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Ungdomar genomgår en mognadsprocess innehållande ett flertal viktiga faktorer i dagens 
samhälle. Utvecklingen består av att bli självständig, forma personligheten, hantera känslor 
samt hantera sexualitet. I detta ingår att skydda sig mot den sexuellt överförbara 
infektionen Chlamydia trachomatis (CT). Syftet med studien var att beskriva 
gymnasieungdomars uppfattning om infektionen. Hur är kunskapen i ämnet? På vilket sätt 
tror de att ungdomar skyddar sig? Hur ser de på kärlek och sexualitet? Författarna har valt 
en kvalitativ ansats med fokusgrupps intervjuer och analyserat resultatet enligt 
innehållsanalys. Fyra intervjuer har utförts där två flickgrupper respektive två pojkgrupper 
medverkat. Fyra teman förekommer i resultatet; Uppfattning och kunskap kring att drabbas 
av CT, uppfattning om sex och kärlek, attityder till skydd samt sexualundervisning. 
Resultatet visar likheter och skillnader hos flickor och pojkar i författarnas intervjuer. 
Kunskap om CT varierar, men att konsekvensen av en obehandlad CT kan leda till 
infertilitet hade samtliga ungdomar kunskap om. Även psykologiska aspekter 
framkommer. Resultatet speglar skillnader gällande sex och kärlek. Det första samlaget är 
en ”milstolpe” enligt pojkarna medan flickor anser att det hör ihop. Skydd förknippas med 
”lathet” och skydd mot oönskad graviditet, inte skydd mot CT. 
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Youths are going through a growing process involving many different factors.  The 
development consists of becoming independent, shape personality, handle feelings and 
sexuality.  This includes protecting yourself against the sexually transmitted disease, 
Chlamydia trachomatis (CT). The purpose of this study was to describe upper secondary 
school youths knowledge and understanding of the infection. How is the knowledge in the 
subject? In what way do they think youths protect themselves? What are their views 
about love and sexuality? The authors have chosen a qualitative approach with interviews 
in focus groups. The data was analyzed with content analyse. Four interviews have been 
done, where two groups of girls and two groups of boys participated. Four themes exist in 
the results; knowledge and understanding of CT, understanding of sex and love, attitudes 
towards protection and sexual education. The result shows similarities and differences 
between boys and girls in the interviews. The knowledge about CT fluctuates, but the 
knowledge about that a not treated CT can give rise to infertility did the group knowledge 
about. Even psychological aspects appear. The result reflects differences about sex and 
love. The first intercourse is a “milestone” according to the boys whereas the girls have the 
opinion that it belongs together. Protection is put together with “laziness” and unplanned 
pregnancy, not protection against CT. 
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INLEDNING 
 
Under den kliniska utbildningen fick vi ta del av arbetet på ungdomsmottagningen. Tillfälle 
gavs att följa det dagliga arbetet med preventivmedelsrådgivning, sex och 
samlevnadsrådgivning samt provtagning för Chlamydia trachomatis (CT). Intresset föddes 
efter att ha träffat ungdomar och vid diskussion med dem sett en delvis bristande kunskap i 
ämnet. 
 
CT ökar framförallt hos ungdomar. Information om könssjukdomen ges på olika nivåer, men 
tar ungdomar in informationen de får? Vilken kunskap har de och hur uppfattas CT? 
Ungdomar har rätt till njutning i kombination med säker sex. Byte av partner är mer vanligt än 
ovanligt i dagens samhälle. Finns det någon förklaring till varför CT ökar?  

 

BAKGRUND 

Chlamydia trachomatis 
 
CT är den vanligaste sexuellt överförbara sjukdomen (STI) i Sverige bland ungdomar 
(Häggström-Nordin, Hansson, Tydén, 2002; Smittskyddsinstitutet, 2008a). STI innebär 
könssjukdomar samt sjukdomar som inte är lokaliserade till könsorganen men som överförs 
vid sexuella kontakter (Nationalencyklopedin, 2008). Diagnostik av bakterien har utförts i 
Sverige sedan 1976 (Faxelid, Hogg, Kaplan & Nissen, 2001). Infektionen blev 
anmälningspliktig 1988 (Smittskyddsinstitutet, 2008b). CT är enligt smittskyddslagen (2008) 
en allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom. Samtliga landsting i 
Sverige har ansvar för att smittskyddsåtgärder vidtas. Den enskildes skyldighet är att 
medverka till att förhindra att smittan sprids. Smittskyddslagens mål innebär att individer ska 
skyddas mot en spridning av smittsamma sjukdomar (Björnberg, Rorsman, Vahlquist, 2007). 
 
1 april 1989 började CT registreras, samma år rapporterades 29 319 fall. Fram till 1997 
minskade antalet till 13 905 fall. Sedan dess har könssjukdomen ökat. 2007 anmäldes 47 101 
fall av CT och den största ökningen i Sverige var bland individer 15 – 29 år. Ökning av 
infektionen relateras till flera varierande faktorer som låg kondomanvändning, ändrade 
sexuella kontaktmönster, ökat sexuellt riskbeteende, fler partners samt bättre 
handläggningsrutiner inom hälso- och sjukvården (Brody, 1993; Smittskyddsinstitutet, 2008b; 
Socialstyrelsen, 2008a). CT är även globalt sett ett växande problem. En tredjedel av samtliga 
CT i världen drabbar ungdomar (Johnson, Kolodny, Masters, 1995; WHO, 2005). 

 

Orsak och diagnostik 
 
Klamydia orsakas av bakterien CT. Det är en gramnegativ bakterie som har en speciell 
utvecklingscykel. Bakterien finns i två former, en form där den utvecklas endast i sin 
retikulärkropp och förökar sig intracellulärt samt en infektiös form. Den infektiösa formen 
innebär att bakterien frisätts från värdcellerna och absorberas av andra celler genom 
fagocytos. Denna unika tvåvägs utveckling kan vara orsaken till att CT kan ligga vilande utan 
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att ge några symtom. Bakterien finns i urinröret och hos kvinnor även i slidan. Den kan även 
förekomma i ändtarmen och/eller svalget. CT smittar genom vaginalt eller analt samlag men 
också genom oralsex. Inkubationstiden är en till tre veckor. Individer som smittats märker inte 
alltid att de bär på infektionen eftersom den ofta inte ger några symtom alls. Hos kvinnor har 
70 – 80 % inga besvär samt hälften av alla män besväras inte av CT (Björnberg et. al., 2007; 
Johnson et.al, 1995; Smittskyddsinstitutet, 2008a). 
 
Diagnos ställs genom urinodling samt antigentest från urinrör, livmoderhals, svalg eller 
ändtarm. Antigentestet tas med bomullspinne från vaginalväggen och stryks på ett objektglas. 
Därefter droppas en natriumkloriddroppe på och täcks med täckglas. Provet analyseras sedan i 
mikroskop av gynekolog. Odling är tidskrävande och dyrt (Gottlieb & Schoultz, 2007). 
Antigentest från livmoderhalsen är mer tillförlitligt än en urinodling för att upptäcka CT hos 
ungdomar. Det är mer accepterat hos ungdomar att utföra en urinodling än antigentest 
relaterat till den gynekologiska undersökningen de måste genomgå vid antigentest. Ungdomar 
blir mer reserverade och avvaktande om en gynekologisk undersökning erbjuds istället för ett 
urinprov. Det kan leda till att ungdomar inte testar sig för CT (Durako, Peralta, Yong, 2001). 
 

Behandling och konsekvenser 
 
Det vanligaste vid CT är att individen inte har några symtom. Om det förekommer yttrar det 
sig på flickor genom att de har lätta buksmärtor eller blödningsstörningar. Vid gynekologisk 
undersökning ses en gråaktig flytning från cervix, uterus palperas ömmande i en del fall och 
portio kan vara lättblödande (Gottlieb & Schoultz, 2007). Vidare kan infektionen orsaka 
uretrit, cervicit, proktit, endometrit, salpingit eller perihepatit (Adams, S-H., Brindis, C-D., 
Irwin C-E., Mulye, T-P., Park, M. J-P, 2006; Johnson et. al., 1995; WHO, 2005). Besvären 
hos kvinnor kan leda till infertilitet, kroniska buksmärtor och extrauteringraviditet (Björnberg 
et. al., 2007; Faxelid et. al., 2001; Smittskyddsinstitutet 2008a). Infektionen kan ligga latent i 
kroppen och aktiveras vid abort, missfall, förlossning eller vid insättning av spiral. Det 
innebär att infektionen kan aktiveras i en fast relation utan att någon av parterna haft någon 
annan sexuell relation vid sidan om (Björnberg et. al., 2007; Smittskyddsinstitutet, 2008a). 
Män kan av en obehandlad infektion få epididymit, uretrit, prostatit samt proktit. Uretrit är 
vanligast bland pojkar 15-24 år, epididymit är vanligast hos män över 24 år (Johnson et. al., 
1995; Lindberg, 2003; WHO, 2005). Hälften av uretrit hos män orsakas av CT (Lindberg, 
2003).  
 
CT kan få avgörande medicinska, sociala samt ekonomiska konsekvenser för ungdomar. Det 
innebär att det är viktigt att upptäcka CT i tid för att undvika negativa konsekvenser kopplat 
till hälsa i ett långt perspektiv. (Bourton, 2006; Paavonen, Paukku, Puolakkainen, Sintonen, 
1998).  En orsak till att det kan vara svårt att bli gravid är infektioner som endometrit och 
salpingit. Infektionen kan ligga oupptäckt och orsaka ärrbildning på kvinnans äggledare. 
Personal i vården bör vara vaksamma på tidiga symtom på endometrit och salpingit och 
rutinmässigt testa för CT. Vid behandling av salpingit botas infektionen men kvinnor riskerar 
trots detta att på nytt bli smittade om inte partnern behandlas samtidigt och då måste personen 
veta att denne är smittad (Eggert, 2007). En annan grupp som bör testa sig för CT är sexuellt 
aktiva flickor med miktionsbesvär (Biro, Huppert, Lan, Mortensen, Reed, Slap, 2007). 
Eftersom en CT infektion kan leda till konsekvenser för ungdomar senare i livet, är det viktigt 
med positiv attityd gentemot skydd. Pojkar och flickor bör tänka på att praktisera säker sex 
genom att alltid använda kondom, begränsa sex partners samt testa sig för CT regelbundet 
(Boyer Canchola, Moncada, Pollack, Schachter Shafer, 2006; Crosby & Danner, 2008). Boyer 
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et.al., (2006) och Paavonen et.al., (1998) menar i sina studier att det bör vara en självklarhet 
att samtliga sexuellt aktiva pojkar och flickor testar sig för CT. Effektiv screening leder till 
minskning av CT i ett långt perspektiv. Kostnaden för screening av CT upptar en liten del av 
den totala kostnaden för vården. Att screena ungdomarna och att de vid diagnostisering får 
behandling leder till att kortsiktiga samt långsiktiga konsekvenser för ungdomarna undviks. 
Screening leder även till att samhällskostnaderna minskar (Paavonen et.al., 1998). 
 
