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Abstract 

Background: Several studies have shown there has been significant lack of knowledge about 

women who have sex with women cross infect each other with STIs. It has been less likely 

that women who have sex with women visit health care than heterosexuals, they often felt 

badly treated, invisible and did not always know where to turn in case of an STI. Objective: 

The objective was to examine if STI information from Kalmar and Växjö county websites and 

GCK-summit, targeted women who have sex with women. Method: With a queer theoretical 

perspective a critical discourse analysis was made by STI information on the internet. 

Results: Women who have sex with women have been excluded in the STI information 

currently available through Kalmar and Växjö county websites. The public notices for 

screening tests have not been designed in such way it includes women who have sex with 

women. Women who have sex with women have been an obscure group. Conclusion: The 

conclusion was that women who have sex with women have not been included in the STI 

information available on the internet within the county councils of Kalmar and Kronoberg.  
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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Många studier har visat på att det finns en stor okunskap om att kvinnor som har 

sex med kvinnor smittar varandra med STI. Kvinnor som har sex med kvinnor besökte 

sjukvården i mindre utsträckning än heterosexuella, de kände sig ofta dåligt bemötta, 

osynliggjorda och visste inte alltid vart de ska vända sig vid eventuell STI. Syfte: Syftet var 

att granska om STI information från Kalmar och Växjös landstings hemsidor och om GCK-

kallelsen riktade sig till kvinnor som har sex med kvinnor. Metod: En kritisk diskursanalys 

med ett queerteoretiskt perspektiv gjordes av STI-information över internet. Resultat: 

Kvinnor som har sex med kvinnor inkluderades inte i den STI-information som fanns att tillgå 

via Kalmar och Växjö landstings hemsidor. Kallelsen för cellprovskontroll var inte heller 

utformad på ett sådant sätt att den inkluderade kvinnor som har sex med kvinnor. Kvinnor 

som har sex med kvinnor är en osynliggjord grupp. Slutsats: Slutsatsen var att kvinnor som 

har sex med kvinnor inte inkluderades i den STI-information som fanns tillgänglig från 

Kalmar läns landsting och Kronobergs landsting över internet. 
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INLEDNING 

Under barnmorskeutbildningens teoretiska delar och under den verksamhetsförlagda 

utbildningen har vi uppmärksammat att barnmorskor ofta har god kunskap om hur sexuellt 

överförbara infektioner (STI) smittar och hur man kan undvika smitta via heterosexuella 

kontakter, men dock inte lika utbredd STI-kunskap när det gäller kvinnor som har sex med 

kvinnor (KSK). STI broschyrer och information riktar sig ofta till heterosexuella personer. 

Om barnmorskors kunskap är bristfällig om hur STI smittar via icke-hetrosexuella kontakter, 

hur ska då KSK kunna få denna information? All information barnmorskor förmedlar ska vara 

baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet. I kompetensbeskrivningen för legitimerade 

barnmorskor ingår det att muntligt kunna ge information om STI och dessutom ha kunskap 

om STI-prevention (Socialstyrelsen, 2006). För att upprätthålla en god sexuell och 

reproduktiv hälsa krävs det att barnmorskan kan ge korrekt STI- information för att 

patienterna ska kunna ha säkert sex. 

Tidigare forskning visar att KSK inte besöker sjukvården i samma utsträckning som 

heterosexuella kvinnor. Sjukvårdspersonal har ofta felaktig kunskap om och hur KSK smittar 

varandra med könssjukdomar (Larsson & Dykes, 2009). KSK kan smitta varandra med bland 

annat både Klamydia och Humant papillomvirus (HPV). Kvinnorna har dock inte information 

om hur de kan skydda sig och att de precis som heterosexuella kvinnor kan drabbas av alla 

STI. Det finns inte tillräckligt med information till KSK om hur de kan skydda sig mot 

könssjukdomar (Ripley, 2011). KSK hade av sjukvårdspersonal blivit tillsagda att inte gå på 

GCK då HPV inte ansågs överföras mellan KSK (Björkman & Malterud, 2009).  

Vi har valt att fokusera på den utåtriktade informationen till patienter över internet från 

Landstingen om STI. STI innefattar bland annat könssjukdomarna Klamydia och HPV, vilka 

vi valt att fokusera på. GCK-kallelserna har också granskats. 
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BAKGRUND 

Definitioner av centrala begrepp och förkortningar. 

GCK: Gynekologisk cellprovskontroll 

HBT/HBTQ: Homosexuell-Bisexuell-Transperson-Queer 

Heteronormativitet: Heteronormativitet kan man definiera som att samhället i stort gör ett 

antagande om att det naturliga sättet att leva är heterosexuellt och att alla är heterosexuella 

(Larsdotter, 2009). 

KSK: Kvinnor som har sex med kvinnor. Kvinnor som inte är heterosexuella går att definiera 

på många olika sätt, vissa kallar sig bland annat lesbiska, flator, bisexuella, queer eller 

homosexuella. KSK är det ordval forskare har använt på senare tid, då det utelämnar kvinnans 

sexuella läggning och hon då kan definiera sin sexualitet själv (Larsdotter, 2009). 

MSM: Män som har sex med män. 

RFSL: Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter.  

Samlag: Definitionen av samlag är många men en vanlig förekommande beskrivning av ordet 

samlag är att det är den sexuella akt där kvinnans och mannens könsorgan förenas genom att 

penis förs in i kvinnans slida (Nationalencyklopedin, 2011) eller samlag som RFSL-ungdom 

definierar det där en kuk omsluts av en fitta eller en anal (RFSL- ungdom, 2009). 

Sex: När kön eller anal stimuleras av mun händer och andra kroppsdelar samt sexleksaker 

eller andra föremål (RFSL- ungdom, 2009). 

 

Slicklapp: En tunn gummiduk som läggs över könet som ett barriärskydd. 

 

Smeksex: När fingrar eller händer smeker könsorgan (RFSL- ungdom, 2009). 

 

STI: Sexual transmitted infection, på svenska kallad sexuellt överförbar infektion eller 

könssjukdom. 
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Sexuellt överförbara infektioner 

Klamydia 

Klamydia trachomatis är en bakterie och en sexuellt överförbar könssjukdom. Bakterien sätter 

sig oftast i urinrörets slemhinna men kan också fästa i slidan och på livmoderhalsen. 

Klamydia förekommer även i ändtarmen och i svalget. Sjukdomen kan spridas via en 

direktkontakt mellan en infekterad och en frisk slemhinna i samband med petting och 

ömsesidig onani. Bakterien kan då överföras via fingrar som varit i kontakt med det 

infekterade området. Smitta förekommer också via sexleksaker om de delas med någon som 

är infekterad (Socialstyrelsen, 2009). Klamydia har ökat markant sedan mitten av 2000-talet. 

Klamydiainfektionen behöver inte alltid ge symtom och många kvinnor är symtomfria och vet 

därför inte om att de bär på smittan. Att klamydia många gånger inte ger tydliga symtom är en 

av anledningarna till att smittan sprids vidare. En ökad mängd flytningar och sveda vid 

urinering är vanliga symtom (Wahren, 2007). Klamydia smittar väldigt sällan via oralsex och 

inkubationstiden är ca 1-2 veckor. Vid svår infektion kan kvinnan få oregelbundna blödningar 

mellan menstruationerna och smärta i nedre delen av buken och infektionen kan sprida sig till 

äggledare och äggstock. Skulle infektionen sprida sig dit finns det risk för infertilitet och 

utomkvedshavandeskap. Klamydia är en anmälningspliktig samhällsfarlig sjukdom (Rorsman, 

Björnberg & Vahlquist, 2007).  

Humant pappiloma virus 

Barnmorskor har sedan 1970- talet ansvarat för gynekologisk cellprovskontroll (GCK) men 

redan under 1960-talet infördes vaginalcytologisk screening i Sverige. Screeningen innebär att 

man systematiskt tar cellprovskontroller med jämna mellanrum på i detta fall kvinnor utan 

sjukdomssymtom. Det har visat sig att GCK har varit en effektiv metod för att minska både 

mortaliteten och morbiditeten i cervixcancer. Sen början av 1960- talet har antalet fall av 

cervixcancer minskat med hälften, från 900 fall till ca 450 fall per år. Enligt Socialstyrelsen 

finns det ingen indikation för att ta cellprov på kvinnor under 23 år och på kvinnor över 60 år. 

