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FÖRORD  

Två delstudier 
Dessa två rapporter är ett resultat av ett projekt mellan Linnéuniversitetet i 
Kalmar och Adlongruppen där syftet har varit att öka kunskaperna kring hur 
preventionsarbete mot hiv/STI uppfattas. Målgrupperna för studierna har varit 
unga vuxna, män som har sex med män (MSM) samt utlandsresenärer. Dessa 
är tre av de, av Smittskyddsinstitutet, identifierade grupperna som är särskilt 
utsatta eller sårbara för hiv/STI och som därmed ska få särskild prioritet i det 
preventiva arbetet.  

Delstudie 1: Information man inte kan få för mycket av. En kvalitativ 
intervjustudie med unga vuxna 20-29 år som rest utomlands senaste året. 

Den ena delstudien som fokuserar på unga vuxna utlandsresenärer är en 
kvalitativ studie där underlaget utgörs av personer 20-29 år som har rest 
utomlands upp till 1 år före intervjutillfället. Sammanlagt intervjuades 48 
personer, de flesta i fokusgrupper men även några enstaka enskilda intervjuer 
gjordes. Syftet med intervjuerna var att söka kunskap om dessa unga vuxna 
hade mött något slags preventionsarbete mot hiv/STI inför sin utlandsresa, och 
i så fall vad samt hur de hade uppfattat det. Resultatet analyserades med 
innehållsanalys.  

Delstudie 2: Mycket viktigt, men eget ansvar? En webbaserad kvantitativ 
studie om preventionsarbete riktat mot MSM som rest utomlands senaste året. 

I den andra delstudien har gruppen MSM som rest utomlands senaste året 
fokuserats. Det är en kvantitativ tvärsnittsstudie där datainsamlingen skett 
genom en webbaserad enkät. Underlaget utgörs av svar från 656 MSM som 
rest utomlands senaste året. De fick genom enkäten svara på 25 frågor om sina 
erfarenheter av och attityder till preventionsarbete mot hiv/STI inför 
utlandsresa. Denna studie är i huvudsak deskriptiv och vissa jämförelser har 
gjorts i materialet, som exempelvis åldersfördelning på vilka som nås av 
preventionsarbete och vilka det är som uppfattar det som lätt att hitta 
information. 



I båda delstudierna efterfrågades även vad informanterna/respondenterna 
ansåg var bra preventionsarbete mot hiv/STI inför utlandsresa. Genom ökade 
kunskaper om hur preventionsarbetet som når ut uppfattas av mottagarna så är 
förhoppningen att kunna bidra till att framtida preventionsinsatser kan 
anpassas ännu bättre för målgruppen. Dessa attitydundersökningar kan även 
fungera som grund för framtida interventionsstudier för dessa grupper. 

Finansiering 
Projektet har finansierats av Adlongruppen, samt Forskningsrådet i sydöstra 
Sverige (FORSS). Adlongruppen (www.adlongruppen.se) är en regional 
samverkansgrupp kring hiv-, aids- och STI-frågor. Adlonsamarbetet omfattar 
Landstinget Blekinge, Landstinget Kalmar, Örebro Landsting, Landstinget 
Östergötland, Region Halland, Landstinget Kronoberg, Landstinget Jönköping 
och Landstinget Sörmland och verksamheten stöds av medel från 
Smittskyddsinstitutet. Adlongruppens målsättning är att öka den sexuella 
hälsan och minska sexuell smittspridning i respektive län genom olika typer av 
informations- och utbildningsinsatser.  

FORSS (http://www.fou.nu/is/forss) är ett forskningsråd i sydöstra Sverige 
och ett samarbete mellan Landstingen i Jönköping, Kalmar, Kronoberg och 
Östergötlands län och Hälsouniversitetet i Linköping. FORSS övergripande 
syfte är att åstadkomma en förstärkt regional samverkan inom forskning och 
utveckling – särskilt inom kliniska, patientnära problemområden. FORSS har 
bidragit med finansiering av studien genom startbidrag samt genom 
projektbidrag. 

Ansvariga forskare 
Projektet leds av Marie Oscarsson, barnmorska och lektor i vårdvetenskap 

vid Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitet Kalmar. 
Oscarsson har stor erfarenhet av forskning inom sexuell och reproduktiv hälsa 
och gjort ett flertal kvalitativa studier. Oscarsson har även varit handledare för 
projekt med webbaserade enkäter.  

Anna Qvarnström har ansvarat för datainsamlingen och rapportskrivandet. 
Qvarnström är barnmorska med magisterexamen med erfarenhet av kvalitativa 
studier som fokuserat på sexuellt överförbara infektioner, cervixcancer och 
HPV.  

 
 
 
 
 
 



 

TACK 

Vi vill rikta ett stort tack till samtliga deltagare som genom intervju eller enkät 
generöst delade med sig av sina erfarenheter och tankar kring 
preventionsarbete inför utlandsresa. Tack till Kristina Ingemarsdotter Persson 
på SMI för värdefulla och hjälpsamma kommentarer i samband med enkätens 
utformande, och till Sara Kalucza för hjälp med statistiska formuleringar och 
beräkningar. Även tack till personal på ungdomsmottagningar och 
kontaktpersoner på folkhögskolor och idrottsföreningar i sydöstra Sverige för 
er mycket värdefulla hjälp med rekrytering av informanter.  
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Sammanfattning 
Hela befolkningen omfattas av det nationella preventionsarbetet mot hiv/STI, 
men då vissa grupper är särskilt riskutsatta eller känsliga har dessa fått särskild 
prioritet. Två av dessa grupper är unga vuxna samt utlandsresenärer. Unga 
vuxna har generellt sett ett aktivt sexliv med flera sexualpartners men 
använder kondom i liten utsträckning, vilket gör dem riskutsatta för hiv/STI. 
Resande har visats vara en faktor som höjer riskbeteende och det är vanligt 
bland både kvinnor och män att ha sexuella kontakter utomlands. Samtidigt är 
alkoholkonsumtionen högre och sannolikheten att skydda sig mot hiv/STI 
minskar. Syftet med studien var att genom intervjuer undersöka vilka 
preventiva insatser mot hiv/STI unga vuxna (20-29 år) som rest utomlands har 
varit i kontakt med och hur dessa har uppfattats. Vidare var vi intresserade av 
att veta mer om vad denna grupp hade önskat för slags 
information/intervention om hiv/STI inför sin utlandsresa. Sammanlagt 
intervjuades 48 personer, fördelat på 12 fokusgruppsintervjuer och 4 enskilda 
intervjuer. Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Det 
huvudsakliga resultatet som framkom var att få hade nåtts av någon form av 
preventionsarbete mot hiv/STI inför sin utlandsresa, men att majoriteten 
ställde sig positiva och hade gärna tagit emot mer kunskap. De unga vuxna 
diskuterade det problematiska med att nå unga vuxna utlandsresenärer, då det 
idag går att boka resor på så många olika sätt. Detta kunde förebyggas med 
bättre sex- och samlevnadsundervisning under skoltiden. Ett forum där unga 
vuxna kunde nås var via sociala medier. De önskade kortfattad information, ej 
långa informationsbroschyrer. Unga vuxna önskade mer dialog och personlig 
kontakt än traditionell undervisning inför utlandsresor. De ville veta vart de 
kunde vända sig både inför utlandsresan men även utomlands om de behövde 
hjälp. Vi menar att det är viktigt att utveckla och samordna sex- och 
samlevnadsundervisning under skoltiden och därmed förändra attityden till 
STI och användande av kondom. Ett sätt att nå unga vuxna är att använda 
sociala medier. Ett annat är att vara aktiv med preventiva insatser vid 
gymnasietidens slut då många reser utomlands samt att nå unga vuxna på 
universiteten.   
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BAKGRUND 

Inledning 
Smittskyddsinstitutet har som uppgift att samordna och följa upp det 
preventiva arbetet mot hiv och STI på nationell, regional och lokal nivå. Den 
sexuella smittspridningen kan ha stora konsekvenser för individ så väl som för 
samhälle och arbetet utgår ifrån den av riksdagen antagna propositionen 
Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar 
2005/06:60. Hela befolkningen omfattas av det förebyggande arbetet mot STI, 
men då vissa grupper har funnits vara särskilt utsatta eller känsliga har dessa 
fått särskild prioritet. Dessa grupper är bland annat ungdomar och unga vuxna 
samt utlandsresenärer (Smittskyddsinstitutet, 2010), vilka fokuseras i detta 
projekt. 

Smittad i Sverige respektive utomlands 
Det går att se en ökning av både inhemsk smitta och av smitta förvärvad 
utomlands över det senaste decenniet (Smittskyddsinstitutet, 2012). Klamydia 
är en infektion där största delen av smittan sker på heterosexuell väg och de 
flesta har blivit smittade i Sverige, till skillnad från exempelvis gonorré och 
syfilis där andelen utlandssmittade är hög. År 2011 var medelåldern för 
kvinnor som diagnostiserades med klamydia 22 år och för män 25 år, vilket 
gäller både smittade utomlands och i Sverige. Vanligast var i åldersgruppen 
20-24 år där det gick att se en stor ökning av antalet smittade, medan det 
förelåg en minskning i grupperna yngre och äldre (Smittskyddsinstitutet, 
2012).  

Att sjukdomar som gonorré och syfilis som tidigare var relativt ovanliga i 
Sverige återigen har börjat öka i antal (Smittskyddsinstitutet, 2010) kan delvis 
ses som ett resultat av ett aktivt sexliv, större sexuellt risktagande tillsammans 
med en större geografisk rörlighet (Smittskyddsinstitutet 2010; Croughs, Van 
Gompel, de Boer & Van Den Ende, 2008). Konkurrerande flygbolag håller 



4 

flygpriserna nere och gör semesterresor och internationellt nattliv lättåtkomligt 
för turister som söker en avlägsen problemfri miljö att festa i. 

Unga utlandsresenärer 
Det har förekommit många studier och undersökningar för att kartlägga 
utlandsresenärers sexualvanor (Richens, 2006; Croughs et al., 2008; Bloor et 
al., 1998; Matteelli & Carosi, 2001; Correia et al., 2001; Cabada et al., 2002) 
men studierna som behandlar specifikt ungdomars sexualvanor utomlands är 
få (Bellis, Hughes, Thomson & Bennett, 2004). Gemensamt för dessa studier 
om utlandsresenärer är att det är vanligt med tillfälliga sexuella kontakter 
utomlands både för kvinnor och för män men att det varierar med ålder, typ av 
resa, resmål och reslängd. 

Thomas (2005) beskriver det fenomen som uppstår på semesterresa som att 
det normala beteendet tillfälligt överges. Tiden är knapp och förtroenden 
etableras mycket snabbt i nya relationer vilket leder till fler sexualpartners och 
även att sannolikheten att skydda sig minskar. Bellis och medarbetare (2004) 
fann att brittiska ungdomar på semesterresa till Ibiza i genomsnitt hade lika 
många sexualpartners under semestern (som varade i genomsnitt 10 dagar) 
som de haft under de senaste 6 månaderna före resan. Kvinnor, till skillnad 
från män, använder kondom i större utsträckning vid sexuella kontakter om de 
bedömer sig vara i risk för smitta av STI, men det kan vara svårt att korrekt 
bedöma risken att drabbas av hiv eller en annan STI (Leval et al., 2011). 
Richens (2006) menar att det antagligen föreligger en större risk att smittas av 
en STI genom sex med en promiskuös tonåring än av en hälsomedveten 
prostituerad på en semesterort vid medelhavet. 

Interventioner som har gjorts för att minska överförandet av STI hos 
resenärer har haft tveksam effekt. I en litteratursammanställning av Elwy, 
Hart, Hawkes och Petticrew (2002) går att läsa om svårigheterna att finna 
studier med högt vetenskapligt värde och en fungerande intervention för att 
förhindra spridning av STI hos heterosexuella män. Information om hiv/STI 
och distribuering av kondomer visade sig ej vara effektivt för att förhindra 
smitta eller åstadkomma beteendeförändring enligt Gehring, Widmer, Kleiber 
och Steffen (1998), medan Cappello, Bernard, Jones, Francis och van der 
Vlugt (1991) kunde se en signifikant skillnad i beteende och smitta efter 
enbart information. 

På senare år har information kring säkrare sex inkluderats i den 
hälsoinformation som ges till resenärer inför utlandsvistelser. Där tas 
barriärmetoder upp, men även möjligheten att undvika riskgrupper samt 
riskbeteenden för att minimera smittorisken. Även information om att tidigt 
söka vård vid misstanke om smitta och/eller symtom är av vikt (Richens, 
2006). Baserat på att mäns och kvinnors sexuella beteende skiljer sig åt har det 
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föreslagits att preventiva åtgärder och information ska anpassas därefter, alltså 
vara könsspecifika (Leval et al., 2011; Bloor et al., 1998). 

Richens (2006) kunde i sin litteraturstudie visa att sexuella relationer är 
vanligare inom de yngre åldersgrupperna och bland de som reser ensamma. 
Störst sannolikhet att ha en sexuell relation på resan finns hos de som reser 
som s.k. sexturister. För en betydande del av de som faktiskt har sex under sin 
utlandsvistelse är det något som sker oplanerat (Croughs et al., 2008). 
Ytterligare faktorer som är korrelerade med en ökad sannolikhet för sexuellt 
umgänge under resa är bland annat att vara man, att vara ung, att resa ensam 
eller i grupp –dock ej med fast partner, alkohol- och droganvändande, 
upprepade resor till samma resmål, tidig samlagsdebut och stort antal 
sexualpartners totalt (Richens, 2006). Att de som utsätter sig för risker att 
smittas av STI i större utsträckning utomlands även gör det i hemlandet i form 
av stort antal sexualpartners kan innebära den allvarliga följden att smitta som 
förvärvats utomlands sprids snabbt även i hemlandet (Marrazzo, 2005; Bellis 
et al., 2004). 

Sexualvanor och attitydförändringar 
Unga och unga vuxna använder preventivmedel i relativt hög utsträckning och 
är i många sammanhang upplysta och kunniga om hur de ska skydda sig mot 
STI och graviditet. Trots det har vi i Sverige en hög förekomst av STI som 
talar för ett stort risktagande inom dessa grupper (Häggström-Nordin, 2009). 
Det har skett en attitydförändring i samhället mot en mer liberal syn på sex, 
där sex och kärlek inte nödvändigtvis är sammankopplad. I en svensk 
jämförande studie (Herlitz & Ramstedt, 2005) mellan åren 1998 och 2003 
kunde det påvisas att en ökande andel unga män och kvinnor anser att sex är 
acceptabelt även utanför fasta relationer och att betydligt fler har ett större 
antal sexualpartners men använder kondom i mindre utsträckning. Från att 
38 % använde kondom vid samlag 1967 var det så lågt som 15 % 1996, vilket 
antas bero på användandet av orala antikonceptionsmedel (Lewin et al., 1998). 
Mycket tyder också på att den så kallade kärleksideologin, som präglas av en 
heterosexuell tvåsamhetsnorm och länge varit dominerande i det västerländska 
samhället, håller på att luckras upp (Giddens, 1995). De senaste decennierna 
går det att se att erfarenheter av olika sexuella uttrycksformer också har blivit 
större (Lewin et al., 1998) och allt fler har erfarenhet av s.k. one-night-stands. 
Den sexuella debutåldern har sjunkit och det är i de yngre generationerna det 
finns den största ökningen av STI (Giddens, 1995; Smittskyddsinstitutet, 
2012). 



6 

Om UngKAB09 
UngKAB09 (Unga, Kunskap, Attityd, Beteende år 2009) är en svensk 
riksomfattande bred studie som initierades av enheten för hiv-prevention i 
syfte att finna svar på frågor gällande ungdomars sexualitet. Drygt 15 000 
unga mellan 15 och 29 år deltog i studien och det är första gången som det 
genomförts en så omfattande undersökning gällande sexualvanor hos unga i 
Sverige. I stora delar bekräftar UngKAB09 vad andra studier har visat 
tidigare; sex är för många förknippat med kärlek, de flesta anser sig inte vara i 
risk att drabbas av hiv men så gott som alla skulle tycka att det var mycket 
allvarligt att bli smittad (Tikkanen, Abelson & Forsberg, 2011).  