Förmågan att synliggöra samt att ungdomar praktiserar säker sex kan åskådliggöras genom att 
inte särskilja genus ansvar (Boer & Mashamba, 2007). CT ökar i Sverige bland ungdomar och 
kan påverka fertiliteten. Att CT kan leda till infertilitet är inte något ungdomar funderar över. 
Det relateras till att ungdomar befinner sig i en period i livet där andra faktorer kommer före.  
Ungdomar lever mer i nuet och funderar inte på framtiden samt vilka konsekvenser en CT och 
partnerbyte kan ge (Darj, E., Ekstrand, M., Larsson, M. Tydén, T., 2007).  
 
CT behandlas med antibiotika. Uppföljning av en behandlad infektion är viktigt. Det bör ske 
tre till fyra månader efter avslutad behandling. Studier visar att återinsjuknande förekommer i 
en femtedel av undersökta fall. Detta kan bero på felbehandling, ny partner samt att 
mottagligheten för ny smitta är hög (Cross, DeAugustine, Douglas, Malotte, Metcalf, 
Peterman, Rietmeijer, Satterwhite, Tian, 2006; Eggert, 2007). 

 

Ungdomars sexualitet 
 
Sexualitet är djupt förankrad i normer och attityder (Forsberg, 2000). Sexualitet innefattar 
fortplantningsbeteende, tillfredsställelse av biologiska drifter och sexuell njutning 
(Nationalencyklopedin, 2008).  Mänsklig sexualitet är ett komplext fenomen och är biologisk, 
psykosocial, beteendemässig, klinisk, moralisk samt kulturellt betingad. Ungdomars sexualitet 
består av ständig variation, både fysiskt och psykosocialt. Det innebär att bli en självständig 
individ, hantera känslor, bli sexuellt aktiv samt kunna skydda sig mot STI (Johnson et. al., 
1995). Ungdom innefattar unga personer i övre tonåren eller tidig 20-års ålder 
(Nationalencyklopedin, 2008). Denna period sammanfaller med adolescensen, perioden från 
12-19 år (Johnson et. al., 1995).  
 
Ungdomar genomgår en process för att lära sig sexualitet. I det ingår information, teori, 
experimenterande samt utövande av sin sexualitet (Holland, Ramazanoglu, Sharpe, Thomson, 
2004). Den psykosexuella mognadsprocessen består av att ungdomar tränar kärlekskänslor, 
sensualitet och samspelet med en annan individ genom sexuell praktik. Det leder till 
utveckling av pojkars och flickors personlighet. Ungdomar uttrycker en längtan och en inre 
oro. Det är helt normalt och tillhör mognadsprocessen i ungdomsåren. Om endast en 
utveckling bejakas och den andra bryts leder det till att den personliga utvecklingen hämmas 
(Lundberg, 2002). 
 
Flickor har traditionellt sett skyddats mot sexualitetens samtliga faror genom att ständigt bli 
påminda om risker istället för att uppmuntras till att lära känna sin kropp.  Samhället 
uppmärksammar fysiologiska reaktioner hos flickor i mindre omfattning än hos pojkar. En 
tydlig illustration är att det finns fler benämningar på pojkarnas sexualitet. Pojkar får vid 
sexuell stimulering erektion och det är en spridd kunskap medan det är relativt okänt att 
flickor vid sexuell stimulering får lubrikation. Flickor fostras att bli mer känslomässiga. 
Pojkar fostras till att sexualisera sina känslor (Lundberg, 2002).  
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Kärleksideologin bland ungdomar består av kärlek och tvåsamhet. En tidig sexuell debut med 
samlag innebär risk för psykologiska skador. Ungdomar mår inte bra av att debutera tidigt om 
de inte är mogna för det. Uppfattningen av mognadsgrad diskuteras i kompiskretsar. Det 
första samlaget har pojkar och flickor ofta för sin egen skull och reflekterar inte över 
parrelationen. Ungdomar är mogna för sex när de av fri vilja tillåter sig uppleva sexualitet och 
finner en tillfredsställelse med det. Det är inte alltid att det första samlaget ger en positiv 
tillfredsställelse, men det är en erfarenhet. Är denna sexuella erfarenhet negativ behöver 
flickan/pojken få bearbeta detta. Ges tillfälle till stöd åt ungdomarna med negativ erfarenhet, 
innebär det att den negativa erfarenheten blir positiv i utvecklingen hos flickan/pojken 
(Lundberg, 2002). Sex är en intim stund som upplevs olika för olika individer. Sexualiteten 
fördjupar gemenskapen mellan människor och skänker bekräftelse, tillfredsställelse och lust 
(Bäckman, 2002). Häggström-Nordin et. al., (2002) beskriver att ungdomar väntar med den 
sexuella debuten i ett förhållande jämfört med för 10 – 20 år sedan. 
 

Preventivmedel 
 
Människor har i alla tider, kulturer och samhällen försökt att kontrollera fertiliteten på olika 
sätt. Kondomen har funnits i många tusentals år i varierande utformning. För 2000 år sedan 
använde kineser kondom av silkespapper och japaner använde läderkondom. I Europa 
användes kondom av linnetyg under en lång tid. Linnetyget träddes på ollonet, men det 
skavde och ersattes av blindtarmar från svin och fiskblåsor. Kondom av latex utvecklades och 
RFSU började testa dem 1946 (Andersson & Sjödahl, 2005). 
 
På sextiotalet blev p-piller tillgängliga för kvinnor/flickor och förändrade 
preventivmedelssituationen. P-pillret beskrevs som ett hundraprocentigt skydd mot graviditet, 
i och med det öppnades möjligheten till en friare sexualitet. Däremot fanns det inget fokus på 
att p-pillret inte skyddar mot sexuellt överförbara sjukdomar. Konsekvensen blev fler 
partnerbyten och med det en ökning av STI (Andersson & Sjödahl, 2005).  Mer drastisk 
situation uppstod när HIV som är ett humant immunbristvirus som kan orsaka sjukdomen 
AIDS hos människa (Nationalencyklopedin, 2008) upptäcktes och en icke behandlingsbar och 
livshotande könssjukdom blev realitet. Häggström-Nordin et. al., (2002) beskriver att 
incidensen av HIV i Sverige är bland de lägsta i Europa. År 1994 registrerades akut p-pillret. 
Ungdomar väljer att använda akut p-piller vid oskyddat samlag (Gebhardt, Greunsven, 
Kuyper, 2003). Tabletten ska användas som en nödlösning efter oskyddat samlag. Detta akuta 
preventivmedel finns att köpa receptfritt på apoteket samt att få på ungdomsmottagningen. 
Ägglossningen förskjuts och förhindras, även äggtransporten och implantationen (Gottlieb & 
Schoultz, 2007; Eurenius, Larsson, Tydén, Westerling, 2006). 
 
I Sverige är medianåldern för det första samlaget hos flickor 16,5 år och hos pojkar 16,8 år 
(Häggström-Nordin et. al., 2002). Det vanligaste skyddet är kondom som tre av fyra 
ungdomar använder. En av tio kombinerar kondom med p-piller. De flesta ungdomar vänder 
sig till ungdomsmottagningen för att få akut p-piller eftersom det är gratis. I en undersökning 
tillfrågades ungdomar om sina attityder, kunskap samt erfarenhet av akut p-piller. Det visade 
sig att mer än en fjärdedel av flickor var positivt inställda till att använda akut p-piller vid 
behov. Det beskrivs dock att flickorna i undersökningen inte hade för avsikt att överge 
ordinarie preventivmedel för akut p-piller (Läkemedelsverket, 2008). 
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Sexuellt riskbeteende 

 
Ungdomar utsätter sig för risker och det kan höra ihop med dåligt självförtroende. I 
ungdomsåren formas identiteten och gränser prövas. Det innefattar sexuell aktivitet och 
därmed även ett riskbeteende. One-night-stand det vill säga tillfällig sexuell förbindelse 
(Nationalencyklopedin, 2008) är ett riskbeteende. Ungdomar väljer vid en del one-night-stand 
att avstå från att använda kondom. Det kan förklaras av att pojkar litar på att flickor använder 
p-piller (Darj, 2007). Tidig samlagsdebut, många partners samt avsaknad av 
kondomanvändande kan leda till CT (Christianson, Emmelin, Johansson, Westman, 2003; 
Johnson & Shoveller, 2006). I ungdomsåren är ett visst risktagande vanligt och det anses vara 
normalt. Att skydda sig mot graviditet är mer vanligt än att skydda sig mot CT. Att inte 
använda preventivmedel påverkas av irrationella föreställningar, exempelvis att det är pinsamt 
att köpa kondom (Folkhälsoinstitutet, 2005a). Rädsla för att bli avvisad och att det kan vara 
avtändande med kondom påvisar även Hammarlund et. al (2008) i sin studie. Att använda 
kondom är inte enkelt i alla avseenden. Ungdomar förknippar inte det med ett riskbeteende 
när de väljer att avstå från kondom (Holland et.al., 2004). En del ungdomar menar att det är 
pojkars skyldighet att tillhandahålla kondom eftersom det är mer vanligt att de har kondom 
med sig. Flickor bör ta ett större ansvar och tillhandahålla kondom i lika stor utsträckning. 
(Darj et.al., 2007). Pojkar är inte konsekventa när det kommer till användandet av kondom 
(Lindberg, 2003). 
 
Pojkar och flickor som väljer att använda kondom för sin egen säkerhet hanterar kondomen 
utan problem. Att använda kondom vid samlag kan kopplas till en känsla av genans. Trots att 
pojkar har en förhoppning och intention att ha en sexuell kontakt är det inte självklart att ta 
med kondom när man går ut. Tillhandahåller flickan en kondom kan hon få dåligt rykte 
medan pojkens rykte inte påverkas på samma sätt (Holland et. al., 2004). Enligt en studie av 
Hammarlund, Lundgren, Nyström, (2008) vill pojkar få flickor att känna sig utvalda och 
speciella. De vill inte visa att de planerar eller är förberedda för en sexuell aktivitet, eftersom 
de är rädda för att bli avvisade. Eurenius, K., Larsson, M., Tydén, T., Westerling, R. (2006) 
menar i sin studie att det förekommer negativa attityder hos ungdomar gentemot kondomen 
och om den ska användas eller inte. Det trots att de är väl medvetna om fördelarna med att 
använda kondom vid samlag. Kunskapen om riskbeteende finns hos ungdomar, men ändå 
väljer många att inte se det som ett problem utan väljer en nonchalant framhållning istället 
(Darj et.al., 2007). En förnekelse kopplat till riskbeteende finns hos ungdomar. De menar att 
det inte händer dom och att de kan se på en person om de har STI eller inte. Ungdomar styrs 
av känslor. Det trots att de är väl medvetna om vilket riskbeteende de utsätter sig för (Bell & 
Watson, 2005). 
 