Kvinnor mellan 23 och 49 år kontrolleras vart tredje år och därefter vart femte år fram tills 

kvinnan fyller 60 år. Humant papillomvirus är den sexuellt överförbara infektion som är 

vanligast i hela världen och beräknas orsaka ca 5 % av alla cancerfall i globalt (Widmark, 

2009). I boken Mödrahälsovård, sexuell och reproduktiv hälsa som barnmorskor ska arbeta 

utifrån, står det att kvinnor som lever tillsammans i lesbiska förhållanden ska uppmuntras att 

delta i GCK (Svensk förening för obstetrik och gynekologi, 2008). 
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HPV är en sexuellt överförbar sjukdom. Viruset kan spridas genom ömsesidig onani och 

petting genom att ett finger som nyss rört vid det infekterade området rör vid en frisk 

slemhinna i samband med sex. Det smittar även via vaginalt, oralt och analt oskyddat sex 

(Socialstyrelsen, 2009). HPV smittar via hud och slemhinnekontakt (Janson & Landgren, 

2010). Oftast ger viruset inte några symtom, speciellt kvinnor får inga tydliga symtom och 

kan bära på HPV utan att veta om det. Det är en vanlig infektion och oftast tar kroppens 

immunsystem hand om viruset. Vid upprepade infektioner kan en kronisk infektion orsaka 

cancer i livmoderhalsen. Det är då oftast papillomviruset 16 och 18 som orsakar onkogena 

virusinfektion i slemhinnan. En infektion av HPV 16 och 18 kan också ge cancer i mun, hals 

och ändtarm (Wharen, 2007). Det kan ta flera år innan HPV- infektionen utvecklas till 

livmoderhalscancer och det är därför viktigt att regelbundet gå på cellprovskontroller så man i 

tid kan upptäcka och behandla eventuella cellförändringar (Rorsman, Björnberg & Vahlquist, 

2007).  

Ändrade sexualvanor  

De senaste sexualvaneundersökningarna visade att människors sexualvanor håller på att 

ändras. Unga personer hade sammanlagt fler sexuella partners och sex behövde inte vara 

sammankopplat med kärlek eller en stadigvarande partner på samma sätt som tidigare. Även 

den sexuella praktiken hade förändrats, där bland annat oralsex har blivit allt vanligare än vad 

tidigare undersökningar har visat. Klamydiaspridningen var fortsatt hög vilket skulle kunna 

vara en konsekvens av förändrade sexualvanor (Holm, 2009).  

 

I en stor svensk sexualvaneundersökning UngKAB09 som gjordes på personer i åldrarna 15-

29 år 2011 beskrev 78 % av kvinnorna i studien sin sexuella läggning som heterosexuell, 

2 % som homosexuell, 16 % som bisexuell och 4 % som inget av ovanstående. Dock 

framgick inte hur många som hade erfarenheter av samkönat sex. Sexuell identitet och praktik 

behöver inte alltid stämma överens, tillexempel kan en kvinna som beskriver sig som 

heterosexuell ha erfarenhet av samkönat sex, KSK. Enligt studien definierade sig ungefär var 

femte kvinna under 30 år inte som heterosexuell (Tikkanen, Abelsson & Forsberg, 2011). 

 

Diskriminering av HBT/HBTQ- personer. 
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I UngKAB 2011 visade det sig att HBT-personer är de som hade sämst information om vart 

de kunde gå och testa sig mot könssjukdomar (Tikkanen, Abelsson & Forsberg, 2011). 

Statens folkhälsoinstitut gav 2005 ut en rapport om HBT- personers hälsosituation. Där har de 

kommit fram till att HBT-personer överlag hade en sämre psykisk hälsa, speciellt kvinnorna. 

Kränkande bemötande och behandling var betydligt vanligare att drabbas av som homo- eller 

bisexuell person än som heterosexuell person, dessutom drabbades dessa grupper i större 

utsträckning av diskriminering. Statens folkhälsoinstitut rekommenderade i sin text att landets 

landsting/regioner och kommuner bland annat borde ”Uppmärksamma behovet av att 

personal främst inom hälso- och sjukvård och socialtjänst utbildas i ett icke-heteronormativt 

bemötande för att motverka ett kränkande bemötande och ett sämre omhändertagande” 

(Folkhälsoinstitutet, 2005). 

 

Den nya diskrimineringslagen som kom att gälla från den 1 januari 2009 inkluderar 

diskrimineringsgrunden sexuell läggning, lagen ska bland annat motverka diskriminering på 

grund av sexuell läggning inom hälso- och sjukvården (Regeringskansliet, 2008). Enligt 

Diskrimineringsombudsmannen (2011), som är den myndighet som tillsattes för att verkställa 

att lagen följs, så inkluderar diskrimineringsgrunden sexuell läggning både homosexuella, 

bisexuella och heterosexuella (Diskrimineringsombudsmannen, 2011).  

 

Handlingsplaner för sexuell hälsa. 

Sexuell hälsa i Kronoberg. Handlingsplan för 2006-2010 och handlingsprogram för 2012-

2015. 

En handlingsplan i Kronobergs län upprättades i syfte att länet ska se över sina verksamheter 

och sätta upp delmål och mål för hur sexuell hälsa kan främjas med fokus på STI. 

Det primära målet med arbetet var att öka kunskapen om sexualitet och hur man skyddar sig 

mot sexuellt överförbara infektioner utan att skuld- och skambelägga patienten. Kunskapen 

ska nå alla oavsett kön och sexuell identitet. För att nå vissa delmål och mål så ska personalen 

på bland annat barnmorskemottagningen kunna tillgodose sig uppdaterad information av 

vårdrutiner om olika STI. RFSL hade också satt upp mål för hur de ska kunna främja sexuell 

hälsa, minska smittspridningen av STI, öka kunskapen om STI och dess smittvägar hos HBT-

gruppen . Ett av huvudmålen var att synliggöra riskbeteenden hos män som har sex med män 

(MSM) och hos HBT- personer för allmänheten. Dessutom att förmedla en positiv bild av 
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denna grupp. Vidare beskriver handlingsplanen att smittskyddet styrs av smittskyddslagen 

som säger att allmänheten ska ha tillgång till information så att varje människa ska kunna 

skydda sig mot smittsamma sjukdomar. Smittskyddsenheten hade som delmål att få en ökad 

kunskap om hur STI sprids och hur man kan skydda sig. För att kunna uppfylla dessa mål ska 

informationen till allmänheten ske via media, hemsidor samt genom muntlig och skriftlig 

information (Landstinget Kronoberg, 2005).  

 

Nyligen har en handlingsplan för sexuell hälsa i Kronbergs landsting kommit för åren 2012-

2015. Områden som är prioriterade för handlingsprogrammet är två av de nationella 

folkhälsomålen, målområde 7- Skydd mot smittspridning och målområde 8 – Sexualitet och 

reproduktiv hälsa. I handlingsplanen står det att ett av tre mål med det preventiva arbetet mot 

Klamydia hos ungdomar och unga vuxna är att öka siffran som uppger att de alltid använder 

kondom. De har samma riskgrupper som målgrupper som i tidigare handlingsplan med 

ungdomar och unga vuxna, migranter och MSM. Ett av handlingsprogrammets elva huvudmål 

nr tio: Att sprida informationsmaterial om sexuell och reproduktiv hälsa, är bland annat att 

uppdatera hemsidorna inom området sexuell och reproduktiv hälsa. Ett annat viktigt mål är att 

berörd personal erbjuds kompetensutvecklig för att kunna arbeta utifrån ett HBTQ-perspektiv 

(Landstinget Kronoberg, 2012). 

 

Sexuell hälsa i Kalmar län. Handlingsplan för 2006-2010. 

Även Kalmar läns landsting hade en liknande handlingsplan för hur man skulle förebygga STI 

och oönskade graviditeter. Den var riktad mot olika verksamheter som arbetar inom dessa 

områden. Ökad kondomanvändning sågs som ett viktigt mål ur ett hälsoekonomiskt 

perspektiv för att minska risken för STI och oönskad graviditet. Handlingsplanen fokuserade 

på vissa utsatta grupper som behöver anpassad information. De belyser då homo- och 

bisexuella personer och då specifikt gruppen MSM (Landstinget Kalmar län, 2005). 

 

Tidigare forskning inom området KSK. 

KSK i sjukvården 

Redan på 1990-talet kom studier på att KSK inte sökte sjukvård lika ofta som heterosexuella 

kvinnor med rädsla för att bli illa bemötta och för att de inte på grund av den information de 

fått, trott att det fanns en risk att drabbas av livmoderhalscancer. Den bristande informationen 
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om att HPV inte kan smitta mellan KSK och därför inte behöver testa sig för könssjukdomar 

har gjort att KSK anses tillhöra en lågriskgrupp för STI (Bailey, Kavanagh, Owen, McLean & 

Skinner, 2000; Jansson, 2006; Fethers, Marks, Mindel, & Estcourt, 2000; Marrazzo, Koutsky, 

Kuypers, Grubert, Galloway, Kiviat, & Handsfield, 1998; Marrazzo, Koutsky, Kiviat, 

Kuypers, & Stine, 2001).  

