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Abstract 
 

Background: According to WHO, it is estimated to be 448 million new cases of STI 

annually in people aged 15-49 years. Over the last ten years STI greatly increased. It is 

especially adolescents and young adults who is affected. Attitudes and changed 

behavior contributes to more partners and more casual partners. There is a different 

approach to relationships today, leading to an increased risk of spreading STI. Society`s 

goal is to reduce the incidence of STI in the population. This can be done in many 

different ways, including outreach work and personal advice. It is especially important 

to increase level of knowledge and reduce risky sexual behavior. 

Purpose: The purpose of the study was to describe the experiences of and attitudes 

towards information of STI among young adults (20-29) who travel abroad. 

Method: A qualitative study that was based on five focus group interviews with three to 

seven participants. To analyze the material a latent content analysis of Graneheim and 

Lundman (2004) was used. 

Results: This result reveals two major themes, Forum for information and Needs and 

responsibilities of the young adults. Participants in the focus groups felt that there was a 

lack of information. Most had not been in contact with any preventative work 

specifically for the trip. There is no good forum for information to young adults aged 

20-29. An individual meeting was important so that the information could be adapted to 

the individual. The purpose of the trip was important for the young adults behavior. 

Both boys and girls in the focus groups felt that social media was a great forum to reach 

out to their target group. 

Conclusion: To motivate young adults aged 20-29 to take part in and on their own 

search for information so that they benefit from STI prevention work and travel abroad, 

they need to be met and addressed in a different way that is done today. They need to be 

met on an equal level with dialogue, instead of traditional teaching. The information has 

to be appealing and exciting. 

Key words: Sexually transmitted diseases, Young adults, Travel abroad, Attitudes, 

Experiences, Information 
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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Enligt WHO beräknas det vara 448 miljoner nya fall av STI årligen hos 

personer i åldrarna 15-49 år. Under de senaste tio åren har STI ökat kraftigt.  Det är 

framför allt ungdomar och unga vuxna som drabbas. Attityd- och beteendeförändringar 

bidrar till fler partners och fler tillfälliga partners. Idag finns ett annat synsätt på 

relationer vilket leder till en ökad risk för spridning av STI. Samhället har som mål att 

minska förekomsten av STI i befolkningen. Detta kan ske på olika sätt, bland annat 

genom utåtriktat arbete och personlig rådgivning. Det är framför allt viktigt att höja 

kunskapsnivån och minska riskfyllt sexuellt beteende.   

Syfte: Syftet med studien var att beskriva erfarenheter av och attityder till information 

om STI bland unga vuxna (20-29 år) som reser utomlands. 

Metod: En kvalitativ studie som baserades på fem fokusgruppsintervjuer, med tre till 

sju deltagare. Datamaterialet analyserades med innehållsanalys enligt Graneheim och 

Lundman (2004). 

Resultat: I resultatet framkom det två huvudteman, Forum för information och Unga 

vuxnas behov och ansvar. Deltagarna i fokusgrupperna upplevde att det fanns brister i 

informationen. Flertalet hade inte kommit i kontakt med något förebyggande arbete 

specifikt inför resa. Det finns inget bra forum för information till unga vuxna, 20-29 år. 

Den personliga kontakten var viktig i samband med information så att den kunde 

anpassas efter individen. Resans syfte hade betydelse för de unga vuxnas beteende. 

Både killarna och tjejerna i fokusgrupperna tyckte att sociala medier var ett bra forum 

för att nå ut till deras målgrupp.  

Slutsats: För att unga vuxna, 20-29 år, ska bli motiverade att ta del av och på egen hand 

söka information och tillgodogöra sig förbyggande arbete kring STI och utlandsresor, 

behöver de mötas och bemötas på ett annat sätt än vad som görs idag. De behöver bli 

mötta på ett jämlikt plan och med dialog, istället för traditionell undervisning. 

Informationen behöver vara tilltalande och spännande. 

Nyckelord: Sexuellt överförbara infektioner, Unga Vuxna, Utlandsresa, Information, 

Attityder, Erfarenheter. 
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1 Inledning 
 

En sexuellt överförbar infektion (STI) orsakas av bakterier eller virus. För att få en 

infektion räcker det med en oskyddad sexuell kontakt med en enda sexpartner. Unga 

vuxna (20-29 år) tillhör en av de stora riskgrupperna. En annan stor riskgrupp är 

utlandsresenärer (Smittskyddsinstitutet, 2010). Genom att söka kunskap hur unga vuxna 

idag får information om STI i samband med utlandsresa och hur de vill att 

informationen ska vara för att ta till sig den, hoppas vi med denna studie kunna bidra till 

ett förbättrat preventivt arbete mot STI. Studien ingår som en del av ett större 

forskningsprojekt kring utlandsresenärer och preventivt arbete finansierat av Adlon och 

Smittskyddsinstitutet. Forskningen om unga vuxna och STI vid utlandsresa är 

bristfällig, därför har vi valt att i bakgrunden även inkludera fakta om ungdomar. De 

flesta artiklar som finns att tillgå handlar mest om humant immunbristvirus (hiv) och en 

del tar även upp problemen med andra STI. Därför kommer det i bakgrunden i studien 

att ingå både artiklar som handlar enbart om hiv och artiklar som handlar om STI. 

 

2 Bakgrund 
 

Mer än 1 miljon människor smittas dagligen av STI runt om i världen (von Sadovsky, 

2008). Enligt WHO beräknas det vara 448 miljoner nya fall av STI årligen. Denna 

beräkning inkluderar syfilis, gonorré, klamydia och trichomonas hos personer i åldrarna 

15-49 år. I denna siffra är inte hiv medräknad (WHO, 2011). STI förekommer i högre 

grad i andra länder än i Sverige. Varje år smittas ca 50 personer bosatta i Sverige av hiv 

vid resa utomlands (Smittskyddsinstitutet, 2010). Under de senaste tio åren har STI, 

framför allt klamydia, ökat kraftigt. Det kan nästan liknas vid en epidemi och smittan är 

både inhemsk och förvärvad utomlands. Det är framför allt ungdomar och unga vuxna 

som drabbas. Orsakerna till att smittspridningen ökar kan bero på att 

klamydiainfektionen ofta inte ger några symtom och på attityd- och 

beteendeförändringar. Tiden som går mellan samlagsdebut och en stabilare parrelation 

har blivit längre. Detta innebär att det ges utrymme för fler tillfälliga sexuella relationer. 

Ny teknik och kommunikation ger andra vägar att söka sexuella kontakter 

(Socialstyrelsen, 2009). Vid partnerbyte, vid kontakt med flera partners eller vid sexuell 

kontakt med en person som tillhör en grupp där det förekommer en ökad incidens av  

genital smittsam sjukdom är risken för sexuell smitta som störst (Hellström, 2010). 
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Personer kan bära på STI utan att ha upptäckt det eller ha smittan utan att ha fått 

behandling, alternativt blivit felbehandlade. Smittspridningen kan få stora konsekvenser 

för individen så väl som för samhället i stort och därför ska arbetet utgå från 

propositionen antagen i riksdagen Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra 

smittsamma sjukdomar 2005/06:60. Vilket innebär att att det ska bedrivas ett 

kunskapsbaserat preventivt arbete riktad mot de unga vuxna och det bör i högre grad än 

nu erbjudas testning och rådgivning. Det preventiva arbetet mot STI måste följas upp på 

nationell, regional och lokal nivå av Smittskyddsinstitutet (Smittskyddsinstitutet, 2010).  

 

 
2.1 Ungdomar och unga vuxnas uppfattning om STI  

 

Kunskapen om STI hos ungdomar har visat sig vara bristfällig, trots sex- och 

samlevnadsundervisning i skolan. Deras kunskap hänger samman med den erfarenhet de 

har av dessa sjukdomar. Att ha fått information om STI har visat sig kraftigt öka 

ungdomars kunskap om området oavsett om de blivit smittade eller inte, men det har 

också visat sig att de som har haft en genital smitta har den bredaste kunskapen (Downs 

et al., 2006). Hos många unga är uppfattningen att det går lätt att behandla STI och om 

de skulle drabbas av infektioner så kommer det inte att påverka deras liv. Uppfattningen 

om att det inte är några problem eller att det inte är så allvarligt kan bero på att STI inte 

i någon större utsträckning diskuteras bland de unga. För att leda till en större 

medvetenheten om och en större utbredning av kondomanvändning krävs att 

ungdomarna är medvetna om konsekvenserna och riskerna med STI (de Visser, 2005). 

 

2.2 Unga vuxna och utlandsresor 
 

En bidragande faktor till att STI sprids är det faktum att människor förflyttar sig, 

permanent eller mer tillfälligt. Utlandsresor blir allt vanligare. De som reser 

internationellt har en ökad risk för att smittas med STI. Detta beror till stor del på att det 

sexuella beteendet tenderar att förändras vid utlandsresor. Det kan vara i form av fler 

eller mer tillfälliga partners. Hur dessa sexuella kontakter ser ut beror på ålder, reslängd, 

typ av resa och resmål. Trots att det finns evidens för risken att bli smittad, finns inget 

eller litet intresse av preventivt arbete hos tex vaccinationskliniker. 

Mellan 5 % till 51 % av de som reser utomlands kortare tid har tillfälligt sex. Ju längre 

utlandsvistelsen varar desto fler har tillfälliga sexuella förbindelser (Matteeli och 
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Carosi, 2001). 

  

En av få studier (Bellis et al., 2004) om unga vuxnas sexualvanor utomlands har 

kommit fram till att åtminstone 50 % har en sexpartner under resa utomlands. Att 

tillfälliga sexuella förbindelse är vanligt visar även Richens (2006) litteraturstudie och 

att det är vanligare bland de unga resenärerna och bland de som reser på egen hand. 

Andra faktorer som är av betydelse är att vara man, att använda alkohol och droger, 

tidig samlagsdebut och återkommande resor till samma resmål (aa). 

