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En sexuellt överförbar infektion (STI) kan drabba alla människor vid oskyddat 

sex oberoende av ålder, kön och sexuell läggning. Unga vuxna mellan 20-29 år 

är en speciellt utsatt grupp när det gäller att smittas av en STI. De vanligaste 

STI bland unga vuxna är klamydia, kondylom och genital herpes och 

obehandlade kan dessa infektioner leda till komplikationer och infertilitet. 

Syftet med studien var att undersöka och belysa unga vuxnas kunskaper och 

attityder om STI. Som metod i studien har fokusgruppsintervjuer tillämpats. 

Deltagarna var unga vuxna kvinnor och män i åldersgruppen 20-26 år från 

folkhögskolor. Materialet analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. 

Resultatet presenteras utifrån de sex kategorier som framkom i analysen. 

Resultatet visar att unga vuxna vet hur STI smittar och de vet var de ska söka 

information men de önskar att de visste mer. De unga vuxna tror att orsaken till 

att fler drabbas av en STI beror på att kondom används mer sällan och att om 

de skulle drabbas så är infektionen lätt att bota. När de unga vuxna går och 

testar sig anpassas efter sexlivet. De är mer rädda för att drabbas av en STI vid 

en utlandssemester då de inte känner samma trygghet som när de är hemma. 

Konklusionen med studien är att unga vuxna inte är rädda för att drabbas av en 

STI. De vet att STI kan smitta vid sexuellt umgänge men är inte så noga med 

att använda kondom. En förändring av unga vuxnas attityder till STI och en 

mer positiv syn på kondomanvändning kan påverka smittspridningen av STI i 

samhället.   
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A sexually transmitted infection (STI) can happen to all people in unprotected 

sex regardless of age, gender and sexual orientation. Young adults between 20 

– 29 years are a particularly vulnerable group in terms of catching an STI. The 

most common infections among young adults are chlamydia, genital warts and 

genital herpes and untreated these infections can lead to complications and 

infertility. The aim of the study was to investigate and illuminate adults´ 

knowledge and attitudes about STI. As a method of the study has focus group 

interviews applied. The participants were young adult women and men aged 

20-29 years from colleges. The material was analyzed using qualitative content 

analysis. The results presented from the six categories that emerged from the 

analysis. The results show that young adults know how STI infects and they 

know where to look for information but they wish they knew more. The young 

adults believe that the reasons that more people are affected by an STI because 

condoms are used less frequently and if they get an infection it´s easy to cure. 

When young adults go and test themselves adapted to their sex life. They are 

more afraid of being affected by an STI at a holiday abroad then they do not 

feel the same security as when they are at home. The conclusion of the study is 

that young adults are not afraid of suffering from an STI. They know that STIs 

can be transmitted through sexual intercourse but are not so careful to use a 

condom. A change of young adults´ attitudes towards STI and a more positive 

view of condom use can affect the spread of infection by STIs in the 

community.    
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Inledning 

En sexuellt överförbar infektion (STI) kan drabba alla människor vid 

oskyddat sex oberoende av ålder, kön och sexuell läggning. Förkortningen 

STI är ett samlingsnamn för infektioner som är orsakade av bakterier eller 

virus och som huvudsakligen överförs vid sexuella kontakter (Socialstyrelsen 

och Smittskyddsinstitutet, 2010).  

  

Unga vuxna mellan 20-29 år har ett ökat sexuellt risktagande. I denna grupp 

finns det en ökad tolerans för tillfälliga sexuella förbindelser och många har 

sex efter första kvällen. Ungdomar och unga vuxna är en speciellt utsatt grupp 

när det gäller att smittas av en STI. De är därför en grupp i samhället som bör 

prioriteras i det förebyggande arbetet mot STI (Smittskyddsinstitutet, 2010).  

 

År 2012 genomförde Andersers och Marciano (2012) en studie där de 

undersökte unga mäns tankar om STI. Männen var 18 år och studien 

genomfördes i fokusgrupper. Eftersom unga vuxna mellan 20-29 år är en 

utsatt grupp när det gäller STI vill vi göra en uppföljande studie till Andersers 

och Marcianos (2012) studie och undersöka unga vuxnas kunskaper och 

attityder om STI.  

 

Bakgrund 

Attityder till sexualitet 

Attityder och beteende när det gäller sexualitet och kärlek har förändrats hos 

befolkningen. Det har medfört att personer tar större sexuella risker än 

tidigare. Sambandet mellan sexualitet och kärlek är idag inte längre lika 

starkt. Tydligast ses förändringen hos unga kvinnor, sex utan kärlek har blivit 

mer tillåtet (Socialstyrelsen, 2009). Flera studier visar att attityderna till sex 

utanför fasta relationer har förändrats och blivit mer tillåtande. Förändringen 

ses främst hos ungdomar och unga vuxna (Herlitz & Ramstedt, 2005; Herlitz, 
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2009; Herlitz & Forsberg, 2010). Det har också blivit mer tillåtet med fler 

sexuella kontakter och tillfälliga sexpartners. Fler oskyddade sexuella 

kontakter medför att risken att drabbas av STI ökar (Socialstyrelsen, 2009).  

 

Preventivmedelsanvändning 

De enda preventivmedlen som skyddar mot en STI är kondom och femidom 

(Socialstyrelsen, 2006). I en rapport från Smittskyddsinstitutet från 2012 ses 

att unga vuxna oftast genomför samlag utan skydd med kondom. Orsaken till 

det uppges vara att de har en fast partner eller att kvinnan använder andra 

preventivmetoder. Rapporten visar dock att majoriteten av unga vuxna 

använder sig av kondom vid en tillfällig sexuell kontakt 

(Smittskyddsinstitutet, 2012). Att kondom inte alltid används vid en sexuell 

kontakt beror på att samlaget inte upplevs lika njutningsfullt. Att sätta på en 

kondom under sexakten upplevs som ett störande avbrott som förstör 

stämningen. En annan orsak är att kvinnan använder annat preventivmedel 

och att då föreslå kondom kan orsaka misstro om att den andra har en 

könssjukdom. De mest negativa konsekvenserna, som unga killar beskriver, 

efter oskyddat sex är att drabbas av Human immunodefiency virus (Hiv)/ 

aquired immunodeficiency syndrom (AIDS) eller att kvinnan blir oönskat 

gravid (Ekstrand, Tydén & Larsson, 2011). En annan studie gjord av 

Christianson, Johansson, Emmelin och Westman (2003) visar att kvinnorna 

har samma tankar om varför kondom inte alltid används vid samlag. Där 

beskrivs rädslan för misstro att den andra har en könssjukdom om frågan tas 

upp. Kvinnorna säger också att eftersom de har ett annat preventivmedel så är 

de i alla fall skyddade mot graviditet. En studie genomförd av Hutton, 

McCaul, Santora och Erbelding (2008) visar att alkohol ökar riskbeteendet i 

en sexuell tillfällig relation. Det är fler som har oskyddat samlag efter att ha 

druckit alkohol än de som är nyktra. 
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Sexuellt överförbara infektioner 

Smittskyddslagen beskriver fyra sjukdomar som sprids vid sexuell kontakt, 

via slemhinnor. Sjukdomarna är hiv, gonorré, klamydia och syfilis. Hiv 

överförs också vid kontakt med infekterat blod.  Dessa sjukdomar saknar 

vaccin och är anmälningspliktiga, smittspårningspliktiga och klassas också 

som allmänfarliga. De tre sistnämnda orsakas av bakterier som kan behandlas 

med antibiotika, obehandlade kan dessa infektioner leda till komplikationer 

och infertilitet. Syfilis är i ett sent sjukdomsskede livshotande. Hiv som är 

orsakat av virus kan inte botas, dock finns mediciner som kan bromsa 

förloppet. Hiv kan utan behandling leda till AIDS som är livshotande och 

medför att immunförsvaret förstörs och personen avlider (Socialstyrelsen och 

Smittskyddsinstitutet, 2010).  

 

Under året 2012 rapporterades 1109 fall av gonorré i Sverige, majoriteten av 

de smittade var män. Syfilis är en ovanlig sjukdom men har under den senaste 

tioårsperioden ökat. Under år 2011 var antalet fall i Sverige 206 stycken, 

majoriteten var män som hade smittats via homosexuella kontakter. Gällande 

Hiv rapporterades 219 fall i Sverige under första halvåret av 2012, 

medelåldern vid diagnostisering var mellan 30-40 år och majoriteten var män.  