”Som att slicka på en regnkappa” 

I Susanne Larsdotters svenska magisteruppsats ” Som att slicka på en regnkappa” från 2009 

framkom det att nästan hälften av kvinnorna (KSK) i studien hade sökt information om 

sexuell hälsa på internet det senaste året. Kvinnorna hade främst sökt information över 

landstingens hemsidor. Det fanns en stor frustation hos KSK över att det inte fanns tillräckligt 

med relevant information och kunskap att tillgodose sig. Det visade sig i studien att KSK ville 

ha tydlig information om vilka STI som kan överföras mellan KSK och även hur de kan 

överföras och hur man kan skydda sig. Det visade sig också att det var väldigt många kvinnor 

som inte hade någon eller liten kunskap om hur de kunde skydda sig själva och andra mot 

STI. Endast en låg procent av KSK hade tillräckligt stor kunskap om hur de kunde skydda sig 

själv och sin partner. Vidare kan man läsa att det var endast 0,2 % av kvinnorna i studien som 

använde slicklapp som barriärskydd. De flesta kvinnor använde aldrig något skydd när de 

hade sex med andra kvinnor. Många kvinnor trodde inte heller att HPV smittar mellan KSK. 

Över sju % av de medverkande kvinnorna i studien hade blivit tillsagda att inte gå på GCK då 

de inte var sexuellt aktiva med en man medan över åtta % inte vågade gå till GCK för att de 

var rädda för ett heteronormativt bemötande (Larsdotter, 2009). 

Sexuell praktik mellan kvinnor som har sex med kvinnor 

Studien visade att det fanns begränsat med kunskap hos vårdpersonal om hur KSK har sex 

med varandra och hur de praktiserar sex. Vanligt förekommande sex mellan kvinnor är 

oralsex, penetrerande sex med fingrar, smeksex, användning av sexleksaker och sex genom att 

gnida könen mot varandra. Andra varianter på hur KSK är fisting (hela handen i vagina) och 

anal penetration med fingrar. Att KSK använder sexleksaker är enligt Ripley (2011) mycket 

vanligt. Dildos och vibratorer förekommer ofta men det ska inte tas för givet att det används 

av alla då vissa kvinnor tar avstånd från att dildon skulle vara det som ersätter penisen 

(Ripley, 2011). 

HPV hos KSK 
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Marrazzo et al., (1998) menade att det var viktigt att inte utesluta KSK från GCK för HPV då 

KSK kan smitta varandra vid sexuella kontakter. HPV smittar inte bara genom heterosexuella 

kontakter, en kvinna som aldrig har haft sex med en man kan bli smittad av sin kvinnliga 

partner. Studien visade även att kvinnor som aldrig har haft sex med någon man hade smittats 

med HPV-6 och HPV-18. Författaren ville också poängtera att det är viktigt att motivera KSK 

att besöka sjukvården mer frekvent och ta cellprov för HPV så man i ett tidigt stadie kan 

upptäcka eventuella cellförändringar. Av de kvinnor som enbart har haft sex med kvinnor 

hade 42 % aldrig varit på GCK (Marrazzo et al, 2001; Bailey et al, 2000).  Det var fler KSK 

(15,4%) som aldrig hade varit och tagit cellprov än heterosexuella (8,6 %) även i Sverige. De 

gick även i mindre utsträckning på gynekologiska undersökningar, träffade en gynekolog eller 

en barnmorska (Moegelin, Nilsson & Helström, 2010). 

Kvinnorna i Marrazzos et al., studie (1998) kunde inte heller tillgöra sig kunskap om hur de 

kunde skydda sig mot könssjukdomar i den skriftliga information som fanns att tillgå. 

Informationen var skriven ur ett heterosexuellt perspektiv och kvinnorna i Larsson och Dykes 

studie (2007) upplevde sig osynliggjorda och exkluderade (Marozzo et al. 1998; Björkman & 

Malterud, 2009; Larsson & Dykes, 2007).   

Ripley (2011) menade också på att KSK anses utgöra en lågriskgrupp för STI men att den 

kunskapen är felaktig. Då sjukvårdspersonal har bristande kunskap om att KSK smittar 

varandra och hur de smittar sin partner har det funnits en osäkerhet hos kvinnorna själva om 

att de kan smitta varandra och hur de ska göra för att skydda sig själv och sin partner. KSK 

uppger många gånger att de tror att de tillhör en lågriskgrupp för STI (Ripley, 2011). Bauer 

och Welles (2001) ville med sin studie visa på att sjukvården måste tänka om när det gäller 

STI, hur det smittar och hur smittspridning kan förebyggas. Synen på att KSK inte behöver 

testa sig för STI eller tillhör en lågrisk grupp måste förändras. KSK behöver noggrann 

information om att de kan smitta varandra genom sexuella kontakter och att de likväl som en 

heterosexuell kvinna behöver gå på regelbundna cellprovtagningskontroller för att 

upprätthålla en god sexuell hälsa (Bauer & Welles, 2001). 

Heterosexuella vet att kondom är ett bra skydd mot könssjukdomar och bör användas i 

förebyggande syfte. Men att kvinnorna kan använda kondom till dildos, använda slicklapp 

eller handskar och genom att tvätta och koka sexleksaker mellan partners var det få som hade 

kunskap om. För att förhindra smittspridning måste sjukvårdspersonalen uppdateras med den 

kunskapen som finns och ta en ordentlig anamnes om kvinnan sexliv (Ripley, 2011; Fethers et 
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al, 2000; Marrazzo, Singh. & Fine, 2011). Utan en väl genomgången anamnes får många 

kvinnor inte svar på sina funderingar och de lämnar därför mottagningen med obesvarade 

frågor, till exempel när kvinnorna ställer frågor om huruvida genitala infektioner smittar. 

Sjukvårdspersonal utgår ifrån ett heteronormativt perspektiv och exkluderar därför kvinnan 

redan i första mötet genom att till exempel ge medicinsk information som är riktad till 

heterosexuella kvinnor, be dem ta graviditetstest utan att höra sig för om det är aktuellt samt 

informerar om preventivmedel i syfte att förhindra en graviditet (Björkman & Malterud, 2009; 

Marrazzo et al, 2011).  

Klamydia hos KSK 

Bakteriel vaginosis uppstår när den normala bakteriefloran i slidan ersätts av anaeroba 

bakterier och det i sin tur kan lättare göra att klamydia får fäste. Bakteriel vaginosis är 

vanligare hos KSK och kan därför vara en av anledningarna till att klamydia är vanligt 

förekommande hos denna patientgrupp. Studier visade att under vissa perioder har klamydia 

varit vanligare hos KSK än hos kvinnor som har sex med män och ibland är det lika vanligt 

förekommande mellan grupperna (Marrazzo et al, 2011; Fethers et al, 2000).  

Dolan och Davi (2003) menade i sin studie att KSK inte har synliggjorts i tidigare studier och 

forskning om STI. Det fanns olika anledningar till att man hade delgett kvinnorna felaktig 

information och dragit slutsatser som inte byggt på evidens. Forskare har tillexempel inte 

ansett att det funnits tillräckligt med lättillgänglig information. De har inte heller valt att 

intressera sig för KSK och hur de lever sina liv, om de kan utgöra en riskgrupp för STI eller 

inte. KSK verkar också ha varit en svåråtkomlig grupp människor som inte har uttryckt sin 

sexuella läggning offentligt och har därför varit svåra att fånga upp (Dolan & Davi, 2003). 

Kvinnorna var enade om att KSK inte smittades lika lätt av STI. De såg sig själva tillhöra en 

lågriskgrupp och var inte bekymrade över att få någon könssjukdom. De kände sig säkra när 

de hade sex med kvinnor och tänkte att det endast var genom heterosexuella kontakter som 

man kunde smittas av STI. Kvinnorna frågade inte sin partner om hon testat sig för någon 

könssjukdom eller om de skulle använda skydd. De litade på partnern och var inte oroliga 

över att smittas. Det är därför viktigt att sjukvårdspersonal är uppdaterade med information 

om hur KSK praktiserar sex då kvinnorna själva inte tror att de kan smitta varandra. 

Vårdpersonalen ska kunna ge information om olika sätt att skydda varandra och förklara att 

bara för att de har sex med kvinnor så är de inte immuna mot STI. Vara noga med att ta en 

sexualanamnes då många KSK på grund av rädsla för att bli illa bemötta av vården 
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undanhåller att de har sex med kvinnor. Vårdpersonalen behöver också därför arbeta med sina 

egna fördomar för att kunna möta dessa kvinnor på ett bra sätt (Dolan & Davi, 2003). 