  

Det finns risk att smittas av ett brett spektrum av STI vid oskyddade tillfälliga sexuella 

kontakter utomlands. Därför är det viktigt att vid preventivt arbete identifiera 

undergrupper av resenärer, för att på så sätt kunna ge rätt information. Preventiva 

åtgärder behöver anpassas till individen om det är en man eller kvinna, ungdom, ung 

vuxen eller medelålders. Beroende resmål, typ av resa och hur länge resenären ska vara 

borta, så kan informationen se olika ut. Råd om att alltid använda kondom bör ges för 

att skydda resenärerna, deras partners och för att försöka minska spridningen av STI 

(Ansart et al, 2008). Det är av stor vikt att resenärer får information om de ökade 

smittriskerna utomlands. Det förebyggande arbetet till utlandsresenärer behöver 

utvecklas i enlighet med den nationella strategin (Smittskyddsinstitutet, 2010).  

 
2.3 Reproduktiv och sexuell hälsa 

 

Det är en grundläggande rättighet att ha kunskap om sexuell och reproduktiv hälsa 

enligt FN:s förklaring av de mänskliga rättigheterna från 1949 och barnkonventionen 

från 1989. Detta innefattar även rätten till frånvaro av STI. Begreppet reproduktiv hälsa 

myntades 1994 i Kairo under FN:s befolkningskonferens. Under kvinnokonferensen 

1995 i Peking betonades specifikt flickors och kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa 

som en del av de mänskliga rättigheterna. Internationellt råder idag konsensus om att 

förebygga spridning av hiv och i FN finns en överenskommelse att det ska ske 

förbyggande arbete av hiv och aids. Detta inkluderar även andra STI. Sverige har 

anslutit sig till denna överenskommelse, UNGASS (United Nations general Assembly 

Special Session on HIV and Aids), som antogs 2001. Genom kunskap om sexualitet och 

fortplantning, respekt för individens integritet,  frånvaro av STI, könsstympning, 

oönskade graviditeter och sexuella övergrepp främjas den sexuella hälsan 

(Folkhälsoinstitutet, 2010).  
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Samhället har som mål att minska förekomsten av STI i befolkningen. Det är framför 

allt viktigt att höja kunskapsnivån och minska riskfyllt sexuellt beteende (Ramström och 

Langmo, 2008). I Sverige idag ska testning och behandling av STI vara kostnadsfri i 

enlighet med Smittskyddslagen (2004:168). Enligt den nationella strategin har det 

förebyggande arbetet till syfte att minimera spridning och minska konsekvenserna för 

samhället och de enskilt drabbade individerna. Ett antal riskgrupper finns beskrivna 

varav unga vuxna och utlandsresenärer är två av dem (Smittskyddsinstitutet, 2010). 

Andra riskgrupper är ungdomar, män som har sex med män, personer med utländsk 

härkomst, personer med injektionsmissbruk, personer som säljer och köper sex och 

gravida kvinnor med hiv-infektion (Smittskyddsinstitutet, 2010). 

 
2.4 Faktorer som har betydelse för sexuell hälsa 

 

Många olika faktorer har betydelse för vilket beteende en individ har och hur det 

påverkar hälsan. Dessa faktorer kan delas in i olika nivåer som person-, grupp- och 

samhällsnivå. Personliga egenskaper påverkar och faktorer i den närmaste omgivningen 

som familj, vänner, andra relationer och segregation. Normer och värderingar har stor 

betydelse och vi beter oss som det förväntas av oss. En persons beteende har svårt att 

ändras om det inte har stöd i dessa normer och värderingar. Övergripande faktorer i 

samhället som lagstiftning, ekonomi, utbildningssystem, sociala förhållanden och 

politiska beslut har i sin tur stor betydelse för gruppnivån. Utöver detta har mer 

abstrakta faktorer påverkan på en individs beteende. Detta kan vara traditioner, tro och 

normer vilka alla kan samlas under begreppet kultur. Ytterligare en faktor är 

genusfaktorn, vilket innebär att samhället har olika förväntningar på kvinnors och mäns 

beteende. En sådan norm, som fortfarande är utbredd i Sverige såväl som i stora delar 

av världen, är att kvinnor ska vara mer passiva sexuellt, men ta mer ansvar för 

preventivmedel (Socialstyrelsen, 2011). Det finns en koppling mellan alkohol och sex, 

vilken är starkare för kvinnor än för män. Berusning har rapporterats oftare leda till 

bland annat oskyddat sex (Forsberg, 2010). Dessa normer och samband skiljer sig 

mellan olika länder. Detta gör det svårt att använda metoder för hälsofrämjande arbete, 

som utvecklats i andra länder, i Sverige (Socialstyrelsen, 2011). Genom ett kontinuerligt 

samspel mellan individ och samhälle konstrueras sexualiteten. För att kunna utforska 

och lära sig handskas med den egna sexualiteten behövs en medvetenhet om det 

sexuella perspektivet (Helmius, 2010). 
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2.5 Preventioner för att främja den sexuella hälsan  
 
Enligt lag ska hälso- och sjukvården medicinskt förebygga, utreda och behandla 

sjukdomar och skador. Informationen ska vara individuellt anpassad och vården ska ges 

med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet 

(Hälso- och sjukvårdslagen, 1982). 
  

Ett nytt synsätt på det hälsopromotiva arbetet växte fram under 80-talet och ligger till 

grund för det synsätt vi har idag. Milstolpen när det gäller hälsopromotion är Ottawa 

Charter, som antogs av ”The first International Conference On Health Promotion” 1986. 

Där framhålls behovet av att ändra maktrelationen mellan hälso- och sjukvårdsexperter 

och privatpersoner. I enlighet med den hälsofrämjande tanken är det är viktigt att 

individerna själva ökar sitt inflytande på faktorer som påverkar hälsan. Nyckelordet är 

möjliggörandet, “enabling”. Definitionen är: “Health promotion is the process of 

enabling people to increase control over, and to improve, their health. To reach a state 

of complete physical, mental and social well-being, an individual or group must be able 

to identify and to realize aspirations, to satisfy needs, and to change or cope with the 

environment. Health is, therefore, seen as a resource for everyday life, not the objective 

of living. Health is a positive concept emphasizing social and personal resources, as 

well as physical capacities. Therefore, health promotion is not just the responsibility of 

the health sector, but goes beyond healthy life-styles to well-being.” (WHO, 1986). 

  

Prevention kan ske på olika nivåer. Primär prevention avser att förhindra risken för 

smitta, sjukdom eller ett riskfyllt beteende. Det förbyggande arbetet kan ske både på 

gruppnivå och på individuell nivå. Sexualundervisning är en vanlig typ av insats som 

sker på gruppnivå. Om en ung vuxen utsatt sig för en risk, men testat sig negativ för t ex 

klamydia, kan det vara av vikt att försöka påverka individens riskbeteende. Detta kan då 

göras med ett individuellt samtal. Sekundär prevention kan innebära att tidigt upptäcka 

en smitta för att förhindra negativa konsekvenser, som vidare smittspridning. Detta kan 

ske genom mottagningar där det ska var lätt att få testa sig. Den sekundära preventionen 

identifierar behov hos grupper och individer (Socialstyrelsen, 2011). För att långsiktigt 

påverka livsstilen i en hälsosam riktning behövs en kombination av strategier. 

Strategierna består av hälsoupplysning, rekommendationer och lagar. Genom att 

påverka på både grupp- och individnivå uppnås bäst resultat. För att kunna påverka 
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livsstilen behöver klyftorna mellan vetenskapens epidemiologiska beräkningar av risk 

och allmänhetens syn på vad som är riskabelt redas ut (Pellmer, Wramner och 

Wramner, 2012). Ett aktivt preventivt och hälsofrämjande arbete behöver rikta in sig på 

att förstå varför människor utsätter sig för risken med ett oskyddat samlag, trots att de 

flesta idag vet att det innebär en risk. Förståelse behövs för vilka faktor som har 

betydelse för denna diskrepans. Kunskapen kan då omsättas till preventivt arbete för att 

påverka riskfaktorerna (Socialstyrelsen, 2011). För att unga människor ska kunna 

påbörja sitt sexuella liv under så trygga former som möjligt har samhället byggt upp en 

organisation i form av ungdomsmottagningar, sex- och samlevnadsundervisning i 

skolan och lättillgängliga preventivmedel. Idag finns ett annat synsätt än tidigare på 

relationer vilket leder till en ökad risk för spridning av STI (Forsberg, 2010). När det 

gäller sexualundervisningen i skolan behöver större fokus läggas på STI och 

kondomanvändning. Även föräldrar behöver vara mer delaktiga och ta upp ämnena 

hemma (de Visser, 2005). Den individuella riskuppfattningen påverkas av hur personen 

uppfattar allvaret av en hiv-infektion, men också hur geografiskt och socialt nära hiv-

epidemin personen upplever sig vara. Prevention handlar mycket om att skapa 

förändringar av attityder och beteenden (Tikkanen, 2010). För att inte de framsteg som 

gjorts i fråga om att minska förekomst av smittsamma sjukdomar ska gå förlorade måste 

samhällets skydd mot smittsamma sjukdomar hålla en hög nivå. För att nå det 

övergripande folkhälsomålet behövs insatser för att förebygga smittspridning 

(Folkhälsoinstitutet, 2010). 

  

Enligt en stor svensk studie (UngKAB09) efterfrågar ungdomarna och unga vuxna 

lättillgängliga mottagningar för sexuell hälsa, preventiv information på internet och 

kondomutdelning på olika mötesplatser. De vill även ha möjlighet att chatta med 

rådgivare på internet, hellre än ett personligt möte eller samtal över telefon. I ett 

generellt hälsofrämjande och primärpreventivt arbete är det viktigt att stärka unga 

människors egna förmågor att utveckla och styra sitt sexuella liv i en riktning de själva 

väljer och mår bra i (Tikkanen, Abelsson och Forsberg, 2011). 

 

3 Teoretisk referensram 
 

3.1 Empowerment 
 

Empowerment begreppet står för egenmakt, makttagande och delaktighet. Det kan 



  
 

7 

betraktas som en process där människor tar kontroll över sina liv, där de kan definiera 

sina problem och utveckla strategier för att lösa problemen. De verktyg som behövs för 

att kunna ta kontroll över sitt liv kan människor få genom lärande och information. 