De allra flesta har blivit smittade via heterosexuella kontakter eller via 

sexuella kontakter mellan män. Majoriteten av de som smittats av hiv har 

blivit smittade utomlands (Smittskyddsinstitutet, 2012; Smittskyddsinstitutet, 

2013). De vanligaste STI bland ungdomar är klamydia, kondylom och genital 

herpes (Forsberg, 2006). 

 

Klamydia 

Klamydia orsakas av bakterien Chlamydia trachomatis. En infektion kan 

ligga latent under en lång tid, eventuellt under flera år, utan att ge några 

symtom. Symtom som kan förekomma är sveda vid vattenkastning, 
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trängningar och mellanblödningar. Hos kvinnor är den allvarligaste 

komplikationen, till följd av en klamydiainfektion, äggledarinflammation som 

kan leda till sterilitet och utomkvedshavandeskap. Hos män kan 

komplikationer som uretrit och inflammation i bitestikeln uppstå. En 

klamydiainfektion går att behandla med hjälp av antibiotika (Larsson, 2009).  

 

Det är ungdomar och unga vuxna i åldergruppen 15-24 år som står för den 

högsta andelen av klamydia. Kvinnor drabbas generellt sett oftare än män. 

Under året 2012 rapporterades 37691 fall av klamydia i Sverige. En svag 

ökning av antalet fall ses från år 2011. Störst ökning av antalet personer med 

klamydia ses i åldersgruppen 25-29 år. En majoritet av alla fall som 

rapporteras har smittats i Sverige. De övriga har smittats utomlands på 

semesterorter i Spanien, Thailand med flera, resmål som är populära för 

semester och gästarbete bland svenska ungdomar. De allra flesta har blivit 

smittade via heterosexuella kontakter (Smittskyddsinstitutet, 2013). 

 

Kondylom 

Kondylom är könsvårtor och orsakas av Humant papillomvirus (HPV). HPV 

är en grupp virus och det finns mer än 100 olika typer beskrivna. Ett 40-tal av 

dessa kan infektera könsorganen. En HPV-infektion är mycket smittsam och 

kan leda till cellförändringar på cervix och utvecklas till cervixcancer. 

Kondylom kan vara rodnade eller hudfärgade förändringar som sitter på eller 

i könsorganen. Behandlingen av kondylom är pensling med etsande lösning 

eller kirurgisk behandling (Smittskyddsinstitutet, 2012).  

 

Herpes simplex 

Herpes simplex är ett virus och finns i två närbesläktade former. Det kan ge 

utslag och sår på läppar och könsorgan. Viruset kan ligga latent i kroppen 

under många år. Det kan sedan bryta ut vid solbadning, menstruation, stress 
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med mera. En primärinfektion av genitalherpes kan ge symtom som diffus 

rodnad och vätskefyllda blåsor som brister och ger upphov till smärtsamma 

sår. Symtom som hög feber, huvudvärk, och ömmande, svullna lymfkörtlar i 

ljumskarna kan också förekomma. Återfall av genital herpes är ofta lindrigare 

än den primära infektionen. Ingen behandling finns som tar bort herpesviruset 

ur kroppen. Däremot finns medicin som kan lindra symtomen vid utbrott av 

herpes (Smittskyddsinstitutet, 2013). 

 

Unga vuxnas informationskällor om STI 

En studie visar att ungdomar och unga vuxna önskar mer kunskap om STI, 

smittvägar och hur de kan genomföra säkert sex (Heikki Tikkanen, Abelson 

& Forsberg, 2011). Sedan många år tillbaka är sexualundervisning 

obligatorisk i svenska skolor (Herlitz & Ramstedt, 2005). Den huvudsakliga 

informationskällan när det gäller STI och sexualitet hos unga vuxna tjejer är 

via skolan, internet och ungdomsmottagning. Unga vuxna killar söker främst 

sin information via skola och internet. Dubbelt så många tjejer än killar 

vänder sig till ungdomsmottagningen vid frågor. Vad det gäller upplevelsen 

av skolans sex- och samlevnadsundervisning upplevs den som dålig eller 

mycket dålig av 52% av tjejerna och 43% av killarna. Cirka 25% av både 

tjejer och killar upplever undervisningen varken dålig eller bra. Den bästa 

informationskällan bland unga vuxna tjejer är ungdomsmottagningen och den 

främsta informationskällan hos unga vuxna killar är via internet. Vid samtal 

om sexualitet väljer unga vuxna tjejer och killar att prata med partner och 

kompisar (Smittskyddsinstitutet, 2012).  

 

Ungdomsmottagning  

Ungdomsmottagningen är en viktig del för att främja hälsa och förebygga 

ohälsa när det handlar om sexualitet och reproduktiv hälsa (Statens 

folkhälsoinstitut, 2011). På initiativ av barnläkare Gustav Högberg öppnade 
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år 1970 den första ungdomsmottagningen i Sverige. Ungdomarna antydde ett 

stort behov av att få diskutera frågor om kropp och själ och integrera dessa 

med sex och samlevnad. Fler ungdomsmottagningar öppnades efter år 1975 

då abortlagen trädde i kraft och det abortförebyggande arbetet bland unga fick 

en naturlig plats på ungdomsmottagningen. I början av 1980-talet blev 

provtagning och prevention för STI integrerad i ungdomsmottagningens 

verksamhet. Det i samband med att hiv upptäcktes och det blev möjligt att 

diagnostisera och behandla klamydia. Ungdomsmottagningen är till för unga 

kvinnor och män där den övre åldersgränsen bör vara mellan 23-25 år. Den 

nedre åldersgränsen bör anpassas efter ungdomarnas behov. 

Ungdomsmottagningens övergripande mål är att främja fysisk och psykisk 

hälsa, stärka ungdomar i identitetsutveckling för att kunna hantera sin 

sexualitet. Målet är även att förebygga oönskade graviditeter och STI. Idag 

har ungdomsmottagningen utvecklats till en självständig enhet som är en 

självklarhet för ungdomar och unga vuxna (Föreningen för Sveriges 

ungdomsmottagningar, 2011).  

 

”Använd kondom” en studie av Andersers och Marciano 

Syftet i den tidigare studien gjord av Andersers och Marciano (2012) var att 

belysa unga mäns tankar om STI. Resultatet som framkom var att de 

könssjukdomar som de unga männen i första hand kände till var hiv och 

AIDS. De nämnde också att de hade hört talas om klamydia och herpes. De 

informationskällor som de unga männen använde sig av för att få kunskap om 

STI var skolundervisningen, ungdomsmottagningen, internet och övrig 

media. Skolundervisningen uppfattades som otillräcklig. De unga männen 

önskade mer information om STI och dess konsekvenser. Att drabbas av en 

STI var inget som de unga männen pratade om. De var rädda för att få en 

stämpel på sig och ett minskat intresse från tjejerna. Ökningen av STI i 

samhället trodde de berodde på allmänt slarv med kondomanvändning och en 
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ökad konsumtion av alkohol. De unga männen ansåg att det var värre om 

tjejen blev gravid än att drabbas av en STI, dock ansåg de att om de 

drabbades av hiv var det värre än att få ett barn. Att testa sig för STI ansågs 

vara aktuellt när de hade haft oskyddat sex och om de kände sig oroliga eller 

hade några symtom på infektion. Ungdomsmottagningen framkom som den 

främsta platsen dit de vände sig för STI-screening. Kondomanvändning 

ansågs vara viktigt då det skyddade mot både STI och graviditet. Om de var i 

ett förhållande eller om man litade på varandra användes inte kondom. De 

unga männen ansåg att alkoholintag före samlag påverkade om kondom 

användes eller inte. De ansåg att det var bådas ansvar att skydda sig. Om 

mannen ville att det skulle bli en seriös relation med tjejen var sex första 

kvällen inte att föredra ansåg de unga männen. Det fanns en större rädsla för 

att bli smittad av en STI vid en utlandssemester. Det ansågs då vara mer 

viktigt att använda kondom än annars.  

 

Problemformulering 

Att smittas av en STI kan medföra komplikationer både hos män och kvinnor, 

bland annat inflammationer och infertilitet. Att drabbas av en STI påverkar 

även den drabbade psykiskt. Känslor som chock, rädsla, skam och skuld 

förekommer. Kvinnor reagerar oftast starkare än män (Christianson, 

Johansson, Emmelin & Westman, 2003). De flesta som blir smittade av en 

STI är i åldersgruppen 20-29 år (Smittskyddsinstitutet, 2010). Kan brist på 

kunskap och/eller attityden hos unga vuxna vara orsaken till att de smittas 

oftare än andra? Det finns begränsat med forskning om unga vuxna kring 

detta ämne och är därför en åldersgrupp som bör studeras mer. 

