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Bakgrund: Klamydia är den vanligaste sexuellt överförbara sjukdomen i Sverige och i andra 

europeiska länder. I dagens samhälle finns det många förändringar i attityder och beteenden 

som leder till sexuellt risktagande. Klamydia är en väldigt förrädisk sjukdom på grund av 

dess många gånger asymtomatiska natur. På grund av det faktum att många individer är 

omedvetna om infektionen kan den orsaka mycket skada. Syfte: Syftet med studien var att få 

en inblick i hur kvinnor och män upplever en klamydiainfektion Metod: En litteraturbaserad 

studie med kvalitativ ansats. Resultat: Många negativa känslor avslöjades i samband med att 

få beskedet om infektionen. Exempel på några vanliga känslor är stigmatisering, 

smutsighetskänsla och förtvivlan. Män och kvinnor reagerade olika på beskedet. Oro för 

infertilitet och hur partnern skulle reagera vid avslöjandet var något som framkom. Många 

individer upplevde sig illa behandlade av vårdpersonal när de uppsökte vården. Konklusion: 

Infektionen utlöser negativa känslor och utmanar självbilden av att vara en skötsam person. 

Det är stor oro för komplikationer och att bli dömda av andra. Bemötandet i vården är något 

som kan påverka hur individen upplever sin infektion.    
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Background: Chlamydia is the most common STD in Sweden and other European countries. 

There are a lot of changes in attitudes and behaviors in the society today which leads to risky 

sexual activities. Chlamydia is a very traitorous  disease because of its very often 

asymptomatic nature. The fact that a lot of people are unaware of the infection, it can cause 

lots of damage. Aim: The aim of this study was to get an insight in women and men`s 

experiences of having Chlamydia. Method: A literature review with a qualitative approach. 

Result: A lot of negative emotions were elicited in connection with the notification of the 

disease. Common feelings such as stigma, contamination and despair are a few examples. 

Men and women reacted differently to the notification. Concerns about infertility and how 

the partner would react when notified was something that emerged. A lot of people 

experienced bad encounters with the nursing staff when they sought care. Conclusion: The 

infection triggers negative feelings and challenge the self image of being a proper person. 

There is a great concern due to complications and becoming judged by others. The care 

encounters is something that can affect how persons experience its infection. 

  

http://tyda.se/search/traitorous
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INLEDNING 

Klamydia är den vanligaste sexuellt överförbara infektionssjukdomen i Sverige och i 

många av Europas länder (Deogan, Hansson Bocangel, Wamala & Månsdotter, 2010). 

Trots detta framkommer det i en årsrapport från Smittskyddsinstitutet (2010) att 

klamydiafallen har minskat med 10 % mellan åren 2008 och 2009. Fallen av klamydia kan 

ha minskat på grund av förbättrad diagnostik, en ökad smittspårning och större satsningar 

på sexuell upplysning i samhället (Smittskyddsinstitutet, 2010). 

 

I detta arbete vill författarna fokusera på kvinnor och mäns upplevelser av att vara smittad 

av en klamydiainfektion. Intresset till valt ämne grundar sig i klamydians problematik i 

samhället och hur den kan påverka individers hälsa och välbefinnande. Klamydia är något 

som sjuksköterskor stöter på i många olika vårdsammanhang. Genom ökad 

sjukdomsförståelse kan sjuksköterskor som kommer i kontakt med dessa patienter möta 

behoven på ett mer adekvat sätt. 

BAKGRUND 

Sexualitet och sexuell hälsa  
 

Skandinavien är känt för sin fria syn på sexualitet och redan under 1950-talet infördes 

sexualundervisning i skolorna (Novak, 2006). Lundmark och Sandler (1998) menar att 

historiskt sett är kvinnorna mer begränsade i sin sexualitet än männen och deras uppgift var 

i första hand barnafödande och att tillfredsställa mannen och hans behov. Mannen däremot 

hade en mer friare roll och det betraktades helt naturligt att han inte höll sig till endast en 

kvinna.  

 

Sexualdebuten ser annorlunda ut idag än vad den gjorde för några årtionden sedan och det 

förekommer oftast fler tillfälliga förbindelser samt att den fasta relationen dröjer. Den 

attityd och beteendeförändring som sker i dagens samhälle bidrar till ökad smittspridning 

av klamydia (Socialstyrelsen, 2010). Genom sexualitet kan människor finna en viktig och 

tillfredställande del i sina liv, förutsatt att den får vara fri från bekymmer och problem 

(Statens Folkhälsoinstitut, 2010).  

World Health Organization (WHO) definierar sexuell hälsa som: 

 

Sexual health is a state of physical, emotional, mental and social well-being in 

relation to sexuality; it is not merely the absence of disease, dysfunction or 

infirmity. Sexual health requires a positive and respectful approach to sexuality 

and sexual relationships, as well as the possibility of having pleasurable and safe 

sexual experiences, free of coercion, discrimination and violence. For sexual health 

to be attained and maintained, the sexual rights of all persons must be respected, 

protected and fulfilled (WHO, 2010, s.5). 
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Foster och Byers (2008) beskriver kvinnors upplevelser över att vara smittad av sexuellt 

överförbara sjukdomar som ett negativt tillstånd. Detta medför både skam och ångest samt 

en känsla av att bli mindre sexuellt åtråvärd. Denna upplevelse kan bidra till både 

psykologiska och sociala belastningar. Kvinnor kan känna sig oattraktiva till följd av att de 

har eller har haft en sexuellt överförbar sjukdom. 

 

Sexuellt risktagande 
 

Både i Europa och i Sverige är ökningen av klamydia störst bland unga människor. I 

dagens Sverige reser människor dels mer inom landets gränser men framförallt i övriga 

världen, något som bidrar till ökning för sexuellt överförbara sjukdomar (Socialstyrelsen, 

2010). Sannolikt är det männen som står för det största risktagandet i och med att det oftast 

är de som dricker mest alkohol och överträder och provocerar gränser för att bevisa sin 

maskulinitet (Hovelius & Johansson, 2004). Hammarlund (2009) tar upp detta med 

riskfyllt beteende i sin doktorsavhandling. Hammarlund menar på att det är många olika 

faktorer som spelar in när det gäller sexuellt risktagande. Alkohol, rökning, kunskap, 

värderingar och hur de sociala relationerna ser ut är några av de faktorer som hon anser är 

av betydelse för hur unga människor hanterar den sexuella delen av sitt liv. Användandet 

av kondom är också något som påverkas av hur personen lever sitt liv, exempelvis hur 

många olika sexuella förbindelser denna haft eller att denne lever ett riskfyllt liv i övrigt. 

Männen använder i första hand kondom för att undvika att kvinnan blir gravid och inte för 

att skydda sig mot könssjukdomar. Om kvinnan har något slags preventivmedel så anser 

männen att de inte behöver använda kondom. Unga människor tänker inte på riskerna och 

ser sig inte i farozonen för att bli drabbade av någon könssjukdom (a.a.). 

 

Paavonen (2004) menar att ett aktivt sexliv kan betraktas som något hälsosamt och 

sensuellt för människor. Samtidigt finns ett antal olika könssjukdomar som bidrar till ett 

stort folkhälsoproblem. Författaren betonar också att rädslan för HIV och AIDS har 

minskat under det senaste decenniet. På grund av minskad rädsla för HIV används inte 

kondom i samma utsträckning längre och sexuellt överförbara sjukdomar ökar. Detta i sin 

tur medför ett ökat hot mot kvinnors reproduktiva hälsa. Genom den primära preventionen 

av sexuellt överförbara sjukdomar kan landets vårdgivare spela en väsentlig roll. Några 

exempel på prevention är rådgivning, livsstilsförändringar och hälsoundervisning (a.a.).  

Klamydia 

 

Klamydia orsakas av bakterien Chlamydia trachomatis, något som medför infektioner i 

urinröret samt livmoderhalsen. Idag ses klamydia som ett av de främsta skälen till 

äggledarinflammation, vilket kan bidra till infertilitet (Weström, Åberg, Anderberg & 

Andersson, 2005).  Bakterien behöver levande celler för att föröka sig och då speciellt 

celler som finns i slemhinnor (Novak, 2006). Smittvägarna för klamydia är vaginalt, analt 

och oralt då slemhinnor kommer i kontakt med varandra, även slidsekret och sperma är 

predisponerande för en infektion (Ungdomsmottagningen på nätet, UMO, 2010).  Det finns 

arton stycken identifierade typer av C. trachomatis, varav två av dessa är orsaken till 

genital infektion och även neonatala infektioner (Novak, 2006). Vid en förlossning kan 
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klamydiabakterien överföras till barnet och följden kan då bli trakom (Numazaki, Asanuma 

& Niida, 2003). Klamydiabakterien som orsakar trakom finns beskriven redan 1500 f. Kr. i 

Kina och är en svår ögonsjukdom som drabbar ögats bindehinna och hornhinna. Klamydia 

anses vara en orsak till att nära sex miljoner människor i världen är blinda idag (Idahl, 

2009).  

 

En klamydiainfektion skapar gynnsammare förutsättningar för andra könssjukdomar att få 

fäste på grund av att infekterade slemhinnor är mer blod- och lymfkärlsrika, till exempel 

HIV. På grund av detta är det därför viktigt att bekämpa klamydia som ett steg i ledet mot 

att även minska HIV (Novak, 2006). Symtom på en klamydiainfektion kan vara sveda vid 

miktion samt att flytningar och blödningar kan uppstå (UMO, 2010). En klamydiainfektion 

är inte alltid så framträdande och mer än hälften av alla som har en infektion har inga 

symtom alls. Den enda behandlingen som finns mot klamydia är antibiotika och ju tidigare 

behandlingen sätts in desto mindre blir komplikationsrisken (Vårdguiden, 2010). 

 

Kondom anses vara det som bäst skyddar mot klamydia (Riksförbundet för sexuell 

upplysning, RFSU, 2010). Enligt Socialstyrelsens Nationella handlingsplan för 

klamydiaprevention (2009) är betydelsen stor över hur människor lättare ska få tag i 

kondomer. Användandet av kondomer påverkas dels av lättillgängligheten samt att priset 

kan ha betydelse (Socialstyrelsen, 2010).  

 

I Sverige pågår en klamydiaepidemi, mestadels bland yngre människor. Detta påtalar 

vikten av ett fortsatt förebyggande arbetet mot klamydiainfektioner (Statens 

Folkhälsoinstitut, 2010). Klamydia tillhör en av de sjukdomar som ligger under 

smittskyddslagen, något som gör att patienten är skyldig att uppge vilka sexuella kontakter 

denne har haft. Det innebär att en kartläggning kan göras och på så sätt elimineras riskerna 

för att sjukdomen sprids vidare (Socialstyrelsen, 2010). I en rapport utförd av Statens 

Folkhälsoinstitut (2010) betonas vikten av förebyggande arbete kring sexuellt överförbara 

sjukdomar. Detta har betydelse både för människors livssituation samt samhällets ekonomi 

(a.a.). 