Beträffande risktagande så visar UngKAB09-studien vidare att sexuellt 
risktagande, precis som tidigare rapporterat, är nära förknippat med annat 
risktagande samt social utsatthet. Droganvändande, tidig sexualdebut, många 
sexualpartners det senaste året och erfarenhet av att få betalt för sexuella 
tjänster var förknippat med ökat sexuellt risktagande såväl som en låg 
självkänsla. De ungdomar och unga vuxna som utsätter sig för sexuella risker 
har således ofta en riskutsatt och risktagande livsstil i övrigt. Dessa personer 
vet om att de utsätter sig för risker och nås ofta av preventivt arbete så som 
rådgivning och kondomutdelning, men fortsätter ändå att utsätta sig för risker. 
UngKAB09 kunde påvisa skillnader mellan grupperna ungdomar (15-19 år) 
och unga vuxna (20-29 år) både i sexualvanor och huruvida de nåddes av 
preventivt arbete. Unga vuxna (20-29 år) rapporterade färre möjligheter till 
möten med hälsofrämjande och förebyggande arbete än ungdomarna. En orsak 
till detta kan vara att ungdomsmottagningarna ofta har en övre åldersgräns 
som utestänger unga vuxna. Unga vuxna möter inte heller utåtriktat 
förebyggande arbete, exempelvis genom skolan, i samma utsträckning som de 
yngre. Majoriteten av de svarande uppgav att de inte hade sökt information på 
internet eller sett tryckt information om hiv/STI eller säkrare sex under det 
senaste året. 

Nuvarande arbete och planering  
Trots omfattande ansträngning från olika aktörer har STI ökat vilket belyser 
behovet av att ytterligare samordna, prioritera och utveckla arbetet på alla 
nivåer i samhället. Det finns i nuläget en nationell handlingsplan för hiv- och 
STI-prevention för ungdomar och unga vuxna som är en identifierad 
riskgrupp. Denna handlingsplan ska fungera som ett ramverk för att förbättra, 
följa upp och utveckla arbetet mot STI. Inom dessa ramar finns tre 
formulerade huvudmål som kommer att utvärderas år 2014 med hjälp av olika 
indikatorer som ska mätas genom uppföljningen av UngKAB-studien. Dessa 
huvudmål innebär att år 2014 ska en väsentligen större andel unga använda 
kondom med ny eller tillfällig partner, ha kunskap och förståelse för risker och 
konsekvenser av oskyddat sex samt ha kunskap om när de ska testa sig för 
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STI. För individer med förhöjd risk innebär det att testa sig regelbundet, minst 
var sjätte månad. Arenor som är i fokus för de insatserna är skolan, hälso- och 
sjukvården samt fritidsarenan (Smittskyddsinstitutet, 2011). 

Unga vuxna är utsatta för STI då dessa generellt har ett aktivt sexliv, flera 
sexualpartners men samtidigt använder kondom i liten utsträckning. Resande 
har konstaterats vara en faktor som höjer riskbeteende i sig, och därför ser vi 
ett stort behov att vidare undersöka vilka preventiva insatser mot STI unga 
vuxna (20-29 år) som rest utomlands har varit i kontakt med och hur dessa har 
uppfattats.  

Salutogenes som teoretisk referensram 
Det salutogena perspektivet inom omvårdnadsforskning innebär fokus på 
aspekter som är hälsofrämjande i människors liv och vad det är som 
vidmakthåller hälsa. Tonvikten ligger på “friskfaktorer” istället för på 
“riskfaktorer”. Begreppet salutogenes myntades av den israeliska professorn 
och sociologen Aaron Antonovsky. Termer som hör salutogenesen till är 
känsla av sammanhang, problemlösning och generella motståndsresurser. 
Generella motståndsresurser innefattar materiella, psykosociala och biologiska 
faktorer som till exempel socialt stöd, intelligens, en stark jagkänsla osv. Detta 
gör det möjligt för en människa att uppleva en känsla av sammanhang. 
Antonovsky menar att människor kan genomgå svåra kriser och situationer 
men ändå bibehålla hälsa om de upplever en känsla av sammanhang i 
situationen och sitt liv (Antonovsky, 2005).  

I detta projekt har salutogenes enligt Antonovsky utgjort en teoretisk 
referensram, både i konstruerandet av frågor, genomförande av intervjuer samt 
genom analysen. Fokus ligger på hälsofrämjande beteende och vilka faktorer 
det är som gör att människor skyddar sig mot hiv/STI, och vilken slags 
information de önskar för att stärka detta beteende.  
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SYFTE 

Syftet med denna studie är att beskriva erfarenheter av och attityder till 
preventionsarbete mot hiv/STI bland unga vuxna (20-29 år) som reser 
utomlands. Vidare är vårt syfte att undersöka vad för typ av preventionsarbete 
som är önskat inom vald grupp.  
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FRÅGESTÄLLNINGAR 

− Vilka preventiva åtgärder mot hiv/STI inför utlandsresa har unga 
vuxna personlig erfarenhet av? 

− Vilka preventiva åtgärder som dessa personer har mött har uppfattats 
positiva (respektive negativa)? 

− Vilka slags preventiva åtgärder föreslår unga vuxna för att minska 
risken för oskyddat sex och spridning av hiv/STI på utlandsresor?  
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METOD 

Design 
Denna undersökning är en explorativ kvalitativ studie med fokusgrupps- samt 
enskilda intervjuer. Kvalitativa studier syftar till att beskriva fenomen, 
erfarenheter, upplevelser och tankar, snarare än att komma fram till en absolut 
sanning. Inom denna forskningstradition är den omgivande kontexten av stor 
betydelse och arbetet ligger i att beskriva komplexitet och mångtydighet ur en 
rad olika aspekter (Justesen & Mik-Meyer, 2011).  

Urval 
Inklusionskriterier var unga vuxna 20-29 år som inom det senaste året rest 
utomlands. Deltagarna skulle vara villiga att dela med sig av sina erfarenheter 
av och attityder kring prevention mot hiv/STI enligt studiens syfte. 
Rekrytering skedde genom universitet, folkhögskola, idrottsföreningar, 
ungdomsmottagningar, resdagboken.se på internet samt genom snöbollsurval i 
små, mellanstora och stora städer (i huvudsak inom Adlon-länen) i södra 
Sverige.  

Genomförande  
De unga vuxna som rekryterades genom ungdomsmottagning hade själva tagit 
kontakt med ungdomsmottagningen av olika anledningar. De tillfrågades om 
deltagande i studien av en barnmorska, varpå forskaren ringde upp och 
berättade om studien och bokade in tid för intervju om fortsatt intresse fanns. 
På universitet berättade forskaren om studien inför klasser och de som var 
intresserade av att delta fick skriva upp sitt namn och telefonnummer på en 
lista och forskaren tog personlig kontakt. Rekrytering genom folkhögskola och 
idrottsförening skedde genom att lärare/kontaktperson fick skriftlig och 
muntlig information om studien och samlade namn och telefonnummer till de 
som ville delta i studien, varpå forskaren ringde upp och informerade om 
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studien och bokade in en tid för intervju om intresse fortfarande fanns. De 
informanter som rekryterades genom snöbollsurval blev kontaktade och 
informerade av forskaren på liknande sätt. Kort information om studien och 
kontaktuppgifter till forskare lades ut på rese-sajten resdagboken.se, varpå 
intresserade som uppfyllde inklusionskriterierna kunde kontakta forskaren 
själv om att delta i studien. Samtliga som deltog i intervjuer fick även skriftlig 
information före intervjutillfället, samt fick ett presentkort på ett biobesök som 
tack. Gruppsammansättningen i fokusgrupperna kunde innebära att det var 
kompisgäng eller bekanta som intervjuades tillsammans, men det kunde även 
innebära att personerna inte var bekanta sedan innan.  

Datainsamlingsmetod 
Intervjuerna genomfördes i huvudsak av ansvariga forskare och författare till 
denna rapport, och tre intervjuer gjordes av studenter vid Linnéuniversitetet i 
Kalmar/Växjö. Tidpunkt och plats för intervjuerna bestämdes enligt 
informanternas önskemål. Vid de tillfällen då guppens medlemmar inte var 
bekanta sedan innan ägde intervjun plats i lokal på universitet eller bibliotek. 
Fokusgruppsintervjuerna genomfördes i könsspecifika grupper.  

Datainsamlingen utfördes genom fokusgruppsintervjuer samt ett fåtal 
enskilda intervjuer som samtliga spelades in. Informanterna fick fylla i en 
kortare enkät med demografisk data vid intervjutillfället. En intervjuguide 
konstruerades inför studien, vilken bestod av de öppna frågorna: Kom ni i 
kontakt med något slags förebyggande arbete mot sexuellt överförbara 
infektioner inför er utlandsresa? Kan ni ge förslag på bra respektive dålig 
information? Vad för slags preventivt arbete hade varit bra för just er? Vilken 
sorts preventivt arbete om hiv och STI tror ni skulle vara lämpligt att ge inför 
utlandsresor till er som målgrupp? Är det någon som vill tillägga något? 
Uppföljande frågor ställdes vid behov. Intervjuerna genomfördes som 
halvstrukturerade där forskningsfrågan och frågeställningarna låg till grund, 
men där informanterna till stor del påverkade åt vilket håll samtalet ledde.  

En intervju genomfördes med en pilotgrupp för att testa frågorna och hur 
de förstods av deltagarna. Frågorna behövde ej revideras inför det fortsatta 
arbetet och därför ingick även denna intervju. Intervjuerna pågick i 20-60 
minuter. En forskare med vana av fokusgruppsintervjuer var med som 
observatör/sekreterare under de intervjuer som utfördes i grupp och förde 
anteckningar av kompletterande art till ljudbandet (Malterud, 2009). 
Observatören deltog inte i samtalet, men verkade som ett objektivt stöd för 
moderatorn att intervjun behöll sitt fokus. Stödanteckningar från observatören 
om vem som sa vad under intervjun användes som hjälp under 
transkriberingen för att skilja informanterna åt. 

Intervjuerna ägde rum från september 2012 till februari 2013. Sammanlagt 
deltog 48 personer i studien och det gjordes 16 intervjuer, varav fyra var 
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enskilda intervjuer och resterande utgjordes av två till sju personer. Två av 
informanterna som kom var 19 år och fick ingå i studien, se tabell 1.  

 
Tabell 1. Demografisk data om studiens informanter och deras resande senaste 
året (se nästa sida).
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Intervju nr: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Totalt 
Antal deltagare 3 2 1 4 3 1 5 2 1 2 1 4 5 4 7 3 48 
Medianålder 19 22 20 25 20 21 21 21 22 24,5 26 24,5 21 26 23 24  
Åldersspann 19-

29 
21-
23 

20 22-
28 

20-
21 

21 20-
23 

21 22 24-
25 

26 23-
28 

20-
21 

25-
26 

21-
25 

23-
25 

19-29 

Nuvarande 
sysselsättning: 

                 

Arbetande 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 2 4 2 0 1 13 
Studerande  0 1 1 2 3 1 5 1 0 2 1 2 0 2 7 1 29 
Arbetslös 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 6 
Resmål*:                  
Europa 2 0 1 3 2 1 5 1 1 1 1 2 1 3 5 3 32 
Asien 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 8 
Amerika 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 1 0 6 
Afrika 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 
Australien 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Reslängd*:                  
>7 dagar 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
7-14 dagar 2 1 1 3 2 0 3 1 1 1 0 4 3 4 0 1 27 
15-30 dagar 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
1-6 månader 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 6 2 12 
<6 mån 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 6 
Resesällskap*:                  
Ensam 0 1 0 0 0 0 2 1 0 2 1 0 2 0 0 0 9 
Partner 1 0 0 3 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 13 
Vän/vänner 2 2 1 2 1 0 1 1 1 0 0 0 1 4 6 2 24 
Familj 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 3 1 0 0 0 9 
Resans syfte*:                  
Arbete 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 6 
Studier 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 7 2 13 
Nöje 3 2 1 4 3 1 5 2 1 2 0 4 3 4 0 1 36 
*Samma person kan ha uppgett flera alternativ och representeras då av mer än en siffra. 
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Analysmetod 
De inspelade intervjuerna transkriberades ordagrant. Texterna analyserades 
sedan med tematisk innehållsanalys enligt Burnard, Gill, Stewart, Treasure 
och Chadwick (2008), vilket görs i fyra steg. Analysen inleddes med att det 
nedskrivna materialet lästes igenom flera gånger för att få en bild av helheten 
och betydelsen av texten. Texten lästes utifrån studiens syfte och de 
övergripande forskningsfrågorna samtidigt som anteckningar gjordes i 
marginalen med ord, meningar eller korta sammanfattningar som summerade 
vad som sades i texten, vilket benämns öppen kodning. Nästa steg i analysen 
var att gå igenom dessa ord och meningar från samtliga intervjuer och 
avlägsna upprepningar, vilket minskade antalet kategorier, se tabell 2. Denna 
nedkortade lista på kategorier reviderades ytterligare en gång för att eliminera 
upprepningar eller liknande kategorier genom att slå dessa samman, vilket 
resulterade i en hanterbar mängd kategorier (Burnard et al., 2008). Denna 
reducerade och kortare lista användes sedan för att dela upp all data i de 
nedskrivna intervjuerna. Varje kategori fick en specifik färg och samtliga 
intervjuer gicks igenom en efter en och färgmarkerades utefter dess innehåll. 
När allt material som skulle användas för analysen var färgmarkerat efter 
kategori sorterades det därefter. Utifrån denna sortering växte centrala 
budskap och teorier fram. 
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Tabell 2, exempel på analysarbetet 
Transkribering från intervju Initial öppen kodning 
AQ: Träffade du på nån typ av 
förebyggande arbete före du åkte? 

 

Kvinna: Nää, det… inget specifikt. Inte 
mer än att det går TV-reklam typ. Inget. 

Ingen information inför resa 
Sett TV-reklam 

AQ: Vad tänker du skulle vara bra typ av 
information om den skulle ges?  

 

Kvinna: Jag tror att det är mycket under 
gymnasieåldern, att det är temadagar och 
så, det tror jag gör rätt mycket. Men sen 
just inför resan, på nån resesajt för man 
söker rätt ofta, om det är kanske charter 
som jag var på i somras, att det kanske står 
mer info om landet man åker till och risker, 
det står ju ändå vad man kan göra och 
nöjen och sådär.  

 
Skolan 
Forum/plats för information 
 
 
Information på hemsida 

  
AQ: Vad skulle vara bra, vad skulle du 
vilja ha för information? 

 

Man: Jag skulle vilja veta vilka vaccin som 
finns, vad jag har för valmöjligheter. Och 
sen bli upplyst i allmänhet om riskerna 
som finns, vilka sjukdomar man kan få och 
liknande. Ja, det skulle jag vilja få 
samtidigt som jag beställde biljetterna. 
Skulle vara bra om resebolaget tog på sig 
ansvaret. 

       Önskar sjukdomsinformation 
 
 
       Tid för information 
        
       Ansvar 
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Slutgiltig kodning Initial öppen kodning 
1. Har fått/inte fått information Ingen information inför resa 

Erfarenhet av STI-information 
Sett broschyrer 
Inte fått information 
Sett TV-reklam 

2. Hur? Upprepning  
Påminnelser 
Information på hemsida 
Många forum för information 
Skriftlig information, läsa i lugn och ro 
Frivillighet 
Personligt 
Intressant 
lättsam info 
skrämsel 
stigmatisering 
önskar sjukdomsinformation 

3. Var? Forum/plats för information 
Information väl på resmålet 
Kunskap genom skolan 
Tidningar 
”rätt plats” 
Skolan 

4. Av vem? Vet genom vänner 
Informationsinsats tidigare i livet 
Info i skolan 
Förslag till skolan 
Vem som ger information 
identifikation 
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ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Studien har godkänts av Regionala etikprövningsnämnden i Linköping, 
diarienummer 2012/243-31. Informanterna fick i god tid innan, samt vid 
intervjutillfället skriftlig och muntlig information om studiens syfte, 
frivilligheten att delta, hur materialet skulle behandlas och presenteras samt att 
de när som helst kunde avbryta sitt deltagande utan att uppge skäl. Inga 
fullständiga namn, personnummer eller annan personlig information har 
registrerats eller sparas.  

Allt datamaterial som samlats in har skyddats noggrant och behandlats 
konfidentiellt, vilket innebar att endast forskarna har haft, och kommer att ha 
tillgång till materialet. Intervjuerna har avidentifierats och andra uppgifter som 
kan avslöja deltagarnas identitet har undanröjts. Ingen enskild individ kan 
identifieras i resultatet då det redovisas på gruppnivå.  

Frågor kring hiv/STI kan upplevas som känsliga. Vår utgångspunkt har 
varit att personer som upplevde ämnet som mycket känsligt valde att avstå 
från att medverka i intervjun, vilket de kunde göra utan att förklara sig. De 
informanter som deltog i intervjuer fick berätta fritt utifrån frågeområden och 
kunde då välja att inte ta upp sådant som kunde kännas som intrång i 
privatlivet. Det har på ett tydligt sätt framgått att deltagarna har kunnat avbryta 
sitt deltagande när som helst utan att det har fått några som helst negativa 
följder. Vid frågor eller om någon hade velat ha hjälp med något så var 
forskaren beredd att förmedla de kontakter som efterfrågades. Det skulle t.ex. 
kunna vara kontakt med ungdomsmottagning, hud/STI-klinik eller med 
kurator.  