  

Sexuell hälsa 

Sexuell hälsa definieras som ett tillstånd av fysisk, psykisk och social 

tillfredställelse som är kopplat till sexualiteten. Det innebär en respektfull och 
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god inställning till sexualitet och sexuella relationer. Det betyder även att det 

finns möjligheter att få njutbara och sexuella erfarenheter som är fria från 

tvång, våld och diskriminering (World Health Organization (WHO), 2006). 

World Association for Sexual Health (WAS) är en deklaration som 

presenterar de generella sexuella rättigheterna. Några av de sexuella 

rättigheterna är rätten till sexuell frihet och självständighet. Det innebär att 

människan har kontroll över sin egen kropp och är fri från sexuellt tvång. 

Vidare beskrivs rätten till sexuell jämlikhet oavsett kön, sexuell läggning och 

ålder. Rätten till att fritt välja sexuella relationer, vilket innebär att ingå 

äktenskap eller inte och rätten att skilja sig. Varje människa har rätt till 

sexuell information och undervisning baserad på vetenskaplig grund. Alla 

människor har rätt till sexuell hälsovård för att förebygga och behandla alla 

sexuella angelägenheter (WAS, 2008). Möjligheten till en säker och trygg 

sexualitet är grundläggande för upplevelsen av hälsa och välbefinnande 

(Statens folkhälsoinstitut, 2011) 

 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka och belysa unga vuxnas kunskaper och 

attityder om STI. 

 

Metod 

Metodval 

Studien var en fortsättning på en genomförd studie av Andersers och 

Marciano (2012). Metoden de använde var intervjuer i fokusgrupper men 

urvalsgruppen var yngre (18 år). Fokusgrupper definieras som en 

forskningsteknik där information inhämtas genom intervjuer i grupp om ett 

ämne som är förutbestämt av forskaren. Forskningsmetoden är användbar när 

undersökaren vill fånga människors uppfattningar och åsikter. Fokusgrupper 

fungerar bra att använda när känsliga ämnen diskuteras och fördelen finns att 
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fråga varandra i gruppen och gemensamt kunna utveckla ämnet (Wibeck, 

2010).  

 

Urval och genomförande 

Inklusionskriterierna var att deltagarna skulle vara kvinnor och män i åldrarna 

20-29 år. Deltagarna skulle kunna prata och förstå svenska. Studien har 

genomförts på två orter i sydöstra Sverige. Brev skickades till kurator på två 

folkhögskolor om inbjudan och tillstånd till studien. Brevet innehöll en kort 

presentation av forskarna och studien. Brevet avslutades med en förfrågan om 

ett personligt möte för diskussion och vidare planering (se bilaga 1). 

Forskarna hade telefonkontakt med ansvarig kurator på folkhögskolorna. 

Kuratorn godkände att studien genomfördes och informerade om studien på 

personalmöten på de olika skolorna. De klasser som fanns tillgängliga på 

skolan under de planerade intervjudagarna tillfrågades av kuratorn om att 

delta i studien. I klasserna fick de själva välja ut vilka som hade intresse av att 

delta i studien. Några av deltagarna uteblev men ersattes av andra 

klasskamrater som var intresserade av studien.  

 

Ny telefonkontakt togs med kuratorn och tider för information och intervjuer 

bokades. Två tillfällen planerades under en vecka i januari 2013, deltagarna 

fick först information och intervjuades därefter vid samma tillfälle. 

Intervjuerna genomfördes i skolornas egna lokaler för att deltagarna skulle 

känna sig så bekväma som möjligt. Deltagarna informerades om studiens 

syfte, frivilligheten att delta och att det var tillåtet att avbryta medverkan i 

studien när som helst (Se bilaga 2). Deltagarna fick även fylla i en blankett 

om samtycke till att delta i studien (Se bilaga 3) samt en blankett om bland 

annat kön, ålder och civilstatus (Se bilaga 4).  
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Tabell 1. Bakgrundsfakta om deltagarna i studien.  

 

 

Grupp1.  

Kvinnor 

Grupp 2.  

Män 

Grupp 3. 

Kvinnor 

Grupp 4.  

Män 

Totalt antal 

Antal deltagare:     

 5 6 6 5 22 

Medianålder (år):     

 22  

(21-23)  

20,5  

(20-26) 

22  

(20-25) 

22  

(20-25) 

21,5  

(20-26) 

Civilstatus:      

Singel 2 3 2 4 11 

Partner 0 1 0 1 2 

Sambo 3 0 4 0 7 

Gift 0 2 0 0 2 

Högsta avslutade utbildning:    

Grundskola 4 5 2 0 11 

Gymnasieskola 1 1 3 5 10 

Folkhögskola 0 0 1 0 1 

Högskola/ 

Universitet 

0 0 0 0 0 

Jag bor i en/ett:     

Mindre samhälle 4 3 6 2 17 

Mindre stad  

(< 50 000 inv) 

1 3 0 1 5 

Större stad  

(> 50 000 inv) 

0 0 0 2 2 
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Intervjuer 

Intervjuerna genomfördes i grupp med fem till sex deltagare i varje grupp. 

Grupperna var indelade i kvinnor och män var för sig. Bakgrundsdata se 

tabell 1. Insamlingen av data genomfördes med semistrukturerade 

fokusintervjufrågor konstruerade av Andersers och Marciano (2012). 

Intervjuguiden (se bilaga 5) består av fyra olika teman med tillhörande 

underfrågor. Intervjuerna tog 15-30 minuter och spelades in med hjälp av 

ljudinspelningsutrustning och endast forskarna hade tillgång till dessa 

ljudfiler. En av forskarna fungerade som moderator och den andra forskaren 

som observatör. Moderatorn styrde intervjuerna och ledde in deltagarna på 

rätt spår om diskussionen hamnade utanför ämnet. Observatören förde 

anteckningar under intervjuerna om deltagarnas icke verbala kommunikation. 

Forskarna växlade roller och fungerade som moderator under två intervjuer 

var. Diskussionerna i fokusgrupperna var livliga. Dock var aktiviteten i 

grupperna varierad, vissa deltagare pratade mer än andra men alla fick 

komma till tals. 

 

Dataanalys 

Intervjumaterialet till studien analyserades med hjälp av tematisk 

innehållsanalys med induktiv ansats. Med induktiv ansats menas att 

materialet analyseras objektivt utan förutbestämd teori (Burnard, Gill, 

Stewart, Treasure & Chadwick, 2008). Innehållsanalys anses positivt att 

använda vid analysering av material inhämtat från fokusgruppsintervjuer. Vid 

innehållsanalys ska forskaren vara objektiv och systematisk under hela 

processen (Krippendorff, 2013). Ett systematiskt tillvägagångssätt medför att 

resultaten blir så trovärdiga som möjligt (Wibeck, 2010). 

 

Tematisk innehållsanalys innebär att identifiera teman och kategorier som 

framkommer av materialet. Grunden i studiens analys baseras på Burnards 
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steg för tematisk innehållsanalys (Burnard, Gill, Stewart, Treasure & 

Chadwick, 2008). Analysen i studien började med att det inspelade materialet 

avlyssnades och transkriberades ordagrant. Forskarna läste sedan igenom det 

transkriberade materialet ett flertal gånger för att få en överblick över 

materialet. Därefter genomfördes en öppen kodning, som innebär att skriva 

anteckningar, ord eller korta fraser i marginalen som en sammanfattning av 

textens innehåll. Avsikten är att få en sammanfattning av vad varje stycke 

handlar om (Burnard, Gill, Stewart, Treasure & Chadwick, 2008). Ett flertal 

ord och fraser framkom i studien. En del material som avvek från ämnet 

förblev okodat. Sedan genomfördes en initial kodning då orden och fraserna 

lästes igenom och sammanställdes. Ord eller fraser som förekom fler gånger 

slogs samman för att minska antalet kategorier. Därefter genomfördes den 

slutliga kodningen då de kategorier som liknade varandra slogs samman och 

resulterade i sex slutliga kategorier. Sedan färgmarkerades varje kategori. 

Materialet genomarbetades, färgmarkerades och sorterades in under passande 

kategori. De slutliga sex kategorierna presenteras vidare i resultatet. (se tabell 

2).  
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Tabell 2. Exempel på transkription, öppen kodning, initial kodning 

och slutlig kodning från analysen.  

Transkription Öppen kodning Initial kodning Slutlig kodning 

”Man vet ju det mesta, 

man har ju hört” 

Vet mycket, hört 

av andra. 