 
På individ-, grupp- och samhällsnivå kan orsakerna till om ungdomar använder kondom eller 
inte finnas. Hur individen ter sig kan bero på attityder och värderingar inom kamratkrets, 
familj och andra sociala nätverk. På samhällsnivå är det kvaliteten på skolans undervisning i 
sex och samlevnad, ungdomsmottagning och skolhälsovård som påverkar (Folkhälsoinstitutet, 
2005b). Larsson et. al., (2006) menar att barnmorskor har en viktig uppgift genom att närvara 
samt informera ungdomar i skolor. Häggström-Nordin et. al., (2002) visar i sin studie att 
hälsovården bör prioritera information gällande ungdomars sexuella aktivitet. Forskarna ser 
ett samband mellan ungdomars sexuella beteende kopplat till riskbeteende, de menar att en 
tidig sexuell debut kan vara en riskfaktor. I en studie utförd i USA visar Claire och Lindberg, 
(2003) att ungdomar ska vara uppmärksamma med riskerna vid oskyddat sex. De anser att 
professioner inom sjukvården spelar en betydande roll i det hälsobefrämjande arbetet med 
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ungdomar. Ungdomar som skyddar sig vid samlag med kondom har en mer positiv syn på sex 
än de ungdomar som väljer att avstå från skydd (Gebhardt et. al., 2003). 

 

Sexualundervisning 
 
RFSU (Riskförbundet för sexuell upplysning, 2004) bildades 1933 av Elise Ottesen-Jensen. 
De krävde att sexualundervisning skulle införas i samtliga skolor i Sverige. Preventivmedel 
skulle delas ut gratis, abort och sterilisering vara en rättighet och homosexuella kontakter 
skulle legaliseras. Efter hand bildade RFSU lokalföreningar runt om i landet och det blev 
början till upplysning, kurser, föredrag och litteratur i ämnet (Andersson & Sjödahl, 2005). År 
1955 var Sverige första landet i världen att införa obligatorisk sexualundervisning. Maj-Briht 
Bergström-Walan, psykolog och sexolog startar undervisning i ämnet. Genom ett öppet sinne 
mötte Maj-Briht eleverna i skolan och vann på det viset deras respekt. I sin undervisning tog 
Maj-Brith upp sexualiteten som en helhet av anatomi, yttringar, känslor samt värderingar 
(Andersson & Sjödahl, 2005; Lundberg, 2002).  
 
Den första ungdomsmottagningen i Sverige öppnade 1970. Det främsta syftet var relaterat till 
ungdomsaborter. Även arbete med att informera om STI förekom. På dagens 
ungdomsmottagning arbetar barnmorska med tillgång till gynekolog, kurator samt psykolog. 
Information ges enskilt eller i grupp. Ungdomar upp till 25 år tas emot och en stor del av dem 
är flickor. En del av arbetet består av att skriva ut p-piller (Lundberg, 2002). 
Ungdomsmottagningen arbetar utifrån ett holistiskt synsätt och erbjuder ungdomar rådgivning 
i frågor gällande STI, sexualitet och preventivmedel (Häggström-Nordin et. al., 2002). För 
personer som arbetar med sexualupplysning är betonandet av sexualitetens positiva 
möjligheter en självklarhet (Bäckman, 2002). Föräldrar är en viktig informationskälla och 
ungdomar påverkas av media i stor utsträckning. Det kan leda till fel information och bör 
diskuteras mellan föräldrar och ungdom. Föräldrarna är ett viktigt komplement till media 
eftersom de påverkar ungdomar i deras beslut gällande sexualitet (Häggström-Nordin et. al., 
2002).  Braverman, Fong, Hutchinson, Jemmott, (2003) beskriver i sin studie hur mödrar 
påverkar sina döttrar när det gäller sexuellt beteende. När mödrar pratar med sina flickor om 
sex påverkas flickorna positivt genom att de avstår från sex och det leder till att STI minskar. 
 
Skolan har en viktig funktion när det gäller sexualundervisning. Den sexualundervisning som 
förmedlas till ungdomar bör vara ålderanpassad. Att drabbas av ofrivillig graviditet eller CT 
behöver inte betyda att sexualundervisningen har varit ineffektiv. Däremot kan det betyda för 
lite sexualundervisning vid fel tidpunkt eller att läraren inte har lyckats förmedla budskapet i 
sexualundervisning till ungdomarna (Bourton, 2006; Lindberg, 2003). Skolans ansvar för 
sexualundervisningen regleras i den läroplan som regeringen förordnat och beslutat om. 
Sexualundervisningen är ämnesövergripande och anges som rektors ansvar i läroplanen. 
Denne skall se till att sex och samlevnad finns med i de lokala arbetsplaner som upprättas och 
har även ansvar för att de utvärderas mot riksgiltiga mål (Skolverket, 2008). På grundskolan 
ingår ämnet i biologi där det också finns tydliga mål. Få lärare är utbildade inom ämnen 
relaterade till sexualundervisning. En kartläggning 2004 visar att endast sex procent av 
nyexaminerade lärare har kompetens att undervisa i sex och samlevnad (Riskförbundet för 
sexuell upplysning, 2004). Professor Gunilla Jarlbro kritiserar i två studier utformningen av 
undervisningen i sex och samlevnad i grundskolan. De blivande lärarna får sällan en 
genomtänkt undervisning. De flesta skolor har inte lyckats att integrera ämnet enligt 
läroplanen (Jarbro, 1997). I en del fall saknar niondeklassare tillräckligt med kunskap om 
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sexuell samt reproduktiv hälsa (Kjellberg, Oscarsson, Nyström, Selling, Sydsjö, 2006). 
Ungdomar föredrar en person utanför skolans verksamhetsområde när det gäller 
sexualundervisningen. De menar att de har spetskompetens och kan med lätthet prata om sex 
utan att bli generade. Pojkar och flickor har kunskap om sexuell hälsa. I sexualundervisningen 
saknar de däremot emotionella aspekter samt undervisning i sexuella relationer (Bourton, 
2006). 
 
Sammanfattning av tidigare forskning 
 
Förekomsten av CT ökar och mest i gruppen 15-29 år. Forskning visar att CT inte alltid ger 
tydliga symtom och kan vara svår att diagnostisera. Obehandlad CT kan både hos män och 
hos kvinnor få omfattande konsekvenser. Det finns rutiner för hur testning av CT ska utföras 
och det finns behandling att tillgå. Kostnader för screening och tester är liten i jämförelse med 
vad framtida men kostar i vården. Uppföljning är viktig eftersom det finns stor risk för 
återinsjuknande. Det finns stor bredd på forskning om ungdomars sexualitet. Attityder och 
sociala normer är två faktorer som påverkar ungdomars beteende. I flera studier framkommer 
det att flickor och pojkars fostran har stor betydelse för ungdomars sexualitet. Ungdomars 
psykosexuella mognadsprocess omfattar samspel med en annan individ. I detta ingår 
experimenterande och utövande av sexualiteten. Studier visar att ungdomar väntar med 
sexdebuten jämfört med för 10-20 år sedan. P-pillrens tillgänglighet förändrade 
preventivmedelssituationen. Akut P- piller påverkar även ungdomars användande av kondom.  
Aktuell forskning om sexuellt riskbeteende visar att ungdomar utsätter sig risker. 
Ungdomarna använder inte sina kunskaper i sitt faktiska beteende. Att skydda sig mot 
graviditet är vanligare än att skydda sig mot STI. Valet av att inte använda kondom kan 
kopplas till irrationella föreställningar. Bristande kommunikation och uppfattningen om att 
man inte kan drabbas framkommer i flera studier. 
 
Flera forskare framhåller hur viktig professionen inom sjukvården är när det gäller det 
hälsobefrämjande arbetet med ungdomar. Kvaliteten på skolans undervisning, hur 
ungdomsmottagning och skolhälsovård fungerar påverkar ungdomarnas attityder till sex och 
kärlek. Hur skolan utför sitt lagstadgade ansvar för sexualundervisning finns det många 
synpunkter på i olika studier. Få lärare är utbildade inom ämnet och undervisningen är sällan 
genomtänkt. Få skolor har lyckats att integrera ämnet i undervisningen. Ungdomar efterfrågar 
personer som har spetskompetens i ämnet. Föräldrar har en viktig roll och påverkar 
ungdomarnas sexuella beteende. Ungdomarna framför i flera undersökningar att de önskar 
mer diskussioner om relationer och kärlek i skolan. Helst föredrar man en person utanför 
skolans verksamhetsområde när det gäller sexualundervisningen. 

 

PROBLEMFORMULERING 
 
Vi lever i ett samhälle där ungdomar har tillgång till information genom många kanaler så 
som Internet, kompisar, TV, radio och bio. Ungdomar får mycket upplysning om CT och 
andra sexuellt överförbara sjukdomar men trots det verkar de ha dålig kunskap eller så 
använder ungdomarna inte sin kunskap.  CT ökar bland dagens ungdomar trots att information 
och undervisning sker på olika nivåer. Vi vill med denna studie undersöka vilken kunskap 
ungdomarna besitter och hur ungdomarna uppfattar infektionen. Vilka attityder och 
riskfaktorer har betydelse för den ökade utbredningen av CT. 
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SYFTE 
 
Syftet med studien är att beskriva gymnasieungdomars kunskap samt uppfattning om 
Chlamydia trachomatis infektion. 
 
 
Frågeställningar: 
 
Hur ser kunskapen ut avseende CT? 
 
Skyddar ungdomar sig mot sexuellt överförbara könssjukdomar? 
 
Hur ser ungdomar på sex respektive kärlek? 
 
Vilken information efterfrågar ungdomar avseende CT och på vilket sätt? 
 
Vad gör ungdomar om de drabbas av en CT infektion? Var söker de samt vilken hjälp vill de 
ha? 
 
Vilka konsekvenser ser ungdomar att en CT infektion kan föra med sig för hälsan? 

 
Hur resonerar ungdomar kring konsekvenser av en CT infektion? 

 

METOD 
 
Metoden som använts är kvalitativ med fokusgruppsintervjuer som är analyserad med 
innehållsanalys. Kvalitativa studier har sitt ursprung i antropologin, sociologin och 
psykologin. Det innebär att den handlar om att karaktärisera, det vill säga beskriva ett 
sammanhang. Syftet är att förstå människan erfarenheter och levda verklighet utifrån en 
helhetssyn. Den vanligaste datainsamlingsmetoden är intervjuer. Kvalitativ forskning är 
holistiskt. Syftet är att få en helhet samt nå en djupare förståelse, se sammanhang och mönster 
(Polit & Beck, 2008). 
 