En studie som denna kan ge en ökad medvetenhet och kunskap om hiv/STI 
hos deltagarna och hur det går att skydda sig. Forskarna är barnmorskor med 
vana att diskutera känsliga ämnen som har med sex och samliv att göra. Att 
delta i en intervju kan innebära en möjlighet till reflektion kring hiv/STI och 
sexuellt (risk)beteende och ge informanterna en chans att uttrycka tankar och 
synpunkter. När intervjun avslutades gavs deltagarna möjlighet att ställa 
frågor till forskaren som hade intervjuat, vilket förhoppningsvis innebar en 
ökad kunskap om hiv/STI. I ett generellt perspektiv kan denna studie bidra 
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med kunskap om vilken information eller stöd kvinnor och män önskar inför 
sin utlandsresa och på så sätt bidra till att minska spridningen av hiv/STI.  
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RESULTAT  

Det framträdde tydligt under intervjuerna att det fanns mycket begränsad 
erfarenhet av preventivt arbete mot hiv/STI inför utlandsresor. De flesta hade 
inte mött något preventivt arbete, men merparten var positiva inställda. 
Samtalen kretsade mycket kring vad de hade önskat för slags information och 
på vilket sätt de hade velat ha den. I den första kategorin presenteras 
erfarenheter av att ha mött eller inte mött preventivt arbete. Resultatet är i 
huvudsak kategoriserat efter vilka faktorer kring förmedlandet av information 
som ansågs viktiga. Citaten avslutas med en siffra inom parentes som anger 
nummer på intervjun. 

Få har erfarenhet av att ha mött preventivt arbete inför 
utlandsresa 
Merparten av de unga vuxna som intervjuades kunde inte ange att de mött 
något slags preventionsarbete mot hiv/STI inför sin utlandsresa, varken 
muntlig eller skriftlig information eller någon form av intervention. De flesta 
var dock positivt inställda till att få information kring hiv/STI inför resor, men 
menade att svårigheterna fanns i att nå ut till resenärerna.  
 

”A: Från just den resan jag var på så var det ju absolut ingenting 
/…/.  
B: Nej, jag kan bara instämma /…/ inget specifikt för just resan så.  
C: Nää det är väl aldrig man har fått nån info när man har åkt 
utomlands innan. 
D: Jag tror inte heller det, jag har ju åkt några gånger också, både 
med vänner och senast nu med min tjej och jag kommer inte ihåg att 
jag har fått nån information.” Intervju med 4 män, 25, 25, 28, 22 år 
gamla (4) 

 
Anledningen till att de inte mötts av något slags preventionsarbete inför sin 

utlandsresa kunde bero på hur de bokat resan. De menade att många resor idag 
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bokas helt utan någon personlig kontakt med sjukvården, resebolag eller andra 
aktörer som skulle kunna tillhandahålla information riktat till resenärer. Då 
resan bokades på internet och inga vaccinationer eller särskilda förberedelser 
krävdes kunde de inte förvänta sig att få information.  
 

”Jag vet inte vem som skulle tillhandahålla informationen, eftersom 
man köper en biljett bara och sen åker man.” Man, 28 år (4) 
 
”Man kan ju beställa en resa på hur många olika sätt som helst!” 
Kvinna, 21 år (13) 

 
Två av fokusgrupperna utgjordes av studenter som rest utomlands genom 

sina studier vid universitetet, men inte heller de hade fått någon information 
om hiv/STI inför sin resa. Under diskussionen var det många som nämnde att 
de uppmärksammat vaccination mot hepatit genom tv-reklam och broschyrer. 
Trots att de visste att hepatit är en sjukdom som kan överföras sexuellt, så 
diskuterades inte möjligheten att skydda sig med kondom för att undvika att 
bli smittad. Genom att vaccination rekommenderas inför många resmål, 
medförde det att flera var medvetna om risken att få hepatit utomlands jämfört 
med andra STI.  
 

”Det enda jag märkte var inte precis med sexualiteten, jag fick ju 
bara den här Twinrix-reklamen att man skulle vaccinera sig mot 
hepatit. /…/” Man, 20 år (7) 

 
En majoritet av informanterna hade en positiv inställning till att få 

information om hiv/STI inför utlandsresor och flera gav uttryck för att deras 
nuvarande kunskaper inte var tillräckliga. De flesta tyckte att mer information 
behövdes, och de var generellt sett positiva till samtal, skriftlig information 
och olika påminnelser.  
 

”Man behöver nog alltid, för det finns ju alltid nya sjukdomar så 
man behöver nog alltid få ny information /…/ Det är i alla fall 
positivt. Ju mer information så är det positivt.” Kvinna, 26 år (11) 

 
En person uttryckte en åsikt som avvek från övrigas då han ställde sig 

negativ till att få information om hiv/STI inför resa, och menade att tidpunkten 
var illa vald. Han var inte negativ till information och upplysning om hiv/STI 
men ansåg inte att det var resebolagens ansvar eller uppgift att förmedla. Han 
menade istället att det skulle kännas naturligare att kunskaperna kom från 
skolan.  
 

”Det skulle kännas lite som en förälder som försöker utbilda en på 
nåt sätt. /…/ Om jag skulle få kunskap nånstans så skulle jag vilja 
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haft den under min sexualkunskap i skolan hellre än att få den med 
posten från ett flygbolag.” Man, 20 år (7) 

 
De som hade mött preventivt arbete mot hiv/STI inför sin resa var i 

huvudsak de som själva aktivt sökt information genom att kontakta 
exempelvis vaccinationsmottagning eller ungdomsmottagning. Där hade de 
fått kondomer, broschyrer eller information genom samtal. Två unga kvinnor 
hade fått kondomer samt information om hiv vid resor till afrikanska länder 
med hög förekomst av hiv, dels i Sverige men även i det aktuella landet. Dessa 
kvinnor upplevde det positivt att de fick information, trots att de inte ansåg sig 
ha hög risk att smittas. 

 
”Jag var och tog såhär några vaccinationer innan /…/ och då fick 
jag jättemycket kondomer och sånt där, och så berättade hon 
(sjuksköterskan) lite om det.” Kvinna, 21 år (2) 
 
”På ett hostel jag har vart delade de ut kondomer. /…/ I Nairobi.” 
Kvinna, 26 år (11) 

 
Det var ingen annan resenär som uppgav att de hade erfarenhet av direkt 

preventionsarbete inför resa. En man hade uppmärksammat att det fanns 
kondomautomater på flygplats och på färja. Detta var inte något som han 
uppfattade som preventionsarbete, utan att det var en uppmaning till att ha sex 
samt hade till syfte att sälja kondomer. 
 

”Jag har ju varit på nån färja nån gång, men det är ju oftast nån så 
här väldigt asså porrinspirerat på dom här grejorna. Det är ju 
väldigt mycket så här att man ska ha sex liksom. Det är ju inte för 
att förebygga sex utan... för att ha sex liksom, känns det som.” Man, 
23 år (16) 

Viktigt var informationen är placerad 
Det ansågs viktigt var information om hiv/STI var placerad för att den skulle 
kunna vara effektiv och kunna ge möjlighet att påverka. Då få hade tagit del 
av något preventionsarbete mot hiv/STI inför eller på sin utlandsresa, 
diskuterades erfarenheter av ”generellt preventionsarbete” mot hiv/STI i 
samhället och dess placering. Utöver erfarenhet av generellt preventionsarbete 
så inrymmer denna kategori även förslag kring var de önskade att information 
inför utlandsresor skulle finnas tillgänglig.  

Specifikt inför resande hade de unga vuxna mött preventionsarbete i form 
av broschyrer, tv-reklam om hepatitvaccin samt kondomutdelning. Generellt 
preventionsarbete mot hiv/STI hade de ”stött på” på olika platser, bl.a. hade de 
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fått information på festivaler utomlands och i Sverige. Andra platser där de 
uppgav att de hade tagit del av generellt preventionsarbete mot hiv/STI var i 
tidskrifter, på tv och i tunnelbana/kollektivtrafiken.  
 

”I Stockholm har dom i tunnelbanan till exempel, att klamydiatest 
är gratis /…/ att det är lätt och anonymt och sådär.” Kvinna, 21 år 
(2) 

 
Det fanns förslag och råd på var resenärerna bäst kunde nås inför resa, och 

flera menade att mottagligheten för information är som störst under 
reseförberedelserna. Informationen kunde med fördel finnas där resenärer 
söker information under förberedelserna, som exempelvis i resemagasin, på 
bokningssidan för flygbolaget eller resebolaget. Även sjukvårdsupplysningens 
hemsida nämndes då resenärer möjligen söker sig dit för att leta information. 
Det föreslogs att en länk skulle kunna komma med bokningen så att resenären 
själv kunde läsa vidare. Andra platser som nämndes var 
vaccinationsmottagningar, infektionsmottagningar, apotek, resebolag, 
försäkringsbolag eller väskbutik. Även arbetsförmedlingen nämndes som ett 
exempel då de förmedlar utlandskontakter och -arbeten.  
 

”Jag, i alla fall, åker till apoteket och köper vissa grejer som jag vet 
att jag behöver på resan som jag vet att jag inte får tag på 
utomlands /…/ Då kan man ju försöka kartlägga, när under den här 
perioden skulle vi kunna komma in med sån information? Är det när 
man tecknar en försäkring, det behöver man göra? Man kommer 
kanske åka till apoteket och köpa nässpray? /…/ Alltså vad gör man 
inför ett resande där vi vet att ”hit går man ändå”. Även om det inte 
är direktlänk liksom. Och även typ vissa sidor man surfar på, man 
kollar ju ändå vissa sidor liksom.” Kvinna, 25 år (10) 

 
Någon menade att genom att information om hiv/STI finns tillgänglig och 

synlig i samhället blir det som en påminnelse för unga vuxna att på eget 
initiativ söka mer information eller kontakta sjukvården. Det första steget är 
att väcka uppmärksamhet som sedan kan leda individen vidare från tanke till 
beteendeförändring. De unga vuxna var i många avseenden en heterogen 
grupp men det fanns skillnader i hur de önskade information. Några nämnde 
att det var viktigt att de själva uppfattade informationskällan som seriös och 
att de upplevde att informationen var riktad till dem som målgrupp.  

 
”Jag tänker från landstinget, att man gör en schysst enkel hemsida 
med ren information ”tänk på det här inför din resa”. /…/ … då 
hade jag kollat och läst om jag hade varit orolig.” Kvinna, 22 år (9) 
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Andra menade att mottagligheten för information borde vara som störst 
under reseförberedelserna. Därför ansåg de att informationen borde placeras 
på flygplatsen, på flygplanet eller på hotellet. Detta kunde anpassas så att 
resenärer till typiska ”partyresmål” prioriterades framför andra resmål där 
målgruppen inte är en konstaterad riskgrupp för hiv/STI. De menade att det är 
större chans att man har tid att läsa och är mer intresserad av information när 
man är på väg. 
 

”Kanske att reseguider skickar iväg lite information om man nu 
kommer på hotellrummen ’Boys, läs det här’ liksom, kan vara bra 
att veta /…/ Information nere när man är väl på plats. Kanske tar en 
halv minut att gå igenom. ’Sen får ni dricka bira’ liksom.” Man, 22 
år (4) 

 
Alkohol nämndes som en faktor som påverkade beteendet och någon ansåg 

att påminnelser om hiv/STI borde finnas där unga vuxna är riskutsatta genom 
att de är berusade, som till exempel på klubbar och barer. Genom att 
påminnelser eller kondomer finns lättillgängliga vid rätt tillfälle menade 
informanterna att det skulle kunna göra skillnad om kondom användes eller 
inte.  

Många upplevde att det inte fanns någon självklar plats där gruppen unga 
vuxna 20-29 år kunde samlas och nås av riktade insatser på ett naturligt sätt. 
Därför behöver information finnas tillgänglig på många olika platser. Flera 
upplevde det problematiskt att de, och andra i deras ålder, inte visste var de 
skulle vända sig om de önskade information eller behövde hjälp. De visste inte 
var de skulle gå om de ville testa sig för STI. 
 

”Men just det är ju lite svårt också. Att hitta ställen sådär. Innan 
gick man ju till ungdomsmottagningen.” Man, 23 år (7). 
 
”Nu var det ganska länge sedan jag testade mig för nånting, men 
det är för jag vet inte vart jag ska gå.” Kvinna, 25 år (15). 

Någon som man kan identifiera sig med borde 
informera  
En viktig aspekt för att informationen skulle nå fram var vem som gav den. 
Oavsett om det var skolpersonal, barnmorskor, läkare, vänner, resebolag eller 
annan som tillhandahöll information så var det olika egenskaper hos dessa 
som bidrog till att informationen togs emot.  

Många menade att information borde komma från en person som det går 
att identifiera sig med, en avsändare som är ganska lik mottagaren i ålder och 
sätt att prata. Dock ansågs det viktigt att personen var auktoritär, kunnig och 
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seriös och att informationen var ärlig och sann. En reseledare eller en person 
som jobbar på semesterorten var ett exempel på en person som skulle kunna 
ge sådan information. 
 

”Just dom som är där vet ju hur det är och så vidare, jag menar, de 
har ju sett hur det är bland ungdomar och så vidare dom vet ju vad 
som kan hända, dom som är där.” Man, 22 år (4) 

 
En person som berättar om egna erfarenheter och som går att identifiera sig 

med ansågs bra eftersom känslor som ”det kan faktiskt hända mig” uppstod. 
Samtal om hiv/STI kunde uppfattas som känsliga och därför var det viktigt att 
samtalsklimatet kändes bra. Även samtal med och kunskap från vänner 
framhölls. Att de inte nödvändigtvis ansågs kompetenta och ämneskunniga 
kunde kompenseras av att de pratade utifrån egna erfarenheter och att det 
skapade en stark känsla av identifikation.  
 

”Jag tror det är lättare att lyssna till nån som är ens egen ålder än, 
eller jag vet inte, eller kanske inte ändå. Det känns som att, tror 
jag... Både och. Pratar man med nån som är äldre… kan nog ha lite 
mer tillit än till… mer erfaren så att säga. Medans jag tror det är 
lättare att kommunicera med ens egen ålder, tror jag absolut.” 
Man, 25 år (16). 

 
Då många av informanterna hade fått sina grundläggande kunskaper om 

hiv/STI inom skolans ramar diskuterades det vem som skulle hålla i den 
utbildningen. Många mindes sin sexualundervisning i skolan som något som 
läraren var obekväm med och att läraren upplevde det skönt när det var 
”avklarat”. De unga vuxna ansåg det viktigt att i sexualundervisningen få 
information av en person som var bekväm med att prata om sex och 
samlevnad på ungdomars sätt. 

Utöver informationen från skolan var det flera som hade goda erfarenheter 
av information, samtal och undervisning från ungdomsmottagningspersonal, 
barnmorskor, sexologer eller andra som jobbade med dessa frågor dagligen. 
Dessa uppfattades som professionella och kunniga.  
 

”Ja men det känns som ett så öppet ställe (ungdomsmottagningen), 
alla är verkligen välkomna dit och man kan prata om vad som helst. 
/.../ Det känns som att dom är rätt personer för att kunna 
informera.” Kvinna, 21 år (6) 

 
Det fanns även unga vuxna som inte alls ansåg sig tillhöra 

ungdomsmottagningens målgrupp och därmed inte skulle söka sig dit för att få 
information eller hjälp. De kände att de var för ”gamla” för 
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ungdomsmottagningen och menade att ungdomsmottagningen fokuserade på 
tonåringar. 

 
”… ja men typ ungdomsmottagningen, dom satsar ju stenhårt på 
sitt, men där blir man lite ’nej fy dit in vill jag inte’. Där vill jag inte 
ta del av information, det är som att dom riktar sig till 13-åringar 
känns det som. Det hade jag inte tagit information av. För det känns 
liksom för fånigt, det är så extremt mycket tonåringar. /…/ jag hade 
inte sökt mig dit för att hitta nåt.” Kvinna, 22 år (9) 

Önskemål kring tillvägagångssätt  
Flertalet av informanterna hade uppfattningen att information borde 
tillhandahållas på många olika sätt då det skiljer sig mellan individer hur man 
tar till sig information, både beroende på vem man är, men också var man är i 
livet.  

Många efterlyste mer frekvent, omfattande och bättre anpassad information 
genom skolan under högstadie- och gymnasietiden, då skolan uppfattades av 
många som en naturlig plats att ge information till unga. Med tanke på att 
många unga vuxna är intresserade av att resa efter studenten, och många gör 
det, menade flera att det skulle vara ett lämpligt tillfälle att förse dem med 
kunskaper och information om hiv/STI under den sista tiden på gymnasiet. 
 