 

Hovelius och Johansson (2004) framhåller att det i flertalet av empiriska studier där många 

av männen har testat sig positiva för klamydia, inte ser sig själva som smittbärare. Männen 

funderar mer på vem som kan ha smittat dem, det vill säga vilken kvinna som kan vara 

orsaken till att de fått klamydia. Däremot kan kvinnor känna en större skuld och mer 

ansvar än män och detta lever kvar sedan långt tillbaka i tiden. Kvinnorna ansågs vara mer 

primitiva och smutsiga, delvis på grund av menstruation och att de alltid lockade männen 

till lust. 

 

Kvinnor är överrepresenterade när det gäller screening av klamydia. Det är av stor 

betydelse att även män genomgår screening i samma utsträckning för att på så vis försöka 

hejda epidemin som pågår. Om fokus enbart riktas på kvinnor så innebär det att männen 

befrias från sitt ansvar när det gäller den sexuella hälsan. Information och utbildning är 

något som är viktigt i ett förebyggande syfte. Idag finns det mycket information att tillgå. 

Detta till stor del på grund av den snabba utvecklingen av bland annat Internet, men även 

media är bra på att ge information. Unga människor använder sig mycket av Internet idag 

och information som finns där är inte alltid kvalitetsgranskad. Mer och snabbare 



4 

 

information behöver inte alltid betyda något positivt utan kan även skapa mer ängslan och 

förvirring (Novak, 2006). 

Komplikationer hos kvinnor och män 

 

Komplikationer som kan uppstå i samband med klamydiainfektioner är många när det 

gäller kvinnor. De vanligaste är livmodershalsinflammation, cervicit och 

urinvägsinfektion, uretrit. Cervicit visar sig som en gulaktig flytning från cervix och uretrit 

förorsakar sveda vid miktion (Novak, 2006). Livmoderslemhinnan kan bli inflammerad, så 

kallad endometrit. Symtom på detta är spontana blödningar, det vill säga att blödningarna 

inte har något som helst samband med menstruation (a.a.) Bäckeninflammation, Pelvic 

inflammatory disease (PID), är något som uppkommer efter att först ha haft cervicit, 

därefter endometrit och till sist salpingit (äggledarinflammation). PID är den största 

orsaken till infertilitet och utomhavandeskap i många av de utvecklade länderna. 

Upprepade PID ökar risken för infertilitet och den dubblas varje gång individen drabbas. 

Utomhavandeskap kan ske på grund av att äggledarna är så pass ärriga av återkommande 

klamydiainfektioner. Ägget pressas då tillbaka och inplanterar sig i äggledaren eller 

någonstans i buken, vilket kan ha en dödlig utgång för foster och mamma. Blindtarmen är 

även något som också kan bli infekterad av klamydiabakterien, då den kan vandra från 

äggledaren upp till appendix. Klamydia kan dessutom orsaka cellförändringar som kan 

leda till karcinom (Novak, 2006). 

 

Hos mannen finns det också en del komplikationer, dock inte lika många som hos kvinnan. 

I mannens fall kan en obehandlad uretrit leda till prostatit det vill säga 

prostatainflammation. Över 70 procent av alla bitestikelinflammationer, epiditymiter, är 

orsakade av klamydiabakterien. Uretrit och infertilitet är två komplikationer som kvinnor 

och män har gemensamt och symtomen är likartade hos båda könen (Novak, 2006). Artrit, 

så kallat Reiters syndrom, är ytterligare en komplikation som kan uppstå och kommer 

vanligtvis efter en infektion i urin- och könsorganen (Sjukvårdsrådgivningen, 2010). 

Trakom kan uppkomma efter många upprepade infektioner och det är oftast människor i 

fattigare länder som drabbas av detta, mycket på grund av dålig hygien och trångboddhet 

som underlättar smittspridningen (Novak, 2006). 

 

Omvårdnadsteoretiskt perspektiv 
 

I dagens samhälle kan människor känna ett livslidande över att få en förändrad samt 

stressad livssituation.  Människor som känner lidande och behöver vård kan uppleva en 

utsatthet. Genom att utgå från människors tankar och känslor kring vad lidande är för dem 

kan en annan förståelse nås. Ett mål i den vård som bedrivs är att måna om att skapa 

villkor för förebyggandet av lidandet hos människor (Dahlberg, Segesten, Nyström, 

Suserud & Fagerberg, 2003). 

 

Enligt Benner och Wrubels omvårdnadsteori är omsorg den centrala utgångspunkten och 

dess betydelse för hur den påverkar allt mänskligt liv. De definierar ordet omsorg med att 
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bry sig om, något som får betydelse för hur människor kan hantera och bemästra sin 

situation. Människor ställs inför en rad olika situationer genom sin livsresa. Att befinna sig 

en specifik situation kan medföra oro, något som påverkas av miljö, bakgrund och de 

erfarenheter människor bär med sig (Benner & Wrubels, 1989). Begreppet bemästrande är 

något som har beskrivit som ett hanterande kring en situation, där människan upplever 

stress. Det är den enskilda individens upplevelse av problemsituationen som avgränsar 

bemästrandet (a.a.). 

 

Bemästrande 

 

Att kunna bemästra en stressad situation innebär att försöka finna en förändring som gör att 

individen kan gå vidare och må bättre i sin situation och innebär inte att individen ska 

besegra situationen på något sätt. Förmågan i att bemästra ligger i människans tidigare 

erfarenheter och förmåga att kunna använda sin förståelse för att hantera en situation som 

kan uppfattas som stressande (Benner & Wrubels, 1989). 

 

Det finns två typer av bemästranden; aktivt bemästrande och passivt bemästrande. Aktivt 

bemästrande handlar om att individen tar tag i problemet och försöker hitta vägar för att 

lösa det. Passivt bemästrande innebär att individen undviker problemet genom att fly 

undan det eller förnekar det. Passivt bemästrande kan också beskrivas som emotionellt 

fokuserat bemästrande och visar sig som att personen drar sig undan, dricker mycket 

alkohol eller äter överdrivet mycket. När det gäller könssjukdomar så kan passivt 

bemästrande framträda om personen har depressiva symtom, ängslan, ett sämre 

välbefinnande och upplever en ökad stigmatisering rent socialt på grund av sin sjukdom 

(Schwartz, Hogben, Liddon, Augenbraun, McCormack, Rubin & Wilson, 2008). Någon 

slags bemästrandestrategi uppkommer alltid vid en könssjukdom. Enligt studien av 

Schwartz et al. (2008) så använde en stor del av deltagarna både en passiv och en aktiv 

form när det gällde bemästrande och den vanligaste formen var problemfokuserat 

bemästrande. Depression kan medföra att individen blir mindre motiverad och mer likgiltig 

inför situationen. Därmed uppstår ett bemästrande i form av förnekelse och det blir lättare 

för individen att utveckla skuldkänslor och ta på sig hela ansvaret. Författarna i artikeln 

menar också att individer som har en depressiv tendens och använder sig av passiva 

bemästrandeformer löper större risk när det gäller det sexuella beteendet. Detta innebär att 

individen oftast har fler flyktiga förhållanden och är mindre benägen att använda kondom. 

Individer som är i ett förhållande och blir diagnostiserad med klamydia har lättare för att 

utveckla en passiv form av bemästrande och lever hellre i ett förnekande än inser att deras 

partner kanske har haft en annan sexuell relation (a.a.). 

Lidande 

 

Det finns tre olika slags lidande; livslidande, sjukdomslidande och vårdlidande. 

Livslidande innebär att det alltid finns något slags lidande i livet, det vill säga det 

oundvikliga lidandet som är en del av livet. Vid en klamydiainfektion kan en komplikation 

som infertilitet ses om ett livslidande. Sjukdomslidandet kan människor uppleva i samband 

med sjukdom och det innefattar inte bara smärta, trötthet och dylikt utan också att en 
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människa kan vara ensam i sitt sjukdomslidande. Människor i närheten kan dra sig undan 

och sjuka människorna kan uppleva känslor av förtvivlan, skuld och skam eftersom 

kroppen eventuellt förändras på grund av sjukdom. Vårdlidande innebär att det är 

vårdandet som skapar detta lidande. Det kan hända att patientens lidande vid en 

klamydiainfektion inte observeras och att denne inte upplever sig sedd, hörd eller 

bekräftad. Detta kan leda till att patienten känner sig maktlös och därmed utelämnas från 

sin egen vårdprocess (Dahlberg et al., 2003). 

PROBLEMFORMULERING 

Genom att klamydia ses som en globalt sexuell överförbar sjukdom och en av de vanligaste 

förekommande i världen är kunskapen om sjukdomstillstånd och upplevelser hos 

människor av stor vikt. Samhället har en viktig uppgift att fylla, då det gäller att få ner 

antalet klamydiainfektionsfall per år. Förebyggandet av patientvård relaterat till 

komplikationer av klamydiainfektion bidrar till att få ner kostnaderna för samhället.  

Allmänsjuksköterskan kan komma att möta många av dem som är eller har varit smittade 

då de söker vård för eventuella komplikationer. Upptäckten av en klamydiainfektion i sent 

skede kan vara orsak till infertilitet senare i livet som kan komma att påverka kvinnors och 

mäns livssituation. Upplevelsen av att ha klamydia är något som kan skilja sig mellan 

kvinnor och män. Att ha en förståelse för vilka känslor som kan uppkomma hos dessa 

individer kan vara av vikt att veta hos allmänsjuksköterskan.  

SYFTE 
 

Syftet med denna litteraturbaserade studie är att beskriva kvinnor och mäns upplevelser av 

att ha en klamydiainfektion. 

METOD 
 

Den metod som valdes var en litteraturbaserad studie beskriven av Friberg (2006).  

Metoden utgick från en kvalitativ karaktär vilket innebar att yttersta målet var att öka 

förståelsen för en företeelse. Kvalitativa studier utgår från individers känslor, upplevelser 

och behov vid ett visst fenomen. Denna metod innebar att ett uppfattat problem inom 

vården valdes. Därefter avgränsades området för att minska antalet texter vid sökningen av 

de vetenskapliga artiklarna som var nästa steg i metoden. En granskning av artiklarnas 

kvalitet utfördes med hjälp av ett visst antal frågeställningar och därefter valdes artiklar 

som ansågs vara relevanta och svarade bra på syftet. Eftersom det var en litteraturbaserad 

studie så innebar det att redan publicerat material sammanställdes för att skapa en ny helhet 

(a.a.).  
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Urval 
 

Urvalet blev tolv kvalitativa artiklar och en kvantitativ. Inklusionskriterier var att alla 

skulle vara skrivna på engelska, peer reviewed, utgivna mellan åren 2001 och 2010 och 

individerna i artiklarna skulle vara mellan 15-45 år. En begränsning som också gjordes var 

att studierna skulle vara utförda i västvärlden, vilket resulterade i följande länder: 

Australien, Irland, Sverige, Danmark, USA och England. Exklusionskriterier var andra 

könssjukdomar som exempelvis kondylom, herpes och gonorrè och artiklar med enbart 

medicinskt fokus på klamydia. 