Empowerment handlar om makt och maktförhållanden och kan beskrivas som hjärtat i 

hälsopromotion och där makten är kärnan i begreppet. Det finns olika typer av social 

makt. Power-over innebär att ha makt över andra. Vilket innefattar tex en vårdgivare 

som kan påverka en patients tro, attityder och beteenden. Power-from-within handlar 

om en persons inre styrkor som självkännedom, disciplin och integritet. Känslan av 

egenvärde och egenkontroll kan ökas. Power-with beskriver relationer och samverkan 

mellan individer och grupper. En persons power-over kan användas till att stärka en 

annan persons power-from-within. Powerlessness är frånvaro av makt, verklig eller 

upplevd. Detta innebär en acceptans, att ett beteende inte får det reslutat som 

eftersträvas. Konceptet innehåller attityder som att skylla-sig-själv, allmän misstro, en 

känsla av att stå utanför de sociala resurserna.  Resultatet kan bli en mental spärr som 

förhindrar power-from-within. Personen kan börja acceptera beteenden som har negativ 

inverkan på hälsa och välbefinnande (Laverack, 2007). 

 

3.2 Salutogenes 
 

Begreppet salutogenes utvecklades av professorn och sociologen Aaron Antonovsky på 

70-talet. Salutogenesen ser till de faktorer i människors liv som är hälsobefrämjande. 

Teorin förklarar varför människor, trots stressfaktorer och påfrestningar, klarar att leva 

och hålla sig friska (Antonovsky,  2005). Salutogenes är även friheten att kunna välja 

och att få sina grundläggande behov och rättigheter tillgodosedda. En del 

personlighetsdrag kan också räknas som salutogena, som nyfikenhet, optimism, 

anpassningsbarhet, humor, förmågan att älska och att etablera en stabil varaktig relation 

med någon annan levande varelse (Mordacci och Sobel, 2004). 

  

Vi bombarderas dagligen med ett antal stressorer. Det som ger oss kraft att kämpa emot 

dessa stressorer är generella motståndsresurser (GMR). Dessa kan vara pengar, jag-

styrka, kulturell stabilitet och socialt stöd mm. Gemensamt för GMR är att de bidrar till 

att göra stressorerna begripliga. Detta förklaras i begreppet känsla av sammanhang 

(KASAM), som definieras: “en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man 

har en genomgripande och varaktig men dynamisk tillit till att ens inre och yttre värld 
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är förutsägbar, och att det finns en hög sannolikhet för att saker och ting kommer att gå 

så bra som möjligt” (Antonovsky, 2005). KASAM består av tre olika delteman 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky, 2005). Med begriplighet 

menas i hur hög grad en person upplever stimuli, inre såväl som yttre, som 

förnuftsmässigt gripbara. Informationen ska kännas som ordnad, sammanhängande, 

strukturerad och tydlig. När en person har hög känsla av hanterbarhet betyder det att 

man upplever att det finns resurser att använda för att möta de stimuli  som man utsätts 

för. Resurserna kan vara under egen kontroll, finnas hos en själv, eller kontrolleras av 

andra, finnas utanför en själv. Kontrolleras resurserna utanför en själv ska det vara av 

behörig andra. Dessa kan vara  familj, vänner, kollegor, religion och vårdpersonal. Med 

hjälp av resurserna blir en person inte offer för omständigheterna. Delaktigheten 

beskriver vikten av att känna sig delaktig i de händelser som styr vardag och liv. En 

person med hög känsla av meningsfullhet upplever att det är värt att investera känslor 

och energi i de problem och krav som man kan mötas av under livets alla skeden. Det 

blir då lättare att hantera  svårigheter och stimuli och ta så bra beslut som möjligt 

(Antonovsky, 2005).  

 

4 Problemformulering 
 

Under de senaste åren har STI ökat vid utlandsresor. Ungdomar och unga vuxna tillhör 

riskgrupper som drabbas av STI. Eftersom symtomen inte alltid är lätta att upptäcka är 

det många som inte vet om att de är smittade, vilket kan få konsekvenser senare i livet. I 

och med att allt fler reser utomlands ökar smittorisken ytterligare. 

 

5 Syfte 
 

Syftet med studien var att beskriva erfarenheter av och attityder till information om STI 

bland unga vuxna (20-29 år) som reser utomlands. 

 

6 Frågeställningar 
 

•    På vilket sätt får unga vuxna information om STI idag? 

•    På vilket sätt önskar de få information om STI? 

•    Förändras deras attityder till prevention av STI i samband med utlandsresor? 
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7 Metod 
 

7.1 Design 
 

Studien är en kvalitativ studie som baseras på fokusgruppsintervjuer. En 

fokusgruppsintervju innebär att en grupp människor fokuserar på en och samma fråga 

eller ämne. Varje deltagare ska ge sina värderingar och synpunkter på det aktuella 

ämnet. Många olika perspektiv på en fråga kommer fram då enskilda deltagares 

uppfattningar leder till reaktioner och associationer hos de andra (Mogens, 1995). Detta 

är en lämplig metod när erfarenheter, förståelse, förhållningssätt och synpunkter önskas 

utvärderas i miljöer där många människor interagerar (Malterud, 2009). Fokusgrupper 

har flera fördelar jämfört med den personliga intervjun. I gruppdiskussioner kan en 

annan typ av kommunikation föras, inte bara ett verbalt resonemang (Ludvigsson, 

2002). Deltagarna kan lättare använda eget vokabulär och närma sig frågorna på sitt 

sätt. Metoden tillåter att nya koncept och frågeställningar skapas, vilket kan vara 

värdefullt för forskaren (Kitzinger, 2005). Det är då möjligt att analysera även denna 

kommunikation och på så sätt komma närmre människors attityder. Det kan också vara 

lättare för deltagarna att slappna av i den anonymitet som gruppen ger och därför mer 

fritt framföra sina åsikter (Ludvigsson, 2002). 

  

7.2 Urval  
 
Inklusionskriterierna var unga vuxna mellan 20-29 år som varit utomlands inom det 

senaste året. För att rekrytera informanter till fokusgrupperna gavs information till olika 

idrottslag och föreningar och studenter som varit på utlandsutbyte. De personer som 

passade in på kriterierna tillfrågades av författarna. De som önskade delta lämnade 

namn och telefonnummer och kontaktades sedan av forskarna för ytterligare 

information om studiens syfte och genomförande. De som ville delta fick muntlig och 

skriftlig information vid intervjutillfället (bilaga 1). De fick också information om att 

studien var frivillig och att de när som helst kunde dra sig ur. Informanterna tillfrågades 

också om de hade några vänner eller bekanta som kunde tänka sig delta i studien. 

Därmed användes också ett snöbollsurval.  
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Tabell 1. Bakgrundsfakta på deltagarna i studien 
Grupp 1 

Kvinnor 
2 
Kvinnor 

3 
Män 

4 
Kvinnor 

5 
Män 

Totalt 

Antal 
deltagare: 
 

 
4  

 
5  

 
4  

 
7  

 
3  

 
23  

Medianålder: 
 
Åldersspann: 
 

24,5 
 
23-28 

21 
 
20-21 

26 
 
25-26 

23 
 
21-25 

24 
 
23-25 

 

Resmål: 
Europa 
Asien 
Nordamerika 
Afrika 
 

 
2 
1 
0 
1 

 
1 
1 
3 
0 

 
3 
1 
0 
0 

 
5 
1 
1 
0 

 
3 
0 
0 
0 

 
14 
  4 
  4 
  1 

Reslängd: 
7-14 dagar 
1-6 mån 
6 mån – 2 år 
 

 
4 
0 
0 

 
3 
1 
1 

 
4 
0 
0 

 
0 
6 
1 

 
1 
2 
0 

 
12 
  9 
  2 

Nuvarande 
sysselsättning: 
Arbetande 
Studerande 
Arbetslös 
 

 
 
2 
2 
0 

 
 
4 
0 
1 

 
 
2 
2 
0 

 
 
0 
7 
0 

 
 
1 
1 
1 

 
 
  9 
12 
  2 

Resesällskap: 
Ensam 
Partner 
Vän/vänner 
Familj 
Annat 
 

 
0 
1 
0 
3 
0 

 
2 
1 
1 
1 
0 

 
0 
0 
4 
0 
0 

 
0 
1 
6 
0 
0 

 
0 
1 
2 
0 
0 

 
  2 
  4 
13 
  4 
  0 

Syfte med 
resan: 
Arbete 
Studier 
Nöje 
Annat 
 

 
 
0 
0 
4 
0 

 
 
1 
1 
3 
0 

 
 
0 
0 
4 
0 

 
 
0 
7 
0 
0 

 
 
0 
2 
1 
0 

 
 
  1 
10 
12 
  0 
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7.3 Datainsamling 
 
Med hjälp av öppna intervjuer i fem fokusgrupper bestående av 3-7 deltagare samlades 

datamaterialet till projektet in. Detta är ett vanligt antal informanter i fokusgrupper 

(Malterud, 2009). Intervjuerna utfördes av författarna som är barnmorskestudenter samt 

handledaren för projektet. Intervjuerna varade 30-60 minuter. Fyra av intervjuerna 

utfördes i hemmiljö, en intervju skedde på ett café. Platsen för intervjuerna valdes av 

informanterna. Ett antal bakgrundsfrågor ställdes via ett frågeformulär angående ålder, 

kön, tidpunkt och plats för utlandsresan och vilka de reste med (bilaga 2). En 

intervjuguide användes med öppna frågor (bilaga 3). Uppföljande frågor ställdes. 

Forskarna turades om att anta roll som moderator och observatör/sekreterare. 

Moderatorns roll var att se till att intervjun höll fokus och att alla fick komma till tals 

(Malterud, 2009). Observatören deltog inte i intervjun utan förde anteckningar om 

huvudmoment och förhållanden som inte märktes på inspelningen. 