”Ja, men i slutet på trean när alla frågar ’vad ska du göra sen?’, 
tänker man att man vill åka utomlands och när man är i det tänket, 
om man får lite information så tar man ju åt sig.” Kvinna, 21 år (8) 

 
Även om individen haft sin sexuella debut så behövdes ytterligare 

information. Eftersom individer är mottagliga vid olika tidpunkter så menade 
många att informationen behövde förmedlades kontinuerligt. Upprepningar, 
påminnelser och återkommande information var viktigt för att ta till sig 
informationen. 
 

”Jag tänker med att man skulle ha det flera gånger. Nu är det ju en 
gång i åttan eller nian och sen är det ju inget mer. Så får de en 
timme på de här tre åren. Så det skulle ju komma nån i sjuan, 
berätta för dom, ta det stegvis genom till exempel högstadiet. Tycker 
jag. Så att det blir inpräntat.” Man, 21 år (7) 

 
”För samtidigt tänker jag även att man har fått det i skolan när man 
gick i åttan, det har ju hänt mycket sen dess. Både med den 
informationen man fick och med sig själv. Hur mottaglig var man 
då? Det beror ju också på sin livsstil. Jag kan tänka att det behöver 
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ju upprepas på ett annat sätt. Även för vuxna. För det beror ju helt 
på vad man var i då liksom.” Kvinna, 25 år (10) 

 
Samtidigt som upprepningar och påminnelser ansågs viktiga, så var det 

betydelsefullt att informationen inte blev tjatig, eller inte tillförde något nytt. 
Risken var då att de unga vuxna inte såg informationen eller att de inte tog till 
sig av det som de såg. Ytterligare en negativ aspekt av information var om den 
var för omständig och tog för lång tid att läsa eller ta till sig.  
 

”Det ska vara en tweet ungefär, så mycket orkar man...” Man, 26 år 
(14) 

 
Flera av informanterna upplevde det som svårt att prata om hiv/STI och det 

var viktigt att situationen inte blev pinsam. Bemötandet i diskussioner kring 
dessa frågor ansågs mycket betydelsefullt. Vissa ansåg att informationen 
skulle smygas in på ett subtilt sätt för att lättare kunna tas emot. Det var viktigt 
att det uppfattades på rätt sätt, och betydelsen av på vilket sätt informationen 
gavs var stor.  
 

”Det viktiga tror jag är att man får intresse för det, så man känner 
sig intresserad. Nån kommer in och som sagt hotar, visar 
skräckexempel, jag tror inte. Visst man blir kanske avskräckt, men 
man måste samtidigt få ett intresse för det. Och då tror jag nog 
dialogen i början är väldigt viktig.” Man, 25 år (16) 

 
Önskemål fanns att informationen skulle vara personlig och lätt att 

identifiera sig med. Den skulle förmedlas på ett tilltalande sätt, ”fånga ögat” 
samt vara språkligt anpassad för målgruppen. Ett alltför kliniskt språk kunde 
uppfattas som tråkigt, torrt och distanserande vilket medförde att buskapet inte 
nådde fram, likaså om det tog alltför mycket tid i anspråk. Som citatet ovan 
visar så fanns en önskan att få till sig kunskap genom diskussion och samtal 
och inte bara genom att läsa eller lyssna, men även specifik fakta om 
könssjukdomar önskades.  

Inför utlandsresor så kom förslaget att dela ut kondomer på flyget till vissa 
resmål. Det föreslogs vidare att information kunde skickas hem i form av 
broschyr till de som bokat resa. Diskretion ansågs viktigt då hiv/STI kunde 
uppfattas som ett känsligt område. Att få personlig information kunde 
uppfattas som för personligt och påträngande, men det fanns delade meningar 
även om detta. Två kvinnor beskrev att de hellre önskade att få information 
privat, men diskret, än att exempelvis själva ta information från ett 
broschyrställ på en mottagning.  

 
”det är ju bättre då liksom att man får broschyrerna öga mot öga än 
att man får hitta ett ställ, liksom, ja alltså ute i väntrummet. För 
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oftast är det ju så, att andra är där och då tittar man inte” Kvinna, 
28 år (12) 
 
”man får ju andra papper med sig och då kan man ju lägga dit dom. 
Precis som du säger, i informationsstället kanske jag inte står och 
tittar och läser och börjar plocka själv. För då kanske någon undrar 
och den blir dömd och man undrar vem hon är och varför ska hon 
stå och läsa. Det kan ju vara lite…” Kvinna, 24 år (12) 

 
I samband med en resebokning upplevde vissa att det är väldigt mycket 

information att läsa, och ifall skriftlig hiv/STI-information skulle vara 
inkluderat där så finns risken att det skulle försvinna i mängden. De menade 
att en stor mängd information kunde innebära att inget av det läses ordentligt. 
Någon menade också att vid en resebokning så vill man bara ha information 
om resan och inte om något annat, så som till exempel information om 
hiv/STI. 
 

”Bokar man en resa, ibland kommer det ju med annan reklam 
liksom. Man är ju intresserad av att ha det man har beställt, inte 
annat.” Kvinna, 26 år (11) 

 
Det framkom även en önskan om att informationen skulle fokusera mer på 

det positiva med sexualiteten och vinsterna med att skydda sig och hålla sig 
frisk, istället för att vara sjukdomsfixerad och fokuserad på risker. Genom att 
framhäva fördelarna med kondom som preventivmedel snarare än att fokusera 
på dess brister och hinder skulle det möjligen gå att förändra attityden till 
kondom hos unga menande en ung man.  

Utöver information och påminnelser om olika STI, fanns önskemål om att 
få information om hur sjukvården fungerar eller var man kan vända sig i 
aktuellt land eller på resmålet om det skulle bli aktuellt. I en av intervjuerna 
där deltagarna hade åkt utomlands genom universitetet uttryckte deltagarna att 
de hade önskat bättre information om sjukvården i utbyteslandet från skolan 
innan avresa i samband med annan information de fick.  
 

”Det hade varit jättebra om man hade fått från utlandsavdelningen 
(på universitetet) till exempel info om var man hittar information om 
hur man gör i de olika länderna och sånt. Det hade jag uppskattat 
jättemycket… ’Här är en länk till den sidan’, kan gå in och titta hur 
det funkar i varje land.” Kvinna, 23 år (15) 
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Uppfattning om ansvar 
Ansvarsfrågan kom upp vid ett flertal tillfällen till diskussion under 
intervjuerna, det vill säga gällande vem som bär ansvaret att unga vuxna får ta 
del av preventivt arbete. Informanterna diskuterade dels det egna ansvaret 
utifrån att det är de själva som blir direkt drabbade vid smitta, men även 
samhällets ansvar att informera och se till att befolkningen är upplyst. Det 
förekom också tankar kring vilka motsättningar det kan finnas kring att 
informera, och att åldersgruppen 20-29 år kan hamna utanför det preventiva 
arbetet som finns riktat mot unga. 

Generellt uppfattade de unga vuxna att ansvaret att skydda sig mot hiv/STI 
var deras eget, och hade man inte kunskaper så var det ett eget ansvar att 
skaffa det. Detta grundade sig i att de ansåg att det idag finns mycket 
information i samhället som är lättillgängligt. Grunden är skolan och lärarna 
där, där lär man sig att söka information. Med tanke på att det idag är vanligt 
att boka en resa och åka utan att ha haft kontakt med varken resebolag, 
vaccinationsmottagningar eller liknande, menade informanterna att ansvaret 
låg hos dem själva.  
 

”… Det är ens eget ansvar. Som det är nu, skolan informerar ju 
ändå en del om sexuellt överförbara sjukdomar, sen finns det ju 
andra länder där dom inte har sånt alls och där tycker jag dom ska 
ta mycket mer ansvar. Men i Sverige har man ju ändå en viss 
sexualundervisning och det tycker jag är jättejättebra. Sen skulle 
man inte ha fått det så ligger det mer ansvar på staten, skolan, att 
de ändrar om systemet.” Kvinna, 26 år (11) 
 
”Vem som ska ta ansvar påverkas ju av ’Vem får det mest 
konsekvenser för’? Varför ska nån annan bry sig om det här för 
mig? Jag kommer ju ta konsekvensen, jag får ju ta ansvar. Men det 
är därför jag tänker att försäkringsbolag får ju ta en konsekvens 
också kanske, av sjukvård och sådär. Varför ska flygbolagen bry sig 
egentligen? Finns det nån konsekvens för dom om det händer nåt? 
För dom är väl inte intresserade om dom inte… dom som har mest 
att vinna på det är mest angelägna att ta ansvar.” Kvinna, 25 år 
(10) 

 
Dock fanns det även uppfattningar om att researrangören eller flygbolaget 

borde ta större ansvar vid vissa typer av resor, exempelvis till typiska 
ungdomsfestställen. Vissa informanter menade att charterbolagen antagligen 
är medvetna om många ungas beteende på charterresor med mycket festande. 
Det borde ligga i deras intresse att resenärerna får en bra resa och de bär 
därmed ett visst ansvar att även informera om STI-prevention.  
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”Nej men jag tycker dom borde uppmuntra mer till ta hand om oss, 
om man nu pratar om charter, jag tycker faktiskt att dom har lite 
ansvar att man ska ha en bra resa så.” Kvinna, 20 år (5) 

 
De som menade att familjen hade ett ansvar menade att det antagligen är 

lättare för föräldrar att diskutera sådant med lite yngre tonåringar än med unga 
vuxna. Vissa menade dock att föräldrar borde uppmuntras att prata med sina 
barn trots att de är 20-29 år och att reklam och information kunde vara riktat 
till unga vuxna via deras föräldrar. Möjligheten för föräldrar att tala om 
sexuellt beteende och prevention med sina barn ansågs vara starkt beroende av 
vilken kontakt de hade med varandra. 
 

”Att man kör nåt riktat till föräldrarna. Att ’ska ditt barn utomlands 
i år? Tänk på att…’, ’skicka med henne…’” Kvinna, 29 år (1) 

 
Det var flera av informanterna som önskade att ungdomsmottagningen 

kunde ta ansvar längre tid för unga vuxna. Det fanns en bild av att 
ungdomsmottagningens målgrupp var tonåringar, och det flera som inte 
upplevde att de tillhörde ungdomsmottagningen längre, trots att flera gjorde 
det enligt ålder. De menade att det vore bra om ungdomsmottagningen tar 
ansvar längre tid och anpassar sig för att passa och tilltala även den äldre delen 
av sin målgrupp. 
 

”När jag gick till ungdomsmottagningen för att hämta p-piller när 
jag var mycket yngre, då var dom nog mer såhär att dom stack till 
kondomer och hade kondomskålen men sen så var det nånstans där 
nu typ efter 20-årsåldern där som inte är lika noggranna längre för 
då var det som att ’ja men nu är nog (namn) stor nog att tänka på 
det själv’, precis som att jag skulle vara bättre på att ta ansvar, men 
kanske dom släpper lite för tidigt? För det kändes som att man alltid 
gick därifrån med kondomer när man var 16 men det gjorde jag inte 
när jag var 24.” Kvinna, 29 år (1) 

 
Det pratades även om att inställningen och kunskaper påverkas av vilken 

bild media förmedlar och vissa ansåg att det borde jobbas mer på att 
normalisera kondomanvändande i filmer och genom media. Även skolan 
kunde jobba mer på att förmedla en positiv och glädjefylld bild av 
kondomanvändande.  
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Riskperception 
Ett ämne som kom upp i många av intervjuerna var tankar kring risker med 

olika typer av resande. Många uppfattade att inställningen till 
preventionsarbete mot hiv/STI påverkades av den upplevda risken med resan.  

Om det var stora kulturella skillnader mellan hemlandet och det landet som 
besöktes så ansåg många att sannolikheten var större att man var mer rädd om 
sig och tänkte med på att skydda sig vid sexuella kontakter än om resmålet låg 
geografiskt och/eller kulturellt nära. Flera var dock medvetna om att de 
verkliga riskerna inte stämde överrens med den uppfattningen. De menade att 
det var viktigt att belysa riskerna som finns även på resmål som är geografiskt 
eller kulturellt närmare. 
 

”Det här med säkerhetsaspekten, att man känner sig mer säker på 
vissa ställen, jag tror att man måste trycka på att bara för att man 
är kvar i Europa betyder inte det att man är mer säker än om man 
åker till Asien eller till Afrika. Det tror jag folk har väldigt stor 
uppfattning om ’ja men jag är ändå fortfarande i Europa, det är inte 
så farligt här’.” Kvinna, 24 år (10) 

 
Förutom om det fanns stora kulturella skillnader så var även lång restid, 

vaccinationsrekommendationer och ”mycket förberedelser” eller konstaterat 
hög förekomst av hiv/STI på resmålet faktorer som gjorde en mer vaksam och 
tänkte mer på att skydda sig.  
 

”Ju längre tid en resa tar och ju mer effort det krävs innan jag är 
där, det påverkar ju att jag vet att det här är ett större projekt som 
jag går in i, eller om jag ska åka till Köpenhamn en helg, det är ju 
knappt utomlands längre. Eller London liksom, är ju inte så långt 
bort, men om det är tidsskillnad och jag får resa 10 timmar, då går 
jag ju in mycket mer för alla förberedelser.” Kvinna, 25 år (10) 

 
De menade även att det spelade in vilken typ av resa det gällde, om det var 

en resa för att festa eller om det exempelvis var för att ta del av kulturen. De 
som pratade om semesterbeteende pratade delvis om eget beteende men även 
om hur de trodde att andra tänkte eller betedde sig. De uppfattade bland annat 
att man på resa etablerar förtroende snabbare än vad man gör hemma. Även 
det egna beteendet förändras och ledigheten/semestern utomlands medför en 
känsla av glädje, ansvarsfrihet, större alkoholkonsumtion och större 
riskexponering.  
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METODDISKUSSION 

Denna studie hade som syfte att undersöka vad resenärer inom en viss ålder 
har mött för typ av preventionsarbete mot hiv/STI inför utlandsresor. Vårt mål 
med rekryteringen av informanter var inte bara att få variation bland 
informanterna, utan även bland besökta resmål. Rekryteringen av informanter 
skedde genom olika sorters forum, som idrottsföreningar, rese-sajt på internet, 
ungdomsmottagningar, folkhögskolor, universitet samt genom snöbollsurval. 
Denna spridning medförde att vi nådde många olika slags resenärer med olika 
erfarenheter av preventivt arbete inför utlandsresa vilket berikar vårt resultat. 

Anledningen till att intervjuer användes som datainsamlingsmetod var att 
informanterna skulle få förutsättningar att själva berätta om sina erfarenheter 
och tankar. Få studier har gjorts inom ämnet och därför ansågs en explorativ 
ansats tillgodose behovet av kunskap på bästa sätt. Att använda sig av 
fokusgruppsintervjuer är särskilt lämpligt när forskningsfrågan handlar om 
miljöer där många människor interagerar och erfarenheter, förhållningssätt 
eller synpunkter studeras (Malterud, 2009). Vårt val att intervjua unga vuxna i 
fokusgrupper var också baserat på att informanter kan känna sig mer trygga att 
svara sanningsenligt och friare att uttrycka sina tankar i fokusgruppsintervjuer 
än i individuella intervjuer (Frosh, Phoenix & Pattman, 2002). 
Fokusgruppsintervjuer beskrivs som ideala när människors upplevelser, 
åsikter, övertygelser, värderingar och önskningar studeras. Metoden tillåter 
informanterna att generera egna frågor, koncept och att närma sig ämnet på 
sina egna villkor, med eget vokabulär (Kitzinger, 2005; Jayasekara, 2012). 
Detta framkom tydligt under intervjuerna då informanterna på sina egna 
villkor diskuterade exempelvis riskbeteende och ansvar, vilket inte var frågor 
som initierades av forskarna, och att gruppdynamiken till stor del skapade 
detta. I de intervjuer där informanterna verkade vara bekväma i grupperna 
blev diskussionerna mer dynamiska och flera perspektiv av samma ämne kom 
upp till diskussion. Kitzinger (2005) och Jayasekara (2012) beskriver att det 
speciella med fokusgruppsintervjuer är att det som sägs inom en 
gruppdiskussion är skapat av dynamiken deltagarna emellan, vilket kan vara 
mycket värdefullt för forskare även om det inte direkt svarar på forskarfrågan. 
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Även när intervjuerna handlar om ämnen som kan uppfattas som känsliga, 
som till exempel STI, kan det för vissa uppfattas lättare att tala om det i en 
grupp där alla har liknande upplevelser, än i en enskild intervju (Kitzinger, 
2005; Jayasekara, 2012). Med tanke på att ämnet som diskuterades inte 
handlade om de enskilda individernas specifika sexualvanor så uppfattade vi 
inte att informanterna upplevde intervjuerna för privata, utlämnande eller 
genanta. Genom att de kunde närma sig olika ämnen på egna villkor så 
varierade det mellan grupperna hur mycket och vad som diskuterades, men 
viktigt var att det var de själva som satte gränserna för vad de ansåg var för 
privat.  

