och kondomanvändning, samtal och stöd på en neutral plats 

tillsammans med en kunnig vuxen (Teitelman, Bohinski & Boente, 2009). 

 

Resultatet i föreliggande studie visar att barnmorskor känner en frustration när 

ungdomarna handlar av vad barnmorskorna kallar för lättja. Hammarlund (2008) visar 

att ungdomarna tycker att de STI som är vanligt förekommande och går att bota är 

lindriga, dessutom är risken att just de drabbas små. Det är en vanlig tanke särskilt då de 

druckit alkohol. Dessutom vet ungdomarna om konsekvenserna av STI men utsätter sig 

ändå för det. I en studie av Herlitz (2004) har man studerat det sexuella beteendet i 

Sverige under 14 år. Det har påvisats att ett sexuellt riskbeteende relaterat till HIV har 

ökat under denna tid men även att attityder gällande tillfälliga sexuella kontakter blivit 

mer frigjord. 

 

För att kunna ha en säker sexualitet med en partner krävs att kondom skall användas 

under hela samlaget. Barnmorskorna har mycket kunskap om kondomer och vet att den 

informella informationen ungdomar emellan inte främjar kondomanvändandet. 

Barnmorskorna i studien talar mycket om att kondom är ett av de svåraste 

preventivmedlen att använda men även att kondomen har en skamfylld stämpel av båda 

könen. Detta styrks av en artikel av Christianson, Johansson, Emmelin & Westman 

(2003) framkom att det var kvinnan som avgjorde om kondom skulle användas. Även 

Holland (2004) visar i sin avhandling att beslutet om att inte använda kondom baseras 

på skamfylldheten kring den och att den personliga säkerheten sätts i andra rummet. En 

kvinna som har kondomer ses som frigjord och på så sätt vill hon inte ansvara för 

kondomen. Använder kvinnan p-piller är det avsevärt mycket svårare att använda 

kondom p.g.a. att ungdomen tror att den andre har fördomar kring att partner skulle ha 

en STI. Svårigheter att inte nå ungdomar och att få dem att förstå allvaret med ett 

sexuellt risktagande så som det beskrivs i föreliggande studie visas också i en artikel av 

Hammarlund (2008). Där påvisas att kondomanvändandet störs p.g.a. att spontanitet och 

tillit är viktiga delar i de outtalade regler som finns kring tillfälliga sexuella kontakter. 

Dock visar Ekstrands avhandling (2008) på att kondomen ger en känsla av att göra det 

rätta.  

 

Att arbeta preventivt och hälsofrämjande innebär inte enligt barnmorskorna, att hindra 

eller att få ungdomarna att sluta ha sex. Dock framgick i intervjuerna att barnmorskorna 

upplevde det som att ungdomarna hade stora krav på sig idag vad det gäller sexualitet. 

Hur samhället ser ut kring ungdomarna påverkar hur sexualiteten visar sig 

(Socialstyrelsen, 2010). Mycket handlade om att stärka ungdomarna både ur en 

självförtroende perspektiv men även genom att guida de till en hälsosam sexualitet på 

deras villkor.  

 

Barnmorskorna i studien hade stora ambitioner att nå fram till ungdomarna och hade 

även förståelse för att ungdomarna ville ha sex. Med utgångspunkt av detta ville 

barnmorskorna försöka föra och stärka ungdomarna mot en säker sexualitet. Detta 

förhållningsätt styrks av Lundberg (2002) som påvisar att ungdomars nyfikenhet inför 

sexualiteten och att mycket i ungdomarnas liv kretsar kring detta. Att vara medveten om 
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ungdomarnas livsvärld vilket är den värld de lever i och tar för given, kan få 

barnmorskorna att skapa en förståelse. Det är en utmaning för barnmorskorna att se och 

möta ungdomarna där de är, i den mognadsgrad som de är. Därefter måste 

barnmorskorna lägga sig på den nivån ungdomen finns för att kunna möta den. 