Fokusgrupper är en form av gruppintervju och kan vara ämnesfokuserat. Det innebär att en 
mindre grupp människor möts för att på forskarens uppmaning diskutera ett givet ämne med 
varandra. Denna metod studerar människors attityder, föreställningar, värderingar och känslor 
(Kreuger & Casey, 2000; Wibeck, 2000). En fördel med fokusgruppsintervjuer är att det är 
flera informanter. Ingen behöver känna sig utlämnad och man kan söka stöd av andra i 
gruppen och gruppen kan stå bakom besluten. En annan fördel med fokusgruppsintervjuer är 
att forskaren fångar många individers uppfattning på kort tid (Kreuger & Casey, 2000; Polit & 
Beck, 2008). Personen stimuleras av andras kommentarer och tankar och kan då lättare sätta 
egna ord på sina egna synpunkter. Metoden är relativt billig att genomföra och flexibel det vill 
säga man kan snabbt sätta ihop en fokusgrupp (Robinson, 1999).  Nackdelar förekommer, 
ungdomar kan reagera över vad som blivit sagt av andra och på det viset falla för 
grupptrycket. Andra kan känna sig obekväma i situationen och därmed inte uttrycka sig alls 
(Polit & Beck, 2008).  
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Fokusgrupper används ofta när hälsoproblem ska belysas. Det ska vara minst fyra informanter 
för att en diskussion ska kunna åstadkommas. För att gruppen ska vara effektiv är det viktigt 
att frågorna eller teman förberetts av intervjuaren för att en god diskussion ska uppnås. 
Designen i ansatsen under pågående intervju är flexibel, det innebär att justeringar under 
intervjun är tillåtet. Samma ålder samt homogen grupp kan skapa en avspänd gruppdynamik 
(Polit & Beck, 2008). Kreuger och Casey, (2000) beskriver att homogena fokusgrupper är en 
fördel. På det viset upplever inte informanterna att en individ kan mer än någon annan om det 
aktuella ämnet som ska diskuteras. En homogen grupp ska reflektera över forskarens frågor, 
gruppen ska ta del av varandras synpunkter (Forsberg & Wengström, 2008; Robinson, 1999; 
Wibeck, 2000). Wibeck (2000) beskriver hur demografiska variabler, kön, ålder samt 
utbildning kan underlätta interaktionen i gruppen. Syftet med fokusgruppintervjuerna är att 
deltagarna ska kunna beskriva sin uppfattning, kunskap samt attityd. Konsensus ska inte nås 
via gruppen.  
 
Kvalitativ innehållsanalys beskriver variationer genom att i en text identifiera skillnader och 
likheter. Dessa uttrycks i kategorier samt teman på varierande nivåer. En djupare förståelse 
för fenomenet framkommer genom att tolka den underliggande meningen i innehållet. 
Innehållsanalys rekommenderas vid fokusgruppsintervjuer. Forskningsmetoden används när 
syftet är att förstå individers berättelser och analysera texten därefter. Innehållsanalysen kan 
vara manifest eller latent. Den manifesta innehållsanalysen beskriver det synliga budskapet. 
Den latenta fokuserar på det underliggande budskapet (Boolsen, 2007; Graneheim & 
Lundman, 2004; Granheim & Lundman, 2008, Polit & Beck, 2008).  
 

Urval 
 
Per telefon och per brev kontaktades rektor på en gymnasieskola i västra Sverige (Bilaga 1). 
Författarna fick godkännande att utföra fokusgruppsintervjuer på skolan. Skolans 
sjuksköterska informerade en klass muntligt om vår studie. En av författarna informerade 
ytterligare två klasser om studien (Bilaga 2). 
 
Undersökningsgruppen som valdes var 18-åriga ungdomar i årskurs tre på gymnasiet. Genom 
att välja myndiga ungdomar behövdes inte informerat samtycke från föräldrarna inhämtas. 
Fyra grupper ingick i studien.  Det var lätt att få homogena grupper då ungdomarna föredrog 
detta så det blev två pojkgrupper och två flickgrupper. I varje grupp var det tre till fem 
deltagare. I grupp tre var det planerat att fyra pojkar skulle delta men en pojke kom inte. 
Författarna valde att genomföra fokusgruppintervjuen trots detta. I grupp fyra deltog fem 
pojkar. Ungdomarna tillfrågades inte om bakgrundsdata såsom om de var födda i Sverige eller 
om föräldrarnas härkomst. I grupp ett och två var det fyra flickor som deltog i varje grupp.  
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Genomförande 
 
Författarna förberedde sig inför fokusgruppsintervjuerna genom att skriva ner 
frågeställningar. Ett ämne identifierades och därefter arbetades frågeställningar fram (Polit & 
Beck, 2008). I intervjuerna användes öppna frågor på grund av att ja och nej svar skulle 
undvikas. Frågor formulerades utifrån syftet (Forsberg & Wengström, 2008; Polit & Beck 
2008), (Bilaga 3). 
 
Dagen då intervjun genomfördes informerades eleverna ännu en gång muntligt samt skriftligt 
av författarna. Stor vikt lades på de etiska aspekterna och detta diskuterades i gruppen. 
Informanterna skrev på blanketten om samtycke (Bilaga 4). Intervjuerna utfördes i ett rum hos 
skolsjuksköterskan, utan hennes närvaro. Vikt lades på rätt miljö så att informanterna skulle 
känna sig komfortabla vilket anses vara av stor betydelse (Polit & Beck, 2008). Intervjuerna 
utfördes vid ett runt bord. Ungdomarna blev erbjudna frukt och dricka under intervjun. 
Intervjuerna spelades in på band och varade mellan 45 minuter och en timma. Moderatorn såg 
till att samtliga deltagare kom till tals. Samtalet fördes i huvudsak mellan deltagarna.  
 
Båda författarna var närvarande. En agerade moderator som ställde frågorna och den andra 
författaren observerade intervjusituationen, gruppdynamiken samt förde anteckningar. Dock 
förekom det att även den observerande författaren ställde någon fråga. Varje författare var 
moderator två gånger samt observatör två gånger (Forsberg & Wengström, 2008, Kreuger & 
Casey, 2000; Polit & Beck, 2008). En fördel att vara sjuksköterska och utföra 
fokusgruppsintervjuer är att individer litar på vårdpersonal. Informanterna hade möjlighet och 
ställde frågor efter avslutad intervju, dessa spelades inte in. Samtalsnivån anpassades till 
informanternas vilket är av stor vikt för att hålla igång samtalet (Polit & Beck, 2008). 
Intervjuerna spelades in på band och transkriberades därefter av författarna. Därefter 
analyserades materialet. Banden raderades efter utskrift. 
 

Analysprocess 
 
Det transkriberade materialet analyserades av författarna i enlighet med Granheim och 
Lundmans, (2008) innehållsanalys . En manifest innehållsanalys valdes relaterat till syftet i 
studien. Det transkriberade materialet lästes igenom ett flertal gånger av författarna var för sig 
för att i första hand bekanta sig med texten. Därefter togs meningsbärande enheter ut från 
respektive fokusgrupp gemensamt av författarna. Meningsbärande enheter innebär uttalanden 
eller ord som har samma innebörd. Dessa diskuterades mellan författarna. När författarna 
analyserade textmassan fanns anteckningar från intervjusituationerna vid sidan om som hjälp. 
Författarna har sedan efter att diskuterat de olika meningsbärande enheterna bildat 
subkategorier. Utifrån dessa identifierades de olika kategorierna som utgör själva kärnan i 
arbetet. Detta skedde genom en förkortning av texten utan att innebörden förlorades. 
Graneheim och Lundman, (2004) beskriver att ingen konsensus ska uppnås av 
innehållsanalys. Kategorierna är det manifesta innehållet från fokusgruppsintervjuerna. De 
olika stegen i analysprocessen beskrivs i tabell 1. 
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Tabell 1. Exempel på dataanalysens process 
 
Meningsbärande enheter Subkategorier Kategorier 
får man det inte typ nån vecka efter man blivit smittad? 
Men sedan går det bort och då tänker man kanske inte 
mer på det och så, jag vet inte (F) 
 
man får en riktig sådan extrem varningsstämpel i pannan 
om man har haft könssjukdomen (P) 
 
det blir en sådan traumatisk chock för en, man kanske 
inte får upp den nästa gång typ (P) 
 
vad ska min mamma säga, vad ska killen säga (F) 
 

 
Bärare av CT utan att veta om det.  
 
____________________________ 
 
 
Beskrivning av psykologiska och 
emotionella faktorer. 

 
 
 
 
 
 
Uppfattning och 
kunskap kring att 
drabbas av CT 

sex kan vara att man är attraherad av någon. Man 
behöver inte vara kär (F) 
 
tjejer är mer detaljerade, killar tänker bara på sexet 
medan tjejer kan tänka på det runtomkring, smådetaljer 
(F) 
 

 
 
 
Beskrivning av psykologiska 
aspekter av kärlek. 

 
 
 
Uppfattning om sex & 
kärlek 

jag tror män är väldigt lata..man orkar inte.. alltså är det 
smidigare att vara utan kondom när man vet att de flesta 
tjejerna går på p-piller, har dagen efter piller det är lite 
lathet från männen (P) 
 
vi har pratat rätt mycket om skydd tycker jag. Vi har 
pratat om kondompåsättning och grejer. Går tillsammans 
till ungdomsmottagningen och vi ska fixa kondomer, ja 
det gör vi (F) 
 
ja tror inte gärna man använder kondom eller vad man 
ska säga då försvinner det romantiska (P) 
 
jag tror att det är många som inte säger något 
överhuvudtaget som inte vågar. Men om man inte vågar 
fråga om dom har kondom eller skydd så borde man inte 
ha sex (F) 
 
fast är man tillsammans kan man inte äta dagen 
efterpiller hela tiden(P) 
 

 
 
 
 
Diskussion kring könssjukdomar 
samt graviditet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riskbeteende 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attityder till skydd 

ju mindre kunskap man har desto mer nonchalant blir 
man om det. Så har man sexualundervisning från sexan så 
kan man fortsätta ha det upp till 3:a på gymnasiet det 
skulle nog hjälpa mycket(P) 
 
för det är ju kanske många som inte kanske vill gå dit. Det 
är pinsamt tänk om någon ser oss, det ligger mitt på 
torget. De ser att vi går in där och då vet dom ju vart vi 
ska då är det jättebra att man går dit med skolan (F) 
 
 
det är bra att ha det i sexan men det är bra att ha det en 
gång till när man mognat (F) 
 
 
 i åttan liksom då var det många som sa,  sex skiter väl 
jag i nu. Då kan det vara jäkligt bra att ha det i ettan  
också 
 

 
 
Info/undervisning anpassad till 
åldersgrupp 
 
 
 
 
 
 
 
Att kunna ta in kunskap beror på 
ålder 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sexualundervisning 
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Etiska överväganden 
 
Vetenskapsrådets fyra etiska krav följdes vid genomförandet av denna studie. Dessa är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Berörd 
rektor kontaktades och informerades om studiens syfte och utförande. Ungdomarna var 18 år 
och därmed myndiga. Ungdomarna fick muntlig och skriftlig information om studiens syfte 
samt att insamlade uppgifter inte kommer användas eller spridas. Det betonades att 
medverkan var frivillig och kunde avbrytas om någon så önskade. Inga namn på deltagarna 
noterades för att uppfylla konfidentialitetskravet. Efter transkribering av inspelade band 
raderades dessa (Vetenskapsrådet, 2008). 
 