 

Heteronormativitet/Heteronorm 

Heteronormativitet är antagandet om att alla personer är heterosexuella och att det är det 

naturliga och normala sättet att leva (Rosenberg, 2002). I det heteronormativa tankesättet 

antas att det enbart finns två kön och att dessa attraheras av varandra. De olika könen påstås 

vara i grunden olika, med olika egenskaper och kroppar, som dras till varandra på grund av 

detta (Wijma, Smirthwaite & Swahnberg, 2010) Heteronormen är en osynlig norm som gör att 

man i de flesta sammanhang förutsätter att alla är heterosexuella, vilket skapar osynliga regler 

som styr vår världsbild och vårt handlande. Överallt manifesteras heterosexualitet, i 

lagskrifter, i filmer, i böcker, i möten/bemötande och i resekataloger som det normala sättet 

att leva. Föreställningen om att alla lever heterosexuellt ifrågasätts inte. De som lever icke-

heterosexuellt blir de andra, de avvikande och sätts som ett motsatspar/dikotomi till 

heterosexualiteten. Detta skapar en marginalisering av alla icke-heterosexuella och en obalans 

i maktförhållandet dem emellan (Jansson, 2006). Heternormativitet är ordet för detta 

normsystem och fokus blir på hur detta system skapar hierarkier och ger belöning till vissa 

sätt att organisera sitt liv. Heterosexualiteter och enskilda människors sexuella handlingar är 

inte det intressanta utan att undersöka heteronormativiteten som system. Hur skapas dessa 

normer och hur upprätthålls dessa normer? Var kommer denna norm ifrån och vad får detta 

för konsekvenser? (Ambjörnsson, 2006).  

Foucault beskriver i Sexualitetens historia hur heterosexualiteten blev gradvis en mer 

eftersträvansvärd och självklar levnadsform under 1900-talet, medan homosexualitet blev 

klassat som en samhällsfara. Tidigare så var dessa positioner inte beteckningar på identiteter 

lika starkt och beskrivet av läkare som två olika former av handlingar och perversioner. 

Uppdelningen vi ser mellan heterosexuella och homosexuella är en ganska ny företeelse, men 

en av de uppdelningar som görs flitigast. Foucault visade i sin forskning att synen på 

sexualitet förändras drastiskt över tid. Inom heterosexualliteten finns även där många olika 

ramar att hålla sig inom för att leva ut den normala heterosexualiteten. Det existerar inte bara 

en sorts heterosexualitet eller en sorts homosexualitet, det finns däremot många olika sätt att 

praktisera sex eller vara sexuell på (Foucault, 1980).      
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Teoretisk referensram: Queerteori 

Queerteori vill kritiskt granska normen kring sexualitet och specifikt uppmärksamma och 

problematisera heteronormen i samhället. Den vill uppmärksamma förhållande mellan makt, 

sexualitet och genus, genom att bland annat undersöka hur sexuella normer uppstår, 

upprätthålls och fungerar (Ambjörnsson, 2006).    

År 1990 sattes orden queer och teori ihop. Teorier har ofta tidigare utgått från ett 

heteronormativt antagande och på det sättet varit inbyggt partiska (Kulick, 2005). Ordet queer 

används inom queerteorin som ett normkritiskt förhållningssätt och inte som beteckning på en 

könsidentitet eller sexuell läggning (Rosenberg, 2002). Queer används dock utanför akademin 

även som en politiskt medveten flytande identitet som går på tvärs mot det normerande idealet 

kring genus och sexuallitet (Ambjörnsson, 2006).  

Queerteori har främst växt fram ur framstående lesbiska feministiska teoribildare som bland 

annat Judith Butler med boken Gender trouble. Teorin har även ett ursprung ur gay and 

lesbian studies, den lesbiska rörelsen och gayrörelsen (Rosenberg, 2002). Feministisk 

teoribildning och queerteori liknar varandra för att de båda har ett kritiskt förhållningssätt till 

normen, men skiljer sig dock igenom att queerteori främst granskar den heterosexuella 

normen i samhället medan feminismen fokuserar på mannen som norm (Ambjörnsson, 2006).  

Tankegångarna i queerteorin är hämtade ur bland annat poststrukturalismen syn på makt, 

kunskap och identitet, där all betydelse skapas i relation till någonting annat, där också din 

identitet skapas i förhållande till andra. Tankegångarna ifrågasatte att det fanns en enda 

sanning som delas av alla. Våra identiteter skapas bland annat av vilken kultur, vilken tid vi 

lever i och är föränderliga (Ambjörnsson, 2006). 

 

PROBLEMFORMULERING 

KSK känner ofta att de inte har tillräcklig kunskap för att kunna skydda sig själva och sina 

partners från könssjukdomar (Larsson & Dykes, 2007). Vårdpersonal har inte alltid tillräcklig 

kunskap om vilka könsjukdomar KSK kan drabbas av och hur de kan undvika smitta 

(Björkman & Malterud, 2009; Larsson & Dykes, 2007).  KSK söker sjukvård i mindre 

utsträckning än heterosexuell kvinnor och tror sig tillhöra en lågriskgrupp för STI (Bailey et 

al, 2000; Jansson, 2006; Fethers, Marks, Mindel, & Estcourt, 2000; Marrazzo et al, 1998; 
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Marrazzo et al, 2001). KSK smittas av könsjukdomar (Ripley, 2011). HBT-personer vet i 

mindre utsträckning vart de kan testa sig mot könssjukdomar (Tikkanen, Abelsson & 

Forsberg, 2011). Därför är det särskilt viktigt att den information som finns om STI över 

internet är tillförlitlig och inkluderar alla oavsett sexuell praktik. Hur ser den utåtriktade STI- 

informationen ut som finns tillgänglig på Kalmar och Växjös landsting hemsidor angående 

KSK? Är informationen evidensbaserad, uppdaterad och även riktad till denna målgrupp? 

 

SYFTE 

Syftet var att granska om STI- information från Kalmar och Växjös landstings hemsidor och 

GCK-kallelser riktar sig till kvinnor som har sex med kvinnor. 

 

Frågeställningar 

Inkluderades kvinnor som har sex med kvinnor i STI- informationen?  

Beskrev STI- informationen hur kvinnor som har sex med kvinnor smittar varandra?   

Berättade STI-informationen hur kvinnor som har sex med kvinnor kan skydda sig? 

Riktade sig GCK- kallelsen till kvinnor som har sex med kvinnor och är den tydlig? 

 

METOD OCH MATERIEL 

Material/Urval 

Vi har valt att göra en retrospektiv granskning av dokument. De internetsidor som granskats 

vid landstinget Kronoberg läns hemsida var om könssjukdomarna Klamydia och Kondylom, 

dessutom kunde man länkas vidare till information om Klamydia och Kondylom på hemsidan 

1177 som också valdes att granskas (Landstinget Kronoberg, 2011; Landstinget Kronoberg, 

1177, 2011). Vid Kalmar läns landsting fanns ingen egen STI-information, därför granskades 

istället hemsidan 1177, som man hänvisades till när man sökte på könssjukdomarna 

Kondylom och Klamydia (Landstinget Kalmar län, 1177, 2011).  STI- information över 

internet från kvinnoklinikerna i Kalmar och Växjö har granskats samt kallelsebrev till GCK. 
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Arbetet har avgränsats till den senaste uppdaterade STI- informationen i landstingen om 

Klamydia och HPV. Vi valde att fokusera på dessa två då de är mycket vanliga STI. Vidare 

valde vi att avgränsa oss till Kronoberg och Kalmar län då vi haft vår verksamhetsförlagda 

utbildning där. Informationen har granskats närmare utifrån om den riktar sig till KSK. Vi har 

valt att fokusera på KSK eftersom att MSM i större utsträckning inte träffar barnmorskor och 

dessutom kan använda kondom som STI-skydd vid både oralt, analt samlag och annat sex. Vi 

hämtade den internetbaserade informationen från Landstingens hemsidor om de olika 

könssjukdomarna samt GCK-kallelsen. Internetsidorna för Klamydia och Kondylom på 

hemsidan 1177 är samma för Kalmar och Kronbergslandsting, varför de analyserades 

tillsammans. Cytologlab har kontaktats med frågor om vad som är viktigt att undvika innan 

cellprovtagning.  