 
7.4 Analys 

 
Intervjuerna spelades in och transkriberades. En latent innehållsanalys enligt Graneheim 

och Lundman (2004) användes. Latent analys innebär en tolkning av den underliggande 

innebörden av texten. För att få en känsla av helhet lästes hela texten igenom flera 

gånger (a.a). Texterna lästes igenom var för sig av författarna för att få en större tyngd 

(Willman, Stoltz och Bahtsevani, 2006). Meningsbärande enheter plockades ut utifrån 

relevant information för frågeställningarna. För att korta ner texten utan att tappa 

innehållet kondenserades de meningsbärande enheterna. Efter det kodades de 

kondenserade meningsenheterna och för att det centrala budskapet i intervjuerna skulle 

återspeglas grupperades de in i olika kategorier. För att få fram det latenta innehållet i 

intervjuerna formulerades teman. Fokus i innehållsanalysen ligger på att hitta skillnader 

och likheter i texten. Den induktiva ansatsen har ingen utarbetad mall att följa utan 

analysen sker förutsättningslöst (Graneheim och Lundman, 2004).  
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Tabell 2. Exempel på innehållsanalys 

Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
meningsbärande 
enhet 

Kod Tema Kategori Subkategori 

”Man vill ha en 
slags dialog 
kring det. Ett 
annat sätt att 
kommunicera 
om det som man 
inte upplevt 
tidigare.” 

En slags dialog. 
Ett annat sätt att 
kommunicera. 

Dialog Forum för 
information 

Information 
från 
myndigheter 
och företag 

Önskade 
individuella 
kontakter 

”50% av alla 
man känner har 
haft klamydia, 
man vet att det 
är en 
penicillinkur på 
en vecka och så 
är det över. Då 
tänker man att 
det inte spelar 
så stor roll.” 

50% har haft 
klamydia. En 
penicillinkur, 
sen är det över. 
Det spelar inte 
så stor roll. 

Inställning Behov och 
ansvar 

Relationer Inställning 
hos 
individen. 

”Men det är ju 
jätteviktigt att 
veta hur stor 
procent i det 
landet man ska 
till som har den 
sjukdomen.” 

Viktigt att veta 
hur stor procent 
i landet som har 
den sjukdomen. 

Statistik Behov och 
ansvar 

Konkret 
information 

Kunskap 
och 
skrämsel. 

 

 

 
 

7.5 Etiskt övervägande 
 
Studien har behandlats i enlighet med etikprövningslagen, Lag (2003:460) om 

etikprövning av forskning som avser människor och den är godkänd av den regionala 

etikprövningsnämnden i Linköping, Dnr: 2012/243-31. 

Deltagarna har fått både skriftlig och muntlig information angående studien och de har 

lämnat samtycke till deltagande. Deltagandet var frivilligt och de kunde när som helst 

hoppa av utan att det fick några negativa följder. Materialet och informanterna 

behandlades konfidentiellt. Alla resultat har redovisats på gruppnivå och ingen enskild 

person kan identifieras. 
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7.6 Skada och nytta med studien 

 
Det område som berörs i studien kan upplevas känsligt och privat. Informanterna har 

fått möjlighet att helt fritt berätta om sina erfarenheter och åsikter och har också haft 

möjligheten att utelämna information de inte vill delge. Intervjuerna i studien kan också 

ge upphov till nya frågor och oro hos deltagarna. Efter intervjun gavs därför möjlighet 

till informanterna att ställa frågor till moderator och sekreterare. Intervjun kan också 

vara ett tillfälle att samtala och reflektera över ett svårt ämne och på så sätt öka 

kunskapen kring frågor om STI. Det är också vår förhoppning att studien i sin helhet 

ska kunna bidra till ökad kunskap om STI och hur det förebyggande arbetet bäst bör 

göras. För att på så sätt minska spridningen av sexuellt överförbara infektioner. 

 
8 Resultat 
 
Vid analysen av det transkriberade materialet framkom två huvudteman och fem 

kategorier. Dessa redovisas i tabell 3. I resultatet kommer varje kategori att redovisas. I 

citaten har små förändringar gjorts för att lättare kunna läsa texten. Genomgående för 

alla grupper som har intervjuats har varit bristen på information inför utlandsresan. Inte 

många säger sig ha mött förebyggande arbete under senaste året, i samband med resa. 

 

Tabell 3. Tema och kategorier 

Tema 
 

Kategori 

Forum för information Information från myndigheter och företag 
 
Information från media 
 

Unga vuxnas behov och ansvar Bemötande och tillgänglighet 
 
Inställning hos individen 
 
Kunskap och skrämsel genom konkret 
information 
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8.1 Forum för information 
 
8.1.1 Information från myndigheter och företag 
 
I flera av intervjuerna kom det fram hur viktigt det personliga mötet var och att det var 

betydelsefullt för att informanterna skulle lyssna och ta till sig informationen. Den 

personliga kontakten uppgavs också vara viktig så att informationen som gavs kunde 

anpassas till just den individen, vid det specifika tillfället. Informationen ska ges på rätt 

nivå och det är väsentligt att inte ge samma information till alla, efter ett framtaget 

koncept. 

 

”Jag tänker mer öppna frågor, vad vet du om det här, vad känner du, vad 

har du för behov, vad är det du vill veta inför din resa.” (Kvinna 25 år). 

 

”…för jag kanske sitter på jättemycket kunskap…, som jag redan 

vet,…men kanske har något inom mig som jag kanske inte frågar bara för 

att du berättar allting för mig…” (Kvinna 25 år). 

 

Framför allt i grupperna med killar fanns en önskan om dialog mellan den unge vuxne 

och den som ger information, inte bara undervisning och förmaningar. Flera uttrycker 

önskan om dialog, som gärna fick vara spännande och rolig. 

 

”Man vill ha en slags dialog kring det. Ett annat sätt att kommunicera om 

det som man inte upplevt tidigare.”  (Man 23 år). 

 

Många av informanterna upplevde att de inte tog till sig informationen när de bara 

tilldelades en broschyr, tex i samband med vaccination. Risken var stor att broschyrerna 

slängdes utan att ha blivit lästa. 

 

”Det är nog mer att man har fått med sig broschyrer hem, då kan man ju 

fråga sig om det är bra information eller inte. Vad gör man med 

broschyrerna, i papperskorgen eller tar man sig an och läser 

broschyrerna.” (Kvinna 24 år). 
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För att läsa den skriftliga informationen behövde den vara kort, koncis och tilltalande, 

på ett sätt som gjorde dem nyfikna på att öppna broschyren och läsa. Många av 

informanterna tyckte att broschyrerna var för utförliga, långrandiga och tråkiga. Mycket 

skriftligt material brukar finnas i broschyrställ i väntrum. Det upplevdes som känsligt 

och pinsamt av fokusgrupperna med tjejer från en mellanstor stad att ställa sig där och 

plocka till sig materialet. Även om det fanns ett intresse och en nyfikenhet att läsa, så 

kanske det inte blev så på grund av att det kändes olustigt att ta broschyrer när andra såg 

på. 

 

”Det är bättre att man får broschyrerna öga mot öga, än att man får hitta 

ett ställ ute i väntrummet, för ofta är det ju andra där och då tittar man 

inte.” (Kvinna 28 år). 

 

Orsakerna till en utlandsresa varierade mycket. Det var vanliga charterresor, men också 

resor för att jobba utomlands, tex som aupair eller med volontärarbete eller studier. Det 

framkom att informanterna efterfrågade information från de som ansvarade för resan 

eller åtminstone att de kunde få tillgång till information från dem. Informationen skulle 

ges i samband med bokning av resa, eller av universitet inför utlandsstudier. Det var 

inte information om STI som efterfrågades, utan mer vilka ökade risker som fanns och 

var den unga vuxna kunde vända sig i respektive land för att få hjälp. 

 

”Det hade varit jättebra med en sida…där man ser hur jag går tillväga i 

de olika länderna…hur lätt det är att få tag i preventivmedel…och hur 

man skaffar medicin.”  (Kvinna 22 år). 

 

”För mig hade det varit bra om den agenturen jag åkte med, kanske att de 

hade något sådant.” (Kvinna 21 år).  

 

Det framkom att informanterna inte hade lika mycket kunskap om riskerna för STI i de 

länder de skulle besöka, jämfört med Sverige. De kände sig tryggare hemma. Med det 

som bakgrund upplevde de att researrangörer hade ett visst ansvar att tillhandahålla 

information. Den kunde vara både utförlig och enkel. 

 

”För mig spelar det ingen roll vem det är som säger till … bara någon 
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gör det. De hade lika gärna kunnat skicka mig en lapp från 

utlandsavdelningen … en lista med saker du måste göra innan, saker du 

måste göra efter.” (Kvinna 21 år). 

 

8.1.2 Information från media 
 

Unga vuxna idag använder sig ofta och mycket av sociala medier. Både killarna och 

tjejerna betonade att detta var ett bra och viktigt forum för att nå ut till deras målgrupp. 

Det användes av många dagligen, både på hemmaplan och inför och under en resa. Det 

fanns en medvetenhet om att det var ett ständigt brus på sociala medier. Om deras 

uppmärksamhet skulle fångas, så måste det vara något som sticker ut. Många tog ändå 

upp Facebook som användbart för att få ut information och att de tittade på sidor och 

länkar som fångade deras uppmärksamhet. 

 

”Jag tror faktiskt att det är den bästa källan, så länge du gör något som är 

lite unikt, som verkligen delas, det räcker med att det är någon som börjar 

dela och det är i rullning, så är det ute till alla.” (Man 25 år). 

 

”…ja, så det hamnar i loopen, så att folk kan likea eller sharea … det 

hade väl fått samma eller om inte bättre slagkraft.” (Man 26 år). 

 

En diskussion som fördes i alla fem grupperna var reklam, när den uppfattades som bra 

och rolig, var något som unga vuxna gärna tog till sig, pratade om och kom ihåg. Något 

som togs upp var reklamen för resevaccination. De hade tagit till sig den och 

konsekvensen hade blivit att de vaccinerat sig och blivit mer medvetna om riskerna. 

 

” Den där reklamen som går…” 

”…ja den där med solglasögonen…” 

”…då är det ju att man ska vaccinera sig när man åker utomlands.” 

(Kvinna 22 resp 21 år).  

 

Det kom fram att reklam på andra ställen, som tex i mobiltelefon och på internet, skulle 

kunna fånga deras uppmärksamhet. Nätet var en naturlig mötesplats för unga vuxna 

idag och det var där som information söktes och lästes. De unga vuxna ville ha 

information på ställen som var naturliga att besöka för deras målgrupp. 
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”…man kanske ska möta folk där folket finns och det är ju på nätet.”  

(Kvinna 25 år). 