Det finns fördelar med både homogena och heterogena fokusgrupper. 
Likheter deltagarna emellan medför en större sannolikhet att de känner sig 
trygga och interagerar med varandra vilket skapar dynamiska 
gruppdiskussioner. Heterogena grupper kan vara fördelaktigt då sannolikheten 
att flera aspekter på undersökt fenomen kommer upp och datainsamlighen blir 
mer nyanserad (Jayasekara, 2012). I vår studie fanns både homogena och 
heterogena grupper. Det fanns stor variation mellan grupper och deltagare 
beträffande ålder, utbildning och bostadsorter. Det var mer sannolikt att 
gruppen var homogen där deltagarna kände varandra sedan innan, än när de 
var helt obekanta. Olikheterna mellan grupperna och deltagarna anser vi på ett 
rättvist sätt speglar åldersgruppen som vi undersökt där det kan vara stora 
skillnader inom åldern 20-29 år beträffande var man befinner sig i livet. 
Intervjuerna utfördes i könsspecifika grupper, då det kan föreligga skillnader i 
hur män och kvinnor beter sig sexuellt men även vad de har för behov och 
önskan av preventiva åtgärder (Leval et al., 2011; Bloor et al., 1998). 

Vi ämnade samla informanterna i grupper om cirka 4 till 8 personer då det 
anses vara en lämplig storlek för att erhålla betydelsefulla interaktioner inom 
gruppen, men samtidigt inte vara större än att samtliga individer ges möjlighet 
att komma till tals (Kitzinger, 2005). Det uppstod vissa logistiska problem 
med att samla informanterna i fokusgrupper av önskad storlek. Många hade 
svårt att planera i förväg och bestämma en tid, och föredrog istället att tiden 
bestämdes med relativt kort varsel vilket kunde innebära problem med 
samordning med andra deltagare. Olika sorters sysselsättningar (arbete, 
studier, fritidssysselsättningar) gjorde det svårt att hitta en tid som passade så 
många som möjligt. Detta medförde att fokusgruppsintervjuerna gjordes i 
mindre grupper än vad som först var tänkt. De enskilda intervjuerna utfördes 
av en forskare, utan moderator, av hänsyn till den som intervjuades. De var ett 
lättsamt klimat även under de enskilda intervjuerna och vi uppfattade inte att 
stämningen blev en annan jämfört med gruppintervjuerna, eller att 
informanten upplevde det besvärligt att vara ensam i intervjusituationen.  

Arbetssättet med halvstrukturerade intervjuer valdes då det är det arbetssätt 
som lämpar sig bäst vid explorativa studier där ny kunskap söks, samtidigt 
som det finns ett antal förvalda teman/frågeområden som man vill att 
informanterna ska reflektera över (Justesen & Mik-Meyer, 2011). 
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Intervjuformen medförde en avslappnad atmosfär som mer kändes som 
samtal, vilket var en förutsättning för att informanterna skulle känna sig 
bekväma att prata om ämnet. Under gruppintervjuerna krävdes det mindre 
inblandning och följdfrågor av forskaren för att föra samtalet framåt än under 
de enskilda intervjuerna där fler frågor behövdes. Detta kan ha medfört att de 
enskilda intervjuerna blev mer styrda och strukturerade än 
fokusgruppsintervjuerna. 

Denna studie har inte för syfte att vara representativ då kvalitativ forskning 
har för avsikt att fördjupa förståelsen för ett fenomen eller en upplevelse där 
kontexten är av stor betydelse. Kvaliteten av en kvalitativ forskningsstudie kan 
bedömas utifrån flertalet kriterier, men det faktum att forskningsobjektet 
präglas av unika val som är beroende av forskarens teoretiska val och 
perspektiv gör det svårt att granska studien med hjälp av mätinstrument eller 
att reproducera studien av andra forskare. Genom att så tydligt och transparent 
som möjligt redovisa våra val under utformandet och utförandet av denna 
studie tillåter vi läsaren att själv bedöma rimligheten av dessa, och därmed 
kvaliteten på studien (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Resultatet redovisas med 
stor mängd citat från intervjuerna av samma anledning, att öka insynen i 
gjorda tolkningar och höja kvaliteten på studien.  

Båda författarna till denna studie har vana av kvalitativa studier baserade 
på intervjuer och är barnmorskor med vana att tala om ämnen som har med 
sexualiteten att göra och kan upplevas känsliga. Handledaren som har god 
metod- och professionskunskap och har haft en aktiv del genom hela 
analysprocessen som medförfattare och rådgivare vilket stärker analysens 
trovärdighet (Paulsson, 2009). 
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RESULTATDISKUSSION  

Syftet med studien var att beskriva erfarenheter av och attityder till prevention 
mot hiv/STI bland unga vuxna (20-29 år) som reser utomlands, samt att 
undersöka vad för slags preventionsarbete som var önskat. Det huvudsakliga 
resultatet som vi fann var att unga vuxna som rest utomlands nås av 
preventionsarbete mot hiv/STI i mycket liten grad, men att de är positivt 
inställda till sådant arbete och skulle önska mer. De flesta hade gärna sett att 
de fått information om hiv/STI i samband med bokningen eller 
förberedelserna av resan och menade att återkommande, intressant och 
varierad information var viktigt. De trodde dock att det fanns svårigheter med 
att nå resenärer med information just inför resan, beroende på vilket sätt resor 
bokas idag, och ansåg att det var viktigt att lägga mer arbete tidigare på 
undervisningen i skolan och på så sätt påverka attityden till säker sex. 

Att unga vuxna upplever att de nåtts av preventivt arbete inför utlandsresor 
i så pass liten grad, kan bero antingen på att det inte har funnits information 
tillgängligt för dem, eller att de inte har tagit till sig informationen. Då unga 
vuxna samt utlandsresenärer är prioriterade riskgrupper som ska få särskilt 
fokus i det preventiva arbetet (Smittskyddsinstitutet, 2010) är detta något 
förvånande, och vi menar att sådan information borde inkluderas i större 
utsträckning inför resor. Möjligen går det att nå den här gruppen genom större 
fokus på hur och var de tar till sig information. Många unga idag får mycket 
information via sociala medier. Kampanjer kan därigenom få stor 
genomslagskraft vilket vi anser borde användas mer. Användandet av sociala 
medier framhölls under våra intervjuer som ett effektivt sätt att nå unga vuxna 
då de har större vana av att hitta och ta till sig information på det sättet än 
exempelvis via broschyrer eller tidningar. Reklam för hepatitvaccin som har 
gått på tv verkade ha gjort stort intryck på informanterna i vår studie och den 
reklamen nämndes flera gånger under intervjuerna som något som fått dem att 
”tänka efter” inför utlandsresor. Kanske liknade tv kampanjer skulle 
genomföras men med fokus på skydd mot STI. 

Inför många resmål behövs inga vaccinationer eller särskilda förberedelser 
så det kan vara svårt att nå resenärer med information om hiv/STI via 
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vaccinationsmottagningar. Det var relativt få av informanterna i vår studie 
som besökt en vaccinationsmottagning eller sjukvården inför sin resa. Under 
intervjuerna kom bland annat apotek, väskaffärer och försäkringsbolag upp 
som förslag på var det skulle kunna gå att nå resenärer med information och 
påminnelser om hiv/STI inför resa. Då dessa är privata aktörer så kan det 
innebära svårigheter då de har kommersiella intressen. En lösning som 
föreslogs var att satsa mer på kunskapsförmedling vid annat tillfälle än just 
inför resan, som exempelvis i skolan och i samhället. På så vis blir det inte lika 
sårbart som om information endast ges inför resa och då kan missas av många, 
och någon menade att attityder och beteende måste grundläggas tidigt. 

Unga vuxna har vuxit upp med ett stort informationsflöde och är i många 
avseenden upplysta och kunniga, även gällande sexualitet och risker trots att 
beteendet i många fall visar annat (Häggström-Nordin, 2009). Många av 
informanterna i vår studie kunde inte minnas att de nåtts av någon information 
kring hiv/STI sedan skoltiden, och att den då hade varit bristfällig. Kunskaper 
fanns tack vare att information nått dem vid andra tillfällen i livet, exempelvis 
från festivaler, vänner eller genom media. Vi tror inte att lösningen är att bara 
erbjuda information, utan snarare behövs det mer arbete kring hur beteende 
påverkas. Enligt Health Belief Model kan en beteendeförändring hos en 
individ uppstå först när hon uppfattar fördelarna med att bryta ett beteende 
som större än fördelarna med att behålla det. Den processen går genom flera 
steg. Dels måste individen tro att det är möjligt att själv bli drabbad, att det 
inte bara är något som händer ”andra”, och även känna att det skulle vara 
allvaligt att bli drabbad. Vidare måste det finnas kunskaper om vad det finns 
för åtgärder för att undvika att bli drabbad, samt anse dessa som lönsamma. 
Till sist måste vinsten med att bryta beteendet anses större än vinsten med att 
behålla det (Arborelius, 1993). Utifrån Antonovskys salutogena perspektiv är 
en individs kontroll över sin egen situation av betydelse för välbefinnandet, 
och han menar att stressorer kan ha hälsofrämjande effekter på individer, om 
de går att undvika (Antonovsky, 2005). Utifrån detta anser vi att arbetet bör 
läggas på att, utifrån fakta och reella risker, medvetandegöra den egna 
kontrollen och ansvaret för sin egen hälsa hos unga vuxna gällande prevention 
mot hiv/STI. Att arbeta för att stärka känslan av kontroll över sin egen 
situation hos unga vuxna. 

Flera av informanterna i vår studie ansåg att kondom borde användas vid 
sexuella kontakter, men menade att det är få som verkligen gör det. Även Darj 
och Bondestam (2003) skriver om det problematiska med att alla känner till 
nyttan av kondomen, men att det ändå är så laddat. De som är 20-29 år idag 
har heller inte vuxit upp med de stora kampanjerna som följde när hiv-
epidemin kom. De kampanjerna medförde att kondomanvändandet tillfälligt 
gick upp och att förekomsten av hiv och andra STI minskade (Wulff & Lalos, 
2004). Risken att drabbas av hiv kan idag ses som ett avlägset problem som 
existerar främst i andra länder (Iredahl, 2005). Ett förslag som framkom i vår 
studie var att de positiva aspekter med att använda kondom borde framhållas 
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snarare än att marknadsföra det som en sköld mot sjukdomar, vilket 
uppfattades negativt och laddat. Initiativet att använda kondom kan uppfattas 
som skamligt och även förolämpande genom den möjliga antydan att antingen 
en själv eller ens partner har en STI. Fokus borde istället ligga på att det är ett 
utmärkt preventivmedel utan biverkningar som skyddar mot både graviditet 
och hiv/STI och därmed få en mer positiv innebörd.  

Den absoluta majoriteten av informanter i vår studie tyckte att det var 
positivt med information om hiv/STI inför utlandsresor och ansåg att ju mer 
desto bättre. En kampanj som är inriktad på att informera utlandsresenärer 
kring testning skulle kunna fungera som ett komplement till informationen de 
får inför resa. Vi anser det viktigt att informationen inte bara är 
envägskommunikation utan att den på något sätt bygger på kommunikation 
och diskussion vilket de unga i vår studie önskade. 

Trots uppfattningen att resenärer är mottagliga för information om hiv/STI 
just inför eller på resan så upplevde många av informanterna i vår studie att de 
kunskaperna borde finnas sedan innan, grundlagda betydligt tidigare. Skolan 
är en viktig källa och en naturlig plats för information för ungdomar och unga 
vuxna, där många önskar få sexualundervisning (Sydsjö, Selling, Nyström, 
Oscarsson & Kjellberg, 2006). Det tvärvetenskapliga och ämnesintegrerade 
synsättet har funnits beskrivet i läroplaner sedan sexualundervisningen blev 
obligatorisk i svenska skolor på 50-talet (Skolverket, 2013). Innehållet i 
undervisningen har dock förändrats över tid, då den till stor del speglar 
samhällets syn och värderingar. Det är anmärkningsvärt att många av de 
intervjuade i vår studie säger sig ha otillräckliga kunskaper om hiv/STI, att de 
inte upplever sig ha fått tillräcklig undervisning i skolan och de uttryckligen 
önskar att sex- och samlevnadsundervisningen skulle vara integrerad och mer 
frekvent förkommande i skolan. Det har tidigare påvisats att 
sexualundervisningen i svenska skolor är bristfällig (Höglund, Tydén, 
Hannerfors & Larsson, 2009; Ekstrand, Tydén, Darj & Larsson, 2007; Sydsjö 
et al., 2006), och även att dess kvalitet och innehåll varierar mellan olika 
lärosäten (Ekstrand, Engblom, Larsson & Tydén, 2011), då det idag är upp till 
den enskilda skolan att besluta hur ämnet ska integreras och utformas i 
undervisningen. Ekstrand och medarbetare (2011) kunde även se att lärarna 
som håller i sexualundervisningen borde vara bättre utbildade. Detta innebär 
att många elever avslutar skolan utan tillfredsställande kunskaper inom sex 
och samlevnad. 

Vårt resultat visar förslag på hur de unga vuxna skulle vilja ha information 
och kunskap genom skolan. Många av informanterna efterlyste undervisning 
som byggde på diskussion och dialog, utöver traditionell undervisning där 
läraren står framför klassen och informerar. Även inom den tidigare nämnda 
Health Belief Model så är det genom att neutralt diskutera beteende som 
förändring kan ske, snarare än genom envägskommunikation (Arborelius, 
1993). Under fokusgruppsintervjuerna var det flera som uttryckte sig positivt 
över samtalet då det innebar att de fick diskutera, reflektera och komma till 
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insikt. Flera menade att liknande diskussioner i mindre grupper med kunnig 
personal hade varit önskvärt att ha i skolan, vilket även Iredahl (2005) 
beskriver. 

Trots att sexualundervisningen har varit obligatorisk för elever i svenska 
skolor i över ett halvt sekel är utbildningen för lärare ännu inte obligatorisk 
(Häggström-Nordin, 2009). Diskussionen om vem som är bäst lämpad att 
hålla i denna undervisning har funnits sedan sexualkunskapen introducerades 
som obligatoriskt ämne, och kom även upp till diskussion under intervjuerna i 
vår studie. Lärarna kan anses lämpligast att hålla i sexualundervisningen 
genom deras centrala roll i och med ämnesintegreringen, och dessutom 
besitter de en pedagogisk förmåga och vana av att tala med unga. 
Ämneskunskapen kan möjligen vara större hos exempelvis vårdpersonal, som 
har utbildning inom ämnet. Flera av informanterna i vår studie ansåg att det 
var viktigt att undervisningen hölls av en person som de kunde identifiera sig 
med och som var lätt att prata med.  

Sexualundervisningen från grundskolan verkade ha gjort större intryck på 
informanterna i vår studie, jämfört med den från gymnasiet, där flera inte 
mindes om det alls hade förekommit någon undervisning i ämnet. Möjligen 
beror detta på att de fick en bättre anpassad och tätare förekommande 
sexualundervisning i grundskolan jämfört med på gymnasiet, eller så var de 
mer mottagliga för informationen under grundskoletiden. Många av 
informanterna menade att det är viktigt att informationen är ålders- och 
behovsanpassad och att behovet av mer specifik information eller diskussioner 
om hiv/STI skulle vara på sin plats under gymnasietiden när de flesta börjar 
vara sexuellt aktiva. Det skulle förslagsvis kunna utformas en bättre 
samordning mellan grund- och gymnasieskolan inom ämnet gällande vad som 
ska behandlas i vilken årsklass. Undervisningen i skolan skulle kunna 
kompletteras med kompetens från exempelvis ungdomsmottagningen, RFSU 
eller andra som jobbar med frågor om sex och samlevnad. 

Två av grupperna som intervjuades hade rest utomlands som en del av sin 
utbildning genom universitetet, och de hade inte fått någon information om 
hiv/STI inför resan. I andra fokusgrupper talades det om att många unga reser 
utomlands direkt efter studenten och att man borde vinna mest på att ge 
information till unga i nära anslutning till det, alltså under sista året på 
gymnasiet. I båda dessa fall har skolan en viktig och naturlig roll att nå den 
här gruppen med information som de bör utnyttja. Många universitet har 
omfattande verksamhet med utbyten och internationella kontakter. Vi anser att 
det vore lämpligt att inkludera prevention mot hiv/STI i informationen som 
ges till studenter inför utbyten. Om möjligheten finns så skulle även 
diskussion kring företeelsen med förändrat sexuellt beteende vid utlandsresor 
kunna lyftas. Vi har beskrivit svårigheterna med att nå gruppen unga vuxna 
20-29 år då det inte anses finnas något tydligt forum där det går att nå dessa. 
Med tanke på detta problem så anser vi det extra viktigt att nyttja de forum 
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som faktiskt finns, som exempelvis universitet där många 20-29-åringar 
återfinns. 