Kritisk diskursanalys 

Enligt Foucault är en diskurs berättelser kring ett specifikt fenomen. De berättelser som tillåts 

existerar och utgör verkligheten. Till exempel en diskurs kring sexualitet där heterosexuella 

monogama relationer är de berättelser som dominerar och har därför kommit att utgöra en 

normgivande diskurs kring sexualitet och därmed också verkligheten (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000). 

Texten i den internetinformation som granskats formar diskursen och bestämmer vad som är 

verkligheten. Foucaults och Faircloughts teorier utifrån boken Diskursanalys som teori och 

metod (2000) ligger till grund för den kritiska granskningen av STI- information över internet 

och i kallelsebrev angående GCK. Diskurser är inte statiska utan förändras över tid. 

Diskursanalysen användes som ett verktyg för att kunna granska och förstå de texter som 

utgjorde analysmaterialet. Diskursbegreppet innehåller två moment, den kommunikativa 

händelsen och diskursordningen. Den kommunikativa händelsen användes i analysen av 

materialet, i detta fall internetsidor och kallelsebrev och diskursordningen är flera diskurser 

inom ett område, tillexempel hur kultur och religion påverkar begreppet sexualitet och hur det 

diskuteras i samhället. Den kommunikativa händelsens språk består av tre dimensioner. Text, 

tillexempel språk, bilder, och tal. Diskursiv praktik (produktion och konsumtion av text) och 

tillsist den sociala praktiken (Winther Jørgensen & Phillips, 2000) 

I den kritiska granskningen gjordes följande: 

1. Tittade på den konkreta texten. Vad som stod i dokumenten. (Texten). 
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2. Granskade olika diskurser, vem var författaren, hur framställdes sexualitet och vad 

var normen? (Den diskursiva praktiken).  

3. Vad gav informationen för bild av samhället? (Den sociala praktiken). 

I den kritiska diskursanalysen anses språket vara en form av handling, vilken är en del av den 

diskusiva praktiken. Texter bidrar bland annat till att skapa och reproducera ojämlika 

maktförhållanden mellan sociala grupper, men har även möjlighet till att kunna påverka och 

förändra världen. Kritisk diskursanalys har som syfte enligt Fairclough att kritiskt och 

systematiskt granska hur bland annat texter formas av redan befintliga maktrelationer och 

dessutom att kunna påvisa hur texter och händelser (diskurtiva praktiker) hör ihop med och 

påverkar samhället. Hur samhälle och diskurs påverkar varandra är ofta ogenomskinligt, på 

det sättet kan dessa relationer säkra makt, vilket den kritiska diskursanalysen kan undersöka 

och lyfta upp. Människor är ofta omedvetna om att de själva är med i skapandet av sociala 

strukturer och maktrelationer utifrån vad samhällets information redan innehåller. Den 

kritiska diskursanalysen ger oss även möjlighet att lyfta upp det som inte sägs i den skrivna 

texten (Wintherson Jörgensen & Phillips, 2000). 

För att kunna analysera texterna behövdes redskap. I den grammatiska biten av texten 

användes ordet modalitet som ett sådant redskap och kan förklaras som hur starkt man ska tro 

på ett påstående. Sanning är ett slags modalitet, där textförfattaren instämmer fullständigt i 

meningen. Det gör påståendet och därmed kunskapen sann och någonting man inte kan 

ifrågasätta. Massmedia lägger ofta fram tolkningar som att de vore fakta, där de då kan skriva 

”den är farlig” istället för ”vi anser att den är farlig”. Det är också en form av modalitet. Med 

denna kritiska språkmedvetenhet kunde man se texten ur ett djupare perspektiv och där man 

då kunde urskilja vilka maktperspektiv som formade texten. För att kunna dra slutsatser av 

analysen krävdes det att diskursanalysen ihopkopplades med en teori, som i detta fall var 

queerteori. Det var först när man analyserade förhållandet mellan den diskurtiva praktiken och 

den sociala praktiken som man kunde få fram något resultat (Wintherson Jörgensen & 

Phillips, 2000).  

 

ETISKA REFLEKTIONER 

Att kritiskt granska information är alltid ett dilemma. Det finns alltid en risk att den som 

författat texten, sjukvårdspersonal eller möjligtvis heterosexuella kan känna sig anklagade och 
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kränkta. Vi ser dock vinsterna med att göra denna granskning då vi tror att resultatet kan göra 

mer nytta än skada. Vi lyfter frågan och uppmärksammar en minoritetsgrupp som ses som 

avvikande från normen och som inte får ta lika stor plats i samhället på grund av sin 

sexualitet. Hälso- och sjukvården har som uppdrag att främja lika vård för alla oavsett kön, 

sexualitet, etnicitet och religion och inte genom diskriminering, felaktig information och 

kunskap eller osynliggörande skapa ohälsa (Hälso- och sjukvårdslagen, 2011). 

 

RESULTAT 

Landstinget Kronoberg, Kvinnokliniken Växjö. 

På landstinget Kronobergs hemsida under Könssjukdomar kan man läsa om bland annat 

Klamydia och Kondylom. Under avsnittet Klamydia står det att det är förbjudet att ha samlag 

under behandlingstiden. Vidare står det under rubriken Undvik smitta att Klamydia smittar via 

sexuell kontakt och att kondom är det bästa skyddet mot STI om den är hel och används under 

hela samlaget. Under avsnittet Kondylom och Hur man ska skydda sig står det att kondom är 

bästa skyddet för att undvika att bli smittad av Kondylom och alla andra STI (Landstinget 

Kronoberg, 2011) 

Textanalys: Den som skrivit texten påstår att det bästa skyddet mot STI är kondom. Ordet 

bästa är ett starkt ord och talar om att det finns inget bättre skydd och utesluter andra 

alternativ.  Meningen skrivs som att det är en sanning och den som skrivit detta instämmer 

fullständigt i sitt påstående. Det är en form av modalitet. Valet av textförfattaren att skriva att 

kondom är det bästa skyddet mot STI är även en objektiv modalitet, där uttrycket blir till 

fakta. Användandet av uttrycket i texten visar på att författaren speglar och främjar dess makt. 

Ordet förbjudet är också en form av sanning från författarens sida och ger mottagaren 

utrymme till att ha sex på annat sätt. Men eftersom annan sexuell praktik, tillexempel sex 

mellan kvinnor också kan överföra smitta så blir budskapet inte lika tydligt för speciellt denna 

grupp kvinnor.  

Analys av diskursiv praktik: Den som står som innehållsansvarig för texten på hemsidan är 

Tobias Skarpsvärd (informatör i medicinska kommittén), som senast uppdaterade sidan den 

31/10-2011 och som ansvarig utgivare står Ellen Lovén (kommunikationsdirektör). För 

gruppen KSK gäller kondom som det bästa skyddet mot STI enbart vid användning av vissa 
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sexleksaker vid byte mellan partners, vid annat sex är kondom svårt att tillämpa och inte det 

bästa skyddet mot STI, alltså inte en sanning för alla. Ordet samlag används frekvent, men 

även annan sexuell kontakt bidrar till smitta och borde i så fall också vara förbjudet under 

behandlingstiden. Om man istället skriver förbjudet att ha sex, så inkluderas alla former av 

sexuell praktik, det behöver inte uppstå lika mycket tvekan kring vad man får och inte får göra 

och smitta kan på så vis förhindras. Vid något tillfälle i texten står det att klamydia smittar via 

sexuell kontakt, men inte genomgående som ordet samlag gör. Användandet av ordet kondom 

som STI-skydd och ordet samlag är tydliga tecken på att heteronormativitet genomsyrar hur 

texten är utformad och för vem den är skriven, den som är heterosexuell.  

Social praktik: Kopplat till en queerteoretisk tolkning så blir det tydligt att heterosexualitet är 

det normala sättet att organisera sitt liv efter och det eftersträvansvärda sättet att leva. Där 

sker en uppdelning mellan heterosexualitet och homosexualitet (Ambjörnsson, 2006). Det 

visar på tydliga maktförhållanden som även finns i samhället i stort. Maktförhållande 

förstärks ytterligare genom att KSK som grupp genomgående osynliggjorts genom texten.   

Landstinget Kronoberg och Kalmar, 1177. 

Under könssjukdomen Kondylom på hemsidan 1177 i Kalmar och Växjö står det att kondom 

och vaccin är de olika sätt som finns att skydda sig emot denna. Det står vidare att kondom är 

det bästa sättet att skydda sig mot Kondylom men att det inte är hundraprocentigt. 1177 

skriver att HPV smittar genom sex och ordet partner används genomgående i informationen. 