 

8.2 Unga vuxnas behov och ansvar 
 
8.2.1 Bemötande och tillgänglighet 
 
Att prata om risken för att smittas av STI var ett känsligt ämne och det var viktigt att få 

möjlighet att göra det med någon som hade kunskap inom ämnet. Det krävdes att 

bemötandet var bra och inte fördömande för att våga ta upp detta känsliga ämne inför 

utlandsresa. Vid flera av intervjuerna framkom det att det var viktigt att inte kränka 

personen i samband med informationen. Det framkom också att de unga vuxna 

upplevde att det var viktigt att personalen inte hade förutfattade meningar om syftet med 

resan. 

 

”Man kanske inte ska utgå från att det är på ett sexuellt plan direkt du 

kommer dit.” (Kvinna 23 år). 

 

Det var inte alltid självklart vilket som var det rätta stället att vända sig till med frågor 

eller för testning av STI. Både bland killar och tjejer hade flera upplevt ett dåligt 

bemötande. Flera av informanterna hade försökt boka tid över nätet, men inte fått något 

svar och följden blev då att de inte brydde sig om ta kontakt igen. 

 

”Jag blev jättedåligt bemött av Ungdomsmottagningen, när jag var 21 

eller nåt…du är alldeles för gammal för att gå hit…du får gå till en vanlig 

vårdcentral” (Kvinna 25 år). 

 

”Jag för övrigt, skulle boka en tid, via deras nätsite, men de hörde aldrig 

av sig. Jag skickade in ett ärende, jag skulle vilja komma och kolla mig 

och så fick jag aldrig svar.” (Man 26 år). 

 

I fokusgrupperna i de större städerna diskuterades det mycket om att testa sig och 

framför allt möjligheten till självtest. De påpekade att test var något de tyckte var bra 



  
 

18 

och att de gärna skulle se flera typer av självtest. Självtesten tas upp som något positivt 

eftersom det ger möjlighet till anonymitet.  

 

”…men faktiskt, höjer dom den faktorn att alla kontrollerar sig, jag tror 

att det är rätt många som drar sig för det…man ska ringa dit och boka tid, 

å vad händer då, nä det vågar jag inte.” 

”Anonymiteten är bra!” (Man 25 resp. 26 år) 

 

De tog även upp hur viktigt det var att det ska vara lätt och smidigt att komma i kontakt 

med sjukvården, i de fall då behovet fanns. Att behöva boka tid upplevs osmidigt, 

däremot så efterfrågades dropp-in tider. Det får heller inte kosta för mycket att testa sig, 

några informanter uttryckte att kostnaden skulle kunna vara en orsak till att inte testade 

sig. 

 

”Dropp-in tider borde finnas mer, för jag tror det gör det enkelt för folk.” (Kvinna 23 

år). 

 

8.2.2 Inställning hos individen 
 

Vad det gäller attityder märktes det en skillnad mellan fokusgrupperna beroende på om 

de bodde i en större stad eller i mellanstor svensk stad. I de grupperna som kom från en 

större stad fanns en mer lättsam attityd till STI och framför allt till klamydia, både på 

hemmaplan och under en resa. Genomgående för de fem grupperna var att det fanns en 

medvetenhet kring vad klamydia var och hur det smittade. Flera informanter uttryckte 

att de inte funderade så mycket över konsekvenserna av en infektion och att det kändes 

osannolikt att få en hiv-infektion eller annan STI. 

 

”50 % av alla man känner har haft klamydia, man vet att det är en 

penicillinkur på en vecka och så är det över. Då tänker man att det inte 

spelar så stor roll.” (Man 26 år). 

 

”Du menar att det är större chans att vinna på Lotto än få hiv då…?” 

”Ungefär samma.” (Man 25 resp 26 år). 

 

Generellt fanns attityden att det yttersta ansvaret ändå var individens eget. Att de var 
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tillräckligt gamla och borde ha tillräcklig kunskap om området för att agera där efter. 

Samtidigt ville de gärna få en påminnelse och de upplevde att det var länge sedan de fått 

någon information. 

 

”Sen är man ju ändå 20 år, så det ligger ju på eget ansvar.” (Kvinna 21 

år). 

 

”Fast jag tror man behöver en remainder” 

”Bli påmind..” 

”Ja, jag tror det, för jag tror i vår ålder är man väldigt slarvig och tänker 

inte på det.” (Kvinna 23 resp 25 år). 

 
I alla grupperna fanns en medvetenhet om att inställningen till oskyddat sex och ens 

eget agerande förändrades vid en resa. Samtidigt som de hade uppfattningen att det 

fanns ökade risker med oskyddat sex i andra länder, så uttryckte de också att 

hämningarna minskade under många resor.  

 

”Jag tänker mig att många som åker iväg långt, får nån sån här, nu är jag 

i en frizon. Sverige är borta nu….Det som händer här stannar här.” (Man 

23 år). 

 

Vad det gäller inställning till att skydda sig med kondom vid tillfälligt sex, så uttryckte 

flertalet av de unga vuxna att det berodde mycket på vilket sammanhang de befann sig i. 

Vid tillfälliga förbindelser här hemma i Sverige så upplevde de att det inte var lika 

viktigt att skydda sig mot STI, utan bara mer mot graviditet. Likaså hade det betydelse 

beroende på vilken utlandsresa de gjorde, om det var en längre vistelse eller en 

charterresa. Vid längre utlandsresor, oberoende om det var för studier eller en back-

packing resa, så blev beteendet mer likt det man hade hemma.  

 

”Jag tänker också… när man är borta under en längre tid, blir det mer 

som hemma och skyddar man sig inte hemma, vad är det som säger att 

man ska skydda sig där, även om det är ett annat land.” (Kvinna 24 år). 

 

I flera av grupperna framkom det att de inte alltid använde kondom, utan många gånger 
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medvetet struntade i att använda det. Orsaken till detta kunde dels bero på att det inte 

upplevdes acceptabelt eller att det kändes pinsamt. Det kunde även bero på att det inte 

upplevdes som att den sexuella upplevelsen blev lika bra med kondom, att det var 

tråkigt att använda. 

 

”Jag kan känna att det är, känns lite tabubelagt att använda kondom, det 

känns som om att det ska man inte använda.” (Man 23 år). 

 

”…kondomer, det är ju sånt man får med i goodiebags numera, så den 

grejen är  inte lika pinsam längre….men det är ju lika trist att använda.” 

(Man 26 år). 

 

Det fanns skillnader bland informanterna beroende på anledningen till resan, hur mycket 

information de kände att de hade önskat. En del informanter hade rest tillsammans med 

sin familj och upplevde att de inte hade haft så mycket behov av information, medan 

andra hade rest med kompisar och då hade önskat mer information och mer kunskap om 

STI. Flera poängterade att informationen måste styras av syftet med resan.  

 

”Egentligen spelar det nog ingen roll vart man åker, utan vem man åker 

med i så fall.” (Kvinna 21 år). 

 

”Större risk ifall man åker med ett tjejgäng och bara ska ut och festa.” 

(Kvinna 21 år). 

 

Om resan sker i kompisgäng så fanns det en större risk att det blev mer alkohol och mer 

festande. Och att trycket från gruppen påverkade. Informanterna tog själva upp att 

alkoholen påverkade ens förmåga till bedömning.  

 

”Åker man på en utlandsresa med tjejkompisar eller killkompisar flödar det ju rätt 

mycket och då kanske man inte har det tänket över huvudtaget.” (Kvinna 28 år).  

 

 

8.2.3 Kunskap och skrämsel genom konkret information 
 

Det framkommer att flera av informanterna var osäkra på hur STI smittar, om det 
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smittar på andra sätt än via sexuellt umgänge. Om den allmänna informationen hade 

varit mer utförlig så hade de känt sig tryggare även inför sin utlandsresa.  

 

”Det kanske är mer information om sjukdomarna man behöver för att 

fatta hur farligt och allvarligt det är med tex hiv.” (Kvinna 20 år). 

 

Några av killarna ansåg sig ha god kunskap inom området, samtidigt som de var osäkra 

på konsekvenserna av en smitta, medan tjejerna kände sig mer osäkra, både när det 

gällde själva STI, smittvägarna och konsekvenserna. Både informanter som uttryckte 

brist på kunskap och de som ansåg sig ha god kunskap, önskade tydlig information i 

form av statistik. De tyckte att det skulle vara bra att inför en resa få reda på incidensen 

av STI och hiv i det land de skulle åka till. 

 

”Men det är ju jätteviktigt att veta hur stor procent i det landet man ska 

till som har den sjukdomen.” (Kvinna 23 år). 

 

”Att belysa om det finns, hur stort problemet är, hur stor risken är.” (Man 

26 år). 

 

För att ta till sig informationen sa flera grupper att det skulle ha effekt om de fick 

information som de blev lite skrämda av. Det hade varit bra om de fått ta del av kunskap 

som fått dem att reflektera och tänka. De tror att skrämseltaktik kunde fungera bra till 

deras målgrupp och att det var lättare att komma ihåg och tänka sig för om man blivit 

skrämd av fakta. 

 

 ”Släng det i ansiktet på en så man blir chockad!” (Kvinna 21 år). 

 

”Nu i vår ålder tycker jag att man ska skrämmas, men jag tror inte man 

ska göra det i åttan för då är det så overkligt och då skrattar man nästan 

bara åt det.” (Kvinna 21 år). 
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9 Diskussion 
 

9.1 Metoddiskussion 
 

Vårt syfte var att beskriva erfarenheter av och attityder till information om STI så därför 

valdes en kvalitativ metod. Den kvalitativa metoden är en lämplig metod för att 

undersöka erfarenheter, förhållningssätt, förståelse och synpunkter i miljöer där flera 

människor interagerar (Malterud, 2009). Som insamlingsmetod valdes 

fokusgruppsintervjuer framför personliga intervjuer, eftersom fokusgrupper kan skapa 

ett öppnare klimat och hitta nya infallsvinklar (Kitzinger, 2005), vilket vi som forskare 

ansåg var värdefullt för studien. Det kan i fokusgrupper även föras en annan 

kommunikation än den verbala (Ludvigsson, 2002), vilket gav oss forskare möjlighet att 

analysera även detta resonemang. En fokusgrupp erbjuder också en viss anonymitet, 

vilket kan få deltagarna att slappna av och våga framföra sina åsikter. Nackdelen kan 

vara att den sociala kontrollen kan hindra att olikheter i attityder och erfarenheter 

kommer fram (Ludvigsson, 2002). 