Datainsamling  
 

Vid den elektroniska sökningen av vetenskapliga artiklar användes databaser som 

CINAHL, Pubmed och Sagepub. Sökorden som användes var: Chlamydia, experiences, 

feelings, psychosocial, impact, stigma, STI, screening och GP (General Practice). Vid 

sökningarna använde författarna sig av trunkering och Boolesk söklogik (se bilaga 2).  

Sökorden har använts i olika konstellationer. Kvalitetsgranskning av artiklarna gjordes 

enligt en modell av Friberg (2006). Detta innebär att en förståelse för hur artikelns resultat 

har framkommit och det blir lättare att ta ställning till om dessa stämmer in på författarnas 

syfte. Genom att en översikt gjordes blev det även lätt att urskilja om något resultat 

saknade kvalitet och därför inte skulle vara med, men även för att få en bredare insikt över 

artikelns innebörd (a.a.). Se bilaga 1.  

Analys 
 

Datamaterialet analyserades utifrån en modell beskriven av Friberg (2006). Analysarbetet 

började med att de utvalda artiklarna delades upp mellan författarna och lästes igenom 

enskilt för att få en känsla för helheten. Därefter skiftade författarna artiklarna och läste 

åter igenom dessa enskilt för att sedan diskutera varje studies resultat och se så att de 

svarade på vårt syfte. Detta för att också se så inget i resultatdelen hade förbisetts som 

kunde vara av vikt. Friberg (2006) betonar just detta med att artiklarna läses igenom ett 

flertal gånger samt att artikelns resultat ska sättas i centrum hos läsaren. 

 

Artiklarna delades åter upp igen mellan författarna och utifrån resultatet i varje studie 

kondenserade varje författare enskilt meningar och kodade dessa. En sammanställning 

gjordes gemensamt för att få fram underkategorier och kategorier. De gemensamma 

kategorierna som framkom när analysen var gjord användes till rubriksättning i författarnas 

resultatdel. Därefter delades underkategorierna upp och varje författare tog några delar var 

som enskilt bearbetades till text i resultatdelen. Efter detta gick författarna tillsammans 

igenom det skrivna och sammanställde resultatet. 
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ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
 

Vid en litteraturbaserad studie är det viktigt att referenshanteringen och källhänvisning 

hanteras på ett korrekt sätt. Vetenskapligt material ska vara granskat och det får inte 

förekomma så kallad oredlighet i forskning som innebär att data och resultat fabriceras 

plagieras eller förvanskas (Vetenskapsrådet, 2010). Författarna var noga med att få fram 

rätt innebörd i artiklarna för att resultatet inte på något sätt skulle bli missvisande. 

Artiklarna som valdes var granskade av etisk nämnd för att säkerställa att studien som hade 

genomförts var etiskt riktig, då detta område är väldigt känsligt för individer att tala om. 

 

 

RESULTAT 
 

I tabell 1 nedan presenteras de tre kategorierna och de tillhörande underkategorierna som 

framkom i analysdelen av texten. 

 

Kategori     Underkategori 

 

Klamydians påverkan på individen                             När infektionen är ett faktum 

                                                                                     Rubbad självbild och känsla av 

utanförskap 

                                                                                     Framtida oro 

 

Klamydians påverkan i olika relationer                       Det moraliska samvetet 

                                                                                     Att berätta för sin partner 

 

Klamydia kontra samhällets ideal och normer             Hur samhället påverkar 

                                                                                      Könsskillnader 
Tabell 1 visar de underkategorier och kategorier som framkom i resultatanalysen. 

Klamydians påverkan på individen 
 

Kategorin klamydians påverkan på individen beskriver upplevelsen av hur en 

klamydiainfektion kan påverka individens självbild där känslor som exempelvis avsky mot 

sig själv är vanligt förekommande. Infektionen ses som något en viss typ av människor får, 
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därav blir många förvånade när de drabbas. Könssjukdomar i allmänhet är något det inte 

gärna talas om eftersom det anses vara något fult och smutsigt och individer som drabbas 

kan uppleva en ensamhet i sin situation. Klamydia ger ofta inga symtom vilket innebär att 

smittan kan bäras under en lång tid. Infertilitet är en komplikation som kan uppstå vid 

denna typ av infektion och blir därmed en oro hos många individer. 

När infektionen är ett faktum 

 

Vanliga känslor som uppkom i samband med att infektionen var ett faktum var att 

individerna kände sig chockade för att de hade ådragit sig något som de inte hade förväntat 

sig. Även andra känslor som orenhet och avsky gentemot sig själva var också vanliga hos 

de drabbade individerna (Piercy, 2006; Duncan, Hart & Scoular, 2001; Kangas, Andersen, 

Olesen, Møller & Östergaard, 2006; Duncan, Hart, Scoular & Bigrigg, 2001; Christianson, 

Johansson, Emmelin & Westman, 2003).   

 

 I felt dirty, I felt dirty, I just felt dirty and 

that it shouldn`t have happened to me (Piercy, 2006, s.228). 

 

I en studie som utfördes av Piercy (2006) framkom det att den största delen av individerna 

upplevde känslor av att vara orena. Men det fanns även personer som helt enkelt ansåg att 

de hade varit med fel person och inte skyllde på sig själva, vilket ledde till att de negativa 

känslorna minskade något. Några i studien var till en början lättade över att infektionen 

hade upptäckts. Dock uppkom känslor som bedrövelse och upprördhet efter ett tag hos 

dessa deltagare och många började även gråta vid beskedet. Att vara lättad över beskedet 

fanns även med i en studie av Ford, Jacard, Millstein, Viadro, Eaton och Miller (2004). I 

denna studie fann man att hälften av deltagarna kände en lättnad över vetskapen om att de 

hade infektionen så de kunde få behandling och bli fria från den. 

I Piercy`s (2006) studie var vetskapen om att behandlingen av en klamydiainfektion var 

lätt och effektiv något som hade en lugnande inverkan på alla de känslor som uppkom i 

samband med beskedet.  

 But they said we`ll give you some treatment, some tablets, they told me that over 

the phone, so it`s like calms your nerves when they say it`s just tablets to cure it. 

(Piercy, 2006, s. 229). 

Även andra studier stödjer hur behandlingen minskade känslan av oro och att vara smutsig 

(Duncan, Hart & Scoular, 2001; Palvin, Parker, Fairley, Gunn & Hocking, 2008).  Att bli 

av med den orena känslan som infektionen medförde sågs också som en bidragande orsak 

till att individer uppsökte vård (Mulholland & Van Wersch, 2007).  

Enligt Balfe, Brugha, O´Donovan, O´Connell, och Vaughan (2010) framkom en viss syn 

på dem som hade blivit smittade av en klamydiainfektion, något som gjorde att dessa 

människor fick en stämpel. En informant i artikeln berättade att hon efter 

klamydiabeskedet levde upp till den roll som hon ansåg att en person som hade fått 

klamydia skulle vara. Hon hade många lösa sexuella förbindelser vilket bidrog till en 

känsla av ”slampighet”. Detta var något som speglas i Duncan, Hart, Scoular och Bigrigg`s 

(2001) artikel där deltagarna kände ett avstånd från de människor som fick klamydia och 

på detta viset såg de sig inte som några som kunde bli smittade. De kvinnliga deltagarna 
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hade till och med stereotypa föreställningar om att överförbara sjukdomar var något som 

hörde till den kriminella världen (a.a.). Några av författarna till föregående artikel har även 

i en annan artikel styrkt att en tro hos människor är att klamydia fås av dem som missköter 

sig i samhället och inte av de skötsamma (Duncan, Hart, och Scoular, 2001). 

Rubbad självbild och känsla av utanförskap 

I en studie av Duncan, Hart och Scoular (2001) framkom det att många kvinnor ville 

bevara sin självbild som den ordentliga flickan och försökte därför hitta olika förklaringar 

till sitt beteende som hade lett dem till att få infektionen. Många skyllde på dumdristighet 

och att de hade varit tillfälligt vårdslösa. Just att skylla på dumdristighet var en strategi för 

att bevara sin självbild. I många studier (Palvin et al., 2008; Mulholland & Van Wersch, 

2007; Barth, Cook, Downs, Switzer & Fischhoff, 2002; Lichtenstein, 2003) handlar det 

mest om kvinnor och deras rädsla för att ses som lösaktiga och oansvariga och då i form av 

ryktesspridning som kan uppkomma i samband med en sådan infektion.  

I en studie av Balfe et al. (2010) framkom att det främst var kvinnor som gärna tog med sig 

en vän eller till och med sin partner till mottagningen för att hantera känslorna av skuld och 

skam som uppstod. Duncan, Hart, Scoular och Bigrigg`s (2001) studie anger hur några av 

deltagarnas avslöjande om sin infektion för andra närstående fungerade som en strategi för 

att få det sociala stödet. Samtidigt upplevde några det som svårt att inte kunna berätta för 

någon av sina närmaste, vilket medförde känslor av ensamhet. 

En klamydiainfektion framkallade alltså ofta en önskan att samtala med någon även fast 

infektionen i sig sågs som ett tabubelagt ämne och något som det anses vara svårt att prata 

om. Svårigheten att tala om det medförde att många individer upplevde ensamhet i sin 

situation (Piercy, 2006). Ytterligare studier (Duncan, Hart, Scoular & Bigrigg, 2001; 

Mulholland & Van Wersch, 2007; Duncan, Hart & Scoular, 2001) stödjer dessa fenomen 

och nämner också hur rädslan uppkom av vad vänner och familj ska tycka om individen 

ifall denne avslöjar sin infektion. Det var en stor rädsla för negativa reaktioner och även att 

de närmsta ska uppfatta individen som smutsig. 

…from that point of view you feel very isolated because you can`t really talk about 

it, I suppose you could but you know other people`s reactions would put you off 

talking about it… (Duncan, Hart & Scoular, 2001, s.175). 

Framtida oro 

 

I några av artiklarna (Piercy, 2006; Duncan, Hart & Scoular, 2001; Kangas et al., 2006; 

Barth et al., 2002; Balfe et al., 2010; Ford et al., 2003; Duncan, Hart, Scoular & Bigrigg, 

2001) var det genomgående en stor rädsla för infertilitet hos kvinnorna medan den oron 

hos männen inte alls var lika uttalad.  