Under rubriken Vad ska man tänka på efter behandling står det att ”Under pågående 

medicinsk behandling eller under läkningen efter en kirurgisk behandling bör man inte ha 

samlag” och ”Har man en fast partner som man tidigare haft samlag med utan kondom och 

fått kondylom behöver man knappast skydda sig eller partnern med kondom efter behandling, 

vare sig behandlingen tagit bort besvären eller inte” och ”Har man tillfälliga sexuella 

förbindelser ger kondom det bästa skyddet för båda parter, men man ska vara medveten om 

att den inte skyddar helt mot risken att överföra smitta”. På hemsidan står det också att 

Kondylom främst smittar när man har vaginalt och analt samlag men att smittan också kan 

överföras genom annan sexuell kontakt. Kondylom i munnen är ovanligt efter oralt sex 

(Landstinget Kronoberg, 1177, 2011; Landstinget Kalmar län, 1177, 2011) 

Textanalys: Det står som en sanning att de två sätt att skydda sig mot Kondylom är kondom 

och vaccin, men att kondom inte alltid är ett hundraprocentigt skydd. Den här informationen 

står som en form av sanning. Vaccin är ett bra förebyggande skydd för alla och därmed KSK 



17 
 

men vidare står det också att vid tillfälliga sexuella kontakter så är kondom trots allt det bästa 

skyddet mot Kondylom. Då tar man för givet som textförfattare att åtminstone ena parten har 

något att sätta kondomen på och att den sexuella praktik som bedrivs antingen är oralsex med 

en penis eller penetrerande sex med en penis. Mannens kön blir det man utgår ifrån. Orden 

sex och partner används i texten och inkluderar all sexuell praktik och sexuell läggning.    

Analys av diskursiv praktik: Den som har författat texten är Björn Strander som är en 

gynekolog från Göteborg, senast uppdaterad den 9/5 2011. Texten har även granskats av Ylva 

Enström som är specialistläkare i hud - och könssjukdomar vid Akademiska sjukhuset i 

Uppsala. Det står att kondom ger det bästa skyddet för båda parter vid tillfälliga sexuella 

förbindelser, där antar textförfattaren att den ena parten innehar en penis. Kondom är endast 

tillförlitligt skydd vid vaginala, orala och anala samlag mellan heterosexuella samt MSM. 

KSK kan endast tillgodose sig kondom som skydd vid sex mellan byte av vissa sexleksaker. 

Så på två sätt har man exkluderat KSK i samma mening. I informationen om hur HPV smittar 

använder man orden sex och partner vilket inkluderar all sexuell praktik och sexuell läggning. 

Dock inte genomgående då ordet samlag också här används frekvent istället för att fortsätta 

skriva sex eller utförligt beskriva de sexuella praktiker som kan överföra smitta. Genom att 

skriva samlag så blir det tydligt vad som är den dominerande diskursen och den självklara 

normen, nämligen ett heterosexuellt samlag.  

Social praktik: Genom att skriva orden sex och partner visar författaren på en medvetenhet. 

Men eftersom att språket varierar och är utformat på ett sådant sätt att det tydligt visar på 

vilken norm som är självklar och som framställer verkligheten så döljer författarna till och 

från den rådande maktstruktur som finns i samhället och texten är motsägelsefull, tillexempel 

orden partner och kondom där partner är ett inkluderande ord men att tillsammans med 

kondom så förutsätter författaren att en av parterna har en penis. Texten reproducerar den 

maktstruktur som finns i samhället och bidrar till att upprätta hålla dessa. Det får som 

konsekvens att KSK fortsätter vara osynliggjorda. 

Under könssjukdomen Klamydia på hemsidan 1177 i Kalmar och Växjö kan man läsa under 

rubriken Behandling att man bör undvika samlag under behandlingstiden för att undvika 

smittspridning eller att smittan kommer tillbaka. Det står vidare under rubriken Inga samlag 

förrän man är smittfri att man ska undvika vaginala och anala samlag samt munsex innan man 

är färdigbehandlad. Det står också att kondom är det bästa skyddet för att förhindra 

smittspridning. Vidare kan man läsa i stycket Smittar genom sex att Klamydia smittar genom 
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samlag utan kondom eftersom då kommer slemhinnorna i kontakt med varandra. Om man får 

sperma, slem från ändtarmen och flytningar från mannens urinrör eller slidsekret som 

innehåller Klamydiabakterier i ögat kan man få en infektion där. Vidare står det att man 

fortfarande är osäker på om Klamydia smittar via oralsex men för att vara på den säkra sidan 

så bör man använda kondom eller slicklapp vid oralsex. Under rubriken Viktigt att testa sig 

står det att om man är orolig och vill testa sig bör man göra det. Oron kan tillexempel bero på 

att man har haft sex utan kondom med en ny partner eller för att man tror att ens partner har 

haft sex med någon annan (Landstinget Kronoberg, 1177, 2011; Landstinget Kalmar län, 

1177, 2011). 

Textanalys: Orden bör och undvika att ha samlag är en mildare form än förbjudet som det står 

i ovanstående textanalys, men det står fortfarande samlag. Även undvika är en mildare form 

än förbjuden, men munsex står med här. I texten står det att kondom är bästa skyddet mot 

STI, vilket även här står som en sanning.  

Analys av diskursiv praktik: Den som författat texten är Roger Karlsson som är 

specialistläkare i allmänmedicin och professor och arbetar vid Umeå ungdomsmottagning. 

Texten är senast uppdaterad den 13/5 2011 och granskad av Lars Falk, som är specialistläkare 

i hud- och könssjukdomar i Norrköping. Denna text är utförligare i vilka smittvägar som finns 

för Klamydia till ögat, men den lämnar helt ute att slidsekret från en slida till en annan slida 

kan överföra smitta. De skriver i texten att vid ett oskyddat samlag utan kondom smittar 

Klamydia genom att slemhinnor möts, vilket då syftar på heterosexuellt sex eller möjligtvis 

MSM och utesluter KSK. Slemhinna kan möta slemhinna utan att ett samlag behövs, eller att 

en penis är inblandad. Slicklapp omnämns som skydd mot STI vid oralsex parallellt med 

kondom, vilket inkluderar alla former av sexuell praktik. När man haft sex med en ny partner 

anses man kunna vara orolig om man haft sex utan kondom, vilket också utesluter KSK, 

eftersom att kondom oftast behöver innefatta en person med penis. Dessutom så beskriver det 

inte att man kan bli orolig för att ha fått en könssjukdom om man haft oskyddat sex som KSK. 

På många håll i texten utesluts KSK helt, de blir osynliggjorda.  

Social praktik: Om man översätter texten till en bredare social praktik, så osynliggörs KSK 

även där. Heterosexuella sätts i främsta ledet, medan MSM också kan tillgodogöra sig texten 

bitvis, eftersom att de också kan använda kondom för att skydda sig. För KSK beskrivs 

varken hur Klamydia kan smitta hos denna grupp och enbart slicklapp nämns som en 

skyddande barriär vid oralsex, vilket man vet att denna grupp knappt använder (Larsdotter, 
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2009). Samhällets maktförhållanden förstärks och det är en tydlig hierarki i vad som är de 

normala sexuella praktikerna och hur man då kan skydda sig mot smitta. Med queerteori kan 

man se att heteronormativiteten inte alltid behöver vara synlig för att vara närvarande. 

Heteronormativiteten styr även i det outtalade övergripande system, bidrar till att skapa 

strukturer och gör här att KSK som grupp blir förbisedda.       

 

Gynekologisk cellprovskontroll, Landstinget Kronoberg och Kalmar län 

I informationen om GCK som finns att tillgå på internet står det varför man bör ta cellprov 

regelbundet. Det står inget om hur man kan smittas. Det står också i informationen att kvinnan 

ska tänka på att inte ha samlag ett dygn före provtagningen. 

I kallelsebrevet för GCK beskriver man varför alla kvinnor bör gå på regelbundna GCK men 

det står inget om hur HPV smittar oavsett sexuell praktik. Texten förklarar bara att det är 

viktigt för att kunna upptäcka eventuella cellförändringar i tid så att kvinnan kan behandlas. 

Det står också en lista på saker man bör tänka på inför provtagningen. Det står bland annat att 

kvinnan ska undvika samlag ett dygn före provtagningen. 

Textanalys: De som skrivit informationen över internet och i kallelsebrevet använder sig av 

orden undvik samlag vilket står för en sanning men lämnar samtidigt öppet för alla andra 

former av sexuellt umgänge. Texten skapar snarare förvirring än klarhet, inte bara för KSK 

utan för alla. KSK och andra kvinnor vet då inte vad det är de ska undvika ett dygn innan 

provtagning. Att utesluta information om hur man kan smittas av HPV kan tyda på att 

författarna menar på att mottagaren ska förstå att HPV smittar via sexuella kontakter och att 

KSK ska veta att man bör gå trots att man inte har haft sex med en man.  