 
9.1.1 Urval 
 

Eftersom arbetet är en del av ett större projekt så är redan inklusionskriterierna 

förutbestämda. Inklusionskriterierna för urvalet har valts ut i enlighet med de 

riskgrupper som finns identifierade att smittas med STI (Smittskyddsinstitutet, 2010). 

Det visade sig vara svårt att rekrytera deltagare till fokusgrupperna i åldrarna 20-29 år 

som varit utomlands det senaste året. Den initiala planen att be barnmorskan på 

ungdomsmottagningar att rekrytera intresserade deltagare visade sig inte fungera. Bäst 

respons att hitta informanter var genom idrottsföreningar och genom personliga 

kontakter. Forskarna kunde på så sätt själva informera om studien i de grupperna och ha 

en direkt kontakt med intresserade deltagare. Snöbollsrekrytering visade sig också vara 

effektiv. Eftersom informanter rekryterats genom idrottsföreningar, personliga kontakter 

och genom snöbollseffekten, så har grupperna till stor del bestått av personer som 

känner varandra. Detta kan givetvis ha påverkat resultatet negativt genom att deltagarna 

har inbördes relationer som kan ha påverkat gruppdynamiken. Ämnet som har berörts i 

intervjuerna har kunnat upplevas som känsligt och privat. Författarna upplever dock att 

det varit positivt att deltagarna har känt varandra, vilket gjort att de lättare kunnat 

öppnat sig och talat fritt om ett ämne som är känsligt. Deltagarna i studien bestod av 
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dubbelt så många tjejer som killar. Forskarna tror inte att resultatet påverkats av att 

fördelningen varit ojämn, eftersom liknande erfarenheter och attityder till information 

vid utlandsresa kommit fram i både tjej- och killgrupperna. Skillnader har däremot 

funnits mellan grupperna beroende på om de varit från en större eller medelstor stad. 

Resultatet kan därför ha sett annorlunda ut med en annan fördelning geografiskt. 

 

En av grupperna bestod av personer som arbetar eller studerar inom vårdvetenskap, 

detta kan ha påverkat deras reflektioner. Författarna har valt att ta med deltagare från 

både större städer och en medelstor stad för att få en större bredd.  

 

9.1.2 Datainsamling 
 

I en intervju deltog endast tre informanter, vilket anses vara för lite för att vara optimalt 

för fokusgruppintervjuer (Malterud, 2009). Intervjun valdes att ändå tas med i studien 

eftersom forskarna ansåg att den tillförde betydande information och att materialet på så 

sätt blev mättat. 
 

Upplevelsen av de fem fokusgrupperna var att det var en uppsluppen och avslappnad 

stämning med mycket skratt. En bidragande orsak till det kan troligen bero på att 

deltagarna känner varandra väl som barndomskompisar, vänner i idrottsföreningar eller 

genom studier. Forskarna anser att detta gett utrymme att närma sig känsliga ämnen 

som sexuella relationer och STI eftersom deltagarna har haft förtroende för varandra. 

Informanterna har vågat öppna sig och framföra sina åsikter och synpunkter även om de 

inte stämt överens med övriga deltagares. Detta har givit upphov till intressanta 

diskussioner och kreativa idéer. 
 

Val av lokal för intervjuerna bestämdes av deltagarna i fokusgrupperna. Intervjuerna har 

skett både i hemmiljö och på café. Eftersom val av lokal för intervjuerna gjorts av 

informanterna själva bör de ha känt sig trygga i den valda miljön, vilket är viktigt för att 

diskussionerna ska kunna bli så öppna som möjligt (Wibeck, 2010). En av intervjuerna 

gjordes på café. Detta kan ha haft en negativ inverkan på resultatet eftersom miljön inte 

är ostörd på ett café och det kan ha inneburit att informanterna hämmats i 

diskussionerna. Upplevelsen av den intervjun var dock att deltagarna kände sig hemma 

på caféet och att det var en miljö som de var vana att sitta i och diskutera känsliga 

ämnen som sex och relationer. 
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Forskarna har turats om att inta roll som moderator respektive observatör. Två av 

intervjuerna har utförts av annan person än forskarna, vilket kan ha påverkat arbetet. 

Eftersom likvärdig information kommit fram i samtliga intervjuer och att intervjuerna 

gjordes av handledaren till studien, som är väl insatt i arbetet och ursprungsprojektet, 

ser vi det som en styrka. Moderatorn som ledde intervjun hade till uppgift att se till så 

att alla fick komma till tals och att diskussionerna höll sig inom ämnesområdet. En av 

forskarna har sedan tidigare erfarenhet av kvalitativ intervju som metod, vilket 

författarna ser som något positivt och som kan bidra till att färre misstag i själva 

intervjutekniken uppstår. En intervjuguide med öppna frågor användes och uppföljande 

frågor ställdes vid behov. Detta ledde till innebördsrikedom och djup och bredd i 

intervjuerna vilket stärker studiens trovärdighet (Malterud, 2009). Forskarna upplevde 

att det ibland var svårt att få informanterna att hålla sig till ämnesområdet och att 

diskussionerna varit livliga och uppsluppna. Detta kan haft negativ inverkan på 

resultatet eftersom materialet blivit svårare att analysera beroende på att intervjuerna 

blivit längre och mer ofokuserade. Det kan även haft negativ påverkan att 

diskussionerna till viss del berörde inställning och erfarenhet av preventivt arbete av 

STI rent allmänt och inte i samband med resa. Det kan dock haft positiv inverkan på 

resultatet att inte styra intervjuerna så mycket, eftersom det gett upphov till nya idéer 

och infallsvinklar. Informanterna har själva ofta återvänt till ursprungsfrågan. Forskarna 

är medvetna om att graden av styrning också kan ha påverkats av vem som var 

moderator och gruppens inre dynamik. Observatören har haft som uppgift att notera och 

skriva ner moment och förhållanden som inte märks på inspelningen. Denna icke 

verbala kommunikation har haft betydelse i analysen av datamaterialet och är en viktig 

komponent för forskaren i fokusgruppsintervjuer (Ludvigsson, 2002). 
 

9.1.3 Analys 
 

Innan analysarbetet började har författarna studerat litteratur kring kvalitativ 

innehållsanalys för att vara väl insatta i metoden. Detta för att kunna ha en så hög 

kvalitet som möjligt på studien. Det inspelade materialet delades upp mellan forskarna 

och transkriberades. Materialet har bitvis varit svårt att transkibera på grund av att 

deltagarna pratat samtidigt och i den intervjun som gjordes på cafè förekommer 

störande ljud. Risken är att information därmed har missats. Därefter läste båda 

forskarna igenom de fem intervjuerna flera gånger var för sig. Detta för att kunna fånga 
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helheten och reflektera över textens huvudsakliga innehåll (Graneheim och Lundman, 

2004). Innehållsanalysen gjordes tillsammans för att öka tillförlitligheten i resultatet. 

Genom samspelet under intervjun blir forskaren till en kvalitativ studie medskapare till 

texten, därför blir resultatet av en intervjustudie inte oberoende av forskaren (Lundman 

och Hällgren Graneheim, 2008). Under hela processen med bearbetning av materialet 

från transkribering till analys sker tolkning av materialet. Det är också en tolkningsfråga 

vad som är generella uttalanden och vilka som är personliga. Under intervjuerna 

framkom berättelser och åsikter som i hög grad var personliga. Forskarna anser att detta 

stärkte och berikade materialet (Wibeck, 2010). Eftersom författarna inte gjort två av 

intervjuerna och endast transkriberat dem finns det en risk att delar av betydelsen har 

förvanskats eller gått förlorad. I en intervjusituation är det viktigt att ha med sig att det 

föreligger alltid en viss risk för missförstånd mellan forskaren och informanten 

(Malterud, 2009). Författarna anser att den latenta kvalitativa analysmetoden passade 

väl för bearbetning av materialet. 

Genom att ha beskrivit urval, deltagare, datainsamling och analysmetod har forskarna 

givit läsaren möjlighet att bedöma giltigheten i tolkningarna. För att läsaren ska få en 

chans att bedöma giltigheten är det bra med citat som stärker resultatet. Det är läsaren 

som avgör om studiens resultat är överförbart eller inte, men författaren har skapat 

förutsättningar och gett förslag på studiens överförbarhet. En noggrann beskrivning av 

metoden är gjord för att läsaren ska kunna avgöra om resultatet är överförbart på andra 

grupper och sammanhang (Graneheim och Lundman, 2004). 
 

Arbetet med analys av materialet är inte en linjär process, utan ett arbete som går fram 

och tillbaka. Den transkriberade texten bör ses i sitt sammanhang och informanternas 

berättelser påverkas av deras historia och livsvillkor och även vilket kulturellt 

sammanhang de befinner sig i (Graneheim och Lundman, 2004). Sammansättning på 

grupperna kan ha betydelse för diskussionens inriktning. Eftersom grupperna i studien 

hade olika sammansättning så förekommer individuella skillnader. Genom att försöka få 

olika sammansättningar i grupperna där både killar och tjejer inkluderas så anser vi att 

studiens överförbarhet påverkas positivt. Graneheim och Lundman (2004) menar att 

överförbarheten kan stärkas genom ett varierat urval. Flera resonemang som förs var 

lika i alla eller flera av grupperna vilket stärker trovärdigheten av resultatet i studien. 

Resultatet visade att intervjuerna har handlat om valda frågeställningar. Meningen var 

att finna attityder och erfarenheter och utveckla idéer till vidare studier. 
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I alla grupperna fanns en känsla av samförstånd att diskussionen tillhörde gruppen och 

att det som berättades där inte skulle föras vidare. Det var bra stämning i grupperna och 

en hög grad av tillit vilket gjorde att deltagarna vågade öppna sig.  

 

 

9.2 Resultatdiskussion 
 

I resultatet framkommer två huvudteman och fem kategorier som svarar på syfte och 

frågeställningar.  
 