En viktig aspekt som författarna reflekterade över var vad innehållet i intervjuerna kunde 
starta hos ungdomarna. Vilka frågor kunde väckas och vart kunde ungdomarna vända sig om 
de hade frågor. Detta togs upp med ungdomarna att de informerades om att de kunde fråga 
författarna efter intervjuns slut och att de också kunde prata med skolsköterskan om 
funderingar fanns. Att hela gruppen fick höra hur andra resonerade upplevdes inte som något 
problem. Inledningsvis informerades ungdomarna om att det var uppfattningar och kunskap 
som skulle diskuteras, inte erfarenhet. Författarna var medvetna om att även uppfattningar och 
kunskap kanske kunde misstolkas i gruppen och även detta togs upp innan intervjuerna. 
Betoning lades på och ungdomarna kom överens om att allt som sades under 
intervjusituationen skulle stanna inom gruppen. 
 

RESULTAT 
 
Under analysfasen framkom fyra teman. ”Uppfattning och kunskap kring att drabbas av 
Chlamydia trachomatis”, ”uppfattning om sex och kärlek”, ”attityder till skydd” samt 
”sexualundervisning”. Dessa redovisas var för sig med förtydligande av citat. 

 

Uppfattning och kunskap kring att drabbas av Chlamydia trachomatis 
 
Samtliga ungdomar hade kunskap om att CT smittar vid oskyddat samlag. Några flickor 
berättade även att könssjukdomen kan smitta genom anal- och oralsex.  Risken att bli steril 
fördes fram av samtliga grupper. Det fanns olika uppfattning om hur de kunde märka om de 
hade blivit smittade. Ett flertal av flickorna och några av pojkarna uppgav att man kan vara 
bärare av CT utan att känna symtom. Att CT ger sår, kliiga utslag och blåsor var en vanlig 
uppfattning bland pojkarna. Hos flickorna fanns uppfattningen att en smitta kunde gå bort. Att 
kunna gå till ungdomsmottagningen och få behandling var känt men inte vad det innebär. 
 

Får man det inte typ nån vecka efter man blivit smittad? Men sedan går det bort 
och då tänker man kanske inte mer på det och så, jag vet inte. (F) 

 
Ungdomarna hade många olika synpunkter på hur de trodde att de skulle påverkas av att få en 
CT infektion. Pojkarna beskrev psykologiska och emotionella faktorer, att den drabbades 
självkänsla påverkas och att en känsla av kränkning kan infinna sig. Att bli smittad av någon 
samt att inte kunna leva ut sin sexualitet togs upp. Pojkarna beskrev att de trodde att de som 
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drabbas känner sig som om de vore ensammast i världen och att en känsla av att vara utsatt 
för ett trauma, en chock kan infinna sig. Flickorna talade om CT som om det vore deras eget 
fel, de skulle troligtvis lägga större skuld på sig själva. Ryktesspridning att ”oj, hon måste ha 
haft sex med många” och att hon då är lösaktig var något som framfördes. Att behöva tala om 
vilka man haft sex med om man själv är infekterad upplevdes som jobbigt. En del av 
informanterna talade om att ha haft CT är en lärdom för framtiden, att de blir mer försiktiga 
och noga med skydd. 
 

Man får en riktig sådan extrem varningsstämpel i pannan om man har haft 
könssjukdomen. (P) 
 
Det blir en sådan traumatisk chock för en, man kanske inte får upp den nästa 
gång typ. (P) 
 
..man har ett ärr emotionellt. Man blir mer reserverad vid samlag till exempel. 
Sedan om man haft det kanske man använder gummit lite oftare. (P) 

 
Pojkarna uppgav att de inte tror att någon som drabbats skulle diskutera CT med någon i sin 
omgivning. En flicka uppgav att det är möjligt att gå till ungdomsmottagningen för hjälp och 
behandling. En stor oro framkom hos de flesta om vad personer i deras omgivning skulle 
tycka om det blev känt att man var smittad. Vid en eventuell smitta uppgav samtliga grupper 
att man bör vända sig till ungdomsmottagningen. De önskade en besökstid omgående samt 
snabbt få behandling. Informationen från barnmorskan bör vara både muntlig och skriftlig. 
 

...man går ju inte runt och säger att man har det precis..typ tja jag har chlamydia, 
det gör man ju inte. (P) 
 
...vad ska min mamma säga, vad ska killen säga... (F) 
 
Första steget skulle vara att gå till ungdomsmottagningen och liksom få 
behandling för det och att de säger vad som hänt, mycket information. Inte bara 
papper utan muntligt. Annars blir det bara att man inte läser det eller läser det 
och inte förstår. (F) 

 

Uppfattning om sex och kärlek 
 
Sex såg pojkarna som ett stort begrepp och som uppfattades och tolkades varierande. Hångel 
uppfattades av pojkar som en sexuell akt men även att sex med någon man älskar är skillnad 
till one-night-stand. De trodde inte alltid att sex och kärlek är synonymt. Det finns en skillnad 
mellan sexuell handling och kärlek, sex kan enbart vara en stund av egen njutning. Flera 
uttryckte att sex är själva samlaget. Flickorna ansåg att kärlek är något djupare än en sexuell 
handling. De framhöll att pojkarnas uppfattning av sex påverkas av samhällets normer. 
Flickorna trodde att pojkarnas självkänsla och popularitet hänger ihop med sexuell aktivitet.  
 
I pojkarnas diskussion kring hur de tror flickorna uppfattar sex beskrev de att de tror att 
flickor och pojkar är lika. Ungdomarna kunde med lätthet beskriva kärlek som en stark 
känsla, varm känsla, tillit och förtroende. Att kärlek kan vara till en vän, en mor, en karl, en 
partner eller till ett djur. Kärleken är ett omfattande begrepp för ungdomarna. En helhet mer 
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än vad sex betyder anser både pojkar och flickor, kärleken berör. Flick- och pojkgrupperna är 
ense om att båda parter bör ta initiativ till sex.  
 

Sex kan vara att man är attraherad av någon. Man behöver inte vara kär. (F) 
 
Sex är en må bra stund helt enkelt. (P) 
 
...nu har jag kommit på en milstolpe som när man tog körkortet. (P) 

 

Attityder till skydd 
 
I samtliga fokusgrupper framkom en kunskap om att kondom skyddar både mot 
könssjukdomar och mot graviditet. Ungdomarna uppgav att det är vanligt att ungdomar 
diskuterar skydd bland sina kompisar.  Endast en flicka uppgav att hon varit på 
ungdomsmottagningen för att diskutera preventivmedel. Att p-piller endast skyddar mot 
graviditet påpekade en del av flickorna. När skydd diskuterades framkom det olika åsikter om 
varför eller mot vad ungdomar skyddar sig. För flickorna är skydd mot graviditet det 
viktigaste. Pojkar ansåg att kondom är skydd mot både CT och graviditet. I en av 
fokusgrupperna med pojkar uppstod en diskussion om dagen efterpiller. En anhörig till en av 
pojkarna hade berättat att många 14-15 åriga flickor kommer till ungdomsmottagningen för 
att få dagen efter piller. En annan pojke framhöll att är man tillsammans kan man inte äta 
dagen efter piller som skydd. Ungdomarna trodde kondom är det vanligaste skyddet i början 
av ett förhållande. Både pojkar och flickor ansåg att båda har ansvar för skydd vid samlag. 
Några flickor ansåg att det är pojkens ansvar. De framhöll att vid ett fast förhållande är det 
mer naturligt att diskutera skydd och könssjukdomar.  Då är det vanligt att flickan skyddar sig 
med p-piller. 
 

Kondom är det ultimata skyddet.. (P) 
 
...jag tror män är väldigt lata..man orkar inte.. alltså är det smidigare att vara 
utan kondom när man vet att de flesta tjejerna går på p-piller, har dagen efter 
piller. Det är lite lathet från männen (P) 
 

Jag tror inte gärna att man använder kondom eller vad man ska säga. Då    
försvinner det romantiska (P) 

 
 
Pojkarna uppgav att det är vanligt att föräldrar och anhöriga tar upp vikten av att använda 
skydd, oftast inte under en diskussion utan mer som en förmaning. Det framkom i pojkarnas 
berättelse att föräldrarna framhåller att pojkarna har ett eget ansvar och måste ta ansvar för sig 
själv och sina egna handlingar. Tre av pojkarna uppgav att det inte var tänkbart att diskutera 
skydd med föräldrarna. 
 

Min mamma smugglar kondomer. Jag skulle borsta tänderna och då stod det en hel 
kopp med kondomer typ (P) 
 
Min mamma har sagt att man inte ska lita på någon annan person även om hon 
säger att hon går på p-piller så är det inte säkert att hon gör det. (P) 
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...det beror på vad man har för relation till sina föräldrar, typ. Jag skulle aldrig 
tänka mig att snacka med dom...(P) 
 

Sexualundervisning 
 
Samtliga ungdomar uppgav att de fått sexualundervisning i skolan. Grupperna diskuterade hur 
den undervisningen har sett ut och hur den bör vara utformad. Ungdomarna uppgav att de fått 
enstaka timmar i högstadiet som kunde bestå av egna arbeten som i en del fall var avskrift ur 
en bok utan egen reflektion. En synpunkt var att undervisningen skulle vara återkommande 
samt anpassad till respektive åldersgrupp. Bra lärare uppgavs vara en viktig del i 
undervisningen. En bra lärare ger fakta utan pekpinnar. Ungdomarna framhöll att det fanns en 
risk att inte kunna tillgodogöra sig informationen om den kommer för tidigt och med fel 
innehåll. Att både få veta hur kroppen fungerar och hur man utvecklas psykologiskt i olika 
åldrar efterfrågades. Flickorna berättade att besök på ungdomsmottagningen gjordes med 
skolan i sjuan och åttan. Det första besöket anser de borde följas upp av ytterligare besök 
under gymnasietiden för att underlätta kontakten med ungdomsmottagningen. Gruppbesök 
innebar att situationen inte kändes pinsam. Ungdomsmottagningens geografiska läge spelade 
roll för att våga sig dit samt önskemål om flexiblare öppettider som till exempel kvällstider 
efterfrågades. Det framkom även att information vanligtvis inte söktes hemma hos föräldrar 
eller via kompisar.   
 