 

Barnmorskans arbete på en ungdomsmottagning, vad det gäller det preventiva arbetet 

mot STI, har innebörden av att barnmorskor måste kunna nå ungdomarna som enskilda 

individer men även i grupp. Skapa insikt är att ha nått fram. Att förstå komplexiteten i 

vad ungdomar innebär och vad ungdomars sexualitet innebär är viktiga faktorer. Därför 

har många av svaren kommit att handla om att stärka ungdomarna och att få dem att 

tänka efter före när det gäller sexualitet och STI, de handlar för att på så sätt kunna ta ett 

aktivt beslut. 

 

 

 

 

SLUTSATS 
 

Det barnmorskorna förmedlade under intervjuerna var att få ungdomar att tänka efter 

före för att kunna ta ansvar för sitt handlande. För att kunna ”mota Olle i grind” behöver 

barnmorskor få ungdomar att tänka efter före de har sexuellt umgänge. Informationen 

behöver komma fram till ungdomar på ett sätt som de kan förstå och vill lyssna på. För 

att göra detta krävs att barnmorskor arbetar med olika strategier för att nå de olika 

ungdomarna. 

 

 

PRAKTISK TILLÄMPNING 
 

Barnmorskor på en ungdomsmottagning arbetar för att främja hälsa. Det måste finnas en 

förståelse för vad komplexiteten i det hälsofrämjande arbetet med ungdomar innebär för 

att bidra till förbättrat vårdande.  

 

 Att få ungdomar att tänka efter före om STI och sexualitet leder troligen till att 

ungdomar själva kan agera genomtänkt vid sexuell handling. 

 I föreliggande studie berättar barnmorskor om strategier för att nå ungdomar. 

Detta kan man använda som diskussionsmaterial på arbetsplatsen för att skapa 

reflektion kring vårdande hälsofrämjande samtal. 

 

 

 Kontinuerlig utbildning för barnmorskor både om ungdomar och STI för en 

optimal vård. 

 

 Studien skulle kunna användas på ungdomsmottagningar för barnmorskor. Detta 

för att öka deras medvetenhet kring komplexiteten i det hälsofrämjande arbetet. 
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FÖRSLAG TILL FRAMTIDA FORSKNING 

 
I en vidare studie vore det intressant att spela in möten mellan barnmorskor och 

ungdomar för att kunna se komplexiteten och realiteten i det hälsofrämjande samtalet ur 

ett annat perspektiv. En annan intressant vinkling som vore spännande skulle vara att 

intervjua ungdomarnas upplevelse av det hälsofrämjande arbetet. Särskilt ur ett 

genusperspektiv vore intressant för att se hur vi kan optimera det hälsofrämjande 

samtalet och vi hoppas därför att någon annan studerar detta i framtiden. 
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BILAGA 1  
 

 

2010-09-06 

 

Hej! 

Vi är två barnmorskestuderande vid Högskolan i Borås. Under vår utbildning har vi möjlighet 

att genomföra en studie som ska ligga till grund för vårt examensarbete. Det innebär att vi ska 

fördjupa oss i ett ämne, med inriktning mot vårt kommande yrke som barnmorska. 

Klamydia är en könssjukdom som stadigt ökar bland ungdomar men även andra infektioner 

som överförs sexuellt. Därför är det betydelsefullt att studera barnmorskans roll i det 

preventiva arbetet med STI. Vi har planerat att utföra enskilda intervjuer med leg. 

barnmorskor. Intervjutillfällena beräknas ta ca 30 minuter och kommer att genomföras på 

arbetsplatsen. Varje intervju utförs av någon av oss två barnmorskestudenter och kommer 

spelas in på band. Intervjuerna skrivs sedan ut ordagrant, analyseras och avidentifieras. Allt 

material behandlas konfidentiellt och ingen obehörig får ta del av materialet. Studien är frivillig 

att delta i och den som vill kan när som helst avbryta sitt deltagande.  