Genomgående för alla deltagare i fokusgrupperna var att de upplevde att det fanns 

brister i informationen om STI inför en utlandsresa. Flertalet har inte alls kommit i 

kontakt med något förebyggande arbete specifikt inriktad mot resande. Informationen 

om STI som de mött har varit mer generell. Det kan verka anmärkningsvärt att 

målgruppen i denna studie i sådan liten grad har mött information om STI med tanke på 

att unga vuxna och utlandresenärer tillhör riskgrupperna för att smittas 

(Smittskyddsinstitutet, 2010). Frågan är hur och var denna information ska ges? Hur ska 

unga vuxna 20-29 år komma i kontakt med preventivt arbete inför en utlandsresa? 

Oavsett om informanterna anser sig ha goda kunskaper om området eller upplever att de 

inte vet så mycket, så önskar de flesta att få tillgång till information inför en resa till 

annat land. Idag finns en bra organisation för ungdomar så att de kan börja sitt sexuella 

liv under så trygga former som möjligt, tex med Ungdomsmottagningar och sex -och 

samlevnadsundervisning (Forsberg, 2010). Däremot visar denna studie att det verkar 

vara en brist på organisation för målgruppen i studien, unga vuxna, för att kunna få 

information och stöd i sitt forsatta sexuella liv. Det behövs en utarbetad organisation för 

information och dialog även efter ungdomstiden. Deltagarna i studien uppger att de vill 

veta mer och är öppna för preventivt arbete. Detta överensstämmer med tidigare 

forskning som visar att det preventiva arbetet är viktigt för att stärka de salutogena 

personlighetsdragen, som nyfikenhet på STI, viljan att fördjupa sina kunskaper på 

området och att använda sig av humor  för att nå ut med information. Dessa egenskaper 

är viktiga att ha för att påverka de faktorer som är hälsobefrämjande (Morducci och 

Sobel, 2004). Andra faktorer som är hälsobefrämjande är att de unga vuxna vid en 

utlandsresa kan förutsäga och vara beredda på de stimuli som de utsätts för och för att 

på så sätt lättare kunna hantera dessa med så stor kontroll som möjligt vilket 

överensstämmer med Antonovskys (2005) begrepp KASAM.  



  
 

27 

 

Vårt resultat visar att den personliga kontakten är viktig för den målgrupp som studien 

innefattar och att den personliga kontakten gärna får vara ett personligt möte. Tidigare 

studier, där målgruppen varit yngre, visar att ungdomarna hellre vill ha kontakt via nätet 

(Tikkanen, Abelsson och Forsberg, 2011). Eftersom det är en lite äldre målgrupp så 

märks det tydligt att de inte är intresserade av att få undervisning om STI, utan de 

önskar en dialog med kompetenta personer som kan ge dem en fördjupad kunskap. 

Framför allt killarna i studien efterfrågar en dialog som lockar till nyfikenhet. Det har 

även visat sig i tidigare forskning att preventiva åtgärder behöver anpassas till individen 

för att få bäst effekt. Råden behöver se olika ut beroende på resans typ, längd och 

destination (Ansart et al., 2008). Enligt lag är hälso- och sjukvården skyldig att ge 

information som är individuellt anpassad och och den ska ske med respekt för den 

enskilda människan (Hälso- och sjukvårdslagen, 1982). I lagstiftning och tidigare 

forskning tydliggörs att preventivt arbete ska individanpassas. Flera av informanterna i 

denna studie upplever att när de har sökt kontakt för information om STI inför en resa 

så tillhandahålls de med information efter ett redan förutbestämt koncept. För att kunna 

uppnå samhällets mål att minska förkomsten av STI genom ökad kunskap (Ramström 

och Langmo, 2008), måste samhället anpassa sin information efter hur unga vuxna idag 

vill ha informationen. Problemet är vilka som bär ansvar för att informera och arbeta 

med förebyggande arbete. Offentlig sektor, som hälsovård och skola är naturliga 

instanser för detta arbete (Forsberg, 2010). Målgruppen i denna studie har däremot 

ingen självklar knytpunkt med offentlig sektor, utan resultatet visar att de efterfrågar att 

andra aktörer står för det preventiva arbetet och informationen. Det kan vara 

researrangörer, de som ansvarar för utlandsutbyte som universitet eller privat företag 

och hela den mediala sektorn med reklam, internet och sociala medier. Alla deltagare i 

fokusgrupperna i vår studie var överens om att det yttersta ansvaret var individens eget, 

men de ville gärna bli påminda och få ta del av information utan att aktivt ha sökt den. 

Forskarna anser att samhället sammantaget borde ha ett ansvar att tillgodose detta 

behov. 
 

Killarna i vår studie tyckte inte att broschyrer var ett bra sätt att få ut informationen på, 

däremot kunde tjejerna tänka sig att få broschyrer i samband med det personliga mötet 

som tex vid vaccination inför resan. Ett par av tjejerna tyckte att det var pinsamt att 

plocka informationen själv från broschyrställ. Det visar hur normer och värderingar kan 

ha stor betydelse för hur vi beter oss och hur vi agerar i olika situationer 
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(Socialstyrelsen, 2011). STI kan fortfarande vara svårt att prata om och diskutera, det är 

ett känsligt och privat område. Forskarna anser att broschyrställ i allmänna lokaler kan 

vara ett bra forum att nå ut med information till den individ som inte önskar prata med 

någon, men om broschyrerna bara finns att tillgå i allmänna rum, så kan det innebära att 

en del personer inte vågar ta del av dem. Den informant som upplevde det olustigt att 

plocka till sig broschyrer i åsynen av andra, påpekade att det hade varit bättre att få 

materialet direkt av tex personal på vaccinationsmottagning. Vi anser att detta kan vara 

ett bra tillfälle att prata om STI och öppna upp för dialog och kunna ge information 

individanpassat och med respekt för personens integritet. Det har framkommit i 

resultatet att det har betydelse hur skriftlig information ser ut, den behöver vara 

tilltalande för att locka till läsning. Unga vuxna lever idag i ett ständigt medialt brus. I 

vår studie är de medvetna om att det kan vara svårt att nå ut med information i detta 

ständiga brus. Ändå påpekar de att sociala medier är ett viktigt forum för deras 

målgrupp och att det forumet är användbart för att nå ut med information. Forskarna 

anser att det är tydligt att samhället behöver utarbeta nya kanaler för information som 

passar den här målgruppen. Det är viktigt att informationen sticker ut så att deras 

uppmärksamhet fångas. Reklam i de flesta typer av medier är något som deltagarna kan 

lägga märke till, om den är tillräckligt bra. Likaså upplever deltagarna att de kommer 

ihåg den bättre när reklamen upprepas och återkommer regelbundet. Det har fått några 

av informanterna att tex bli uppmärksamma på vaccinering inför en resa. Detta resultat 

visar också hur viktigt det är med upprepning. 
 

I studien av Matteeli och Carosi (2001) kommer det fram att en bidragande orsak till att 

STI sprids är att människor reser allt mer idag. Orsakerna till utlandsresor varierade 

bland våra informanter. Något som togs upp i de flesta grupperna var önskan om att få 

information om STI, vilka ökade risker och konsekvenser som fanns i just det land som 

de skulle åka till. Informationen skulle kunna ges när de bokade resan eller genom 

reseagenturen. Informationen fick gärna vara i form av statistik, där det var tydligt och 

klart hur vanligt förekommande STI var i varje land. Detta överensstämmer med 

Smittskyddsinstitutet (2010) som poängterar att det är av stor vikt att resenärerna får 

information om de ökade smittriskerna utomlands och att det förebyggande arbetet till 

utlandsresenärer behöver utvecklas i enlighet med den nationella strategin. De unga 

vuxna i studien upplever att attityderna till oskyddat sex och beteendet kan ändras vid 

en utlandsresa. Trots uppfattningen om de ökade riskerna med oskyddat sex i andra 
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länder så upplevde flertalet att hämningarna minskade vilket de trodde kunde bero på 

alkoholen och att den sociala kontrollen minskade. Vilket överensstämmer med studien 

av Matteeli och Carosi (2001). Den studien visar även att det finns ett ointresse för 

prevention hos vaccinationskliniker, vilket också stämmer med det som deltagarna i 

denna studie upplevt. Däremot säger flera av informanterna att rätt typ av information 

skulle kunna få dem att tänka efter, information som är riktad mot dem som individer 

och anpassad efter det resmål de ska till. Framför allt påpekar de deltagare i studien som 

varit på utbytesresor eller arbetat utomlands att riktad information hade varit positivt. 

Det har också visat sig i studier att andelen av resenärerna som har tillfälligt sex ökar ju 

längre vistelsen varar (Matteeli och Carosi, 2001). Därför anser forskarna att preventivt 

arbete till denna grupp är extra viktigt.  
 

Tjejgrupperna poängterade att det var viktigt att inte bli kränkt i samband med 

informationen och att personen som informerade inte skulle ha förutfattade meningar 

om syftet med resan.  Deltagare i alla fem grupperna hade erfarenhet av att det var svårt 

att komma i kontakt med rätt instans när de tex skulle testa sig. Det var svårt att veta 

vart de skulle vända sig och när de väl kommit i kontakt med personal så upplevde de 

ett dåligt bemötande. På så sätt har de påverkats negativt i sin inställning till prevention 

då de upplevts sig kränkta, nekats tid eller blivit hänvisade någon annanstans. Detta 

visar på hur en vårdgivare negativt kan påverka en patients beteende, istället för att 

stärka individens känsla av egenkontroll (Laverack, 2007). Otillgängligheten och sättet 

de blivit bemötta på är något som forskarna för denna studie reagerat starkt på. Det är 

viktigt att det finns ett väl fungerande system så att de unga vuxna inte låter bli att ta 

kontakt. Flertalet av de unga vuxna i vår studie väljer att strunta i att testa sig på grund 

av kostnaden och svårigheter att ta kontakt. Detta strider mot Smittskyddslagen 

(2004:168) där det står att all testning och behandling mot STI ska vara kostnadsfri. 