 

Att klamydia kan vara asymptomatisk bidrog till att många individer kände sig osäkra på 

hur länge de hade gått med infektionen och därmed ökade också oron för komplikationer 

(Duncan, Hart & Scoular, 2001; Piercy, 2006; Balfe et al., 2010; Duncan, Hart, Scoular & 

Bigrigg, 2001).  
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… I know it`s away now, but I seem to think what it`s done down there? That it has 

been there for three years and has it caused any problems? (Duncan, Hart & 

Scoular, 2001, s.177). 

 

Vid en klamydiainfektion kan inte vårdpersonalen säga hur länge individen har burit på 

denna, något som medförde en stor rädsla (Duncan, Hart & Scoular, 2001). I samma studie 

var det en deltagare som upplevde att klamydian kanske kunde ha varit orsaken till hennes 

missfall, både nu och tidigare i hennes liv (a.a.). Kvinnors tro på att klamydians duration 

och infertilitet hade ett samband tas upp i en annan studie och detta var en källa till fortsatt 

oro trots behandling (Duncan, Hart, Scoular & Bigrigg, 2001). 

 

 

Klamydians påverkan i olika relationer 
 

Kategorin klamydians påverkan i olika relationer belyser hur en partnerrelation påverkas 

när individen avslöjar sin infektion. Klamydia är en könssjukdom som är 

anmälningspliktig, vilket innebär att en individ som är smittad måste ange alla sina 

sexuella kontakter. Eftersom infektionen är ett känsligt ämne så blir det också svårt att tala 

om för exempelvis sin partner om sjukdomen. Avslöjandet kan ha många konsekvenser för 

förhållandet och genom att inte berätta kan smittan fortgå. Även vårdrelationer kan inverka 

på upplevelserna och antingen minska de negativa känslorna eller öka dem. 

Det moraliska samvetet 

 

I några av studierna (Balfe et al., 2010; Palvin et al., 2008; Duncan, Hart & Scoular, 2001) 

var det framförallt kvinnor som kände det dåliga samvetet om de inte berättade för sin 

partner om klamydian. Många kvinnor såg det som något ansvarsfullt och det enda 

korrekta att berätta för sin partner och skulle uppleva starka skuldkänslor om de inte gjorde 

det. Mycket på grund av hur könssjukdomen skulle kunna komma att påverka sin partners 

eventuella framtida flickvän. Skuldkänslor över att en annan kvinna inte kan få barn bara 

för att hon inte berättade för sin partner. 

 

… and I had a dreadful guilt, oh my goodness what if I`ve passed this on to 

somebody else and some other poor woman can`t have children because I`ve not 

had the guts to go and say (Duncan, Hart, Scoular & Bigrigg, 2001, s.). 

Att berätta för sin partner 

 

Vanliga känslor i samband med att avslöja sin infektion för sin partner var att individerna 

kände sig skamsna, smutsiga och var väldigt ångerfulla (Duncan, Hart & Scoular, 2001; 

Balfe et al., 2010; Duncan, Hart, Scoular & Bigrigg, 2001).  
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Vid beskedet upplevde individerna ofta en stress som hade en tendens att öka ytterligare 

när de skulle informera sin partner om klamydiainfektionen (Duncan, Hart & Scoular, 

2001; Mulholland & Van Wersch, 2007). I Lichtenstein`s (2003) studie var det många av 

deltagarna som ansåg att infektionen var ett tecken på otrohet och var mer bekymrade över 

det än de framtida komplikationerna som kunde uppstå. Även en studie utförd av Duncan, 

Hart, Scoular och Bigrigg (2001) stödjer det faktum att infektionen kunde tyda på att 

partnern hade varit otrogen. Men på grund av klamydians många gånger asymtomatiska 

natur så kunde vårdpersonal i många fall avvärja detta hot mot relationen genom att tala 

om att infektionen kan ha funnits där i flera år, innan individen träffade sin nuvarande 

partner. 

 We were fine once we`d come here and they explained that it could lie dormant for 

quite a few years, it`s not forced to be anyone playing away or anything (Piercy, 

2006, s. 229).) 

 

Oro för hur partnern skulle reagera vid avslöjandet av infektionen var något som många 

bekymrade sig över och kände att infektionen var ett hot mot förhållandet (Duncan, Hart, 

Scoular & Bigrigg, 2001; Duncan, Hart & Scoular, 2001; Palvin et al., 2008; Balfe et al., 

2010). I en studie av Duncan, Hart och Scoular (2001) blev avslöjandet av sin diagnos 

orsaken till att förhållandet tog slut, antingen att individen blev lämnad eller att den 

lämnade sin partner. 

 

Att individens identitet skulle påverkas negativt var något som framkom och även att deras 

partner kanske inte skulle se på dem som förut. Personer som inte hade ett förhållande 

upplevde känslor av genans och förfäran över att behöva ringa upp sina tillfälliga 

förbindelser och berätta om infektionen för dem (Balfe et al., 2010). 

 

Vårdens kommunikation och bemötande 

 

Piercy (2006) betonar vikten av kommunikationens betydelse, hur människor med en 

klamydiainfektion kan hantera sina känslor i samband med beskedet. Att få en redogörelse 

över att infektionen är en vanlig företeelse i samhället gjorde att vissa människor kände sig 

mer bekväma i sin situation. Palvin et al. (2008) påvisar också i sin studie att 

vårdpersonalen kan avdramatiseras känslorna av en klamydiainfektion genom att påtala för 

de drabbade människor hur vanligt förekommande infektionen är.  

 

At first I felt uncomfortable with it, but when they explained it wasn´t that serious 

and lots of people get it. I felt a little bit better about it. (Piercy, 2006, s. 229). 

 

Enligt Balfe et al. (2010) har vårdpersonalen en viktig roll att fylla gällande sitt bemötande 

inför människor i komplicerade situationer. Ett bra bemötande innebär i många fall att 

människor känner en mindre skam, osäkerhet samt en minskad rädsla för att bli dömda. I 

studien upplevde många att vårdpersonalen var dömande. Människor som känner att 

vårdpersonal ser ner på dem kan undvika att berätta hela sanningen, exempelvis hur många 

sexuella kontakter de haft.  
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Klamydia kontra samhällets ideal och normer 
 

Kategorin klamydia kontra samhällets ideal och normer beskriver upplevelsen av hur 

jobbigt och stressande det kan vara att söka sig till en mottagning. Hur en mottagning är 

utformad kan minska de negativa känslorna och stigmatiseringen hos de drabbade 

individerna. Rädslan för att vårdpersonal och andra människor ska döma dem är ofta 

påtaglig, vilket resulterar i att de undviker att gå och testa sig. Upplevelsen av att ha en 

klamydiainfektion skiljer sig mellan kvinnor och män. Kvinnor ser ett större allvar av att 

bli smittade än männen. Samhället har en viktig roll i att neutralisera situationen kring 

detta. 

Hur samhället påverkar 

 

Lichtenstein (2003) och Balfe et al. (2010) beskrev hur upplevelsen var att vistas i väntrum 

till en STI- mottagning. Något som framkom är att det kändes generande och besvärande 

många gånger, då andra människor kan se dem och förstå anledningen till besöket. Genom 

att befinna sig i ett väntrum uppkom många tankar och känslor hos individen kring sin 

identitet.  

 

Enligt Balfe et al. (2010) blev känslan negativt förstärkt av att män och kvinnor befann sig 

i samma väntrum. Kvinnor kände sig mer utlämnade då de var ensamma med enbart män 

(a.a.). För att kunna göra klamydiatestning till en mer naturlig företeelse i samhället behövs 

kampanjer och utbildning. Detta skulle bidra till att testning skulle bli en allmän 

hälsoföreteelse och inte enbart ett individuellt bekymmer menar Palvin et al., (2008). De 

menar också på att stigmatiseringens effekt på människor i samhället har stor betydelse för 

hur dessa söker sig till mottagningar för screening. Det är genom stigmatiseringen makt 

och inverkan som de känner sig dåliga och värdelösa (a.a.). Detta styrks av Mulholland, 

och Van Wersch (2007); Balfe et al. (2010); Evens och Cross (2007) som beskriver att 

deltagarna i deras studier upplevde en ängslan och oro över att behöva söka sig till en 

mottagning där de kunde bli upptäckta av andra människor. En känsla av att vara smutsig 

blev påtaglig hos deltagarna när de skulle besöka mottagningen, det var som att alla förstod 

varför de var där.  

 

Stigmatiseringen var även uppenbar i samband med frågan om screening då känslor som 

förolämpning kom att spegla detta scenario (Balfe et al., 2010). Evens och Cross (2007) 

gjorde det gällande i sin artikel att en negativ påverkan på individen uppkom genom att 

denne dömde sig själv och blev dömd av andra. 

 

I en studie av Ford et al. (2004) fick deltagarna använda sig av ett så kallat 

självtestningskit, som är ett urintest där individen utför provet hemma för att sedan skicka 

in det för analys.  Av många deltagare upplevdes detta som något positivt på grund av att 

de inte behövde ta sig till en mottagning. Detta i sin tur medförde att integriteten upplevdes 

mer bevarad och att screeningen ökade. Men det fanns även nackdelar i samband med att 

testa sig själv hemma som exempelvis att inte lita på testresultatet, att individer med ett 

positivt svar inte behandlade sig och att testet kanske inte skulle användas av individer som 

var i riskzonen. 
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Könsskillnader 

 

Kvinnor och mäns känslor och upplevelser beskriver Kangas et al. (2006) som olika vid 

besked om en klamydiainfektion. Känslomässigt var kvinnorna mera negativt påverkade än 

männen då det gällde känslor av förtvivlan och förlägenhet. Enligt Lichtenstein (2003) 

ansåg både vårdpersonal och män att kvinnorna ofta var de som spred smittan. Ett sexuellt 

äventyrligt beteende hos män betraktades inte negativt utan mer som något ofrånkomligt. 

Däremot beskriver Mulholland och Van Wersch (2007) att kvinnor fick en dålig samt 

lösaktig stämpel på sig vid ett bredare umgänge med män. Detta styrker också Lichtenstein 

(2003) i sin studie då det sågs som något manligt med många sexuella relationer. 

 

Barth et al. (2002) betonar att om män får en könssjukdom anses det inte som något dåligt 

eller negativt av andra. Om däremot en kvinna blir smittad betraktas det som att hon har 

många lösa förbindelser och döms alltså som ”slampig”. Enligt Christianson et al. (2003) 

var det unga kvinnor som tog på sig skulden för smittan, de unga männen kände sig 

däremot inte skyldiga. De nöjde sig oftast med att den som smittat dem hade hört av sig så 

de kunde påbörja behandling och bli av med infektionen. 

 

De unga kvinnorna anförtrodde sig bland annat till sina närmsta vänner, något som de unga 

männen inte gjorde. Trots att det finns en öppenhet för att prata om sex i dagens samhälle 

anses könssjukdomar, som exempelvis klamydia, fortfarande vara ett tabubelagt ämne 

(Christianson et al., 2003). 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

I detta arbete valdes en litteraturbaserad studie med kvalitativ ansats för att den beskriver 

känslor och upplevelser av en situation. 