Flera av de unga vuxna i vår studie gav uttryck för att de inte visste var de 
skulle vända sig om de önskade information om hiv/STI eller var de kunde gå 
för att testa sig. De kände att de var för gamla för att vända sig till 
ungdomsmottagningen, trots att många av dem fortfarande tillhörde 
ungdomsmottagningen enligt ålder. Ungdomsmottagningar har en övre 
åldergräns på 25 år, med vissa lokala avvikelser, och efter det får de vända sig 
till barnmorskemottagning eller STI-mottagning. Vi menar att det är viktigt att 
ungdomsmottagningen förbereder ungdomarna på övergången så att de vet var 
de kan vända sig sedan, vilket även Darj och Bondestam (2003) poängterar. 
Ungdomsmottagningen nyttjas idag till största delen av tjejer. En studie 
(Bådagård & Torstensson, 2008) som gjorts kring ungas uppfattning om 
ungdomsmottagningen visade att många killar upplever att den är till för tjejer 
och att dessa har fler anledningar att vända sig dit. Killarna besökte 
ungdomsmottagningen vid problem. Det är även många ungdomar som 
använder sig av ungdomsmottagningen i liten utsträckning eller inte alls och 
det är viktigt att det finns tydlig information även för dessa om var/hur det går 
att testa sig, så att de vet var de ska vända sig vid behov. Det är olyckligt att 
det finns unga vuxna som inte vet var de ska gå för att testa sig för hiv/STI. 
Flera ungdomsmottagningar har idag som rutin att bjuda in skolklasser och 
grupper för att berätta om sin verksamhet och var de finns, vilket vi anser är 
mycket positivt då det kan finnas en stigmatisering kring mottagningar där det 
går att testa sig för STI eller har andra frågor gällande sexualiteten.  



39 

AVSLUTNING 

Denna studie har syftat till att öka kunskaperna kring vilka preventiva insatser 
unga vuxna nås av inför utlandsresa idag, vad som är önskat och vad som 
behövs för att minska det sexuella risktagandet och smittspridningen. Detta 
genom att vi har undersökt vad resenärerna har för personliga erfarenheter av 
preventivt arbetet mot hiv/STI inför utlandsresa, vad de efterfrågar beträffande 
information samt vilka interventioner de föreslår för att minska det sexuella 
risktagandet. Vi hoppas att genom vårt arbete kunna bidra till kunskap kring 
förbättringar som kan implementeras i praktiken. Ökade kunskaper om vilken 
information eller vilka interventioner som efterfrågas av dessa grupper kan 
innebära att det preventiva arbetet förändras så att andelen hiv/STI-smittade 
vid utlandsresor minskar. Därmed skulle projektet medföra vinster på både 
individ- som samhällsnivå. 

Vi fann i vår studie att det föreligger svårigheter med att nå gruppen unga 
vuxna utlandsresenärer med preventionsarbete inför utlandsresor. Däremot tar 
många unga vuxna emot information och kunskap via sociala medier som vi 
anser kunde nyttjas mer. De uppskattade information som var kortfattad och 
lätt att ta till sig. De var positivt inställda till information och såg gärna att det 
satsades mer på diskussioner och dialoger kring detta ämne under skoltiden. 
Vi fann även att inom vår undersökningsgrupp var det många som upplevde 
att det inte fanns någon självklar instans som tog vid när de ”vuxit ur” 
ungdomsmottagningen. Det var flera som inte visste var de skulle vända sig 
för att få råd eller information kring hiv/STI. De hade heller inte kunskap om 
var de skulle vända sig för att testa sig för hiv/STI. Många kände till nyttan 
med kondom, men menade att det var sällan som den faktiskt används.  

Med tanke på att många reser efter studenten så ansåg flera att slutet av 
gymnasiet vore en bra tid att påminna och informera om sexuell hälsa vid 
utlandsresor. Vi anser även att information om hiv/STI borde vara inkluderat i 
information som ges till studenter på universitet inför utbytesterminer 
utomlands. Det är viktigt att använda de forum som finns för att nå denna 
grupp.   
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Det finns fortfarande mycket kvar att göra beträffande attityden till 
kondom och det bör fortsättas med diskussioner, kampanjer och information 
som betonar de positiva aspekterna med kondom, inte minst i skolan. Att det 
är ett utmärkt preventivmedel utan biverkningar för någon av partnerna och att 
det är en handling av kärlek och respekt mot sin partner att vara noga med att 
skydda sig mot STI vid sexuella kontakter. Vi anser vidare att det är viktigt 
med diskussioner som utgår ifrån attityder och beteende och finns både på 
individ- och på samhällsplan.  

Förslag på fortsatt forskning 
Utifrån våra fynd i denna rapport vore det intressant att genomföra en 
interventionsstudie där olika former av preventivt arbete införs bland 
universitetsstuderande som åker på utbyte för att se om det går att påverka 
beteende.  
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Sammanfattning 
MSM (män som har sex med män) samt utlandsresenärer är två av de grupper 
som ges särskild prioritet i det nationella preventiva arbetet. Det finns en 
högre prevalens av hivsmitta bland MSM än hos befolkningen i övrigt och 
dessutom en hög förekomst av andra STI (sexuellt överförbara infektioner). 
Det är känt att resande och semester kan innebära ett sexuellt risktagande 
beträffande antal partners och minskat kondomanvändande. I flera europeiska 
storstäder som är vanliga turistmål är förekomsten av hiv/STI stor, vilket har 
medfört att smittor som tidigare varit relativt ovanliga i Sverige återigen har 
börjat öka. Syftet med studien var att söka kunskap om vad MSM som rest 
utomlands senaste året har för erfarenheter av och attityder till 
preventionsarbete inför utlandsresor. Data samlades in genom en webbaserad 
enkät genom internetforumet Qruiser. Dataunderlaget bestod av 656 enkäter 
som besvarats av MSM i åldern 18-75 år, som hade rest utomlands senaste 
året. Analysen i denna studie har i huvudsak varit deskriptiv, men bivariata 
analyser har gjorts och statistiskt signifikanta skillnader mellan grupper har 
undersökts med chi-2-test. Signifikansnivån var 95% (p<0,05). Den 
huvudsakliga jämförande variabeln har varit Adlonlänen mot övriga län, men 
analyser har även gjorts på ålder, relationsstatus och utbildningsnivå. Av 
männen hade 72.6% gjort sin senaste resa inom Europa och 78.7% hade haft 
nöje som huvudsakligt syfte med resan. Endast 4.6% upplevde att de mött 
preventionsarbete i Sverige inför sin resa. Hos 22.7% fanns erfarenhet av att 
ha mött preventionsarbete under sin utlandsvistelse. Trots att en stor del ansåg 
att de själva inte hade velat ha information om hiv/STI inför sin resa, menade 
en majoritet (58.4%) att det borde erbjudas mer. De ansåg att det var lätt att 
själv hitta eller söka upp information (79%), och 87% angav att de skulle söka 
information via internet. Gratis tillgång till kondomer och glidmedel ansågs 
hos 68.3% vara en lämplig preventionsinsats. De föredrog skriftlig 
information och/eller reserådgivning framför muntlig (59 % respektive 26.2 
%). Då det är vanligt att resor bokas via internet kan resebyråer, flygbolag 
eller företag som erbjuder service till resenärer som reser till orter med hög 
förekomst av hiv även länka till information om sexuell hälsa. 
Sjukvårdspersonal som träffar MSM kan också fråga om eventuella framtida 
resplaner vid rutinundersökningar eller hälsokontroller. Viktigt är att detta 
sker på ett kompetent och respektfullt sätt då denna grupp kan ha upplevelsen 
av att känna sig stigmatiserad eller diskriminerad. 
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BAKGRUND 

Spridning av hiv/STI 
De första kända fallen av aids i USA och i Europa drabbade homosexuella 
män. Det första fallet i Sverige konstaterades år 1982 (Smittskyddsinstitutet, 
2010a), och sedan dess har antalet över tid ökat till att idag vara drygt 6000 
personer som lever med hiv i Sverige. Varje år rapporteras ca 500 nya fall av 
hiv i Sverige och de flesta av dessa hittas bland nyanlända, vilka alltså har 
smittats före ankomst till Sverige (Smittskyddsinstitutet, 2012a). Idag står 
ungefär 87% av de personer med känd hiv-smitta i Sverige under behandling 
vilket tillåter att de som är smittade kan leva ett och normallångt liv, trots 
livslång medicinering (Infcare HIV, 2013). Det finns en oro kring 
”normaliseringen” av hiv, då det inte längre behöver innebära ett livshotande 
tillstånd vilket kan medföra ett minskat intresse för hiv och därmed 
oaktsamhet med att skydda sig (Herlitz, 2008; Rietmeijer, Patnaik, Judson & 
Douglas, 2003). Samtidigt är det ett virus som har en förmåga att mutera och 
därmed bli resistent mot mediciner och är därför mycket oberäkneligt (Herlitz, 
2008). Spridningen av hiv har tidigare kunnat hållas under relativt god 
kontroll i Sverige men inom gruppen MSM pågår fortfarande en långsam 
ökning (Smittskyddsinstitutet, 2010b). 

Det är MSM som står för den största delen inhemsk smitta av hiv 
(Smittskyddsinstitutet, 2012a). Begreppet MSM är en beskrivande term som 
fokuserar på den sexuella handlingen, inte på den sexuella identiteten. Alltså 
kan även män som betraktar sig som heterosexuella, men trots detta har sex 
med män, inkluderas i begreppet. Inom gruppen MSM beräknas förekomsten 
av hiv vara mellan 3 och 4 procent. Detta är en hög siffra jämfört med 0.06% 
som gäller för den svenska befolkningen i stort (Smittskyddsinstitutet, 2010c).  
Hiv ses som den allvarligaste STI:n eftersom det inte finns något botemedel, 
men den höga förekomsten av sexuellt riskbeteende och oskyddade samlag 
medför även att många andra STI är högt förekommande inom denna grupp. 
Under år 2010 rapporterades en ökning av syfilis med 50% jämfört med året 
innan och även gonorréinfektion har ökat över tid bland MSM. En betydande 
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del av dessa smittor sker utomlands, men många smittas i Sverige 
(Smittskyddsinstitutet, 2012b). 

Hiv/STI, sexuellt beteende och resande 
Att sjukdomar som gonorré och syfilis som tidigare var relativt ovanliga i 
Sverige åter igen har börjat öka i antal (Smittskyddsinstitutet, 2012b) kan 
delvis ses som ett resultat av att människor, tillsammans med ett aktivt sexliv, 
större sexuellt risktagande även är mer geografiskt rörliga 
(Smittskyddsinstitutet, 2012b; Croughs, Van Gompel, de Boer & Van Den 
Ende, 2008). Det är generellt sett vanligt med sexuella kontakter bland 
utlandsresenärer, men det finns olika faktorer som t.ex. ålder, resesällskap, 
kön och relationsstatus som har betydelse för sannolikheten att utsätta sig för 
risk (Richens, 2006; Croughs et al., 2008; Matteelli & Carosi, 2001; Correia et 
al., 2001; Cabada et al., 2002). Nya relationer och förtroenden etableras 
mycket snabbt under semesterresa och det normala beteendet överges 
tillfälligt. Detta innebär fler sexualpartners än vad man annars har, och att man 
dessutom skyddar sig mot STI i mindre utsträckning (Thomas, 2005).  

Richens (2006) kunde i en litteraturstudie om resenärer och hiv/STI visa att 
sexuella relationer är vanligare inom de yngre åldersgrupperna och bland de 
som reser ensamma. De som är mest troliga att ha en sexuell relation på resan 
är de som har det som syfte, de så kallade sexturisterna. För en betydande del 
är dock ”semestersexet” oplanerat (Croughs et al., 2008), och en stor del av de 
som smittas utomlands smittas på vanliga turistmål (Rice et al., 2012). 
Ytterligare faktorer som är korrelerade med en ökad sannolikhet för sexuellt 
umgänge under resa är bland annat att vara man, att inte vara i en relation, 
alkohol- och droganvändande, upprepade resor till samma resmål, tidig 
samlagsdebut, stort antal sexualpartners totalt och homosexuell eller bisexuell 
läggning (Richens, 2006; Cabada et al., 2002; Clift & Forrest, 1999; Croughs 
et al., 2008). 

Inom gruppen MSM har det gått att se en signifikant större andel 
sexualpartners utomlands jämfört med hemma och Cabada och medarbetare 
(2002) fann att homosexuella och bisexuella resenärer hade tre eller flera nya 
sexualpartners i större utsträckning än heterosexuella resenärer. Knapp 
Whittier, Lawrence och Seeley (2005) visade att det, bland MSM, förekom 11 
gånger så mycket oskyddat analsex med en ny partner på semesterresa jämfört 
med hemma och åtta gånger mer skyddat analsex på semester än hemma. De 
som i större utsträckning hade oskyddat analsex var yngre och hade en negativ 
inställning till att använda kondom. Forskarna såg även att de som hade 
oskyddat analsex med ny partner på semestern i större utsträckning hade 
mindre oro för aids, mer negativ inställning till kondom och angav fler 
tillfällen med oskyddat analsex med tillfälliga partners även hemma. Att de 
som utsätter sig för risker att smittas av STI i större utsträckning utomlands 
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även gör det i hemlandet i form av stort antal sexualpartners kan innebära den 
allvarliga följden att smitta som förvärvats utomlands sprids snabbt även i 
hemlandet (Marrazzo, 2005; Bellis, Hughes, Thomson, & Bennett, 2004). En 
annan allvarlig aspekt på att vara smittad av en STI som exempelvis gonorré 
eller syfilis, förutom själva sjukdomarna i sig, är att denna grupp också i större 
utsträckning exponeras för hiv. En pågående infektion medför i sin tur en flera 
gånger ökad risk att smittas av hiv vid exponering (Smittskyddsinstitutet, 
2012b).  

Bland de hiv-smittade (inte bara MSM) i Storbritannien som är födda inom 
landet, visade Rice och kollegor (2012) att så många som 15% hade blivit 
smittade utomlands, och författarna menade att det borde erbjudas mer 
information om hiv/STI till resenärer. Detta var särskilt betydelsefullt 
beträffande resmål där det fanns en sexindustri då en stor del av de smittade 
hade haft sex med prostituerade (Rice et al., 2012). 

År 2010 genomfördes en stor europeisk undersökning om MSM, vilken 
gav god insikt i det sexuella beteendet hos svenska MSM. Där konstaterades 
det att svenska MSM hade goda kunskaper om hiv och smittorisker. Många 
hade erfarenhet av att ha nåtts av information och preventionsinsatser som var 
riktade mot MSM under det senaste året. Trots detta visade undersökningen att 
det är vanligt med oskyddat sex inom gruppen, särskilt hos de yngre männen 
(Smittskyddsinstitutet, 2013). 

Vad görs idag? 
Elwy, Hart, Hawkes och Petticrew (2002) har i en litteratursammanställning 
om interventioner mot hiv/STI bland heterosexuella män konstaterat att det är 
svårt att finna studier med högt vetenskapligt värde och en fungerande 
intervention för att förhindra smittspridning. Information och/eller 
distribuering av kondomer har enligt vissa ej visat sig effektivt för att 
förhindra smitta eller åstadkomma beteendeförändring (Gehring, Widmer, 
Kleiber, & Steffen, 1998), medan andra har kunnat se en signifikant skillnad i 
beteende och smitta efter enbart information (Cappello, Bernard, Jones, 
Francis, & van der Vlugt, 1991). 

Enligt en studie utförd i Storbritannien (Richens, 2006) har information 
kring säkrare sex inkluderats i den hälsoinformation som ges till resenärer 
inför utlandsvistelser under senare år. Där tas barriärmetoder upp, men även 
möjligheten att undvika riskgrupper samt riskbeteenden för att minimera 
smittorisken. Även information om att tidigt söka vård vid misstanke om 
smitta och/eller symtom är av vikt. Preventionsinsatser har föreslagits borde 
riktas mot högriskpersoner och -kontexter som står för den största risken för 
smitta (Richens, 2006). Å andra sidan menar Herlitz och Ramstedt (2005) att 
för stort fokus på de konstaterade riskgrupperna, exempelvis MSM, skett på 
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bekostnad av att det inte riktats tillräckligt mycket mot befolkningen som 
helhet. 