...ju mindre kunskap man har desto mer nonchalant blir man om det. Så har man 
sexualundervisning från sexan så kan man fortsätta ha det upp till 3:a på 
gymnasiet det skulle nog hjälpa mycket. (P) 
 
Vår lärare sa aldrig att man får inte bli gravid utan sa att så här är det att vara 
gravid. (P) 
 
...för det är ju kanske många som inte kanske vill gå dit. Det är pinsamt tänk om 
någon ser oss det ligger mitt på torget. De ser att vi går in där och då vet dom ju 
vart vi ska då är det jättebra att man går dit med skolan. (F) 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
 
Författarna har valt en kvalitativ ansats (Polit & Beck, 2008) med fokusgruppsintervju som 
analyserats med hjälp av innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004). Valet gjordes 
relaterat till syftet. Intervjuer utfördes för att få fram ungdomars uppfattning om CT vilket 
starkt poängterades i början av fokusgruppsintervjuerna. Avsikten var aldrig att få fram 
ungdomarnas erfarenhet av CT, dock framkom det i en del sammanhang men det har inte 
använts i studien. I efterhand kan det konstateras att kunskap och uppfattning står varandra 
nära. Författarna menar att en uppfattning om ett fenomen ligger till grund för att en kunskap 
finns hos ungdomar. Det innebär inte att kunskapen är ”rätt” eller ”fel” men att det finns 
någonting bakom samtliga uppfattningar.  
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Författarna valde homogena grupper samt att de skulle ha fyllt 18 år. Polit och Beck, (2008) 
menar att samma ålder, samt homogen grupp kan skapa en avspänd grupp dynamik. 
Författarna anser det var till fördel, relaterat till studiens syfte. En annan positiv faktor är att 
vid den aktuella åldern har ungdomarna ett självbestämmande. De kan själva avgöra om de 
vill medverka i en grupp intervju, utan att behöva fråga någon annan om tillåtelse. I en 
fokusgrupp valde en pojke att inte närvara. Intervjun genomfördes trots detta eftersom att de 
andra deltagarna fanns på plats, var intresserade och inställda på att genomföra intervjun. 
Trots att deltagarantalet var färre än fyra som är rekommenderat, fördes en bra diskussion 
(Wibeck, 2002). 
 
Fokusgrupper är en gruppintervju där en mindre grupp människor möts för att diskutera ett 
givet ämne till exempel när hälsoproblem ska belysas. Fördelen med metoden är att ingen 
behöver känna sig utanför samt att mycket information fås på kort tid (Polit & Beck, 2008). 
Thomasson, (2002) beskriver hur intervjuer syftar till att öka förståelsen av något vi redan 
känner till, i detta fall CT. Det ger tillfälle för informanterna att beskriva sina tankar, attityder 
eller känslor kring fenomenet.  Dawson och Verweij, (2007) beskriver att det är befogat med 
gruppintervjuer och kan vara en fördel, istället för att enskilda individer utelämnar subjektiva 
uppfattningar. Även nackdelar förekommer, ungdomar kan reagera på det som har blivit sagt 
av andra och inte berätta om sin uppfattning av fenomenet, på det viset faller de för 
grupptrycket. Andra kan känna sig obekväma i situationen och därmed inte uttrycka sig alls 
(Polit & Beck, 2008; Wibeck, 2000). De fyra fokusgruppsintervjuerna var givande eftersom 
ungdomarna kände varandra, hade lätt för att uttrycka sig och att de var intresserade av ämnet. 
Författarna anser att det ledde till en avslappnad stämning trots att ämnet i sig kan vara 
känsligt.    
 
Wibeck, (2000) beskriver individuella faktorer som påverkar gruppdynamiken. 
Personlighetsdrag påverkar beteendet i grupper. Grupperna kände varandra väl och författarna 
upplevde det positivt, samtliga deltagare fick komma till tals. Gruppdynamiken var god, det 
berodde på att fenomenet diskuterades effektivt. På det viset lades ingen tid på att hålla 
samman gruppen. Moderatorn bad informanterna utveckla en del av frågorna vid otillräckliga 
svar. Även uttalande som ”hur tänker du då”?, förekom i intervjusituationen. I huvudsak 
fördes samtalen mellan deltagarna.  
 
Författarna valde öppna frågor för att på det viset undvika ja och nej svar samt för att fånga 
studiens syfte. Polit och Beck, (2008) beskriver vikten av rätt miljö. Intervjuerna genomfördes 
på ungdomarnas skola eftersom de känner sig trygga där. Samtalen genomfördes kring ett runt 
bord med tanke på att ingen skulle känna sig utanför. Kreuger och Casey, (2000) redogör för 
måltiders betydelse i fokusgruppsintervjusituationer. Det är ett sätt för informanterna att starta 
en konversation på en avslappnad nivå. Att båda författarna var närvarande vid intervjuerna 
underlättade arbetet eftersom en kunde föra anteckningar och göra observationer medan den 
andre var moderator och genomförde intervjun. Forsberg och Wengström, (2008) samt Polit 
och Beck, (2008) beskriver hur en medhjälpare är ett bra verktyg vid fokusgrupp intervju. 
Kreuger och Casey, (2000) menar att moderatorn bör visa respekt gentemot respondenterna 
och inte ifrågasätta deras bakgrund, utbildning, kunskap eller uppfattning. Detta gjordes då 
författarna inte frågade efter härkomst eller bakgrund.  
 
Information gavs till ungdomarna om de etiska överväganden som är krav i forskning med 
betoning på att det som sades vid intervjutillfället stannar inom gruppen. Även att detta ämne 
kan starta frågor och funderingar hos de enskilda individerna och att de kunde vända sig till 
författarna efter intervjuns gång eller till skolsjuksköterskan vid tillfälle, betonades. 
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Intervjuarna är barnmorskestudenter, sjuksköterskor och vårdpersonal vilket anses som en 
fördel enligt Polit och Beck (2008). En rädsla kan förekomma hos informanterna eftersom 
vårdpersonal har mer kunskap i ämnet. För att detta inte skulle inträffa lades konversationen 
på samma nivå (Polit & Beck, 2008). Författarna upplevde inte detta som något problem då 
ungdomarna visade ett tydligt intresse för ämnet och för varandra. 
 
Pålitligheten grundar sig i hur trovärdig insamling av data och tolkningsförfarandet har varit 
enligt Paulsson, (2008). Är det sant det man har kommit fram till (Boolsen, 2007). Det fanns 
mycket material att tillgå till vårt ämnesval. Författarna har utfört samtliga steg i analysen 
vilket medför en hög trovärdighet. Forskaren påverkar resultatet genom samspel under 
intervju och är därmed medskapare av texten. Förförståelse är en viktig del i 
tolkningsprocessen enligt Granheim och Lundman, (2008). Därför kan inte resultatet av 
studien vara oberoende av författarnas erfarenheter och kunskaper. Författarna var medvetna 
om denna problematik och diskussioner kring detta fördes mellan författarna.  
 
En innehållsanalys valdes inspirerad av Graneheim och Lundman, (2008). De beskriver att 
ingen konsensus ska uppnås av en innehållsanalys. Innehållet kan delas upp i mindre delar 
genom meningsbärande enheter, subkategorier samt avslutas med en kategori. De 
meningsbärande enheterna kan innehålla olika sorters information, men en tydlighet kunde 
dock följas och kategorierna framkom tydligt. Efter att analysmetoden i studien hade avslutats 
och resultatet blev synligt framkom skillnader samt likheter mellan pojkar och flickor.  
 

Resultatdiskussion 
 
CT är den vanligaste STI i Sverige bland ungdomar (Hansson, Häggström-Nordin; 
Smittskyddsinstitutet, 2008b; Tydén, 2002). Johnson et. al., (1995) beskriver att CT drabbar 
en tredjedel av samtliga ungdomar i världen och är ett växande problem även globalt sett 
bland ungdomar och kan relateras till sexuellt beteende. Ungdomarna ska utvecklas, bli 
självständiga individer, hantera känslor, bli sexuellt aktiva och skydda sig mot CT 
(Christianson et. al., 2003; Holland et. al., 2004; Johnson et. al., 1995; Lundberg, 2002). 
Pojkar och flickor har olika utgångsläge beroende på de genussystem och roller som är 
gällande i vår kultur och vårt samhälle (Bäckman, 2002; Holland et. al, 2004). 
 
Hos ungdomarna i studien fann vi att kunskap om CT varierar mellan pojkar och flickor. Både 
pojkarna och flickorna kände till hur infektionen smittar men inte hur den yttrar sig. 
Ungdomarna hade liten kunskap om symtombilden. Sår och kliiga utslag var en vanlig 
uppfattning hos pojkarna.  Flickorna hade kunskap om att CT kan smitta vid traditionellt 
samlag samt oralt och analt. Pojkarna visste att det smittar vid traditionellt samlag. Samtliga 
fokusgrupper hade kunskap om att CT hos flickor kan leda till sterilitet. Infektionen är ofta en 
asymtomatisk, vilket innebär att dagens ungdomar bör testa sig i större utsträckning än vad de 
gör idag. Mer än tre fjärdedelar av samtliga CT infektioner hos tjejer är asymtomatiska 
(Björnberg et. al., 2007; Johnson et. al., 1995; Smittskyddsinstitutet, 2008a). Att bli smittad är 
inte hela världen enligt ungdomarna eftersom det finns behandling att tillgå. Detta stämmer 
överens med Hammarlund et. al., (2008) som i sin studie beskriver hur ungdomarna ser på att 
bli smittade av CT. Ungdomarna är i en period i livet där de lever mer i nuet och tänker inte så 
mycket på framtiden och vilka konsekvenser en CT kan ge (Darj, E., Ekstrand, M., Larsson, 
M., Tydén, T, 2007). Durako, Peralta, Yong, (2001) rapportera att ungdomar föredrar att 
lämna ett urinprov framför antigentest eftersom antigentest är förknippat med smärta. 
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Antigentest är mer tillförlitligt men författarna beskriver att det är bättre att ungdomar testar 
sig för CT och lämnar ett urinprov istället för att inte testa sig alls.  
 
I studien framkom många synpunkter om hur ungdomar trodde de skulle påverkas av att få 
CT. Pojkarna berättade om psykologiska samt emotionella faktorer. De beskrev de reaktioner 
som de skulle kunna få med uttryck som traumatisk chock, en känsla av kränkning samt ett 
stort nederlag. Christianson et.al, (2003) stödjer detta i sin studie där det beskrivs att hos 
ungdomar som får diagnosen CT uppkommer negativa känslor som ledsamhet, rädsla, 
skuldkänslor och chock. Enligt en rapport från Socialstyrelsen, (2008b) beskrivs att ungdomar 
blir chockade när de får beskedet att de har CT. De har svårt att förstå att en attraktiv person 
har infektionen och det medför att pojken/flickan får en tankeställare och blir mer försiktig i 
framtiden. 
 