Kunskap Unga vuxna vet hur 

STI smittar och var 

de ska söka 

information. 

”Alltså jag har ju 

aldrig liksom haft nåt 

sånt så, så jag vet typ 

ingenting om sånt.” 

Vet inget om 

STI 

 

Okunskap Det finns ett 

kunskapsbehov om 

STI. 

”Jag tror att man 

skämtar lite för mycket 

om de här 

sjukdomarna.” 

Tror att det 

skämtas om 

könssjukdomar 

Lättsam 

inställning till 

STI 

En lättvindig 

attityd till STI 

medför att fler 

drabbas. 

”Så fort man har haft 

oskyddat sex så ska 

man testa sig.” 

Efter oskyddat 

sex ska man 

testa sig 

Oskyddat sex 

medför test för 

STI 

Att testa sig för STI 

”Många klagar på att 

det inte är lika skönt, 

att det inte känns lika 

mycket” 

Inte lika skönt. 

Känns inte lika 

mycket. 

Minskad känsla Kondom är viktigt 

men används 

sällan. 

”Det beror ju på hur 

seriös man vill vara. 

Vill man ha något 

seriöst med den 

personen som man 

träffar så kanske man 

ska vänta lite.” 

Hur seriös man 

vill vara. 

Vänta lite om 

man vill ha en 

seriös relation. 

Seriös/ oseriös 

relation. 

Hur länge de unga 

vuxna har känt 

varandra innan de 

har sex spelar 

ingen roll – det är 

antalet sexpartners 

som räknas.  

 

 

Etiskt resonemang 

Det finns etiska regler och principer som ska följas när en vetenskaplig 

forskning genomförs. Det är viktigt att forskningen håller en hög kvalitet och 

att forskaren ger en så sanningsenlig bild som möjligt av det som studeras. 
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Som forskare får inga forskningsresultat plagieras från tidigare forskning. 

Forskaren ska också hålla en god ordning i sin forskning och förvara 

dokument på ett säkert sätt. Det är också viktigt att bedriva forskningen så att 

andra människor inte kommer till skada. Deltagarnas rättigheter och 

välbefinnande ska skyddas (Nyberg, 2012). Om forskaren tror att studien kan 

leda till någon risk för deltagarna bör en forskningsetisk prövning genomföras 

(Wibeck, 2010).  

 

Det finns både fördelar och nackdelar med fokusgrupper som metod. I 

fokusgruppsintervjuer får deltagarna komma till tals på deras egna villkor, de 

har själva ett val om att uttala sig eller inte. En styrka med metoden är att 

deltagarna inspireras av att delge egna tankar och erfarenheter (Wibeck, 

2010). Då känsliga ämnen diskuterades i studien fick deltagarna skriva på ett 

formulär om informerat samtycke. Där poängterades frivilligheten och 

rättigheten att lämna studien när personen önskade (se bilaga 3). Forskarna 

kunde garantera att information om deltagarnas identitet och uttalanden inte 

lämnades ut. Dock fanns en risk att deltagarna själva spred information 

genom medverkan i studien vilket kan vara negativt. En fördel med metoden 

är att deltagarna själva får känna sig som en ”specialist” inom sitt område. 

Det kan stärka deltagarna att få möta andra personer med liknande 

upplevelser och dela med sig av tankar och berättelser (Wibeck, 2010). Vi 

ansåg att fördelarna övervägde nackdelarna med att använda fokusgrupper 

som metod i vår studie. 

 

Ansökan för studien har lämnats in och godkänts av Etikkommittén Sydost 

dnr 145-2012.  
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Resultat 

Resultatet presenteras utifrån de sex kategorierna som framkom i analysen: 

Unga vuxna vet hur STI smittar och var de ska söka information, det finns ett 

kunskapsbehov om STI, en lättvindig attityd till STI medför att fler drabbas, 

att testa sig för STI, kondom är viktigt men används sällan, hur länge de unga 

vuxna har känt varandra innan de har sex spelar ingen roll – det är antalet 

sexpartners som räknas.  

 

Unga vuxna vet hur STI smittar och var de ska söka information  

Samtliga deltagare kände till hiv, AIDS och klamydia. Några av deltagarna 

tog också upp herpes, gonorré och syfilis. HPV och kondylom diskuterades 

inte alls. Många av de unga vuxna var öppna med att tala om att de inte visste 

så mycket om könssjukdomarna. Dock fanns kunskapen om hur STI smittar 

och vilka negativa konsekvenser en infektion kan medföra.  

”Det får man när man har sexuellt umgänge” (M 23) 

 

”En del av dem kan göra så att man inte kan få barn… att man blir 

steril…typ klamydia är väl en sån” (K 25) 

 

En uppfattning bland deltagarna var att det är vanligt med könssjukdomar 

men att det inte är många av dem som är farliga att drabbas av. Det var delade 

meningar om vilka av könssjukdomarna som går att bota och på vilka sätt 

som de kan botas. Gemensamt bland deltagarna var att de visste att det enda 

preventivmedlet som skyddar mot könssjukdomar är kondom.  

”Det är inte så många som är superallvarliga och som man blir jättesjuk 

av… eller?” (K 21) 

 

”De flesta går att bota ju med piller i 10 dagar” (M 23) 
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De unga vuxna visste att en könssjukdom kan vara symtomfri och finnas i 

kroppen utan att personen vet om den.  Det finns då en risk att smitta andra. 

 

Det var delade meningar bland deltagarna var man söker sin kunskap om STI, 

de manliga deltagarna använder sig i första hand av internet. Bland de 

kvinnliga deltagarna framkom att de vänder sig till en barnmorska för att få 

den rätta informationen. De informationskällor som framkom var förutom 

internet övrig media, sexualkunskapen i skolan och ungdomsmottagningen.  

”Det är internet som gäller alltså” (M 20) 

 

”Ja, inte internet i alla fall, där står ju olika överallt” (K 21) 

 

Det finns ett kunskapsbehov om STI  

Majoriteten av deltagarna påpekade att det fanns en brist i kunskapen om STI 

och att de önskade att de visste mer om det. Deltagarna tog upp att 

kunskapsbristen kan leda till en ökad oro om en STI skulle drabba dem. De 

påpekade att det fanns en brist i sexualundervisningen i skolan: 

”Vi tog in att det fanns könssjukdomar men inte mer” (M 23) 

 

”Kunskapen är A och O tror jag. Om man aldrig hört talas om det och man 

vet inte riktigt innebörden, då blir man ju rädd för det alltså. Då är det ju 

fara för hjärtsyreklappningen nästan på” (M 23) 

 

Deltagarna hade ett önskemål om att få mer utbildning och information om 

STI i form av föreläsningar. De gav ytterligare förslag på hur 

kunskapsbehovet skulle kunna tillfredställas bättre.  

”När RFSU kommer och snackar, om de går ut i skolorna så tror jag att det 

har effekt” (M 25) 
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”Lämna ut broschyrer och grejer där det står vad som händer om man får 

klamydia så att folk har koll på det” (M 23) 

 

En lättvindig attityd till STI medför att fler drabbas 

STI är oftast inget som de unga vuxna pratar om med varandra. De kvinnliga 

deltagarna kunde dock prata med nära vänner om det. Det togs också upp att 

vissa pratade med sina äldre syskon som hade mer kunskap inom området. 

”Det är inte så många som pratar om det. Man håller ju det helst för sig själv 

liksom, annars kommer det ju gå massa rykten och skit” (K 21) 

 

Det diskuterades kring orsaker om varför könssjukdomarna ökar. Alla 

deltagarna hade en uppfattning om att attityderna till STI och sexualiteten har 

förändrats i samhället med tiden. Samtliga deltagare var överrens om att: 

”Man har blivit slappare med kondom” (M 25) 

 

”Folk har väl sex med fler också än vad man hade förr i tiden” (K 25) 

 

”Klamydia är ju lätt att bota tänker man och det är det ju också” (M 20) 

 

Andra orsaker som framkom var att många skäms över att berätta hur många 

de har haft sex med vid smittspårning och det medför att alla som kan ha 

blivit smittade inte upptäcks. Infektionen kan på så sätt spridas vidare. Det 

framkom också att de unga vuxna inte tror att de själva ska drabbas av en STI 

men om det ändå skulle inträffa så är det inte så farligt: 

”Men de ser det som en vanlig jävla influensa typ. Ja men att få klamydia ser 

ja som att typ få feber” (M 23)  

 

Det framkom att det kan kännas obekvämt att gå och testa sig för STI och att 

de då hellre struntar i det. Vidare diskuterades att ökningen kan bero på att 
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fler går och testar sig och att ökningen som ses i statistiken beror på det och 

inte att fler är smittade än tidigare. Deltagare nämner också kunskapsbristen 

bland de unga vuxna som en orsak till ökningen av STI.  