 

Författarna anser att det hade varit intressant att göra en kvalitativ intervjustudie för att 

kanske komma fram till nya kunskaper inom detta ämne. På grund av kursens 

tidsbegränsning ansåg vi att tiden blev för knapp för att genomföra en sådan studie. 

 

Från början var sökordet sexual behaviour med, dock valdes det ordet bort då författarna 

ansåg att det ordet inte gav något i resultatsammanhanget. Tanken var ett snävare 

åldersspann på deltagarna i studierna men på grund av att en artikel hade deltagare upp till 

45 år så valde vi att ändra på det inklusionskriteriet. Att studierna som valdes var utförda i 

västvärlden kan vara en begränsning när det gäller upplevelser hos individer, då kulturerna 

kan skilja sig i olika länder. Andra könssjukdomar exkluderades i urvalet för att begränsa 

arbetet, då klamydia var fokuset i studien. Friberg (2006) menar att avgränsningar kan vara 

en fördel då det kan bli alltför mycket material att sålla mellan. När analysen var 

genomförd såg författarna att alla valda artiklar var utgivna mellan åren 2001 och 2010. 

Detta sågs som något positivt och en styrka i studien då artiklarna var relativt nya. Friberg 

(2006) pekar på detta med att göra en avgränsning när det gäller tiden för vetenskapliga 

artiklars utgivning, då man först och främst vill åt de senaste årens utgivningar. Detta med 

färskheten i forskning är något även Forsberg och Wengström (2003) påpekar som viktigt 

vid val av studier.  

 

När sökningarna gjordes hittade författarna även en artikel som var av kvantitativ art som 

ansågs svara på syftet och därmed fick ingå i studien. Nio av de tretton artiklarna som 

valdes riktade sig mot både män och kvinnors upplevelser medan resterande enbart hade 

fokus på kvinnor. Även om artiklarna inkluderade både män och kvinnor så var antalet 

kvinnliga deltagare i dessa studier överrepresenterade. Denna skeva fördelning ser 

författarna som en svaghet i studien.   

 

Att skapa ett kategorischema upplevde författarna som en bra metod vid 

sammanställningen av resultatdelen. Detta på grund av att materialet blev lättöverskådligt 

och mer gripbart. 

 

Artiklar som ingår i en studie bör ha fått tillstånd av etisk nämnd, vilket Forsberg och 

Wengström (2003) vidhåller. Alla artiklar i denna studie var godkända av etisk nämnd, 

vilket författarna ser som en styrka i studien. Även ämnets känsliga natur gjorde att den 

etiska aspekten sågs som en viktig del. Det var endast en artikel som var svår att utröna om 

den hade fått ett etiskt godkännande eller inte, dock var den peer reviewed. Artikeln fick 

ändå ingå i studien för att den besvarade vårt syfte på ett bra sätt. 

 

Det fanns inte många artiklar som specifikt och enbart belyste upplevelserna av klamydia 

när vi sökte och de flesta artiklarna vi valde utgick mycket från upplevelser i samband med 

testning. Men i alla artiklar fanns det ändå beskrivet individers känslor och tankar kring att 



16 

 

få klamydia. I studiens resultatdel valdes att ta med ett antal citat som ansågs vara lämpliga 

för att stärka texten och därmed validerades texten ytterligare i resultatdelen. Enligt Friberg 

(2006) kan citat användas från de studier som ligger till grund för resultatet.  

 

Resultatet i denna studie upplevs som trovärdig eftersom artiklarna som användes har 

kommit fram till liknande resultat, därmed anses tillförlitligheten som stor. Författarna har 

även varit noga med att återge innebörden i texterna på ett så korrekt sätt som möjligt för 

att öka tillförlitligheten i studien.  

Resultatdiskussion 

 

I resultatdelen kom vi fram till tre kategorier och åtta underkategorier och har valt att 

diskutera kring några av dessa. 

 

Resultatet av denna litteraturstudie visar på hur en klamydiainfektion ofta medför att 

negativa känslor upplevs som exempelvis skam, oro och ångest. Att individer känner sig 

smutsiga är vanligt förekommande och klamydia förknippas ofta med en viss typ av 

människor. I flera av studierna är individer som får klamydia ofta förvånade och chockade 

över att de har ådragit sig detta. I en litteraturstudie av Darroch, Myers och Cassell (2003) 

fann de att det även förekommer individer som inte reagerar med varken lättnad eller 

chock, vilket kan bero på att de många gånger saknar kunskap om infektionen. Royer och 

Zahner (2009) har i sin studie kommit fram till att ungdomar idag bär på många 

missuppfattningar när det gäller könssjukdomar. Några av missuppfattningarna är att oralt 

sex är säkrare, de vet inte om att infertilitet kan bli en konsekvens och att det bara är 

individer med många olika sexpartners som får dessa sjukdomar. Royer och Zahner menar 

att det borde införas mer sexualundervisning i skolorna som tar upp de vanligaste 

missuppfattningarna gällande könssjukdomarna.  

 

Hammarlund (2009) har i sin avhandling kommit fram till att det är många unga idag som 

ser sig själva som osårbara och därmed inte inser allvaret med ett sexuellt riskbeteende.  I 

Socialstyrelsens nationella handlingsplan för klamydiaprevention är ett av delmålen att 

stärka självinsikten och förståelsen hos individer i samhället som har oskyddat sex. Detta 

är ett av de sätt för att bryta de attityder och beteenden som har visat sig finnas då det 

gäller sexuellt risktagande (Socialstyrelsen, 2010). Även detta belyses i arbetets resultat då 

det framkommit en bild över människors attityder och beteenden som något negativ i 

frågan om sexuellt riskbeteende. Ett av Statens Folkhälsoinstituts målområde sexualitet 

och reproduktiv hälsa, beskriver det förebyggande arbetet kring sexuellt beteende i 

samhället. Dels med att stimulera till människors förmåga att styrka sin självkänsla och 

samtidigt öka kunskapen om sexuell hälsa (Statens Folkhälsoinstitut, 2010). 

 

När människor befinner sig i ett naturligt vardagsliv betraktar individen en god hälsa som 

något självklart, speciellt som unga. Detta innebär att människor inte funderar så mycket 

på sin hälsosituation när de känner sig friska (Dahlberg et al., 2003). 

  

Att försöka hitta olika strategier för att hantera en klamydiainfektion var något som 

framkom när resultatet sammanställdes. Individer med en infektion försöker hitta på alla 

möjliga bortförklaringar till varför hon eller han har blivit smittad. I en litteraturstudie av 
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Pavlin et al. (2006) så är förnekelse ett framträdande tema i deras resultat. Detta för att 

skydda sig själv när denne står inför det faktum att hon eller han har blivit drabbad.  

 

Klamydia är något som folk inte gärna pratar om, utan det verkar fortfarande vara ett 

tabubelagt ämne. Detta framkom i resultatet, då individen ofta känner sig ensam i sin 

situation. Det finns en stor rädsla för de negativa reaktionerna som kan uppkomma hos 

andra människor i samband med att individen avslöjar sin infektion.  

 

Ett stort problem med klamydia är att infertilitetsrisken är stor och då speciellt om 

infektionen inte upptäcks i tid och kan behandlas. Detta är en stor källa till oro och denna 

oro kan bli svår att avlägsna även fast individen blir behandlad. En studie i resultatdelen 

(Piercy, 2006) bekräftar detta påstående genom att deltagare i studien upplever en fortsatt 

oro efter behandlingen och därmed inte riktigt kan lita på att klamydian är helt borta. 

Duncan, Hart och Scoular (2001) menar på att den starka rädslan för infertilitet hos 

kvinnor i kombination med att infektionen är behandlingsbar kan få kvinnor att gå och 

testa sig utan någon egentlig påtryckning.  

 

Många individer verkar uppleva vårdpersonalen som dömande och känner sig respektlöst 

behandlade när de söker vård för sin klamydiainfektion. Det är viktigt att personalen som 

träffar individen är medveten om hur denne kan påverkas vid en klamydiainfektion för att 

kunna bemöta på ett så bra sätt som möjligt. Enligt (1982:763) Hälso- och sjukvårdslagen 

§ 2a ska patientens integritet bevaras och vården ska inge trygghet och patienten ska 

bemötas med respekt (Svensk Författningssamling, SFS, 2010). Att som vårdpersonal ha 

en neutral inställning till dessa infektioner kan vara en bidragande orsak till att individen 

kan känna sig bättre till mods vid ett positivt besked. Vad som framkom i resultatet var att 

vårdpersonal som har en dömande attityd kan medföra att individen undanhåller 

information, till exempel antal partners.  

 

Genom att ta hänsyn till människors livsvärld i ett vårdsammanhang kan dennes 

erfarenheter samt upplevelser kring sin situation komma att speglas. Kommunikationen 

kan ses som sjuksköterskans möjlighet till att förstå patienten men behöver inte alltid vara 

genom den muntliga kommunikationen (Dahlberg et al., 2003). Socialstyrelsens nationella 

handlingsplan för klamydiaprevention trycker på detta med att föra en dialog med patienter 

både före och efter provtagning för att komma åt ett eventuellt sexuellt riskbeteende, detta 

samtal måste vara anpassat utifrån den berörde invididen (Socialstyrelsen, 2010). 

 

Resultaten i studien visar på att det är av vikt att vårdpersonalen informerar den drabbade 

om hur vanlig denna typ av infektion är. Detta för att minska de negativa känslorna som 

uppkommer i samband med beskedet. Fossum (2007) poängterar vikten av att 

sjuksköterskan lyssnar på patienten och därefter ger svar som kan neutralisera situationen. 

Fossum framhåller även det respektfulla bemötandet till patienten med hur vårdpersonal 

uttrycker sitt kroppsspråk samt hur dessa ser och förhåller sig till patienten.  

 

Att många individer upplever en känsla av skam och förlägenhet över att sitta i ett väntrum 

på en mottagning är något som framkom i resultatet, speciellt när det gäller 

specialistmottagningar. Det är då mer tydligt varför individen är där än om denne söker sig 

till en allmänmottagning. Erbjudandet om screening är något som kan upplevas 

förolämpande. I en studie gjord i Australien av Pavlin et al. (2008) pekar de på att den 
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känslan hos kvinnor skiljer sig beroendes på om hon blir tillfrågad på en allmän 

mottagning eller på en specialistmottagning. De menar också på att det anses mer naturligt 

för kvinnorna att tala om sin sexuella erfarenhet på en specialistmottagning. Däremot kan 

det ses som ett hinder till att testa sig om de behöver tala om sina sexuella erfarenheter på 

en allmän mottagning. Pavlin et al. menar därför att det är väldigt viktigt att neutralisera 

klamydiatestning så att kvinnor inte känner sig utpekade på något sätt. 