Attityden kring det första samlaget varierade i studien.  Pojkarna beskrev vilken betydelse det 
första samlaget har. Skulle första gången bli ett misslyckande beskrivs det som ett nederlag. 
Flickorna pratade mer om attraktion och kärlek. En flicka beskrev att hon inte skulle ha sex 
med någon om hon inte är kär. Resultatet visar att både flickor och pojkar uttryckte att de 
känner i större eller mindre utsträckning oro inför första samlaget. Pojkar oroar sig för om de 
utför samlaget ”rätt” och flickor tänker på om det är rätt att ha samlag vid den aktuella 
tidpunkten. Även motivet till att ha samlag var olika. Flickor ser sexuella debuten, första 
samlaget som att lämna barndomen bakom sig. Pojkarna i studien uppfattade det första 
samlaget som en milstolpe. De kopplade första samlaget med känslan av att ta körkort samt en 
stund av njutning. Första samlaget för en pojke kan beskrivas som ett steg in i mansvärlden 
(Holland et. al, 2004). Det är inte alltid pojkarna vet hur kroppen fungerar. Det finns en oro 
om att utföra det första samlaget och en oro att inte göra det på ett rätt sätt. Milstolpen som 
beskrivs i studien kan höra ihop med pojkarnas handling och var inte förknippat med flickan. 
Betydelsen av tvåsamhet diskuterades inte i den utförda studien. Författarna menar att en 
förklaring på uttrycken kan vara att pojkarna förknippar det första samlaget med en lättnad. 
En lättnad genom att koppla uttrycken till att det nu är gjort. Bäckman, (2002) beskriver 
sexualitet som en gemenskap mellan människor och skänker bekräftelse, lust och 
tillfredsställelse.  Lundberg, (2002) beskriver faktorer ur den psykosexuella 
mognadsprocessen. Den består bland annat i att ungdomar tränar samspelat tillsammans med 
en annan individ.  
 
Skillnaden mellan flickor och pojkar var uppenbar gällande uppfattningen av sex och kärlek. 
Flickorna ser samvaron som en kombination av kärlek och sex. De ser den sexuella akten som 
en kärleksakt, de menar att de hör ihop vilket också bekräftas av (Bäckman, 2002; 
Christianson et. al, 2003; Holland et. al, 2004). Det är ett romantiskt tillfälle man delar med en 
annan individ. Pojkarna i studien ser det inte på det viset. Pojkarna uppfattade sex som själva 
samlaget och kärlek som starka känslor för en annan person, något mer än sex. Christianson 
et.al. (2003) beskriver i en kvalitativ studie utförd i Sverige skillnader i pojkar och flickors 
sexuella beteende. Pojkar kopplar samlaget till njutning, ha roligt eller avkoppling. Flickor ser 
ett sammanhang mellan sex och kärlek, för att genomföra samlag ska det finnas kärlek, 
känslor och förtroende. Sex och kärlek är nära besläktad i ett fast förhållande (Christianson 
et.al. 2003). Beslut om när den sexuella debuten ska ske är en etisk samt moralisk fråga. 
Johnson et.al. (1995) beskriver etiska samt moraliska aspekter hos ungdomar. Det finns inget 
rätt eller fel. Attityd, val samt värderingar speglar vilka beslut ungdomarna tar vi det aktuella 
tillfället för samlag (Johnson et.al., 1995).  Unga människor är i början av sin sexuella 
erfarenhet och lever med ett kort tidsperspektiv. One-night-stand kan enligt pojkarna vara 
endast sex och inte förknippat med känslor alla gånger till skillnad mot flickorna i studien 



 19 

som menade att de inte kunde ha sex men någon utan att vara kär. Kärlek är djupare än en 
sexuell handling. 
 
Risktagandet är stort och en nonchalans finns när ungdomar väljer att avstå från kondom samt 
det faktum att det är det enda effektiva skyddet mot CT (Darj et. al., 2007). Resultat visar att 
skydd diskuterades i kompiskretsar. Pojkarna i studien var väl medvetna om att kondomen 
skyddar mot både oönskad graviditet och CT. De uppfattar att många män är lata när det 
gäller användandet av kondom och kopplar det till att flickor använder p-piller eller använder 
dagen efter piller, på det viset stillas oron av graviditet samt STI. Detta stöds i Darj et. al 
(2007) studie att pojkar litar på att flickor använder p-piller och därför väljer pojkarna att 
avstå kondom vid en del one-night-stands. Pojkarna i studien ansåg att kondomen ”tar bort det 
romantiska”. Det är ett stort riskbeteende de utsätter sig för och kan höra ihop med att 
ungdomarna uppfattar kondomen som krånglig samt att den ibland glöms bort. Pojkar 
förknippar kondom med flertal problem (Lindberg, 2003). Folkhälsoinstitutet (2005a) menar 
att valet att inte använda preventivmedel hör ihop med irrationella föreställningar, exempelvis 
att det är pinsamt att handla kondom. Att sätta på en kondom och se till att den blir kvar anser 
pojkar vara ett praktiskt dilemma. Att be flickan om hjälp är pinsamt och är inget alternativ 
(Holland et. al., 2004).  Ett öppet förhållningssätt till sexualitet samt positivt klimat i 
samhället bidrar till att ungdomar skyddar sig (Folkhälsoinstitutet, 2005b). Författarna till 
föreliggande arbete menar att det kan leda till att det blir lättare och inte lika pinsamt att 
handla kondom. 
 
Flickorna har kunskap om kondom, men i studien framkom det att det är främst skydd mot 
oönskad graviditet de förknippade kondomen med och inte risken för CT. Rädslan över att 
kunna bli gravid var stor och överskuggade det faktum att drabbas av CT. Att en 
chlamydiainfektion kan få långsiktiga konsekvenser för den sexuella samt reproduktiva hälsan 
var inte det främsta flickorna i studien förknippade med kondomens vara eller icke vara vilket 
är i samstämmighet med andra studier (Bourton, 2006; Paavonen et.al, 1998). Edgardh, 
(1992) beskriver hur skydd förknippas med oönskad graviditet istället för STI. Hon menar att 
det är psykologiskt och praktiskt lättare för ungdomar att hantera skydd mot oönskad 
graviditet. Även Hammarlund et.al., (2008) och Holland et.al., (2004) har i sina studier 
kommit fram till att skydd mot graviditet är det ungdomar förknippar skydd med och inte STI. 
 
I Holland et. al, (2004) studie framkommer det hur unga män skiljer på skydd i stadiga 
förhållanden och one-night-stands. De anser sig ha ett ansvar gentemot flickan i förhållandet. 
Diskussion om p-piller är en självklarhet och ett bevis på att flickan i förhållandet är speciell. 
Pojkarna upplever inte någon skyldighet eller ansvar vid one-night-stands gentemot flickan. 
Däremot framkommer det att en del killar ser kondomen som en självklarhet vid one-night-
stand för att själva inte få STI. I studien beskriver en pojke att det är som att sätta sig i en bil 
”det första du gör är att sätta på dig säkerhetsbältet” (Holland et. al, 2004). 
 
Vem man diskuterar skydd med varierade i fokusgrupperna. Samlag och skydd diskuteras 
framförallt hemma hos pojkarna, men förekom mest som en förmaning. Pojkarna uppgav att 
föräldrar diskuterar skyldigheten av att skydda sig. I en del fall påtalar de till sina ungdomar 
att inte lita på personen de har samlag med utan att alltid använda kondom. Flickorna 
diskuterade olika alternativa skydd vanligtvis med sina närmaste väninnor.  Att diskutera CT 
med någon i ens närmaste omgivning var inget alternativ enligt informanterna i studien. Det 
förklaras av en oro för vad andra skulle tycka om en, om de visste att man hade CT påpekar 
pojkarna. Flickorna däremot uttryckte att det var deras eget fel, lade skulden på sig själva och 
menade att ryktesspridning skulle kunna förekomma. Flickorna uppfattade att tjejer framstår 
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som ”lösaktiga” till skillnad från pojkarna. Det framkom inte i vår studie att ungdomar talar 
med sina föräldrar om sexualitet ur ett helhetsperspektiv. Det kan även bero på att det upplevs 
pinsamt att tala om det inför en grupp. Ungdomar behöver få höra att föräldrar inte enbart 
förknippar sexualitet med samlag. Chan, Lederman och Roberts, (2008) beskriver i sin studie 
hur ungdomar önskar en mer öppen dialog i hemmet, att prata med föräldrar om sex, 
preventivmedel och graviditet. På det viset anser de att det skulle bidra till en minskad risk att 
drabbas av en könssjukdom. Häggström-Nordin, (2002) menar att det är vanligare att 
föräldrar pratar om sex med sina döttrar än vad de gör med sina söner. Braverman et. al., 
(2003) beskriver hur kommunikationen mellan mor och dotter kan medför en positiv påverkan 
på flickornas sexuella beteende. Flickorna väntar med sin sexuella debut och det leder till en 
minskning av STI. 
 
Sexuellt aktiva ungdomar får information på ungdomsmottagningen att de bör testa sig för CT 
med tanke på att infektionen ökar. Unga människor kanske inte alltid tänker på långsiktiga 
konsekvenser av infektionen, istället väljer de att i större utsträckning sätta sin egen njutning i 
främsta rummet och inte ta ansvar. Att uppmuntra säkert sex genom upplysning om 
kondomanvändande, begränsning av partners och regelbunden test av CT kan få ungdomarna 
medvetna om de långsiktiga konsekvenserna (Boyer et.al, 2006; Paavonen et.al, 1998). Att 
återinsjukna i CT innebär en större risk för ungdomar, framförallt hos flickor (Brunham, Mak, 
Pourbohloul, Rekart, White, 2005). Vid annan könssjukdom bör test av CT rekommenderas. 
En studie visar att två av tio män samt fyra av tio kvinnor bär på CT efter att ha haft gonorré 
(Miller, 2006). Barnmorskor på ungdomsmottagningen bör rekommendera CT test till 
samtliga sexuellt aktiva ungdomar. Det kan leda till en minskning av infektionen, långsiktiga 
och kortsiktiga konsekvenser för ungdomarna undviks samt att samhällskostnaderna minskar  
(Paavonen et. al, 1998). 
 
Sverige var det första landet i världen att införa obligatorisk sexualundervisning på femtiotalet 
(Andersson & Sjödahl, 2005; Lundberg, 2002). Ungdomarna i studien beskriver vikten av att 
kunna tillgodogöra sig innehållet i sexualundervisningen. Både psykologiska och biologiska 
aspekter efterfrågas samt att den skall vara åldersanpassad. För att ungdomar ska kunna 
tillgodoses med kunskap men framförallt få en helhet krävs kontinuerlig information anpassad 
till åldersgruppen (Andersson & Sjödahl, 2005; (Bourton, 2006; Lindberg, 2003; Lundberg, 
2002). Häggström-Nordin et. al., (2002) beskriver i sin studie vilka områden ungdomar 
önskar att lärare belyser i sexualundervisningen. Önskemål om kunskap angående 
preventivmedel, sex, STI, relationer samt känslor var det som framkom. Sexualundervisning 
har en stor betydande roll i arbetet med ungdomar eftersom mognadsgraden samt intresset för 
sexualundervisning förändras. Författarna anser att professionell kompetens i 
skolundervisning är en annan betydande faktor, en självklarhet som skall kunna erbjudas 
ungdomar. 
 