 

En gemensam åsikt var att det skämtas lite för mycket om STI och att många 

inte förstår allvaret med att drabbas. De manliga deltagarna beskrev att de 

skämtsamt klappar varandra på axeln och uppmuntrar till att tänka sig för 

nästa gång de har sex. 

”Han har haft klamydia men asså det är borta nu, typ så där bara” (M 21) 

 

Deltagarna diskuterade att det skulle vara jobbigare att smitta någon annan än 

att själv bli smittad. Om det kommer fram att de haft sex med någon som haft 

en könssjukdom så skulle de bli arga på honom eller henne och sen skulle det 

kännas bättre.  

”Hellre bli smittad alltså så att man kan skälla ut någon” (M 23) 

 

Hiv anses vara det värsta att drabbas av eftersom det inte finns något 

botemedel. Det framkom en åsikt om att alla borde testa sig för hiv för att 

minska smittspridningen.  

 

Att testa sig för STI 

Likvärdiga åsikter framkom om när provtagning för STI bör tas. Bland annat 

framkom att det får anpassas efter sexlivet. Även vid partnerbyte eller efter 

tillfälliga relationer bör provtagning genomföras. Det centrala som 

diskuterades var att provtagning bör ske efter oskyddat sex: 

”När man har varit med ett kvart i tre ragg då tycker jag att man ska ringa 

dagen efter” (M 23)  

 



 

19 

 

De unga vuxna var överrens om att de vänder sig till ungdomsmottagningen, 

STI-mottagningen eller vårdcentral för att lämna ett test. Det framkom även 

att internet fanns som en möjlighet för att skicka efter ett test. Det påpekades 

att deltagare känt sig utlämnade vid provtagning för STI på 

ungdomsmottagningen och att det medfört att antalet sexpartners som angetts 

minskade. 

”Det är ju häftigt att skryta inför polarna om hur många man har legat med 

men inte när man kommer dit och ska berätta, då drar man ner på hälften 

liksom” (M 23) 

 

 

Kondom är viktigt men används sällan 

Alla deltagarna var överrens om att kondomanvändning är viktigt för att 

skydda sig både mot könssjukdomar och oönskade graviditeter. Dock var den 

gemensamma uppfattningen att: 

”Det är inte så många nu för tiden som använder det” (K 21) 

 

Orsakerna till att kondom inte används är många. Alla är överrens om att det 

är pinsamt att köpa kondomer och att trä på den. De säger också att det inte är 

lika skönt med kondom och att det inte blir samma närhet vid samlag. Det 

upplevs som ett störande moment att sätta på kondomen under sexakten. 

”Men sen när man är mitt i det och avbryta för att sätta på en kondom… det 

är inte så sexigt faktiskt” (K 25) 

 

Det framkom att kondomen inte alltid finns tillgänglig och att de då struntar i 

att skydda sig. Det togs även upp att många känner sig pressade till att inte 

använda kondom för att partnern inte ville och att de sedan ångrat sig efteråt. 

Självkänslan och tillit till personen som de skulle ha sex med angavs vara en 

anledning till om kondom användes eller inte.  
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”Vet man om att man är green liksom och litar på människan man träffar, då 

liksom tror jag att man struntar i det” (M 23) 

 

Deltagarna menar att var de träffar sin partner har betydelse för om kondom 

används eller inte. Har de träffats på en plats där de känner sig trygga och de 

dessutom känner varandra används oftast inte kondom.  

”Träffar man någon om man är ute en lördagskväll då kanske det är säkrare 

att köra med, man vet ju aldrig. Men träffar man någon på skolan som man 

har pratat lite med då kan man släppa lite på det” (M 20) 

  

Det diskuterades angående kondomanvändning vid fast eller tillfällig partner. 

De var överrens om att i en fast relation används inte kondom då kvinnan 

oftast använder andra preventivmedel. Vid tillfälliga relationer skiljer sig 

åsikterna åt. De flesta anser att kondom bör användas vid en tillfällig relation, 

men några tror att många ändå struntar i det. En annan åsikt som framkom är 

att om kvinnan har annat preventivmedel och det finns tillit för henne så 

behöver inte kondom användas.  

”Det är en förtroende grej innan, man försöker ju slippa den förstår du”  

(M 23) 

 

Deltagarna menar att alkoholen påverkar kondomanvändning. De anser att de 

inte tänker sig för på samma sätt. Smittorisken för STI anses vara högre efter 

intag av alkohol eftersom kondomen då oftast blir bortglömd eller struntas i. 

De tror också att mängden alkohol påverkar i vilken utsträckning kondom 

används. 

”Det beror på hur clever man är i huvudet” (M 23)  

 

”Man tänker inte på konsekvenserna på samma sätt utan man bara kör”  

(K 25) 
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En gemensam åsikt var att det är extra noga att skydda sig med kondom vid 

utlandssemester. Dock tror de att det används färre kondomer vid 

utlandssemester eftersom det går att ”åka ifrån problemet” eller ”bara släppa 

det”. Deltagarna nämner att många åker iväg utomlands för att festa och 

dricka alkohol vilket kan leda till oskyddat sex. 

”Det är ju många partyn där de kliver runt i bara underkläder. Jag tror inte 

att det är så många som har en kondom i fickan just då” (M 22) 

 

 

Hur länge de unga vuxna har känt varandra innan de har sex spelar 

ingen roll - det är antalet sexpartners som räknas 

Tankarna om när det är okej att ha sex med någon första gången går lite isär 

bland deltagarna. De allra flesta är överrens om att båda ska känna sig redo 

eller känna varandra tillräckligt bra. Några av deltagarna anser att sex bara är 

för gifta par. Andra kommentarer är att: 

”Det beror på vad man är ute efter” (M 20)  

 

”Det beror på hur seriös man vill vara” (M 25) 

 

Är de ute efter ett seriöst förhållande anser de flesta att de bör vänta lite med 

att ha sex. Det som framkommer är att tiden som de känt varandra egentligen 

inte spelar någon roll. De unga vuxna anser att om båda känner sig redo efter 

första kvällen så är det okej att ha sex då. 

 

Deltagarna tog upp att de tror att åldern vid sexdebuten har sjunkit. Orsaken 

till det tror de beror på att yngre umgås med äldre mer nu än tidigare och 

nyfikenhet från de yngre och grupptryck från de äldre medför att sexdebuten 
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sker tidigare. Pressen från kompisar när de var yngre om att bli av med 

oskulden nämns bland de kvinnliga deltagarna.  

”Kompisarna vart av med oskulden, ja men då måste jag nog också.” (K 24) 

 

Antalet sexpartners diskuterades i alla grupper. Gemensamma åsikter var att 

män som haft sex med många får hög status medan kvinnor som haft många 

sexpartners inte är lika coola. Samtidigt säger de att kvinnor inte får hålla 

tillbaka för mycket för att de då anses som pryda. 

”Det är ju häftigt att skryta inför polarna om hur många man har legat med” 

(M 23) 

 

”Om vi tjejer har sex med många då blir vi kallade horor… så det är 

verkligen en killgrej” (K 24)  

 

Vid frågan om hur de unga vuxna ser på att ha sex med någon när de åker 

utomlands säger de direkt ”Nej fy” och ”Stort nej”. Deltagarna anser att det 

är okej att ha sex om lusten finns men att de skulle vara mer noga med att 

skydda sig med kondom. Hos majoriteten av deltagarna fanns en ökad oro för 

att drabbas av en STI vid sex utomlands.  

”Man blir mer osäker när man är i ett främmande land, med främmande 

språk och människor. Man har inte den här tryggheten. Jag vet inte… jag tror 

att jag skulle tänka efter” (M 23) 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Kvalitativ forskning avser att förtydliga ett fenomens egenskaper eller 

karaktär. Det centrala i kvalitativ forskning är att söka efter fenomenets 

betydelse eller mening (Widerberg, 2002). Då syftet med studien var att 
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undersöka och belysa kunskaper och attityder kring STI var det relevant att 

välja en kvalitativ metod.  