Det pågår idag samarbete mellan olika frivilligorganisationer, kommuner, 
landsting, myndigheter, universitet och regioner inom det förebyggande 
arbetet mot hiv/aids (Smittskyddsinstitutet, 2010c). På senare år har 
omfattande studier gjorts kring gruppen MSM och det sexuella 
(risk)beteendet, vilket är till stor hjälp i formuleringen av fortsatta preventiva 
åtgärder (Tikkanen, 2008; 2010; Smittskyddsinstitutet, 2013). Behovet finns 
fortfarande att ytterligare samordna, prioritera och utveckla arbetet på alla 
nivåer i samhället.  

Smittskyddsinstitutet (SMI) har som uppgift att samordna och följa upp det 
preventiva arbetet mot hiv och STI på nationell, regional och lokal nivå. Den 
sexuella smittspridningen kan ha stora konsekvenser för individ så väl som för 
samhälle och arbetet utgår ifrån den av riksdagen antagna propositionen 
Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar 
2005/06:60 som sträcker sig över perioden 2006-2016. Stategin har som 
övergripande mål ”att begränsa spridningen av hivinfektioner och andra 
sexuellt överförda och blodburna infektioner, samt att begränsa 
konsekvenserna av dessa infektioner för individen och samhället”. Hela 
befolkningen omfattas av detta arbete, men då vissa grupper har funnits vara 
särskilt utsatta eller känsliga har dessa fått särskild prioritet. Dessa grupper är 
bland annat utlandsresenärer och MSM (Smittskyddsinstitutet, 2010c). 

Salutogenes som teoretisk referensram 
Det salutogena perspektivet inom omvårdnadsforskning innebär fokus på 
aspekter som är hälsofrämjande i människors liv och vad det är som 
vidmakthåller hälsa. Tonvikten ligger på “friskfaktorer” istället för på 
“riskfaktorer”. Begreppet salutogenes myntades av den israeliska professorn 
och sociologen Aaron Antonovsky. Termer som hör salutogenesen till är 
känsla av sammanhang (KASAM), problemlösning och generella 
motståndsresurser. Generella motståndsresurser innefattar materiella, 
psykosociala och biologiska faktorer som till exempel socialt stöd, intelligens, 
en stark jagkänsla osv. Detta gör det möjligt för en människa att uppleva en 
känsla av sammanhang. Antonovsky menar att människor kan genomgå svåra 
kriser och situationer men ändå bibehålla hälsa om de upplever en känsla av 
sammanhang i situationen och sitt liv (Antonovsky, 2005).  

I detta projekt har salutogenes enligt Antonovsky utgjort en teoretisk 
referensram, både i konstruerandet av frågor, datainsamlingen samt genom 
analysen. Fokus ligger på hälsofrämjande beteende och vilka faktorer det är 
som gör att människor faktiskt skyddar sig mot hiv/STI, inte vad som gör att 
de inte gör det.  
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SYFTE 

Syftet är att beskriva erfarenheter av och attityder till prevention mot hiv/STI 
inför utlandsresor bland MSM. Vidare är vårt syfte att undersöka vad för slags 
preventionsarbete som är önskat inom vald grupp. 
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FRÅGESTÄLLNINGAR 

− har MSM personlig erfarenhet av preventiva åtgärder mot hiv/STI 
inför utlandsresa? 

− vilka preventiva åtgärder som MSM har mött har uppfattats positiva 
respektive negativa? 

− vilka slags preventiva åtgärder föreslår MSM för att minska risken för 
oskyddat sex och spridning av hiv/STI på utlandsresor?  

 



9 

METOD 

Denna studie är en tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats som baserar sig på 
svar från en webbaserad enkät. Enkäten nådde informanterna genom HBTQ-
forumet Qruiser (www.qruiser.com). Analysen av materialet gjordes med 
hjälp av statistikprogrammet Statistical Product and Service Solutions (SPSS). 
Datainsamlingen pågick under en vecka i februari 2013.  

Urval 
Urvalet till studien var MSM i åldern 18-75 som inom det senaste året hade 
rest utomlands. För att nås av enkäten var de tvungna att ha ett medlemskap på 
Qruiser och logga in under den veckan som rekryteringen pågick. Deltagarna 
skulle vara bosatta i Sverige, och representera hela riket.  

Enkäten 
Enkäten utformades utifrån syfte och frågeställningar av författarna. Idéer till 
frågeområden baserades på resultatet från en kvalitativ intervjustudie som 
gjorts av samma författare med syfte att få kunskap om erfarenheter av och 
attityder till preventionsarbete inför utlandsresa, och som fokuserade på unga 
vuxna. Enkäten granskades av statistiker samt experter vid SMI och 
redigerades efter deras rekommendationer. Enkäten bestod av 25 frågor, varav 
23 var obligatoriska. Tre av frågorna var öppna frågor, och på totalt 11 frågor 
fanns, utöver de fasta svarsalternativen, även plats för kommentarer. Se tabell 
1. Frågorna var indelade i 4 frågeområden, demografisk data om deltagaren, 
resandet det senaste året, erfarenhet av preventivt arbete mot hiv/STI samt 
inställning till preventivt arbete mot hiv/STI och hela enkäten tog 
uppskattningsvis 10 minuter att svara på. Samtliga frågor, förutom resmål 
senaste året och en fråga där det gick att motivera ett svar, var obligatoriska 
och således nödvändiga att fylla i för att kunna fortsätta framåt i enkäten. 
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Tabell 1. Uppdelning av frågor och frågeområden  
Frågor av demografisk karaktär 1,2,3,4,5,6 
Frågor kring eget resande 7,8,9,10,11 
Erfarenheter av preventionsarbete 12,13,14,15,16,17,18 
Inställning till preventionsarbete 19,20,21,22,23,24,25 
Öppna frågor 7,8,21 

Forumet Qruiser 
Qruiser är ett internetforum som drivs av QX förlag AB. De marknadsför 
forumet som “ nordens största community för Dig som är homo, bi, trans, 
queer samt för våra vänner”. Forumet hade vid studiens datainsamling strax 
över 100 000 aktiva medlemmar. Inaktiva medlemmar som inte loggat in på 
flera månader blir automatiskt raderade från forumet. Majoriteten av 
medlemmarna är registrerade som killar/män. På forumet finns möjlighet att 
skapa en profil och genom den finna personer att interagera med. Det är 
kostnadsfritt att vara medlem, men det går även att betala för att vara s.k. 
Guldmedlem. På Qruiser finns bland annat även bloggar, tävlingar, 
diskussionsforum, omröstningar och klotterplank. Det var inte ett krav att vara 
betalande medlem för att kunna besvara enkäten. 

Datainsamling 
Kort information om enkätstudien, samt länk till densamma, visades vid 
inloggning på forumet under perioden 130218-130224 som en ”pop-up” (se 
Bilaga 1). Denna metod valdes efter samråd med Qruiser, då det är den 
rekryteringsmetod till enkäter som har visat sig ha högst svarsfrekvens. Denna 
”pop-up” visades endast för målpopulationen, d.v.s. de som var registrerade 
som kille/man, 18-75 år och bosatta i Sverige. Enkäten var helt anonym och 
det gick enkelt att avsluta sitt deltagande genom att bara stänga länken med 
enkäten och på så vis återgå till forumet. På första sidan av enkäten fanns 
information om studiens syfte, inklusionskriterier, genomförande, anonymitet, 
och om frivilligheten att delta. Där fanns även e-postadress till ansvarig för 
datainsamlingen (Bilaga 2). För denna annonsering betalades en avgift på 
10 000 kr exkl. moms. Enkätens frågor presenterades gruppvis. Det gick att gå 
tillbaka i enkäten och ändra sina svar ända tills enkäten var inskickad, men det 
gick inte att gå vidare framåt utan att ha angett ett svar på föregående fråga. 
För enkätfrågorna i sin helhet, se Bilaga 2. 

Dataanalys 
All samlad data från den webbaserade enkäten överfördes till och analyserades 
med hjälp av statistikprogrammet SPSS. Analysen i denna studie har i 
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huvudsak varit deskriptiv, men bivariata analyser har gjorts och statistiskt 
signifikanta skillnader mellan grupper har undersökts med chi-2-test, då 
frågorna var på nominal- eller ordinalskalenivå. Signifikansnivån sattes till 
95% (p<0,05). Den huvudsakliga jämförelsen i materialet var mellan 
grupperna ”Adlon” och ”övriga län”. T-test användes för att jämföra 
grupperna beträffande ålder för att se om medelvärdena inom de två grupperna 
skilde sig åt. Signifikanta skillnader/likheter undersöktes även beträffande 
deltagarnas utbildningsnivå, ålder och relationsstatus. Samtliga kommentarer 
till frågorna lästes igenom. Inom frågeområdet demografisk data fanns det 
några svar under alternativet ”annat” som inför analysen sorterades in under 
något av de fasta svarsalternativen, se figur 1. 
 

  
Figur 1. Bild över svarsalternativ som angetts under ”annat” men som sorterats in under 
fasta svarsalternativ 

Etiska överväganden 
Etiska aspekter beaktades under arbetets genomförande med tanke på att 
frågor kring hiv/STI kan upplevas som känsliga. Vår utgångspunkt har varit 
att personer som upplever ämnet som mycket känsligt avstår från att medverka 
i studien. Tydlig information om frivilligheten att delta fanns i inledningen av 
enkäten. Ingen information som insamlats kunde härledas till en viss person 
och endast forskargruppen har haft tillgång till materialet under arbetets gång. 
Inga namn, personnummer eller annan personlig information har registrerats 
eller sparats. Genom att svara på enkäten gavs formellt samtycke till 
deltagande. Deltagande i en studie som denna kan innebära en möjlighet till 
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reflektion kring STI och sexuellt (risk)beteende hos de som deltog. Deltagarna 
hade också möjlighet att via e-post ställa frågor till forskaren, eller lämna 
synpunkter på enkäten.  

I ett större perspektiv kan studier som denna bidra till ökade kunskaper om 
vilken typ av information eller stöd denna grupp önskar inför utlandsresa, och 
hur de har uppfattat det preventiva arbete de tidigare har kommit i kontakt 
med. Genom denna kunskap är förhoppningen att preventionsinsatserna kan 
bli bättre anpassade för denna grupp.  

Denna studie har blivit godkänd av Regionala etikprövningsnämnden i 
Linköping, diarienummer  

2012/243-31. 
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RESULTAT 

Under veckan för datainsamlingen så hade Qruiser ca 108 000 medlemmar. 
Enkäten öppnades av 960 personer, varav 708 besvarade den och skickade in 
sina svar. Av dessa 708 inskickade enkäter exkluderades femtiotvå då dessa 
inte angett resmål senaste året. Det kvarstod då 656 enkäter som utgör grund 
för denna analys. Inget internt bortfall förekom.  

Demografisk data är uppdelat mellan Adlonlänen och övriga Sverige. 
Adlonlänen utgörs av Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, 
Södermanland, Örebro och Östergötlands län. I studien deltog MSM från 
Sveriges alla län, och Adlonlänen representeras av 81 deltagare (12.3%), 
jämfört med 575 deltagare (87.7%) från övriga län. Merparten av de svarande 
hade universitets- eller högskoleutbildning, majoriteten var yrkesarbetande. 
Bland kommentarerna till ”annan” huvudsaklig sysselsättning återfanns i 
huvudsak pensionär, men även sjukersättning, fas3-placerad och arvoderad 
förtroendevald. Det högst förekommande bland de svarande var att ej vara i en 
relation, följt av att vara i en relation med en man. Den största andelen 
deltagare uppgav att de bodde i någon av storstadsregionerna Stockholm, 
Göteborg eller Malmö. Därmed förelåg det en statistisk signifikant skillnad 
gällande storlek på bostadsort, mellan Adlonlänen och övriga län. Se tabell 2. 
För länsfördelning, se figur 2.  
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Tabell 2. Demografisk data om deltagarna. N totalt=656. (%)  
 
 Adlon 

n=81 (%) 
Övriga län 
n=575 (%) 

p-värde  Samtliga  
n=656 (%) 

Ålder medelvärde (SD) 41.36 (13.5)   41.30 
(13.1) 

  41,31 (13.1) 

 N (%)   N (%)  N (%) 
Högsta avslutade 
utbildning 

  0.653  

Ej slutförd grundskola -     1 (0.2)      1 (0.2) 
Grundskola   5 (6.2)   23 (4.0)    25 (4.3) 
Gymnasium 29 (35.8) 187 (32.5)  216 (32.9) 
Folkhögskola   4 (4.9)   18 (3.1)    22 (3.4) 
Högskola/universitet 43 (53.1) 346 (60.2)  389 (59.3) 
     
Huvudsaklig 
sysselsättning 

  0.111   

Yrkesarbetande 58 (71.6) 456 (79.3)  514 (78.4) 
Studerande 10 (12.3)   68 (11.8)    78 (11.9) 
Sjukskriven   2 (2.5)     9 (1.6)    11 (1.7) 
Arbetssökande   7 (8.6)   15 (2.6)    22 (3.4) 
Föräldraledig -     2 (0.3)      2 (0.3) 
Annan   4 (4.9)   25 (4.3)    29 (4.4) 
     
Relationsstatus   0.330  
I relation med en man 33 (40.7) 246 (42.8)  279 (42.5) 
I relation med en kvinna   5 (6.2)   18 (3.1)    23 (3.5) 
I relation med flera 
personer 

  4 (4.9)   15 (2.6)    19 (2.9) 

Ej i en relation 39 (48.1) 296 (51.5)  335 (51.1) 
     
Storlek på bostadsort   0.000  
Mindre samhälle/by 18 (22.2)   54 (9.4)    72 (11.0) 
Mindre stad (<50 000 
inv. i tätorten 

23 (28.4)   51 (8.9)    74 (11.3) 

Större stad (>50 000 inv. 
i tätorten 

39 (48.1)   79 (13.7)  118 (18.0) 

Storstadsregion 
(Stockholm, Göteborg,  
Malmö) 

  1 (1.2) 391 (68)  392 (59.8) 
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Figur 2. Deltagare, fördelning mellan länen (%) 
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Den senaste resan 
Deltagarna tillfrågades om vilka resmål de besökt senaste året och de flesta 
svarade 3-4 resmål, med en variation mellan 1-7 resmål. Den världsdel som 
besökts i störst utsträckning av deltagarna var Europa, dit 476 personer 
(72.6%) hade gjort sin senaste resa. Detta följdes av Asien (95 personer, 
14.5%), Nordamerika (50 personer, 7.6%), Afrika (21 personer, 3.2%), 
Sydamerika (11 personer, 1.7%), samt Oceanien (3 personer, 0.5%). Den 
senaste resan hade för den största delen av deltagarna pågått i mindre än 7 
dagar (49.7%). För 33.4% hade resan pågått 7-14 dagar, 11.1% uppgav 2-4 
veckor. Hos 4% hade resan varat 1-3 månader och hos 1.8% längre än 3 
månader. Se tabell 3 för presentation av deltagarnas senaste utlandsresa. Inga 
signifikanta skillnader fanns beträffande resans längd mellan grupperna. 
Majoriteten av de svarande hade haft nöje som huvudsakligt syfte med sin 
senaste resa, och bland de som angett ”annat” som svarsalternativ fanns bland 
annat släktforskning/släkt-/familjeträff, delvis bosatt där och sjukvård. Som 
resesällskap var det lika delar som angett att de rest tillsammans med partner 
eller vän/vänner. Även en stor del hade rest själva utan sällskap. De som 
angett annat som svarsalternativ uppgav bland annat att de rest tillsammans 
med släkting, andra studerande från samma utbildning, elever, eller att de ville 
uppge en kombination av de fasta svarsalternativen, t.ex. partner och vänner. 
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Tabell 3. Information om deltagarnas senaste utlandsresa N totalt=656 (%) 

Erfarenheter av preventivt arbete mot hiv/STI  
Majoriteten av de tillfrågade uppgav att de inte hade mött något slags 
preventionsarbete mot hiv/STI i samband med bokning eller planering av sin 
resa i Sverige. Av det fåtal som hade mötts av preventionsarbete så var det en 
större del som upplevde det som positivt än som negativt. Beträffande 
preventionsarbete utomlands så uppgav majoriteten att de inte träffat på något, 
men att de heller inte hade velat ha det. Av de som mött preventionsarbete 
utomlands hade majoriteten uppfattat det positivt. Inga signifikanta skillnader 
kunde här ses mellan grupperna Adlon och övriga län, se figur 3. 