 

Detta resultat kan jämföras med en studie utförd på en allmänmottagning i Danmark 

(Kangas et al., 2006) där nästan alla som erbjuds ett test på en allmänmottagning uppfattar 

det som något positivt. Något som Kangas et al. också påpekar i sin diskussion är att 

resultaten kan skilja sig mellan länder, då uppfattningarna hos befolkningen troligtvis är 

olika. 

 

Stigmatisering är något som många individer upplever i samband med en 

klamydiainfektion. Studiens resultat pekar på att detta kan vara en anledning till individers 

ovilja att söka sig till mottagningar. Individer upplever en rädsla för att upptäckas av andra, 

vilket skulle kunna innebära att människor får reda på deras infektion. Hammarlund (2009) 

beskriver även detta i sin studie. Där individerna är bekymrade för vad folk ska tycka och 

tänka om dem. Goldenberg, Shovellera, Koehoorna och Ostry (2008) styrker i sin studie 

detta med att stigma är något som hindrar individer att uppsöka vården. De betonar också 

att konfidentialitet och anonymitet är två orosmoment som uppkommer hos individerna. 

 

Att testa sig själv hemma är idag ett alternativ som finns. Detta ses som både positivt och 

negativt i en studie av Ford et al. (2004). Några i studien är oroliga och rädda för att ringa 

och få ett positivt testresultat och sedan behöva gå till en mottagning för att få behandling. 

Det positiva som ändå framkommer hos många individer är tacksamhet över att få veta om 

de är smittade eller inte. I studien diskuterar författarna också om utmaningarna med 

självtestning, vilka exempelvis kan vara att individerna som testar sig inte ringer för att få 

reda på sitt resultat. Ford et al. påpekar att hänsyn måste tas till att nackdelen med att få 

svaret över telefon skulle vara att individen inte har samma möjlighet till ett samtal 

”ansikte mot ansikte” med vårdpersonal.  

 

Att upplevelserna skiljer sig åt mellan kvinnor och män vid en klamydiainfektion är något 

som framkommer av de flesta studierna i detta arbetes resultat. Kvinnor är mer negativt 

påverkade av ett positivt klamydiabesked än männen och kvinnorna upplevs vara i ett 

större behov av samtalsstöd. I studien av Kangas et al. är det förvånansvärt många män 

som inte kommer att använda kondom oftare efter beskedet än innan. Detta menar Kangas 

et al. kan bero på att männen till största del använder kondom för att undvika graviditeter. 

Hammarlund (2009) stödjer också detta påstående i sin avhandling. Hammarlund tar även 

upp skillnader på hur unga män och kvinnor ser på sin sexuella roll. Medan en del män ser 

det som något manligt med många sexuella relationer så är kvinnorna istället rädda för att 

många sexuella kontakter ska skapa ett dåligt rykte. Hammarlunds studie pekade också på 

att vissa män uppfattas som mer manlig hos sina vänner om han har haft en könssjukdom, 

nästan som en indikation på stor sexuell erfarenhet (a.a.).  

 

I studien framkommer det också att när en kvinna drabbas av en könssjukdom så förändras 

hennes självbild, då hon inte ses som den ordentliga flickan längre. Detta styrks i en studie 

av Mulholland och Van Wersch (2007) då det i deras resultat framkommer att kvinnor som 
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har många sexuella relationer ses som lössläppta och männen anses manliga. De menar 

också på att det i samhället inte anses kvinnligt att ha en könssjukdom och syftar då på hur 

kulturen har skapat vad som uppfattas som kvinnligt respektive manligt.  

 

I en studie av Christianson et al. (2003) så framgår det att de unga kvinnorna upplevde mer 

stigmatisering och skuld än de unga männen, vilket kan ha med förväntningar på könen att 

göra. Unga kvinnor uppfostras att vara mer ansvarsfulla och vårdande. Visserligen 

upplever de unga männen skam, men ser det inte som en stor sak. Christianson et al. 

hävdar att det borde läggas mer fokus på unga män när det gäller testning så att unga 

kvinnor inte alltid ses som den ansvariga för infektionen.  

Konklusion 

 

Denna studie visar på hur klamydia har en negativ påverkan på individer. Många faktorer 

spelar in på hur de negativa känslorna förstärks eller försvagas. En faktor som förstärker 

känslorna är att klamydia uppfattas som något fult och smutsigt. Många har stereotypiska 

uppfattningar om vad för slags personer det är som får denna infektion.  Många upplever 

ensamhet i sin situation, då detta ämne är något av tabu att prata om. Dock är det många 

kvinnor som har behov av att samtala med någon, männen däremot verkar inte uppvisa 

samma behov. Infektionen är också en källa till framtida oro, då den kan orsaka infertilitet. 

Detta är något som, trots behandling, ger upphov till fortsatt ängslan hos individer eftersom 

de inte vet durationen på infektionen och vilka skador den kan ha gett. 

 

Samhället har en viktig uppgift när det gäller att neutralisera synen på klamydian och 

dämpa stigmat som finns runt den. Ökad kunskap och förebyggande arbete är också något 

som kan ha betydelse för att öka individers medvetenhet och minska klamydian. 

Kliniska implikationer 
 

Bemötandet inom vården är något som anses ha en stor betydelse för hur individers 

upplevelser kan komma att påverkas. Vid mötet av en individ med klamydia är det av 

yttersta vikt att sjuksköterskan ser till dennes livsvärld. Detta för att kunna möta människan 

där den befinner sig och även att få en förståelse för hur den upplever sin situation. 

Kommunikationen hos sjuksköterskan är något som bör beaktas, både den verbala och den 

icke verbala. Motiverande samtal kan tyckas vara ett bra alternativ vid klamydiainfektioner 

för att ändra på det sexuella riskbeteende som individen möjligen har. 

 

Något som kanske även bör ses över inom vården är utformningen av väntrum och även 

hur mottagningar är belägna på grund av att detta verkar vara ett stort hinder när det gäller 

att gå och testa sig. För att få reda på hur en bra mottagning skulle kunna utformas vore det 

kanske en bra idé att undersöka patienters upplevelser i samband med ett vårdbesök. Ett 

exempel skulle kunna vara att de kanske kan svara på en enkät om vad som uppfattas som 

bra respektive mindre bra med miljön kring mottagningen och dess utformning. 
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Vidare studier på mäns upplevelser av en klamydiainfektion kan vara av intresse då de 

flesta studier fokuserar på kvinnors upplevelser. Det vore även intressant att göra 

intervjustudier gällande hur könsrollerna uppfattas i samhället idag. 
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Perspektiv 

 

Problem och 

syfte 

 

Metod 

 

Resultat 

 

Diskussion 

 

Titel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare: 

 

 

 

 

 

 

Tidskrift: 

 

 

 

Årtal: 

 

  

”One- night 

stands”-risky 

tips between 

lust and trust. 

Qualitative 

interviews 

with 

Chlamydia 

trachomatis 

infected 

youth in north 

Sweden. 

 

Christianson, 

M., 

Johansson, 

E., Emmelin, 

M. &  

Westman, G. 

 

Scandinavian 

Journal 

Public Health 

 

2003 

 

Problem: Många 

unga idag har ett 

sexuellt 

riskbeteende.  

  

Studiens syfte: 

var att få en 

djupare förståelse 

för unga 

människors 

sexuella 

riskbeteende med 

en 

klamydiadiagnos. 

 

 

 

Kvalitativ 

intervjustudie. 

Djupgående 

intervjuer. 

 

Antal 

deltagare: 9  

Kvinnor: 5 

Män: 4 

 

Analysen 

utfördes enligt 

Grounded 

theory 

principen. 

 

De 

informanter 

som deltog 

avslöjade att 

det fanns en 

strävan till 

att stadga 

sig, när de 

tog ett 

sexuellt 

risktagande. 

En 

könsstereo- 

typisering 

fanns bland 

deltagarna 

och att 

kvinnor var 

mindre 

framåt när 

det gällde 

”one night 

stands” än 

männen.  

 

Flickorna hade en 

uppfostran av att vara 

omtänksamma och 

ansvarstagande, något 

som även framkom 

här. De oroades för att 

de kunde ha skadat 

andra. Pojkarna tyckte 

att klamydia var 

skamligt men såg det 

inte som någon stor 

sak, att de hade fått det. 

I studien betonades 

begrepp som skam och 

skuld, något som tas 

upp som en viktig del 

att diskutera. 
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syfte 

Metod Resultat Diskussion 

 

Titel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare: 

 

 

 

 

Tidskrift: 

 

 

 

Årtal: 

 

 

Qualitative 

analysis of 

psychosocial 

impact of 

diagnosis of 

Chlamydia 

trachomatis: 

implications 

for screening. 

 

Duncan, B., 

Hart, G., 

Scoular, A. & 

Bigrigg, A. 

 

British 

Medical 

Journal 

 

2001 

 

Problem: att det 

finns en 

stigmatisering i 

samband med 

sexuellt 

överförbara 

sjukdomar. 

 

 

Studiens syfte: 

var att 

undersöka 

kvinnors 

psykosociala 

konsekvenser av 

en klamydia 

infektion samt 

diskutera 

konsekvenserna 

med en 

föreslagen 

klamydia 

testning i 

England. 

 

Kvalitativ metod 

med 

semistrukturerade 

intervjuer. 

 

Antal deltagare: 

17 

Endast kvinnor 

 

Datan 

analyserades med 

tolkande 

fenomenologisk 

analys. 

 

 

De framkom 

tre teman; 

upplevelse av 

stigmatisering, 

osäkerhet om 

reproduktiv 

hälsa efter 

diagnos samt 

oro över 

partner 

reaktion. De 

flesta av 

kvinnorna hade 

inte tidigare 

sett sig själva 

som individer 

med en sexuellt 

överförbar 

sjukdom, vilket 

gav en 

stereotyp 

föreställning 

hos dessa 

kvinnor. 

 

Efter en 

klamydia 

diagnos hos 

kvinnor finns 

det några 

primära 

områden: den 

information som 

ges bör 

normaliseras och 

destigmatiseras. 

Stödtjänster 

erbjuds då 

ångest kan 

uppstå. Personal 

bör vägledas i 

rådgivning. 
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Metod Resultat Diskussion 

 

Titel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare: 

 

 

 

 

 

 

Tidskrift: 

 

 

 

Årtal: 

 

 

 

Young 

Adults`Attitudes, 

Beliefs, and 

Feelinggs About 

testing for 

Curable STDs 

outside of Clinic 

Settings 

 

Ford, C, A., 

Jaccard, J., 

Millstein, S, G., 

Viadro, C, I., 

Eaton, J,L. & 

Miller, W, C. 

 

Journal of 

Adolescent 

Health. 

 

2003 

 

Problem: Många 

unga testar sig 

inte idag och blir 

därmed inte 

behandlade. 