 

Fokusgrupper är användbart när forskaren vill fånga människors åsikter och 

uppfattningar om känsliga områden (Wibeck, 2010). Då ämnet i studien var 

av känslig karaktär var forskningsmetoden väsentlig och betydelsefull för att 

få fram resultatet. Enligt Wibeck (2010) fås ett djup och en större bredd vid 

fokusgruppsintervjuer och för att det skulle uppnås valdes fokusgrupper som 

forskningsmetod framför individuella intervjuer.    

 

Rekryteringen av deltagarna till studien gjordes från två folkhögskolor 

eftersom efterfrågad åldersgrupp var tillgängliga på skolorna. På 

folkhögskolorna fanns elever med olika bakgrund. Enligt Thorén-Jönsson 

(2012) kan variation i gruppen bidra till stor bredd i datamaterialet. Kuratorn 

på skolorna var positiv till studien och rekryterade eleverna. Vi anser att 

eftersom eleverna kände kuratorn sedan tidigare så medförde det att elever 

lättare kunde rekryteras till studien, vilket kan ha påverkat vårt resultat i 

positiv riktning. Åldern på deltagarna varierade mellan 20-26 år. Ett av 

inklusionskriterierna var att inkludera unga vuxna mellan 20-29 år, därför har 

vi tre årsgrupper som ej är representerade vilket kan ha påverkat resultatet då 

deras kunskaper och attityder uteblir.  

 

I fokusgruppsintervjuerna deltog fem till sex personer i varje grupp, vilket är 

ett lämpligt antal deltagare enligt Wibeck, (2010). Detta upplevdes positivt då 

alla fick möjlighet att komma till tals och dela med sig av det de ville vilket 

stärker trovärdigheten i datamaterialet (Wibeck, 2010). Fokusgrupperna i 

studien var indelade män och kvinnor var för sig. Deltagarna var alla under 

utbildning och de flesta i grupperna kände varandra sedan tidigare. Detta tror 

vi har påverkat resultatet positivt då homogena grupper bidrar till att 
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deltagarna blir intresserade av att dela åsikter med varandra och lämna ut 

privat information (Wibeck, 2010) Bland deltagarna är hälften singlar och 

hälften har ett förhållande eller är gifta. Detta anser vi har påverkat resultatet i 

positiv riktning då olika erfarenheter framkommit. Majoriteten av deltagarna 

är från ett mindre samhälle och två kommer från en större stad. En viss 

skillnad av erfarenhet och kunskap upplevdes bland deltagarna som kom från 

olika samhällen/städer. Om det beror på att de kom från en större stad eller 

om det hade med personligheten att göra är omöjligt att avgöra. I studiens 

resultat ses fler citat från män än kvinnor. Detta beror på att 

fokusgruppsintervjuerna med männen var längre än kvinnornas och att de 

diskuterade mer om STI. Attityder och kunskap/okunskap var mer tydlig i 

dessa intervjugrupper.  

 

Stämningen i grupperna under intervjutillfällena upplevdes som öppen och 

lättsam och deltagarna kändes avslappnade. Det skrattades mycket i 

grupperna men deltagarna upplevdes inte nervösa trots känsligt 

diskussionsämne. Den positiva stämningen anser vi har bidragit till ett 

bredare och djupare resultat då vi tror att deltagarna vågade öppna sig mer. 

Enligt Wibeck (2010) finns en risk att grupptryck kan påverka deltagarna i 

fokusgruppsintervjuer om detta förekommit i vår studie är svårt att besvara.  

 

Intervjuerna i studien genomfördes i små grupprum i skolans lokaler där 

eleverna kände sig trygga, vilket vi anser har gynnat vårt resultat positivt och 

stärkt studiens trovärdighet. Intervjuerna utfördes utan åhörare eller störande 

moment och med stängd dörr till grupprummen. Enligt Trost (2010) är det 

viktigt att miljön där intervjuerna genomförs ska vara så lugn och ostörd som 

möjligt för att uppnå ett gott resultat.  
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Det är viktigt att moderatorn är engagerad men samtidigt opartisk och inte tar 

ställning genom att uppmuntra, nicka instämmande eller visa att hon eller han 

håller med den som talar (Wibeck, 2010). I rollen som moderator styrde vi 

intervjuerna engagerat med hjälp av ett strukturerat frågeformulär. Vi 

upplevde att det var svårt inte uppmuntra deltagarnas åsikter med nickningar 

och bekräftande ord, vilket kan ha påverkat resultatet negativt. Dock 

upplevdes diskussionerna som livliga och vi anser inte att någon deltagare 

blev hindrad från att komma med sin åsikt. I vår studie fungerade en av 

forskarna som observatör. Vi anser att observatörens roll inte påverkat 

studiens resultat i någon riktning eftersom anteckningarna inte har påverkat 

resultatet. Enligt Trost (2010) kan dock tillförlitligheten i studien stärkas 

eftersom icke-verbal kommunikation har dokumenterats. 

 

När känsliga ämnen diskuteras används med fördel strukturerade 

frågeformulär i fokusgruppsintervjuer. Fördelen är att moderatorn är mer 

styrande och deltagarna glider inte iväg utanför ämnet (Wibeck, 2010). Vi 

anser att frågeformuläret fungerat som ett stöd för att inte segla iväg från 

ämnet och för att se att frågorna blivit besvarade. Vår uppfattning är att det 

saknas ett frågeområde i frågeformuläret som skulle kunna läggas till. En 

fråga om alkohol och kondomanvändning saknas. Området har ändå 

diskuterats och har troligtvis inte påverkat vårt resultat negativt.    

 

Tillförlitlighet innebär hur noggrant studien är utförd (Trost, 2010). Det är 

viktigt att en analys kan bekräftas. Det förutsätter att tillräckligt mycket 

material finns och att det har redovisats ordentligt (Wibeck, 2010).  Vid 

analyserandet av intervjuerna har forskarna varit noggranna med att inkludera 

allt material så att inga data skulle förbises, vilket kan öka tillförlitligheten i 

resultatet.  
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Syftet med fokusgruppsstudier handlar inte om att generalisera eller dra 

slutsatser om grupper eller större folkmängder. Fokusgrupper är istället ett 

sätt som kan nyttjas för att få en djupare förståelse av människors tolkningar 

kring ett visst problemområde (Wibeck, 2010). Då syftet med vår studie var 

att få förståelse och en djupare inblick i unga vuxnas tankar och attityder 

kring STI så är inte vår avsikt att kunna genaralisera resultatet utan att kunna 

överföra det till liknande kontexter.  

 

Resultatdiskussion  

Resultatet i studien visar att de unga vuxna har en viss kunskap om STI. De 

känner till de flesta av sjukdomarna som innefattas under STI och de vet att 

det smittar via sexuellt umgänge. De könssjukdomar som inte alls nämndes 

var HPV och kondylom. Att kondylom och HPV inte framkom anser vi vara 

intressant eftersom kondylom tillhör den vanligaste könssjukdomen bland 

unga vuxna. Deltagarna i intervjuerna säger öppet att de saknar information 

och kunskap om STI. De önskar att de visste mer om detta. Samma resultat 

framkommer i en studie av Heikki Tikkanen, Abelson och Forsberg (2011). 

Orsaker till att unga vuxna saknar information och kunskap tror vi beror på att 

de inte själva söker efter informationen eller att den informationen som givits 

inte har nått fram. Vi menar att det kan finnas en rädsla hos de unga vuxna 

som gör att de inte vill ta till sig informationen om STI. Rädslan för att kunna 

bli sjuk av sex tror vi kan upplevas som skrämmande och därför ignorerar de 

informationen som ges. Enligt WHO (2006) ska den sexuella hälsan grunda 

sig på bland annat fysiskt och psykiskt välbefinnande. Vid rädsla för 

sexualiteten anser vi att detta inte uppfylls. Att de unga vuxna har en 

kunskapsbrist tror vi också kan bero på att skolundervisningen inte går in 

specifikt på STI. Enligt Skolverket (2011) ska information ges om 

människans sexualitet och reproduktion samt metoder för att förebygga STI. 

Skolundervisningen ges i årskurs 7-9. Eftersom det är lång tid sedan de unga 
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vuxna fick undervisningen kan mycket av den informationen ha förändrats 

eller glömts bort. Brist på vetenskapligt grundad information kan enligt WAS 

(2008) leda till en negativ påverkan på den sexuella hälsan.  