Trots otillgängligheten var de flesta av deltagarna i vår studie väldigt positiva till att 

testa sig, men hade velat att det skulle vara enklare och gärna att självtesten som skickas 

efter på nätet hade omfattat fler sjukdomar än klamydia. Självtesten blir en sekundär 

prevention där det handlar om att tidigt upptäcka en smitta för att förhindra negativa 

konsekvenser som tex smittspridning. Den primära preventionen verkar vara svårare att 

uppnå när det gäller målgruppen unga vuxna då det gäller att förhindra risken för smitta, 

sjukdom eller ett riskfyllt beteende (Socialstyrelsen, 2011). De vet om att det finns en 

risk att bli smittad och att de har ett riskfyllt beteende, men ändå ändrar de inte sitt sätt 
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att vara. För att på lång sikt kunna påverka livsstilen i en hälsosam riktning behöver 

klyftorna mellan vetenskapens beräkningar om risker och allmänhetens syn på vad som 

är riskabelt redas ut (Pellmer, Wramner och Wramner, 2012).  
 

Det visade sig vara skillnader på attityder beroende på om informanterna bodde i en 

större stad eller mellanstor stad. De grupperna som bodde i större städer hade en 

lättsammare inställning till framförallt klamydia. Detta överensstämmer med just 

beteende- och attitydförändringar som är en av orsakerna till att klamydia ökar i 

samhället enligt Socialstyrelsen (2009). Det fanns en medvetenhet hos alla fokusgrupper 

kring klamydia, hur det smittade och vad det står för. Däremot hade de inte lika bra 

kunskap om konsekvenserna. Andra STI hade de mindre kunskap om, men det var 

också något som de trodde var högst osannolikt att de skulle råka ut för. Liknande 

resultat har framkommit i tidigare studier, just att uppfattning hos många unga är att det 

går lätt att behandla STI och att om de skulle bli smittade så är det inget som kommer 

att påverka dem. För att få en större medvetenhet och en ökad användning av kondom 

krävs det att ungdomarna är medvetna om konsekvenserna och riskerna med STI (de 

Visser, 2005). Genom att påverka på både grupp- och individnivå uppnås bäst resultat 

(Pellmer, Wramner och Wramner, 2012). För att det ska gå att rikta in sig på ett 

preventivt och hälsofrämjande arbete behöver det finnas en förståelse för varför 

människor utsätter sig för risker trots vetskapen om dem (Socialstyrelsen, 2011). I och 

med att det idag inte finns så mycket forskning på unga vuxna är det svårt att veta hur 

samhället ska kunna möta den här målgruppen. Därför tycker forskarna till denna studie 

att detta är ett viktigt ämne som behöver lyftas upp. Det har även kommit fram i vår 

studie att det finns en nyfikenhet och ett intresse för ämnet STI.  
 

Det sammantagna intrycket av intervjuerna i denna studie är att de unga vuxna känner 

sig relativt trygga med sitt sexliv, oberoende om de är på hemplan eller utomlands. De 

har grundläggande kunskaper om STI, men de vill gärna veta mer. De har också en 

öppen attityd till att förändra sitt beteende utifrån dialog men inte förmaningar. Även 

om deltagarna i intervjuerna nyligen varit utomlands, så upplever de inte att de fått ta 

del av förebyggande arbete inför resan. För att de ska bli uppmärksamma på 

information krävs att den är inriktad mot dem som personer och att det involverar det 

land eller resmål som de ska resa till. Forskarna till ovanstående studie inser att detta är 

det svåra med prevention till denna målgrupp. Det krävs förebyggande arbete med 

kvalitet, som har humor och har förmåga att bryta igenom det brus av information som 
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vi dagligen bombarderas av. Vid ett personligt möte krävs mycket av den som ska ge 

informationen, att kunna möta dessa unga vuxna, som ska resa utomlands, med 

kompetens, nyfikenhet och beredskap på en rolig dialog. 
 

10  Konklusion 
 
För att unga vuxna, 20-29 år, ska bli motiverade att ta del av och på egen hand söka 

information och tillgodogöra sig förebyggande arbete kring STI och utlandsresor, 

behövs de mötas och bemötas på ett annat sätt än vad som görs idag. Det är en 

målgrupp som har kunskap om STI, men inte alltid djup kunskap och inte om dess 

konsekvenser. De behöver bli mötta på ett jämlikt plan och med dialog, istället för 

traditionell undervisning. Det är också viktigt att information anpassas efter vem som 

ska ta emot den och beroende på hur resan kommer att se ut. Det är en grupp som är 

svår att nå ut till eftersom det inte finns några självklara forum. De sociala medierna och 

ny teknik känns som naturligt att använda sig av tillsammans med det personliga möten. 

Tillgänglighet för rådgivning och möjlighet att testa sig behöver vara bra och smidig. 

Det ska kunna göras både anomynt och vid personligt möte. Variation, flexibilitet och 

kreativitet är något som efterfrågas av denna målgrupp. 

 

10.1 Studiens betydelse  
 

Resultatet från denna studie kan hjälpa till med att öka kunskapen kring vilken 

prevention som kan behövas för att minska smittspridning av STI. Vår förhoppning är 

att denna kunskap ska kunna leda till förbättringar i det preventiva arbetet med unga 

vuxna som planerar att resa utomlands och att andelen som smittas vid utlandsresa då 

kan minska. Studien skulle därmed kunna innebära vinster både för individen och för 

samhället.  

 
 

10.2 Förslag på fortsatt forskning 
 
Det finns inte mycket studier gjorda på det preventiva arbetet gällande STI i samband 

med utlandsresa. För att kunna förbättra det preventiva arbetet krävs en större kunskap i 

hur de unga vuxna önskar få denna information. Ovanstående studie är bara början på 

det forskningsområdet. Vi anser att det behövs fler och mer djupgående studier på 

preventivt arbetet till unga vuxna i samband med utlandsresa. Det finns även få studier 
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gjorda på unga vuxna i allmänhet när det gäller STI. Vidare anser vi att forskningen bör 

inkludera andra åldersgrupper eftersom samhället och beteendet har förändrats. Det 

skulle också vara intressant med forskning runt preventivt arbete i nya medier, som 

internet och sociala medier.
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I 
 

Bilagor 
 

Bilaga 1 
  

Härmed tillfrågas du om att delta i en i en intervju som handlar om din inställning 

till, och dina erfarenheter av, förebyggande arbete mot sexuellt överförbara 

infektioner inför utlandsresa. 

 

Varför görs undersökningen? 

Vi är en forskargrupp vid Linnéuniversitetet i Kalmar som är intresserade av att veta 

mer om vad unga vuxna (20-29 år) har för erfarenheter av förebyggande arbete mot 

sexuellt överförbara infektioner inför utlandsresor, och vad denna grupp har för 

inställning till sådant arbete. Genom att undersöka hur unga vuxna upplever 

informationen de fått (eller inte fått) inför en utlandsresa hoppas vi kunna bidra till att 

framtida ansträngningar anpassas bättre till denna grupp och på så sätt minska 

smittspridningen av sexuellt överförbara infektioner. Därför är vi även intresserade av 

dina eventuella förslag och idéer på förbättringar som kan göras inom detta område. 

 

Vilka får vara med och hur går undersökningen till? 

Vi kommer att intervjua unga vuxna i åldern 20 till 29 år som har varit utomlands det 

senaste året. Intervjuerna kommer att ske i grupper om ca 4-8 personer, och beräknas ta 

cirka 45 minuter vid ett tillfälle. Gruppen kan bestå av dina reskamrater och dig. 

Intervjuerna kommer att spelas in på band för att senare analyseras. Det är helt frivilligt 

att delta i studien och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att behöva 

uppge anledning. 

 

Hur behandlas data? 

Deltagandet är helt anonymt för dig som person. Inga personnummer eller fullständiga 

namn kommer att registreras och det som du berättar kommer inte att gå att härleda till 

dig. Eventuella uttalanden som kan avslöja din identitet kommer inte att användas. 

Endast forskargruppen kommer att ha tillgång till materialet som kommer att analyseras 

och därefter presenteras i en vetenskaplig rapport. 

 

Kan du (tillsammans med dina resekamrater?) tänka dig att bli intervjuad för detta 



  
 

II 

projekt? Kontakta Anja Brander och Kristina Kämpargård så bokar vi in en tid för 

intervju! 

 

Kontaktperson 

Anja Brander och Kristina Kämpargård, barnmorskestudenter, Institutionen för hälso- 

och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet, Kalmar. 

Telefon Anja 073-933 25 70 eller Kristina 070-937 01 70. 

E-post: ab222dx@student.lnu.se ,  kk222dh@student.lnu.se 

 

Ansvarig för undersökningen 

Marie Oscarsson, barnmorska, fil. dr., lektor. Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, 
Linnéuniversitetet, Kalmar. Telefon 070 3234243. E-post: marie.oscarsson@lnu.se 
 



  
 

III 

Bilaga 2 
                                      

 

 

Dagens datum:………………..       Ålder:………………….. 

Resmål:…………………………   Reslängd:…………………… 

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

  

Resesällskap: 

Ensam      Partner      Vän/vänner      Familj   Annat ………… 

  

Syfte med resan: 

Arbete    Studier      Nöje        Annat  ………………….. 

  

Jag förstår att mitt deltagande i denna forskningsstudie är frivilligt och att jag när som 

helst kan avbryta mitt deltagande utan att behöva ange skäl. Jag vet även att resultatet 

från denna undersökning kommer att presenteras i form av vetenskaplig rapport men att 

mitt deltagande är anonymt och att det inte kommer gå att härleda särskilda uttalanden 

till mig som person. 

  

Härmed intygar jag att jag har informerats om studien, fått tillfälle att ställa frågor, fått 

dem besvarade och jag samtycker till deltagande i studien. 

  

Namnunderskrift…………………………………….………………………………… 
 



  
 

IV 

Bilaga 3 
   

  

Intervjuguide utlandsresenärer 

  

Kom ni i kontakt med något slags förebyggande arbete mot sexuellt överförbara 

infektioner inför er utlandsresa? 

 

Kan ni ge förslag på bra information? 

Kan ni ge förslag på dålig information? 

 

 

Vad för slags information hade varit bra för just er? 

 

Vilken sorts information om HIV och STI tror ni skulle vara lämpligt att ge inför 

utlandsresor till er som målgrupp? 

 

 

Är det någon som vill tillägga något? 