 

 

Har ni frågor eller funderingar kan ni kontakta oss: 

 Xxxxxxxxxxxxxxxx leg. sjuksköterska och barnmorskestudent 
               Tfn; xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 Xxxxxxxxxxxxxxxxxx leg. sjuksköterska och barnmorskestudent 
Tfn; xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 xxxxxxxxxx handledare för studien, doktorand och leg. barnmorska. Institutionen för 
vårdvetenskap, Högskolan i Borås 
Tfn; xxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxx@hb.se 

 

 

 

mailto:xxxxxxxxx@hb.se
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BILAGA 2 

 
 

 

 

 

 

 

Frågeguide 
 

Den här informationen ger vi till alla: 

- Materialet behandlas konfidentiellt, du kommer att vara anonym i materialet 

- Efter arbetet är klart kommer alla transkriberade intervjuer förstöras 

 

Följande informationsfrågor har vi ställt till alla: 

- Hur länge har du varit och arbetat som barnmorska? 

- Vilka inriktningar har du har du arbetat med som barnmorska? 

- Med vilken inriktning arbetar du idag? 

 

Huvudfråga:  

En huvudfråga har använts och sedan har vi använt olika underfrågor beroende på vad 

informanten svarat. 

- Vad är barnmorskans roll i det preventiva arbetet med ungdomar och STI? 
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BILAGA 3 

 

KOD SUBKATEGORI KATEGORI TEMA 
Att informera på ett sätt 

ungdomar kan relatera till. 
 

Att ifrågasätta ungdomars 

risktagande. 
 

Att man utifrån sig själv 

beskriver oron man upplever 
över ungdomarnas 

risktagande. 

 

Att klä alvaret i andra ord för 

att ungdomarna ska förstå (att 

raljera). 
 

Att söka nya vägar för att 

försöka nå ungdomarna för att 
inte blir uttjatad. 

 

Genom att ”skrämma” skapa 
insikt hos ungdomarna. 

 

Att man visar intresse över 
det ungdomarna berättar. 

 

Att man upplevs vara trygg 
och naturligt att prata sex 

med. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Strategier att nå fram till 
ungdomarna 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Att skapa insikt hos ungdomar 

för att de ska få en ökad 

förståelse kring ett sexuellt 
risktagande 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Att få ungdomar ”att tänka 

efter före” om STI och 
sexualitet 

Upplever att ungdomarna inte 

tror på vad bm säger 

 

Upplevs svårt när 
ungdomarna inte tar till sig 

det som man informerar om 

 
Svårigheter att hålla sig 

professionell då man skulle 

vilja nå ungdomarna genom 
att få säga vad man tycker om 

deras sexuella risktagande 

 

 
Barnmorskans upplevelse av 
svårigheterna att nå fram till 

ungdomarna 

Att undervisa ungdomarna 
om patofysiologin kring STI 

 

Den utåtriktade verksamheten 
ger ökade möten med 

ungdomar  

 

Att skapa kontakt för att 

kunna förmedla kunskap om 

STI 
 

Att presentera sig i skolorna 

är ett sätt att arbeta 
förebyggande mot STI 

 
 

 

 
Att förmedla kunskap till 

ungdomar och förebygga 

ohälsa 

Att få ungdomarna att lita på 

sin egna känsla att ha sex när 

man verkligen vill 
 

Att stärka ungdomarna att 

bestämma över sin egna 
kropp 

 

Att få ungdomar att ta ansvar 

för sin sexualitet 

 

 

 
 

Att stärka ungdomar att våga 

lita på sig själva, ha tillit till 
den egna kroppen. 

 
 

 

Att upplysa ungdomar om 

olika uppfattningar om sex 
 

Att samtala med ungdomarna 

om hur krav från andra kan 
påverka sexualiteten 

 

Krav från samhället påverkar 
ungdomars sexualitet 
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