 

I resultatet i studien skiljer det sig bland de kvinnliga och manliga deltagarna 

var de söker sin information om STI. Den informationskällan som i första 

hand används av männen är internet och kvinnor vänder sig främst till 

ungdomsmottagningen. Enligt Smittskyddsinstitutet (2012) stämmer 

resultatet i studien väl överrens med det som framkommit i 

Ungdomsbarometern. De skriver också att internet och 

ungdomsmottagningen under de senaste åren har vuxit i betydelse som 

informationskällor. Enligt Statens folkhälsoinstitut (2010) står kvinnor för 85-

90 % av alla besök på ungdomsmottagningen. En förbättring av mäns 

besöksstatistik på ungdomsmottagningen kan ses då siffror från 1998 visade 

att 7 % av besöken gjordes av män (Henriksson, 2002). Enligt Socialstyrelsen 

(2000) kan orsaken till att män inte söker sig till ungdomsmottagningen i 

samma utsträckning som kvinnor vara flera. En av orsakerna är att 

majoriteten av personalen är kvinnor. Männen önskar att det fanns fler män i 

verksamheten att prata med. Enligt Bådagård och Torstensson (2008) anser 

män att ungdomsmottagningen är mer en naturlig plats att besöka för kvinnor 

då de har flera olika anledningar att gå dit. Männen känner sig utsatta när de 

går dit för deras enda anledning att gå dit anser de är för att testa sig för en 

STI. Ungdomsmottagningen ses som en sista utväg för att få hjälp och det 

anses mer manligt att klara sig själv. Enligt WAS (2008) har alla rätt till 

sexuell hälsovård för prevention och behandling av alla sexuella 

angelägenheter. För att få fler män att söka sig till ungdomsmottagningen 

anser vi att det behövs mer information om att ungdomsmottagningen är till 

för både kvinnor och män. Vi tror att särskilda mottagningstider för män 

skulle leda till att flera gick till ungdomsmottagningen och att de inte skulle 
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känna sig så utsatta när det inte finns kvinnor i väntrummet. I resultatet i vår 

studie framkom att de manliga deltagarna drog ner på antalet sexpartners när 

de skulle ange dem på ungdomsmottagningen för att de var rädda för att bli 

utlämnade. Vår tanke är att män kan ha lättare att prata om sexuella kontakter 

med en annan man, fler män borde därför vara involverade i 

ungdomsmottagningens verksamhet. Om inte alla sexpartners anges leder det 

till en felaktig smittspårning och en fortsatt spridning av STI.  

 

Alla deltagarna i studien var överens om att provtagning för STI bör tas efter 

oskyddat sex eller vid partnerbyte. Resultatet skiljer sig till viss del från en 

tidigare gjord studie av Iredahl (2005) där det framkom att män oftast inte 

testar sig förrän de har symtom. Att resultaten skiljer sig åt tror vi kan bero på 

att deltagarna i vår studie är äldre och att de med åren har fått mer kunskap 

och erfarenhet och därför väljer att testa sig. Det kan dock vara svårt för män 

över 25 år att veta var de ska vända sig när de är för gamla för 

ungdomsmottagningen. För kvinnorna är det mer naturligt att vända sig till en 

gynekologisk mottagning när de är för gamla för ungdomsmottagningen. 

Männen har dock ingen självklar plats att vända sig till när sexuella problem 

uppstår. Eftersom många män söker sin kunskap via nätet anser vi att 

landstingens hemsidor eller 1177.se skulle ge tydligare information om var de 

kan söka hjälp för sexuella besvär eller provtagning för STI.  

 

I resultatet framkom att informanterna ansåg att en av orsakerna till att 

könssjukdomarna ökar är att befolkningen har fler sexpartners nu än tidigare 

och att åldern för sexdebuten har sjunkit. Sedan 1960-talet har sexdebutåldern 

i Sverige legat relativt stabilt, någonstans mellan 16-17 år. För kvinnor har 

åldern legat närmare 16 år och för män närmare 17 år (Forsberg, 2006). Vi 

menar därför att sexdebutåldern inte har påverkat att antalet STI fall ökar. 

Deltagarna tog också upp att det är en statusfråga att ha haft sex med många. 
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Statusen skiljer sig dock åt bland kvinnor och män, det är endast män som får 

hög status av att ha haft sex med många. Det framkom i en studie gjord av 

Christianson, Johansson, Emmelin och Westman (2003) att unga män 

upplever att deras manlighet stärks när de har sex med någon, speciellt om det 

är få känslor inblandat. Enligt Socialstyrelsen (2009) har sex utan kärlek 

blivit mer tillåtet. Det har blivit mer tillåtande med fler sexuella kontakter och 

tillfälliga sexpartners och det medför en ökad risk att drabbas av en STI vilket 

medför att den sexuella hälsan kan påverkas negativt.   

 

De unga vuxna tog upp att alkohol är en orsak till att könssjukdomarna ökar 

eftersom kondomen då oftast glöms bort. Samma resultat framkom i studien 

av Andersers och Marciano (2012). Berusning av alkohol har en negativ 

inverkan på förmågan att ta förnuftiga beslut (Forsberg, 2006). Alkohol 

påverkar självförtroendet vilket kan leda till att det känns lättare att inleda nya 

relationer och kontakter (Statens folkhälsoinstitut, 2010). I samband med sex 

medför alkoholkonsumtion ett ökat risktagande. Berusningen kan användas 

som ansvarsbefriande, det går att skylla på alkoholen efter sex som sedan har 

ångrats. Människor som har en hög alkoholkonsumtion har generellt en mer 

liberal attityd till sexualitet (Forsberg, 2006). En hög alkoholkonsumtion 

anser vi leder till att personen inte har full kontroll över sin egen kropp och att 

det leder till ett sexuellt risktagande. Enligt WAS (2008) är det en sexuell 

rättighet att ha full kontroll över sin egen kropp för att uppleva en god sexuell 

hälsa.  Statistik visar att 20% av kvinnorna och 30% av männen hade druckit 

alkohol innan senaste samlaget (Smittskyddsinstitutet, 2012). Unga vuxna 

som vuxit upp i socioekonomiskt utsatta familjer löper större sexuella risker 

än andra. Det är mer vanligt förekommande med tidigare sexuell debut, fler 

sexpartners och låg preventivmedelsanvändning. Personer som har avbrutit 

sin skolgång är en av riskgrupperna som har en hög benägenhet för flera 

riskbeteenden och kan vara svåra att nå med olika insatser (Statens 



 

30 

 

folkhälsoinstitut, 2010). Hälften av deltagarna i studien har grundskola som 

högsta avslutad utbildning. Ingen av deltagarna har avslutat 

högskola/universitet. Enligt Forsberg (2006) har socioekonomiska 

förutsättningar en stark koppling till olika typer av hälsoproblem. Unga vuxna 

från dessa grupper har ofta en ökad risk vad det gäller hög 

alkoholkonsumtion, droganvändning och sexuellt risktagande. Vi tror att det i 

dagens samhälle finns utsatta socioekonomiska grupper vilket medför ett ökat 

sexuellt risktagande och att antalet STI fall ökar. Brist på kunskap och 

information som alla kan ta del av kan vara en av orsakerna till ökningen av 

STI.  

 

De unga vuxna nämner i resultatet att de tar lite för lätt på könssjukdomarna 

och att de tänker att ”det händer inte mig”. Det framkommer att det skämtas 

mycket om STI. Enligt Christianson, Johanson, Emmelin och Westman 

(2003) kunde deltagarna i studien aldrig ha trott att de skulle drabbas av en 

STI. Collins och Champion (2009) skriver att risken för att de faktiskt kunde 

drabbas av en STI blev verklig först när deras vänner eller de själva hade 

blivit drabbade. Skämtsamheten om STI tror vi kan bero på att det finns en 

viss kunskapsbrist hos de unga vuxna som kan medföra att de inte känner till 

komplikationerna av en STI och därför inte ser så allvarligt på att drabbas.  

 

Att befolkningen inte använder kondom framkommer också som en av 

orsakerna till att STI ökar. Enligt Heikki Tikkanen, Abelson och Forsberg 

(2011) används kondom vid en fjärdedel av alla samlag. Det är ungefär 

hälften av de unga vuxna som använder kondom vid en tillfällig partner. Om 

sexpartnern var pojkvän/flickvän är det mer vanligt förekommande att 

samlaget sker oskyddat. Oftast beror det på att andra preventivmedel används. 

De unga vuxna i vår studie har samma åsikter om att kondom inte används i 

fasta relationer och att det slarvas vid tillfälliga sexuella relationer. Andra 
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orsaker till att kondom inte används är att det oftast har med pinsamhet att 

göra och att det inte upplevs lika skönt. Det kan också upplevas som ett 

störande moment att avbryta mitt i sexakten för att sätta på en kondom. 