 

Syfte: Att få 

fram attityder, 

övertygelser och 

känslor om att 

testa sig med 

hjälp av ett 

självtestningskit. 

 

Semistrukturerade 

kvalitativa 

telefonintervjuer 

Enligt CATI- 

modell 

 

Antal deltagare: 

120 

Hälften kvinnor 

och hälften män. 

 

Att ha en 

behandlingsbar 

STI förknippad 

vissa deltagare 

med negativa 

känslor, rädslor. 

Förlägenhet, 

depression, 

ilska och låg 

självkänsla. 

Deltagarna 

tyckte att ett 

STI 

självtestningskit 

hemma skulle 

ha många 

fördelar både 

för privatlivet 

och att fler 

testade sig. 

 

 

Studien visar 

på hur unga 

vuxna 

beskriver att 

infektionen i 

första hand 

har en 

betydelse för 

deras privata 

liv snarare än 

på deras 

hälsa. 

självtestnings 

kitet sågs 

som ett 

positivt 

hjälpmedel. 

 

 



 

 

 Perspektiv Problem och 

syfte 

Metod Resultat Diskussion 

 

 

Titel: 

 

 

 

 

 

 

 

Författare: 

 

 

 

Tidskrift: 

 

 

 

 

Årtal: 

 

 

 

Stigma, 

Sexually 

Transmitted 

Infections and 

Attendance at 

the GUM clinic 

 

 

Mulholland, 

E.,& Van 

Wersch, A. 

 

Journal of 

Health 

Psychology .  

 

 

2007 

 

Problem: 

Avsaknad av 

kunskapen om 

vad det är som 

gör att folk söker 

vård i relation 

till en 

könssjukdom 

 

Syfte: att 

undersöka de 

psykosociala 

faktorerna och 

hur faktorer som 

attityder och 

motivation 

spelar in när det 

gäller att söka 

sig till en 

mottagning.  

 

En kvalitativ 

studie med 

deduktiv och 

induktiv 

ansats. 

 

Antal 

deltagare: 10 

Kvinnor: 5 

Män: 5 

 

Sju stycken 

stigmarelaterade 

teman framkom i 

samband med att 

söka sig till en 

mottagning:  

fördomar om STI:s, 

rädsla för att bli 

avslöjade, 

ensamhet, 

motvillighet till att 

närvara vid 

mottagningen, 

orenlighet, 

relationsproblem 

och uppfattad 

osårbarhet.  

 

 Att gå till en 

mottagning ses 

som något 

negativt och 

tillsammans med 

känslan av 

osårbarhet hos 

individen kan 

samhällets syn 

på detta spela in 

och bidra till en 

större känsla av 

stigma. 

Att ha en STI 

och att behöva 

gå till en 

mottagning ses 

som ett socialt 

oönskat beteende 

och identifieras 

med en viss typ 

av människor. 

Någonstans finns 

ändå en önskan 

att bli fri från 

sjukdomen, 

vilket gör att 

folk söker sig till 

sjukvården.  

 

 

 

  



 

 

 Perspektiv Problem och 

syfte 

Metod Resultat Diskussion 

 

 

Titel: 

 

 

 

 

 

 

Författare: 

 

 

 

Tidskrift: 

 

Årtal: 

 

 

 

Screening and 

the 

construction 

of scepticism: 

the case of 

chlamydia 

 

Duncan, B., 

Hart, G., & 

Scoular, A. 

 

Health 

 

2001 

 

Problem: Tvivel 

på de individuella 

fördelarna med att 

testa sig för 

klamydia har ökat 

de senaste vilket 

medför att 

människor inte 

testar sig 

 

Syfte: Att 

undersöka faktorer 

som kan bidra till 

detta tvivel genom 

att undersöka 

kvinnors 

erfarenhet i 

samband med en 

klamydiadiagnos 

 

Semistrukturerade 

intervjuer med  

kvalitativ ansats 

 

Antal deltagare: 

17 

Endast kvinnor 

 

 

 

 

Tre 

huvudområden 

hittades:  

1. Hot mot 

självbilden 

2. Att avslöja 

diagnosen för 

andra 

3. Oro över 

framtida 

hälsostatus 

 

Att klamydia ses 

som en sjukdom 

som en viss typ av 

människor får så 

innebär det att 

många kvinnor 

börjar ifrågasätta 

sin sociala 

identitet. En 

klamydiadiagnos 

är något som 

definitivt oroar 

kvinnorna på 

grund av eventuell 

infertilitet. Detta 

skulle kunna 

fungera som en 

stark faktor när det 

gäller att gå och 

testa sig. Större 

satsningar på stöd, 

rådgivning och 

information skulle 

är nödvändig. 

  



 

 

 Perspektiv Problem och 

syfte 

Metod Resultat Diskussion 

 

 

Titel: 

 

 

 

 

 

 

 

Författare: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidskrift: 

 

 

 

Årtal: 

 

 

 

 

Psychosoial 

impact of 

chlamydia 

trachomastis 

testing in 

general 

practice 

 

Kangas, I., 

Andersen, B., 

Olesen, F., 

Möller, J K., 

& Östergaard, 

L. 

 

 

 

British Journal 

of General 

Practice 

 

2006 

 

 

Problem: Att 

det inte finns 

mycket kunskap 

om de 

psykosociala 

aspekterna av 

att bli testad för 

klamydia 

 

Syfte: Att se hur 

individer 

påverkas över 

att testa sig på 

en allmän 

mottagning och 

reaktionerna 

över att få ett 

positivt eller ett 

negativt 

resultat. 

 

Jämförande tvär- 

snittsstudie med 

enkätundersökning. 

Kvantitativ 

Antal deltagare: 

277 

 

 

Det var en 

större andel 

kvinnor som 

var upprörda 

över 

diagnosen 

som partnern 

fått än män. 

När det gällde 

infertilitetsoro 

var det 

kvinnorna 

något fler 

som oroades 

över detta. 

Vid frågan 

om de skulle 

använda 

kondom mer 

ofta nu 

så var det 

nästan alla 

kvinnor som 

skulle det 

medan bara 

hälften av 

männen 

medgav detta.  

 

I största allmänhet 

var alla nöjda över att 

få erbjudande om 

testning. Det här är, 

enligt författarna i 

artikeln, den första 

kvantitativa studien 

som har gjorts för att 

mäta de psykosociala 

effekterna av en 

klamydiainfektion. 

Frågeformulären 

grundar sig på 

tidigare kvalitativa 

studier. Männen kan 

tros använda kondom 

bara för att skydda sig 

mot ofrivilligt 

faderskap och inte 

mot könssjukdomar. 

Männen verkar vara 

de som behöver mest 

kunskap om detta 

med tanke på att de 

också har ett ansvar 

och komplikationerna 

är mest uttalade hos 

kvinnorna. 

  



 

 

 Perspektiv Problem och syfte Metod Resultat Diskussion 

 

Titel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare: 

 

 

 

 

 

Tidskrift: 

 

 

 

 

Årtal: 

 

 

 

Take the sex 

out of STI 

screeening! 

Views of 

young women 

on 

implementing 

chlamydia 

screening in 

General 

Practice 

 

Palvin, N L., 

Parker, R., 

Fairley, C K., 

Gunn, J M., & 

Hocking, J. 

 

Bio Medicin 

Central, 

Infectious 

Diseases. 

 

2008 

 

Problem: För att 

kunna utveckla ett 

så bra screening -

program som 

möjligt är det 

viktigt att veta 

vilka faktorer som 

kan vara bra att ha 

i åtanke vid 

utformningen av 

screeningen. 

 

Syfte: 

Att undersöka hur 

australiensiska 

kvinnor 

upplever förfrågan 

av att testa sig när 

de besöker en 

allmän 

mottagning, den 

potentiella 

påverkan på det 

psykosociala när 

det gäller 

klamydiatestning 

och vilket slags 

stöd och 

information 

kvinnorna skulle 

vilja ha. 

 

Kvalitativ 

intervjustudie 

 Antal 

deltagare: 24 

Endast 

kvinnor 

 

Många skulle 

acceptera en 

allmän 

screening. 

Att känna 

förtroende för 

sin vårdare 

var en väldigt 

viktig sak för 

att acceptera 

en screening. 

För att 

normalisera 

testningen 

tyckte 

kvinnorna att 

screening 

skulle 

erbjudas alla 

kvinnor och 

inte bara de 

som låg i 

riskzonen. 

 

Kvinnorna på en 

allmän mottagning vill 

helst inte prata om sin 

sexuella bakgrund. Att 

behöva tala om sitt 

sexliv kan vara ett 

hinder till att gå och 

testa sig. Det här kan 

vara skillnaden på att 

gå till en 

allmänmottagning och 

att gå till en 

specialistmottagning. 

Att normalisera 

klamydiatestning så att 

ingen kvinna ska känna 

sig utpekad kan inte 

nämnas tillräckligt 

mycket. Många tycker 

att det är viktigt att 

meddela partners om 

infektionen, men att få 

vara anonym och att få 

bra stöd av 

vårdpersonalen skulle 

göra det lättare för 

kvinnor att komma för 

screening.  

   



 

 

 Perspektiv Problem och 

syfte 

Metod Resultat Diskussion 

 

Titel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare: 

 

 

 

 

 

 

Tidskrift: 

 

 

 

Årtal: 

 

 

 

 

Social stigma and 

negative 

consequences: 

Factors that 

influence college 

students`decision

s to seek testing 

for sexually 

transmitted 

infections 

 

Barth, K R., 

Cook, R L., 

Downs, J S., 

Switzer, G E., & 

Fischhoff, B. 

 

 

Journal of 

American college 

health  

 

2002 

 

Problem: Att 

unga 

collegestudenter 

inte uppsöker 

mottagning för 

att testa sig för 

STI:s eller att 

de drar ut på 

tiden vid  

 

Syfte: Att 

undersöka vilka 

faktorer som 

påverkar 

beslutet att söka 

sig till en 

mottagning.   

 

Semistrukturerad

e 

Intervjuer med 

kvalitativ ansats 

Antal deltagare: 

41 

Kvinnor: 25 

Män: 16 

 

Den vanligaste 

faktorn som 

påverkade att 

testa sig var de 

negativa 

konsekvenserna. 

Andra faktorer 

var: 

Hur man 

uppfattade 

fördelarna och 

allvaret av 

sjukdomen, 

allmän kunskap, 

sociala normer, 

hur 

mottagningen är 

utformad och de 

personliga 

uppfattningar 

som individen 

har. Socialt 

stigma och de 

negativa 

konsekvenserna 

var ändå det 

som sågs som 

de mest 

signifikanta 

hindren vid 

testning. 

 

Fördröjd diagnos 

och behandling 

har allvarliga 

konsekvenser 

både för individer 

och för samhället. 