Analys av diskursiv praktik: Författaren till GCK- kallelsen går inte att hitta. I och med att 

man använder sig av ordet samlag i texten så blir det otydligt för KSK vad de ska undvika 

innan GCK. Det är heteronormativiteten som formar texten i kallelsebrevet till GCK i och 

med att man endast använder sig av ordet samlag, vilket oftast är förknippat med ett 

heterosexuellt vaginalt samlag. KSK är i och med detta exkluderade i kallelsebrevet.  

Social praktik: När det står att samlag ska undvikas så är det som att de som skapat texten 

utgår från att alla kvinnor har samlag. Det är i sin tur en konsekvens av den heteronormativa 

strukturen i samhället, där man utgår från att alla är heterosexuella (Ambjörnsson, 2006).  
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Utesluta information om för vilka det är viktigt att ta GCK kan göra att KSK inte vet om de 

ska gå på GCK vilket i förlängningen kan leda till att KSK drabbats av cellförändringar i 

senare stadier. Ett heteronormativt perspektiv i STI- texter kan på så sätt få direkta 

hälsokonsekvenser för KSK. Dessutom är KSK i viss mån rädda för att uppsöka sjukvården 

på grund av att då behöva komma ut, eller få ett heteronormativt bemötande (Larsdotter, 

2009). 

För att få klarhet i vad författarna till GCK- kallelsen menar med att man ska undvika samlag 

ett dygn före GCK så mailade vi till cytologilabb i Växjö och Kalmar.  

I Kalmar svarade de: 

Får man använda glidslem vid GCK-provtagning, med den nya provtagningstekniken? 

”Endast i nödfall och då ett vattenbaserat. Det som händer är att glidslemmet fastnar på 

filtret som vi använder vid framställning av preparat och förhindrar cellerna att fastna där = 

cellfattiga oftast ej bedömbara glas.” 

Varför får man inte ha samlag ett dygn innan GCK-provtagningen? Som det står på kallelsen. 

Hur/vad påverkas provresultatet? 

”Fram för allt med gamla konventionella glas blev det en tillblandning med spermier som 

stör bedömningen. Inte lika påtagligt med vätskebaserad teknik då spermier filtreras igenom 

filtret (små i förhållande till celler)”. 

Hur definieras samlag i detta sammanhang? Kan sexleksaker användas? Kan fingrar 

användas? Vad är det som ska undvikas? 

”På vilket sätt skulle detta påverka cellerna från livmoderhalsen????” 

Får man använda glidmedel?                 

”Skulle tänka att det ger samma negativa effekt som användning av glidslem vid provtagning. 

Var god se ovan.” 

I Växjö svarade de: 

”Nej, glidslem ska ej användas på grund av den nya vätskebaserade metoden där filtret täpps 

igen och proverna blir väldigt cellfattiga. Ljummet vatten brukar vi rekommendera att 

använda om slemhinnorna är torra. Samlag innan provtagning bör undvikas på grund av 

spermierna också täpper till filtret och kan även påverka cellbilden. Det som påverkar 

cellprovet är spermier och glidslem. Övrigt har vi inga synpunkter på.” 
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Cytologilabben förklarar tydligt att glidslem och glidmedel inte bör användas ett dygn innan 

cellprovstagning. Detta bör framgå tydligare i kallelsen så att kvinnorna kan undvika 

glidmedel. Den här informationen är viktig och att det framkommer att det är mer än bara 

samlag som ska undvikas. All form av sexuell praktik där glidmedel används, även vid onani, 

ska undvikas. Det här är betydelsefullt för KSK-gruppen att veta inför provtagningen. Det 

betyder att det som står på kallelserna inte är en sanning.  

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Varför vi valt att göra en kritisk diskursanalys och inte en innehållsanalys av den valda texten 

är för att i diskursanalysen undersöker man språk och diskurs, samt kan då se hur makt 

integreras i förhållandet däremellan. En innehållsanalys kan inte på samma sätt användas för 

att analysera det som står mellan raderna. Då vi använt oss av Faircloughs modell hade vi 

ingen tydlig hänvisning till vilken sociologisk teori man kunde använda sig av och inte heller 

hur mycket social analys som behövdes till en kritisk diskursanalys (Wintherson Jörgensen & 

Phillips, 2000). Vi tyckte att queerteori var en användbar social teori att utgå ifrån och kunde 

tillsammans med diskursanalysen utgöra viktiga redskap för att förstå texterna. Med hjälp av 

queerteori har vi tolkat vårt insamlade material och hävdar inte att det som analyserats är en 

absolut sanning. Queerteori har knappt använts inom sjukvården, därför var det både en 

intressant och viktig teori att applicera på denna verksamhet.  

 

Faircloughs modell i tre olika nivåer användes och analysen är gjord efter denna. Det var 

ibland svårt att särskilja diskursiv praktik och social praktik eftersom de tenderar att integreras 

med varandra. När man analyserade den sociala praktiken så behövdes det diskussion för att 

få fram resultat vilket ger en viss diskussion i delar av resultatet (Wintherson Jörgensen & 

Phillips, 2000). Den skrivna texten är läst, granskad och analyserades av oss båda. Då vi 

använt oss av en kritisk diskursanalys som metod så är det svårare att se till validitet och 

reliabilitet eftersom vi genom diskursanalysen har tolkat text till skillnad från om man gjort en 

kvantitativ studie. Studien begränsas till att endast granska två läns STI-information. Därför 

vet vi inte hur andra läns information ser ut, men eftersom hemsidan 1177 är nationell så kan 

resultatet eventuellt bli densamma. I kontakten med cytologilab användes ingen speciell 
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frågemall utan frågor formulerades direkt utifrån kallelsen och ett queerteoretiskt perspektiv. 

Anledningen till att vi tog kontakt med cytologilab var att vi ville få en ökad förståelse för 

innehållet i kallelsen. 

 

Resultatdiskussion 

Smittvägar av kondylom och HPV mellan KSK. 

Internetinformationen visar att det inte framkommer att KSK kan smitta varandra och är en 

riskgrupp för STI. Hemsidan 1177 skriver tydligt att Klamydia smittar genom 

slemhinnekontakt och att infektionen även kan smitta till ögat genom att slidsekret från 

fingrar råkar hamna i ögonen, men inte en enda gång kopplar man dessa smittvägar till KSK 

(Landstinget Kronoberg, 1177, 2011; Landstinget Kalmar län, 1177, 2011). Det är annars 

väldigt tydliga exempel på hur just KSK kan smitta varandra eftersom smeksex, penetrerande 

sex med fingrar och gnidsex mellan KSK är vanligt (Larsdotter, 2009). Hade medvetenheten 

om att KSK kan smitta varandra funnits tror vi att texten med information varit utformad på 

ett annat sätt. Då hade man valt att inte skriva samlag utan istället beskrivit de sexuella 

praktiker som kan överföra smitta, så att det blir tydligare för alla. Med den STI-information 

som finns tillgänglig från landstingens hemsidor i Kalmar och Kronobergs län i dagsläget, så 

tycker inte vi att sexuell hälsa främjas för denna grupp, utan snarare tvärt om.  

Skydd mot STI.                   

STI-informationen beskriver knappt alls hur man kan ha säkrare sex som KSK. Den fokuserar 

till stor del på kondom som det enda och bästa sättet att skydda sig. Det här kan leda till 

hälsoproblem för KSK eftersom att de då inte kan utveckla säkrare sexstrategier. Författarna 

nämner slicklapp i förbifarten men utvecklar det inte mer, det känns som att det är ett ord som 

man bara skriver in i en text för att verka inkluderande. Men ordet dyker bara upp en enda 

gång och det förklaras inte hur den ska användas samt inga andra sätt att skydda sig på. 

Slicklappen är inte särskilt populär bland KSK och det finns andra sätt att skydda sig på, men 

de omnämns inte någonstans (Larsdotter, 2009). Varför inte det? Beror det på att kunskapen 

inte finns där eller är heteronormativiteten så stark att allt annat som inte är heterosex glöms 

bort?  

Målen som Kronoberg satt upp i form av ett handlingsprogram är väl utformade och går 

tydligt att läsa och förstå. Det primära målet var att öka kunskapen om sexualitet och hur man 
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skyddar sig mot STI (Kronoberg, 2012). Denna kunskap skulle nå ut till alla oavsett 

sexualitet. Det borde inte vara ett mål, det borde redan vara en självklarhet att alla oavsett 

sexualitet ska inkluderas i vården. Trots att vi som sjukvårdspersonal är präglade med att alla 

människor har rätt till lika vård på lika villkor och att det finns uppsatt som ett primärt mål 

2011 så efterföljs det inte. I vår roll som textförfattande sjukvårdspersonal så är vi redan i en 

maktposition, där vår kunskap om STI är till grund för textinnehållet. Patienten ska kunna få 

saklig information och kunna lita på den. 