Barnmorskan ska arbeta hälsobefrämjande. Det innebär att ha kunskap i, informera om, samt 
genomföra och följa upp STI (Socialstyrelsen, 2006). I vår studie framkom det att innehållet i 
undervisningen i sexualkunskap varierade. Idag får ungdomar lära sig biologiska fakta, men 
beteende kommer i skymundan och psykologiska sidor av sexualiteten ställs åt sidan. Bourton 
(2006) studie visar att emotionella aspekter och undervisning i sexuella relationer saknas i 
ungdomarnas sexualundervisning. Diskussioner kring känslor, värderingar samt relationer 
hinns inte med i skolan. Sexolog och psykolog Maj-Brith Bergström-Walan poängterar att 
ökade resurser till skolan bör prioriteras (Andersson & Sjödahl, 2005).  
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På skolan där studien utfördes beskriver sjuksköterskan att hon arbetar med hälsobefrämjande 
insatser, bland annat genom hälsosamtal och varierande temadagar. Hon poängterar att 
inbjudan till barnmorskor på ungdomsmottagningen har gått ut men de har valt att inte 
närvara. Hon är bekymrad över detta och beskriver att ungdomarna är i behov av 
barnmorskans kompetens. Detta stöds i Bourton (2006) studie där det framkommer att 
ungdomar föredrar en person utanför skolans verksamhetsområde med rätt spetskompetens 
vid sexualundervisning.  Författarna anser det borde vara en självklarhet för barnmorskan på 
ungdomsmottagningen att vara mer ute på skolorna och informera. Tidsbrist i kombination 
med hög arbetsbelastning samt ekonomiska aspekter anges vara en del av förklaringen. I 
Sverige är ungdomsmottagningarna tillgängliga dock i begränsad omfattning när det kommer 
till öppettider och antal. Ungdomarna i studien efterfrågar längre öppettider, bättre 
tillgänglighet samt att gott om tid avsätts vid besöken. Ungdomarna i studien saknade en 
helhet när det gäller kunskap av CT. Det leder till ett ökat risktagande. I ett långt perspektiv 
kan detta få negativa konsekvenser för den reproduktiva hälsan. För att förebygga krävs flera 
hjälpmedel, ekonomiskt stöd, en tillåtande miljö samt kontinuitet. Författarna menar att det 
kan skapas genom samverkan mellan skola och ungdomsmottagning.  

 
Skolan är mycket viktig för att under uppväxttiden inhämta kunskap om sex och samlevnad. 
Alla barn går i skola och det finns möjlighet att anpassa utbildningen till olika 
utvecklingsstadier. Det är viktigt att ungdomarna får kunskapsbaserad undervisning då brist 
på kunskap och felaktig information kan förorsaka framtida sexuella problem. Det finns en 
medvetenhet och intresse hos de ungdomar vi träffat att få en fördjupad kunskap när det gäller 
sexualitet. Pojkar och flickors olika kunskapsnivåer gör att det ställs krav på de olika lärare 
som skall undervisa. Rektors ansvar är stort när det gäller att följa upp och utvärdera. 
Ungdomarnas önskemål om att utbildningen skall anpassas och utvecklas i den takt som deras 
egna behov av kunskap förändras måste tillgodoses i skolan. 

 

SLUTSATS 
 
Ungdomar är den största gruppen av individer som drabbas av CT. Symtomen är inte 
påtagliga i de flesta fall. Det leder till att ungdomar med CT inte söker sig till vården för att få 
behandling. I en del fall kan det gå år innan den drabbade får symtom, söker vård och får 
behandling för infektionen. På det viset sprids CT i samhället. Då studier visat att det finns 
hög risk att drabbas av ytterligare infektion tätt inpå den behandlade bör det vara en 
självklarhet att erbjuda ett nytt prov för CT efter tre månader. Rekommendationer finns om att 
alla kvinnor under 25 år eller kvinnor med ökad risk av STI bör testa sig regelbundet. Denna 
rekommendation borde i hög grad även gälla pojkar.  
 
I vår studie har vi sett att dagens ungdomar vet hur de kan drabbas av könssjukdomar men att 
de har dålig kunskap när det gäller symtom. Vad de efterfrågar är mer kontinuerlig 
sexualundervisning som är anpassad till åldersgruppen samt att det finns en tillgänglig 
ungdomsmottagning. Här förstår vi vilket ansvar rektor har men också att det finns ett ansvar i 
hemmen. Det finns många uppfattningar kring skydd. Unga skyddar sig mot graviditet men 
inte mot CT.  Att man diskuterar kring detta och riskbeteende är viktigt.  
 
Sexualundervisning bör fortsätta och utvecklas i dagens skolor. Att bedriva 
sexualundervisning genom samverkan skulle vara det absolut idealiska och leda till utveckling 
i ämnet (Kjellberg et. al, 2006). Barnmorskor bör få utrymme att visa, lära samt poängtera det 
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fina med sexualiteten och informera om könssjukdomar till skolungdomarna. Ett 
styrdokument framtaget av barnmorskor tillsammans med skolans lärare vore idealiskt. 
Ungdomsmottagningen bör medverka mer i undervisningen på skolor och vara närvarande i 
klassrummet. Det kan leda till att eleverna etablerar en kontakt och hittar till mottagningen.  
 
Hos regeringen ligger ett förslag hos Utbildningsdepartementet som innebär förslag till 
förändringar i kursplanen när det gäller sex och samlevnadsundervisningen (Sveriges riksdag, 
2008). Avsikten är att förstärka undervisningen. I studien framkom många synpunkter från 
ungdomarna, bland annat hur de tror att de skulle påverkas av att få CT. Det skulle därför vara 
intressant att göra en studie på ungdomars erfarenhet av att drabbas av CT.  
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Bilaga 1 
 
Till verksamhetschef XXX 2008-09-16 
 
 
 
Hej! 
 
Jag heter Nina Matic och är legitimerad sjuksköterska. Jag läser på högskolan i Skövde till 
barnmorska. I höst skall jag tillsammans med min klasskamrat Kristina Matsson skriva en 
magisteruppsats. 
 
Syftet med studien är at beskriva hur ungdomar resonerar om vilka konsekvenser en 
Klamydia infektion kan leda till. Vi har valt att fokusera på följande frågeställningar: Skyddar 
ungdomar sig mot sexuellt överförbara könssjukdomar? Hur ser ungdomar på sex respektive 
kärlek? Vad gör eller skulle ungdomar göra när de får en klamydia infektion eller en annan 
sexuellt överförbar sjukdom? Var söker de? Vilken hjälp vill de ha? 
Vilka konsekvenser ser ungdomar att en klamydiainfektion kan föra med sig för deras hälsa? 
 
Vi avser göra en gruppintervju med 6-8 personer över 18 år, det vill säga att vi inriktar oss på 
att göra grupp intervjuer med tredje årets gymnasieelever. 
 
Om du godkänner att studien genomförs i Halmstad, är jag tacksam för Din underskrift av 
denna bilaga. Har Du frågor rörande undersökningen är Du välkommen att kontakta mig, 
Kristina Mattson eller vår handledare. 
 
Vänlig hälsning 
 
Nina Matic tel; XXX-XXXXXX mail; XXXXXX  
 
Kristina Matsson tel; XXX-XXXXXX mail: XXXXXX 
 
 
Handledare;  
Eva Robertson 
Leg barnmorska, Med Dr. 
Tel: XXX-XXXXXX  
Mail: XXXXXX  
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Jag godkänner härmed att Nina Matic och Kristina Matsson får utför studien ”Hur ungdomar 
resonerar om konsekvenser av en Klamydia infektion”  
Under följande tidsperiod; hösten år 2008. 
 
 
 
 
________________________ 
Ort, datum 
 
 
 
 
 
 
________________________ 
Namnteckning, Verksamhetschef 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________ 
Namnförtydligande 
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Bilaga 2 
 
”Hur ungdomar resonerar om konsekvenser av en Klamydia infektion” 
 
Hej! 
 
Vi studerar på Barnmorskeprogrammet på högskolan i Skövde. I höst skriver vi vårt 
examensarbete och avser undersöka hur ungdomar resonerar om vilka konsekvenser en 
Klamydia infektion kan leda till. 
 
Vi skulle vilja samtala med ungdomar i grupper 6-8 personer. Grupper kommer att finnas med 
enbart tjejer och enbart killar men även blandade. Samtalet kommer att spelas in på band och 
sammanställas därefter av oss. I sammanställningen avidentifierar vi samtliga deltagare. 
Deltagandet är frivilligt och Ditt godkännande av deltagande är även skriftligt. På det 
skriftliga informationsbladet framkommer det att Du kan avbryta intervjun när som helst du 
själv önskar. 
 
Vi bjuder på fika. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vänliga Hälsningar  
 
 
 
 
 
 
Nina Matic från Halmstad samt 
Kristina Matsson från Karlstad 
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Bilaga 3 
 
Frågor till ungdomarna 
 
 
Kunskap om fenomenet 
Vad tänker ni på när ni hör ordet Klamydia?  
Hur smittar Klamydia? 
Vilka symtom ger klamydia? 
Hur tror ni att en klamydiainfektion skulle påverka er om ni skulle drabbas?  
 
Hur ser ungdomar på sex respektive kärlek? 
Vad är kärlek för er? 
Vad är sex för er? 
Hur tror ni killar/tjejer uppfattar sex? 
Vem tar initiativet till att ha sex? 
 
Skyddar ungdomar sig mot sexuellt överförbara könssjukdomar? 
Vad tror ni ungdomar i er ålder använder för skydd vid samlag? 
Vem anser ni ansvarar för skydd vid samlag? 
Diskuterar man skydd?  
Med vem i sådana fall? 
 
Information och utbildning 
Hur/var skulle ni vilja ha information, utbildning i sexualkunskap?  
Vilka delar bör den innehålla anser ni?  
Vilken information har ni fått? 
Vilken hjälp vill ni ha om ni skulle drabbas av en klamydiainfektion? 
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Bilaga 4 
 

 
Överenskommelse i samband med intervjun 

 
Information har givits muntligen om studien ”Hur ungdomar resonerar om konsekvenser av 
en Klamydia infektion” samt att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst utan 
någon närmare förklaring. 
 
Intervjuvare: 
 
 
 
Intervjuperson: 
 
 
 
Datum för intervju: 
 
 
 
Allmänna villkor: 
 
Intervjuerna avidentifieras vid utskriften. Inspelade band förvaras inlåsta utom när de används 
för utskrift eller kontroll samt under transport. Enbart forskningsgruppen har tillgång till det 
inspelade bandet samt ”rådata” (utskriften av banden). Referenser till vad som framkommit i 
intervjun görs avidentifierat. Eventuella citat och referat som går att hänföra till en enskild 
intervju kommer att underställas intervjupersonen för kommentarer. 
Om kontroll av ”rådata” behövs får endast någon av de 2 studenterna lyssna på bandet för att 
kontrollera överensstämmelse med referat eller citat. 
 
Särskilda villkor: 
 
 
 
 
 
 
 
Underskrift                                     den…………………………….. 
 
 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

 