Den minimala 

uppmärksamhete

n i media när det 

gäller STI:s kan 

göra att de inte 

ses som viktiga 

och därmed 

minskar intresset 

för att testa sig. 

Det sociala 

stigmat verkar 

ändå vara det som 

ses om det största 

hindret. 

Hälsosystemet 

borde satsa mer 

på tillgänglighet 

och 

konfidentialitet 

för att ändra på 

individers 

beteende. 

  



 

 

 Perspektiv Problem 

och syfte 

Metod Resultat Diskussion 

 

Titel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare: 

 

 

 

 

 

 

 

Tidskrift: 

 

 

Årtal: 

 

 

 

Triggers of 

self-

conscious 

emotions in 

the sexually 

transmitted 

infection 

testing 

process 

 

 

Balfe, M., 

Brugha, R., 

O´Donovan, 

D., 

O´Connell, 

D.,& 

Vaughan, D. 

 

Bio Medicin 

Central 

 

2010 

 

 

 

 

 

 

Problem: 

Att testa sig 

för en STI 

kan ha en 

negativ 

påverkan 

på 

individer.  

 

Syfte: Att 

hitta 

samband 

mellan 

skam, skuld 

och genans 

och STI 

testning. 

 

Semistrukturerade 

intervjuer med 

kvalitativ ansats 

 

Antal deltagare: 30 

Kvinnor: 21 

Män: 9 

 

 

 

 

 

Sju specifika 

utlösande 

faktorer för 

självmedvetna 

känslor kunde 

identifieras. Att 

ha oskyddat 

sex, associerat 

till anledningen 

att man i första 

hand har sökt 

för att testa sig; 

att prata med 

partners och 

kamrater om 

anledningen till 

att söka; 

erfarenheter av 

att söka och 

sitta på en 

mottagning; 

negativa 

interaktioner 

med 

vårdpersonal; 

att få ett positivt 

svar; att behöva 

tala om för sin 

partner; att 

behöva gå till 

en mottagning 

för att få 

behandling. 

 

Att ha oskyddat sex ses 

som att man går över 

gränsen när det gäller de 

sociala normerna och 

bidrar till skammen som 

senare uppstår. Att 

behöva berätta för sin 

partner eller vänner är 

något som oroar många 

och kan vara en orsak till 

att den smittade ibland 

inte berättar. Att söka till 

en specialistmottagning 

är något som är genant 

och en del tar gärna med 

sig en vän för att minska 

de negativa känslorna 

och det vore bättre med 

testning på en allmän 

mottagning. 

Väntrummens 

utformning är också 

viktig. Även 

vårdpersonalens 

ansträngningar kan 

hjälpa till att minska de 

negativa känslorna. En 

dålig relation mellan 

patient och vårdpersonal 

är något som det ofta 

rapporteras om och hur 

vårdpersonalen beter sig 

mot patienter kan få dem 

att uppleva mer negativa 

känslor. Med väldigt 

starka skamkänslor 

verkar också det sexuella 

riskbeteendet öka. Skuld 

är det som får många att 

berätta om sin sjukdom 

för sina partners.  



 

 

 Perspektiv Problem 

och syfte 

Metod Resultat Diskussion 

 

Titel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare: 

 

Tidskrift: 

 

 

 

 

 

 

Årtal: 

 

 

The importance 

of 

contextualisatio

n in giving a 

diagnosis of 

genital 

chlamydial 

infection: 

findings from a 

qualitative study 

 

Piercy, H. 

 

Journal of 

family planning 

and reproductive 

Health care 

 

 

 

2006 

 

Problem: En 

klamydiainf

ektion är 

ofta något 

som har en 

stor 

påverkan på 

individen 

och 

associeras 

med känslor 

som orenhet 

och att 

känna sig 

smutsig. 

 

Syfte: Att 

undersöka 

hur 

diagnosen 

ges och hur 

det kan 

påverka hur 

individen tar 

emot 

beskedet. 

 

Kvalitativ 

intervjumetod. 

Djupgående 

intervjuer 

 

Antal 

deltagare: 50 

Kvinnor: 40 

Män: 10 

 

En 

klamydiainfektion 

var oftast oväntad 

och associerades 

med negativa 

känslor som 

uppkom genom att 

infektionen ses 

som något 

omoraliskt och 

som bryter den 

moraliska koden. 

På vilket sätt 

vårdpersonalen 

kommunicerade 

med individen vid 

beskedet hade en 

stor betydelse för 

dennes upplevelse. 

 

Med denna studie 

ser man hur 

känslig relationen 

mellan 

vårdpersonal och 

patient är. Om 

man ser till 

stigmat som 

uppkommer i 

samband med 

diagnosen så är 

betydelsen stor 

när det gäller hur 

andra människor 

runtomkring 

reagerar. Ett 

okänsligt 

bemötande hos 

vårdpersonalen 

medför att 

patienten får en 

dålig upplevelse 

och kan vara 

förödande.  

  



 

 

  

 Perspektiv Problem och 

syfte 

Metod Resultat Diskussion 

 

 

Titel: 

 

 

 

 

 

 

Författare: 

 

 

Tidskrift: 

 

 

 

 

Årtal: 

 

 

 

Community 

sexually 

transmitted 

infection services 

are good enough: a 

qualitative study of 

clients´experiences 

 

Evens, J., Cross, J 

 

 

Journal of family 

planning and 

reproductive 

Health care 

 

2007 

 

Problem: att 

kvalitén på 

klinikerna för 

STI 

mottaningarna 

bör bli högre 

 

Syftet: förklara 

människors 

upplevelse av 

att besöka en 

STI 

mottagning 

både för 

testning och 

behandling. 

 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Kvalitativ studie 

 

Antal deltagare: 

16 

Kvinnor: 13 

Män: 3 

 

Tre teman 

framkom under 

analysarbetet: 

Miljön i 

klinikerna för 

sexuell hälsa är 

viktig. 

Mottagningarna 

ska vara 

lättillgängliga. 

De informanter 

som deltog i 

studien uppgav 

att de kände en 

stigmatisering 

och skam med 

att ha en STI 

infektion. 

 

 Miljön för 

hur en STI 

mottagning 

är utformad 

kan medföra 

för hur 

mycket 

stigma 

individen 

känner i och 

med att vara 

där. 

 



 

 

 Perspektiv Problem och 

syfte 

Metod Resultat Diskussion 

 

Titel:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare: 

 

 

Tidskrift: 

 

 

Årtal: 

 

 

Stigma as a 

barrier to 

treatment of 

sexually 

transmitted 

infection in the 

American deeo 

south: issues 

of race, gender 

and poverty. 

 

Lichtenstein, 

B 

 

Social science 

& medicine  

 

2003 

 

Problem: 

Stigmatiseringen 

i samband med 

STI:s ses som 

ett problem vid 

behandling. 

 

Syfte: Att 

förklara det 

stigmarelaterade 

motståndet mot 

att testa sig och 

att berätta för 

sin partner. 

 

 

Kvalitativ 

intervjustudie. 

 

 

Antal 

deltagare: 42 

Kvinnor: 27 

Män: 14 

 

Kvinnor 

ansågs vara de 

bra eller dåliga 

efter STI 

status och 

beteende. 

Männens 

sexuella 

beteenden var 

inte förknippat 

med något 

negativt och 

sexuella 

äventyr ansågs 

oundvikligt.  

De flesta män 

däremot tyckte 

det var 

generande att 

närvara på STI 

mottagningar. 

De flesta 

deltagaren var 

rädda för att 

utsättas för 

STI-relaterat 

skvaller   

 

Det mest 

anmärkningsvärda 

med studien var 

att STI väckte så 

starka känslor av 

smutsighet där 

många på grund 

av dessa känslor 

inte ens ville bli 

behandlade.  

Både kvinnliga 

och manliga 

patienter beskrev 

en rädsla över 

stigmatisering vid 

en positiv STI 

diagnos, trots att 

större skuld 

riktades mot 

kvinnliga 

deltagare. Både 

strukturellt och 

moraliskt sätt har 

stigma haft 

konsekvenser för 

STI behandlingen. 

 

  



 

 

 Perspektiv Problem och 

syfte 

Metod Resultat Diskussion 

 

Titel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare: 

 

 

 

 

 

 

Tidskrift: 

 

 

Årtal: 

 

 

Young 

women´s 

decisions to 

accept 

chlamydia 

screening: 

influences of 

stigma and 

doctor-patient 

interactions 

 

Balfe, M., 

Brugha, R., 

O´Donovan, 

D., O´Connell, 

D.,& Vaughan, 

D. 

 

Bio Medicin 

Central 

 

2010 

 

Problem: hur 

man ska 

erbjuda 

klamydia 

testning på ett 

så bra sätt 

som möjligt. 

 

Syftet, var att 

undersöka 

hur unga 

kvinnor ville 

bli erbjudna 

att testa sig 

för klamydia. 

 

Kvalitativ metod 

med 

semistrukturerade 

intervjuer. 

 

Antal deltagare: 

35 

Endast kvinnor 

 

De intervjuade 

var oroliga över 

att identiteterna 

hos dem skulle 

komma att 

stigmatiseras vid 

en eventuell 

screening. Det 

framkom att de 

som testades 

positivt av 

klamydia var 

villiga att berätta 

för sina 

nuvarande 

partners men var 

mera tveksamma 

till att göra detta 

för sina tidigare 

partners. 

 

De unga 

tillfrågade ville 

att kvinnlig 

vårdpersonal 

skulle erbjuda 

testning, de 

ansågs kunna 

förstå 

stigmatiserande 

problem hos de 

tillfrågade.  De 

tillfrågade 

uppgav att de 

kände en oro 

över att berätta 

för sin partner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2. Sökmatris för artiklar 

 

 

Databas 

 

 

 

 

Sökord 

 

 

 

Resultat 

 

 

Inkluderade 

artiklar 

 

Cinahl 

 

Chlamydia 

AND 

Experiences 

AND 

Sb peer* 

 

9 träffar 

 

1 stycken 

 

Cinahl 

 

 

Chlamydia 

AND  

Feelings 

AND 

Sb peer* 

  

3 träffar 

 

2 stycken 

 

Cinahl 

 

 

Psychosocial 

AND 

Impact 

AND 

Chalmydia 

AND 

Sb peer* 

 

3 träffar 

 

2 stycken 

 

 

Cinahl 

 

 

Stigma 

AND 

STI 

AND 

Sb peer* 

 

33 träffar 

 

3 stycken 

 

Pubmed 

 

Chlamydia 

AND 

Stigma 

 

16 träffar 

 

 

2 stycken 

 

Pubmed 

 

 

Chlamydia 

AND 

Experiences 

AND 

Screening 

AND 

GP 

 

29 träffar 

 

1 stycken 

 

SagePub 

 

 

 

Chlamydia 

AND 

Feelings 

AND 

Screening 

 

60 träffar 

 

2 stycken 

 

 