Liknande resultat har framkommit i flera studier (Andersers & Marciano, 

2012; Christianson, Johanson, Emmelin & Westman, 2003; Heikki Tikkanen, 

Abelson och Forsberg, 2011). Vi anser att de unga vuxna vet att de ska 

skydda sig med kondom för att minska risken att smittas av en STI. Om 

kondom inte används menar vi att det är väsentligt att de unga vuxna har 

testat sig för STI och vet att de är friska innan de har oskyddat sex.  

 

Deltagarna i studien tog upp att det skulle kännas mer otryggt att ha sex med 

någon vid utlandssemester, de skulle då vara mer noga med att använda 

kondom. De uttryckte en ökad oro för att drabbas av en STI utomlands 

jämfört med i Sverige. Enligt Smittskyddsinstitutet (2013) smittades 2336 

svenskar år 2012 av klamydia vid utlandssemester. Det motsvarar 6% av 

totalt antal smittade. När det gäller hiv smittas 62% av alla fall utomlands. Vi 

anser att den oro som de unga vuxna har för att bli smittade av en STI är 

befogad. Dock beror det på vilken STI de är rädda för att smittas av, gäller det 

klamydia så är risken betydligt större att de smittas i Sverige. De unga vuxna 

ansåg att det var viktigt att använda kondom vid sex utomlands med en 

tillfällig partner. Dock trodde de att det användes mindre kondom vid 

utlandssemester. Enligt Lindqvist (2012) kan det vara svårt att få tag på 

kondomer vid utlandssemester. Kvaliteten på kondomerna kan också vara 

sämre eftersom alla länder inte har en lika noggrann kvalitetskontroll som i 

Sverige. Vi anser att det kan vara bra att ta med sig egna kondomer vid 

utlandssemester oavsett om man är man eller kvinna. Det är viktigt att de 

unga vuxna får den här informationen när de planerar att åka utomlands. Vårt 

förslag är att det skulle finnas information om säkert sex vid utlandsresor där 

de unga vuxna bokar sin resa. Vid utlandsresan är det enligt de unga vuxna i 
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studien vanligt att det konsumeras mycket alkohol. Vi menar att risken att bli 

smittad av en STI ökar eftersom de då inte tänker på att använda kondom. 

Mer information om kondomanvändning vid utlandssemester och de ökade 

riskerna för att bli smittad av STI vid alkoholkonsumtion anser vi därför vara 

nödvändigt.  

  

Förslag på fortsatt forskning 

Resultatet i studien har medfört att nya tankar och funderingar uppkommit. 

Det skulle vara intressant att genomföra fler studier med samma syfte fast 

med annat urval exempelvis deltagare från universitet/högskolor. Skulle då 

resultatet skilja sig åt eller är kunskaperna och attityderna till STI likvärdiga? 

En annan fundering är om sexualundervisningen skulle kunna ges även under 

gymnasietiden och om de då skulle ta till sig kunskapen bättre när fler har 

debuterat sexuellt. Skulle det då minska antalet unga vuxna som drabbas av 

en STI? 

 

Konklusion  

Vår konklusion av studien är att unga vuxna inte är rädda för att drabbas av 

en STI, dock finns en rädsla för hiv. De unga vuxna vet att en STI kan smitta 

via sexuellt umgänge och kondom och femidom är det enda preventivmedlet 

som skyddar dem. Unga vuxna är inte så noga med att använda kondom även 

vid tillfälliga relationer och många har attityden att en STI ”drabbar inte 

mig”. De unga vuxna upplever att de har en kunskapsbrist om STI och de 

önskar att de visste mer. En förändring av unga vuxnas attityder till STI och 

en mer positiv syn på kondomanvändning kan påverka smittspridningen av 

STI i samhället.     

.  
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Bilaga 1. 
Västervik 2012-11-02 

 

Hej! 

Vi är två barnmorskestudenter som under våren ska genomföra vår D-uppsats. 

Syftet med vår studie är att undersöka och belysa unga vuxnas kunskaper och 

attityder om sexuellt överförbara infektioner - STI. Anledningen till att vi 

kontaktar er är för att vi behöver hjälp med att söka upp unga vuxna killar och 

tjejer som kan tänka sig att delta i vår studie. Vi söker killar och tjejer i 

åldersgruppen 20-29 år. Vår studie kommer att baseras på intervjuer i grupp. 

Vi hoppas på att kunna få ihop fyra grupper med 4-6 personer i varje grupp. 

Vår tanke är att genomföra studien på två orter i sydöstra Sverige och det 

innebär två grupper på varje ort. Vi önskar genomföra intervjuerna i 

månadsskiftet januari/februari 2013.  

 

För att studien ska kunna genomföras behöver vi er hjälp och ert tillstånd. Vi 

skulle uppskatta om ni vill samarbeta med oss. Vår ambition med studien är 

att få en inblick i unga vuxnas kunskaper och attityder kring sexuellt 

överförbara infektioner. Vi önskar att studiens resultat kan vara till hjälp för 

det preventiva arbetet som finns gällande STI.  

 

Om ni anser att det här låter spännande och intressant skulle vi vilja träffas 

personligen och ge mer information om studien.  

 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar/ Emma Dahl & Sandra Landley 

 

Kontaktuppgifter: 

Emma: xxx  

Sandra: xxx  

  



 

   

 

 

Bilaga 2.  
 

Västervik 2012-11-02 

 

  

Förfrågan om deltagande i studie om sexuellt överförbara 

infektioner  

Vi är två barnmorskestudenter som under våren 2013 skriver vår D-uppsats. 

Syftet med vår studie är att undersöka och belysa unga vuxnas kunskaper och 

attityder om sexuellt överförbara infektioner - STI. Vi söker killar och tjejer i 

åldersgruppen 20-29 år som kan tänka sig att delta i studien. Vår studie 

kommer att baseras på intervjuer i grupp. Vi hoppas på att kunna få ihop fyra 

grupper med 4-6 personer i varje grupp. Grupperna kommer att delas in i tjej- 

och killgrupper. Intervjuerna beräknas ta 45 – 60 min. Det är frivilligt att 

delta i studien och ni har rätt att avbryta ert deltagande när ni själva önskar. 

Vi har tystnadsplikt och det som framkommer under intervjuerna stannar i 

gruppen. I studien kommer inga namn att nämnas men eftersom intervjuerna 

genomförs i grupp kan fullkomlig anonymitet inte uppnås.  

 

Vi behöver er hjälp för att kunna genomföra studien och vi hoppas att ni vill 

delta. Vår ambition med studien är att få en inblick i unga vuxnas kunskaper 

och attityder kring sexuellt överförbara infektioner. Vi önskar att studiens 

resultat kan vara till hjälp för det preventiva arbetet som finns gällande STI.  

 

 

Tack för ert deltagande! 

 

Med vänliga hälsningar/ Emma Dahl & Sandra Landley 

Emma: xxx. Sandra: xxx 

Handledare: Marie Oscarsson: xxx    



 

   

 

 

Bilaga 3. 

 

Studie kring unga vuxnas kunskaper och attityder kring STI 

 

 

Jag samtycker till att delta i studien. Jag har blivit informerad om studien via 

skriftlig information och fått tillräcklig med tid på mig att överväga mitt 

deltagande. Jag vet att jag när som helst kan avsluta mitt deltagande i studien. 

 

Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt.  

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………  

Underskrift      Datum  

 

 

 

…………………………………………………………………………………  

Namnförtydligande  

 

 

 

  



 

   

 

 

Bilaga 4.  

 
Dagens datum:………………..       

Ålder:…………………..  Kön: …………….. 

Nuvarande sysselsättning:…………………………………………. 

 

Civilstatus: 

 

Singel  Partner     Sambo    Gift  

 

Min högsta avslutade utbildning:  

 

Grundskola      Gymnasieskola       Folkhögskola       

 

Högskola/universitet   

 

Jag bor i en/ett: 

 

Mindre samhälle/by    Mindre stad (< 50 000 inv)     

 

Större stad (> 50 000 inv)   

 

  



 

   

 

 

Bilaga 5.  

Frågeteman med tillhörande underfrågor. 

 

Information 

 Vad har ni lärt er om STI? 

 Hur tror ni att man lär sig om STI på bästa sätt? 

 

Kondom 

 Hur tänker ni kring kondomanvändning? 

 

Sexualvanor 

 När är det okej att ha sex med någon första gången? 

 Hur resonerar ni kring sex utomlands? 

 

Konsekvenser 

 Varför ökar STI tror ni? 

 När bör man testa sig? 