GCK-kallelsen är otydlig för KSK.                  

Vårt resultat visar att GCK-kallelsen inte är tydlig för KSK men inte heller för någon kvinna 

oavsett sexuell praktik. Informationen som utelämnas om för vilka det är viktigt att ta 

cellprov, kan leda till att KSK inte går och tar GCK i större utsträckning än heterosexuella, 

vilket tidigare studie visar (Larsdotter, 2009; Moegelin, Nilsson & Helström, 2010; Marrazzo 

et al, 2001; Bailey et al, 2000). Det kan i sin tur leda till ökad sexuell ohälsa hos denna grupp. 

Dessutom är KSK till viss del rädda för ett heteronormativt bemötande i vården, detta anser vi 

behöver motverkas på flera nivåer. Eftersom vi vet genom forskning att KSK många gånger 

känner sig exkluderade i mötet med vården och att ett dålig bemötande hos vårdpersonalen får 

KSK att inte söka för sina problem i samma utsträckning som heterosexuella kvinnor så 

tycker vi det är viktigt att från början försöka förmedla en välkomnande miljö på 

mottagningen (Bailey et al, 2000; Jansson, 2006; Fethers et al, 2000; Marrazzo et al, 1998; 

Marrazzo et al, 2001). För förslag på hur en GCK- kallelse skulle kunna se ut vg se bilaga. 

Heteronormativiteten osynliggör KSK.      

Informationen som ges ut om STI ger en tydlig bild av vilken norm som styr i samhället. 

Heteronormativiteten genomsyrar all den text som finns i informationen om STI, hur man ska 

skydda sig på bästa sätt och hur man undviker att smitta andra. För det mesta riktar sig 

informationen till heterosexuella men informationen kan också appliceras till män som har 

sex med män. KSK är däremot inte inkluderade i hur man har valt att skriva information om 

STI. Precis som vi tidigare har skrivit så är även KSK osynliggjorda inom gruppen HBT-

personer och MSM får en bättre information om hur de kan skydda sig och sin partner då de 

kan använda kondom. Så även om sjukvårdspersonal ibland försöker lyfta HBT- frågan så 

lämnas KSK utanför. Omedvetet styrs vi av de strukturer och normer som finns i samhället 

och utformar därför en informationstext utifrån vad man tror är verkligheten, det enda rätta 

nämligen heterosexualiteten. Strukturerna är så starka och inger en sådan sanning, modalitet, 
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att det inte lämnar utrymme för de som skriver texten att själva tänka fritt och tillåta sig att 

tänka kring nya perspektiv. Istället utformas informationen efter normen och omedvetet 

exkluderas KSK. Om normen inte ifrågasätts och strukturerna i samhället inte bryts kan heller 

inte KSK få adekvat information och smittspridning av STI minskar inte bland denna grupp. 

Har inte sjukvårdspersonal informationen så har inte heller kvinnorna det. Förutom att vi 

måste vara medveten om den heteronormativitet som genomsyrar samhället och vården så 

måste vi se till patienten vi har framför oss. Vara lyhörd och öppen, vad är det hon behöver 

hjälp med? Det kan inte vara så att alla kvinnor som besöker en barnmorskemottagning är 

heterosexuella och efterfrågar kondom. Det har visat sig att ungefär var femte ung kvinna i 

Sverige inte definierar sig som heterosexuell (Tikkanen, Abelsson & Forsberg, 2011). Så bara 

för att kvinnan inte uppger att hon är lesbisk så ska man inte ta för givet att hon är 

heterosexuell och endast har sex med män! Det är viktigt att ha ett öppet klimat där patienten 

kan känna sig trygg att ställa frågor utifrån vem hon har sex med för tillfället, och vi ska 

kunna besvara frågan: Hur undviker jag att smittas av könssjukdomar när jag har sex med en 

kvinna? Om inte vi som barnmorskor har en medvetenhet och kunskap om att KSK smittar 

varandra, hur de smittar varandra och hur de kan förebygga smittspridning riskerar denna 

grupp att drabbas av sexuell ohälsa. Barnmorskor ska vara uppdaterade med kunskap om STI 

så att de kan ge en säker information till kvinnan. Smittskyddslagen innefattar att information 

om STI ska kunna ges muntligt och skriftligt i media och på hemsidor så att allmänheten lätt 

ska kunna tillgodose sig fakta (Landsting Kronoberg, 2005). Det visar sig dock att så är inte 

fallet. I nuläget följer inte Kalmar läns landsting och Kronoberg landsting lagen. Var finns 

informationen om hur KSK skyddar sig? Kondom är det enda skyddet som är omnämnt mot 

könssjukdomar på Växjös internetbaserade information via Landstingets hemsida. Hur ska 

KSK kunna identifiera sig när de besöker barnmorskan eller går in på hemsidan för att läsa på 

om könssjukdomar? Om det inte finns korrekt information om att KSK är en riskgrupp för 

STI eller beskrivet hur de ska skydda sig och sin partner, hur ska kvinnorna då kunna veta? 

Förutom att sjukvårdspersonalen vill främja sexuell hälsa vill också RFSL göra detsamma i 

handlingsplanerna som finns för Kalmar och Kronobergs landsting (Landsting Kronoberg, 

2012; Kalmar läns landsting, 2005). De har också satt upp mål om hur de ska lyckas främja en 

bättre sexuell hälsa och minska smittspridning av STI. De nämner dock inte KSK utan 

fokuserar på MSM och huruvida deras riskbeteende ska synliggöras. Även HBT- personers 

sexuella beteende ska fokuseras på. Genom att skriva HBT har man inkluderat alla sexuella 

identiteter. Varför har man då valt att särskilja MSM och inte KSK? Vi tror att man har valt 

att prioritera MSM på grund av den rädsla som finns för HIV-smitta. Dessutom används stora 
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summor pengar just till insatser för gruppen MSM, HIV och för en ökad kondomanvändning. 

I och med detta blir KSK osynliggjorda och bortprioriterade.  

 

STUDIENS BETYDELSE 

Denna studie belyser stora brister gällande STI-information över internet, informationen utgår 

från ett heteronormativt perspektiv och att KSK exkluderas. D-uppsatsen kan användas som 

en tankeväckare och inspirera personer som skriver de texter kring STI som finns till 

patientens förfogande på internet. Det är viktigt att reflektera kring hur en sådan text är 

utformad och till vilka informationen är riktad. Är alla oavsett sexuell praktik eller läggning 

inkluderade i den STI information som finns idag och förmedlar vi som barnmorskor rätt 

kunskap till våra patienter? Utgår vi från evidens och beprövad erfarenhet och har vi fått med 

den senaste forskningen? Det är barnmorskans skyldighet att ge STI-information som 

inkluderar alla olika patientgrupper. Genom reflektion om hur heteronormen genomsyrar 

samhället och därmed även sjukvården och hur vi kan motverka detta, kan hälso- och 

sjukvården bli mer inkluderande och i slutändan bli bättre på bemötande, vilket nu brister på 

flera punkter mot gruppen KSK. Om vi som sjukvårdspersonal har mer kunskap i dessa frågor 

kan det göra att KSK lättare tillgodogör sig rätt information och på så sätt upplever och får en 

god och säker sexuell hälsa.    

För förslag hur en GCK-kallelse kan utformas, som inkluderar alla kvinnor oavsett sexuell 

praktik eller läggning, var god se bifogad bilaga. 

Nya forskningsområden behövs, både kring hur KSK blir bemötta inom vården vid en 

eventuell STI av bland annat barnmorskor och även vad barnmorskorna och annan personal 

inom vården har för kunskaper kring hur STI smittar hos KSK-gruppen och hur denna grupp 

kan ha säkrare sex.  

 

SLUTSATS 

Slutsatsen är att KSK inte inkluderas i den STI-information som finns tillgänglig från Kalmar 

läns landsting och Kronobergs landsting över internet. Det står ingenstans specifikt om hur 

kvinnor som har sex med kvinnor kan smitta varandra med STI. Informationen från 

landstingen beskriver inte uttryckligen hur KSK kan skydda sig eller praktisera säkrare sex. 
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GCK-kallelserna är inte tydliga vare sig hur man kan bli smittad av HPV som kan leda till 

cellförändringar, att alla som någonsin haft en sexuell relation rekommenderas att gå och testa 

sig, eller vad det egentligen är man ska undvika ett dygn innan provtagning.  
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