 

 Adlon Övriga län p-värde Samtliga 
Huvudsakligt syfte 
med resan 

N (%) N (%) 0.332 N (%) 

Arbete 15 (18.5)   92 (16.0)  107 (16.6) 
Nöje 60 (74.1) 456 (79.3)  516 (78.7) 
Studier   3 (3.7)     7 (1.2)    10 (1.5) 
Annat    3 (3.7)   20 (3.5)    23 (3.5) 
     
Resesällskap   0.594  

Kollega/kollegor 10 (12.3)   51 (8.9)    61 (9.3) 
Partner 18 (22.2) 160 (27.8)  178 (27.1) 
Familj   7 (8.6)   51 (8.9)    58 (8.8) 
Vän/vänner 27 (33.3) 151 (26.3)  178 (27.1) 
Inget sällskap, reste 
själv 

17 (21.0) 148 (25.7)  165 (25.2) 

Annan   2 (2.5)   14 (2.4)    16 (2.4) 
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Figur 3. Uppfattningen om att ha mött preventionsarbete mot hiv/STI inför eller under sin 
utlandsresa, anges i procent 
 
Huruvida informanterna hade mött preventionsarbete utomlands respektive i 
Sverige analyserades även inom mindre åldersgrupper. Det gick att se 
signifikanta skillnader beträffande de som mötte preventionsarbete under 
utlandsvistelsen, som visade att personerna mellan 30 och 59 år mött 
preventionsarbete i större utsträckning än yngre respektive äldre, se tabell 4. 
Samma jämförelse beträffande de som mött preventionsarbete i Sverige visade 
inte på någon signifikant skillnad mellan åldersgrupperna, se tabell 5. 
 
Tabell 4. Översikt av svar på frågan om männen mötte preventionsarbete 
under sin senaste utlandsvistelse, uppdelat i åldersgrupper. Antal och procent 
 
 Mötte preventionsarbete under 

utlandsvistelsen 
 
Totalt. N (%) 

Ålder (år) Ja. N (%) Nej. N (%) 
 29   18 (15.3) 100 (84.7)    118 (100) 
30-45   67 (27.7) 175 (72.3)   242 (100) 
46-59   56 (34.6 ) 106 (65.4)   162 (100) 
60      8 (12.9)   54 (87.1)     62 (100) 
Totalt 149 (25.5) 435 (74.5) 584* (100) 
P-värde vid chi-2-test <0,001. 
* Svarsalternativet ”vet ej” är exkluderat i denna analys, därav N totalt=584 
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Tabell 5. Översikt av svar på frågan om männen kom i kontakt med 
preventionsarbete i Sverige under planering/bokning av sin senaste resa, 
uppdelat i åldersgrupper. Antal och procent 
 
 Mötte preventionsarbete under 

bokning/planering av resa (i Sverige) 
 
 
Totalt. N (%) Ålder (år) Ja. N (%) Nej. N (%) 

 29   5 (4.2) 114 (95.8)    119 (100) 
30-45   8 (3.4) 229 (96.6)   237 (100) 
46-59 14 (8.6) 149 (91.4)   163 (100) 
60    5 (8.1)   57 (91.9)     62 (100) 
Totalt 32 (5.5) 549 (94.5) 581* (100) 
P-värde vid chi-2-test, 0,102. 
* Svarsalternativet ”vet ej” är exkluderat i denna analys, därav N totalt=581 
 
Majoriteten av deltagarna (94%) hade inte sökt information om hiv/STI inför 
sin resa. Bland kommentarerna hade några uppgett att de själva hade hiv eller 
att de jobbade med upplysning och var väl informerade och medvetna. En liten 
del (2.6%) svarade att de inte mindes om de sökt information. De resterande 
3.4% som uppgav att de hade sökt information, hade gjort det genom olika 
sidor på internet, på ungdomsmottagning, försäkringsbolag, i samband med att 
de testat sig eller genom gayorganisationer.  

Hela 79% delade uppfattningen att det var lätt att hitta information om 
hiv/STI, se figur 4. Det fanns här inga signifikanta skillnader mellan 
grupperna Adlon och övriga län. Det fanns heller inga signifikanta skillnader 
mellan åldersgrupperna, och inte heller gick det att se någon specifik 
åldersfördelning på de som angett att de ansåg det ”mycket lätt” att hitta 
information.  
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Figur 4. Uppfattning om hur lätt resp. svårt att det är att hitta information om hiv/STI eller 
smittorisker, anges i procent  
 

En majoritet (87%) av de svarande skulle vid behov av information söka på 
internet, se figur 5. Trettiotre deltagare uppgav ”annat” på frågan var de skulle 
vända sig för att få information och där fanns bl.a. kommentarer om att de 
hade tillräcklig kunskap själva, att de skulle vända sig till venhälsan, 
gayställen/hivföreningar, SMI, beroendecentrum, litteratur eller till sin egen 
läkare för information.  
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Figur 5. Vart männen skulle vända sig för att söka information om hiv/STI inför resa, anges 
i procent. Det var möjligt att ange mer än ett svarsalternativ  
 

Bland de som angett att de skulle använda sig av internet fanns det en 
signifikant skillnad mellan åldersgrupperna som visade att ju yngre 
respondent, desto mer sannolikt att han skulle använda sig av internet 
(p<0.001), se tabell 6.  
 
Tabell 6. Åldersgrupperingar på männen som angett att de skulle använda sig 
av internet för att ska information om hiv/STI inför resa, anges i antal samt 
procent 
 Skulle använda sig av internet för att få 

information om hiv/STI 
 
 
Totalt. N (%) Ålder Ja. N (%) Nej. N (%) 

 29 130 (92.9) 10 (7.1) 140 (100) 
30-45 241 (90.9) 24 (9.1) 265 (100) 
46-59 148 (81.3) 34 (18.7) 182 (100) 
60    52 (75.4)  17 (24.6)   69 (100) 
Totalt 571 (87) 85 (13) 656 (100) 
 

På frågan om de hade mött preventionsarbete i Sverige (som inte var direkt 
relaterade till deras resande) uppgav den största delen att de kommit i kontakt 
med det genom internet och genom sjukvården. Utomlands hade de kommit i 
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kontakt med preventionsarbete genom pubar/barer och genom internet. Det 
gick att på denna fråga ange flera svarsalternativ samt ange annat alternativ. 
På ”annat” svarsalternativ angavs bland annat tidningar, RFSL, gayklubbar 
och sauna. Se figur 6.  
 

0

20

40

60

80

100

Pr
oc

en
t

i Sverige
Utomlands

 
 

Figur 6. Var männen uppgav att de kommit i kontakt med preventionsarbete kring hiv/STI, 
som de inte uppfattade som direkt relaterat till deras resande, anges i procent 

Attityder till preventivt arbete mot hiv/STI 
Majoriteten av de svarande ansåg att det var mycket viktigt (35.7%) eller 
ganska viktigt (35.8%) att information om hiv/STI inför utlandsresor gavs, 
medan 22% menade att det varken var viktigt eller onödigt. 3.7% ansåg att det 
var ganska onödigt och 2.9% menade att det var helt onödigt. Det var frivilligt 
att lämna en kommentar till sin åsikt, och de som ansåg att det var viktigt 
motiverade det bland annat med skäl som att det blivit sämre med kunskaper 
om hiv/STI hos många – främst hos de yngre. De kommenterade även att 
många har sexuella kontakter utomlands och inte är medvetna om riskerna, att 
det är lätt att ”glömma”, att påminnelser alltid behövs och att förebyggande 
arbete är viktigt. Någon kommenterade också att vissa som inte är öppna med 
sin läggning hemma provar att ha sex utomlands. Bland de som ansåg att det 
var onödigt med information motiverades det bland annat med att det räcker 
med att information finns tillgänglig då beteende inte alltid är sammankopplat 
med kunskap, att det är lika relevant/irrelevant vid utlandsresa som vid andra 
tillfällen. De menade att det är individens eget ansvar då det bara drabbar en 
själv, och de kände misstro till att ytterligare information skulle göra nytta. De 
som ansåg att det varken var viktigt eller onödigt att information gavs 
hänvisade också till det egna ansvaret och menade att information finns, men 
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det är upp till var och en att ta ansvar själv. De ansåg att samma ”regler” ska 
gälla oavsett om en befinner sig i Sverige eller utomlands. Här var det också 
många som kommenterade att de själva och människor i deras 
umgängeskrets/omgivning redan var väl upplysta. 

På frågan om det borde ges mer eller mindre information om hiv/STI inför 
utlandsresa ansåg 58.4% att det borde ges mer information (mycket mer: 
26.1%, lite mer: 32.3%). Det var 34% som menade att det var bra som det var, 
att det varken skulle ges mer eller mindre, medan sammanlagt 1.2% tyckte att 
det borde ges mindre information (lite mindre: 0.3%, mycket mindre: 0.9%). 
Inga signifikanta skillnader förelåg mellan grupperna Adlon och övriga län. 
Fyrtioen personer hade lämnat kommentarer till frågan. Flera ansåg att 
behovet av mer eller mindre information berodde till stor del på resesällskap, 
resmål och syfte med resan.  

Merparten av deltagarna ansåg att ansvaret för att kunskaper och 
medvetenhet låg hos den enskilde individen, men att även landstinget och 
skolan hade ett betydande ansvar, se figur 7. 
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Figur 7. Uppfattning om var ansvaret ligger för att kunskaper om hiv/STI inför/under 
utlandsresor finns. Männen kunde här välja mer än ett svarsalternativ, anges i procent 
 

Gratis kondomer och glidmedel var det förslag som flest (68.3%) ansåg var 
passande på frågan vad som skulle vara lämpligt preventivt arbete till MSM 
vid utlandsresa. De föredrog skriftlig information och/eller reserådgivning 
framför muntlig (59% respektive 26.2%) och att information skulle finnas 
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tillgänglig ”om man själv behöver söka upp”. En stor del (48%) ansåg att 
lättillgänglig testning var lämpligt. Utöver de fasta svarsalternativen kunde 
deltagarna även lämna kommentarer, och 37 personer hade gjort detta. Några 
ansåg att kunskaperna skulle vara grundlagda hemifrån, och att det är eget 
ansvar. De menade att då det är omöjligt att veta vilka som är MSM vid 
bokning går det inte att erbjuda ”specifik” information till den gruppen. 
Uppsökande information eller sådan som är direkt riktad till MSM upplevdes 
öka stigmatiseringen och någon ansåg att ”påminnelserna” som fanns idag var 
överdrivna. De menade också att det är viktigt att komma ihåg att trots att 
gruppen MSM har högre riskbeteende än genomsnittet så kan det för den 
enskilde individen upplevas kränkande att få sådan information. 

En stor andel uppgav att de inte skulle ta illa vid sig om de skulle få 
information om hiv/STI, se tabell 7. Inga signifikanta skillnader förelåg 
mellan grupperna Adlon och övriga län.  
 
Tabell 7. N totalt=656 (%) 

 Helt 
säkert 

Antagli
gen 

Varken 
/eller 

Mest 
troligt inte 

Absolut 
inte 

Vet ej 
 

Skulle du ta illa upp 
vid information? 

  29 
(4.4) 

  70 
(10.7) 

104 
(15.9) 

143 (21.8) 255 
(38.9) 

15 (2.3) 

Går det att påverka 
sexuellt beteende 
genom information? 

149 
(22.7) 

295 
(45) 

  81 
(12.3) 

  90 (13.7)   19 (2.9) 22 (3.4) 

 
Det var en större andel av de svarande som trodde att beteende gick att 

påverka genom information, än de som inte trodde det, se tabell 7. Inga 
signifikanta skillnader förelåg mellan grupperna Adlon och övriga län i frågan. 
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RESULTATDISKUSSION 

Respondenterna i vår studie var en berest grupp. Flera hade gjort upp till sju 
resor senaste året, varav de flesta resorna var inom Europa. Den största delen 
av respondenterna hade inte nåtts av något preventionsarbete mot hiv/STI 
inför sin utlandsresa, och menade att de heller inte önskat det. Många ansåg 
dock att det borde erbjudas mer preventionsarbete mot hiv/STI, eller att det 
var bra som det var, jämfört med en liten del som ansåg att det borde ges 
mindre. Överlag ansåg sig gruppen vara relativt välinformerade och kunniga 
om hiv/STI och medvetna om smittorisker, vilket indikerar att de nås av 
preventionsarbete i olika former i samhället, om än inte just inför resa. De 
flesta menade att det var lätt att hitta information och de skulle i första hand 
använda sig av internet för att söka information.   

Att vara resenär 
Vi valde att inte ställa frågor om deltagarnas egna sexuella beteende på grund 
av att det tidigare gjorts flertalet studier som syftar till att kartlägga 
beteende/riskbeteende hos utlandsresenärer (Bellis et al., 2004; Croughs et al., 
2008) och MSM (Clift & Forrest, 1999; Smittskyddsinstitutet, 2013). Oss 
veterligen har det inte tidigare gjorts studier som fokuserar på erfarenheter och 
attityder till preventionsarbete inför utlandsresor inom denna grupp.  

Det har gått att se skillnader i sexuellt beteende hos olika grupper. Bland 
annat har man sett att sex utan kondom och större antal sexualpartners 
förekommer i större grad hos yngre än hos äldre, hos personer utan fast 
partner och hos personer som bor i städer (Herlitz & Ramstedt, 2005). Vi 
undersökte om det gick att se skillnader inom erfarenheter och attityder hos 
respondenterna utifrån ålder, relationsstatus eller utbildningsnivå. Bortsett från 
vissa signifikanta skillnader som diskuteras i denna rapport så hade männen i 
vår studie svarat relativt lika oavsett bakgrundsfaktorerna ålder, utbildning och 
relationsstatus. Däremot kunde vi konstatera att det är en berest grupp, vilket 
även tidigare studier visat (Taylor et al., 2011). Många av männen hade angett 
att de rest utomlands upp till sju gånger under det senaste året. De flesta av 
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resorna hade gått till europeiska länder och många hade angett storstäderna 
London och Barcelona. I vissa europeiska storstäder är förekomsten av hiv 
och andra STI betydligt större än i Sverige. Spanien, Tyskland och 
Storbritannien är de länder där utlandssmittade svenska MSM i störst 
utsträckning blivit smittade av gonorré. Danmark och Spanien är det land där 
de flesta utlandssmittorna av syfilis sker (Smittskyddsinstitutet, 2012a). Av de 
svenska män som svarade på EMIS-studien (The European MSM Internet 
Survey) var det 31% som uppgav att de hade haft sex utomlands under de 
senaste 6 månaderna (Smittskyddsinstitutet, 2013). Det förekom spekulationer 
bland kommentarerna i vår enkät att män som inte var öppna med sin sexuella 
läggning kanske provade att ha sex första gången utomlands. Detta bekräftar 
ytterligare vikten av att prioritera denna grupp och försöka nå 
utlandsresenärerna. 

Denna grupp är mer berest än genomsnittet och utsätter sig även för 
sexuellt risktagande i stor utsträckning. De menar att de är kunniga och 
välinformerade om riskerna, men samtidigt ökar antalet MSM som smittas 
med hiv/STI. Du Bois, Emerson och Mustanski (2011), liksom Goodall, 
Clutterbuck och Flowers (2012) visade att problem med kondomanvändande 
var mycket ofta förekommande bland unga MSM, vilket vi menar kan vara 
något att beakta, då detta även har framkommit bland svenska MSM 
(Smittskyddsinstitutet, 2013). Även Crosby och medarbetare (2007) menar att 
problem med kondomanvändande är så pass vanligt att tydligare instruktioner 
hur kondomen ska användas borde erbjudas till unga män. Männen i vår studie 
skulle gärna ta emot preventionsarbete i form av kondomer och glidmedel, och 
vi menar att det är viktigt att detta är förenat med kunskaper hur de används på 
korrekt sätt. 

Få har erfarenhet av preventionsarbete i Sverige inför 
utlandsresor  
Bland respondenterna i vår studie var det hela 83,6% som uppgav att de inte 
hade nåtts av något preventionsarbete i Sverige mot hiv/STI inför utlandsresa. 
Det har tidigare beskrivits svårigheterna med att nå resenärer med 
preventionsarbete (Örn, 2006). Trots att det har gått att se att gruppen MSM 
nås av generellt preventionsarbete mot hiv/STI i relativt hög grad är 
kunskapsluckorna fortfarande stora, främst bland de yngre (Tikkanen, 2010). 
Att så pass få uppger att de mött preventionsarbete direkt riktat till dem som 
resenärer speglar antagligen bristen av detsamma, men även svårigheterna att 
nå gruppen utlandsresenärer med riktad information inför resa. Möjligheten 
finns även att informationen som finns inte uppmärksammas. Bland de som 
uppgav att de hade nåtts av preventionsarbete i Sverige undersökte vi om det 
var de yngre eller de äldre som nåddes av preventionsarbete, men det gick där 
inte att se någon statistiskt signifikant skillnad. Däremot gick det att se att 
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männen mellan 30 och 59 år kom i kontakt med preventionsarbete utomlands i 
störst utsträckning, vilket var en statistiskt signifikant skillnad. Det är, som 
tidigare nämnt, inom de yngre åldersgrupperna som STI är mest 
förekommande, och det är även inom den gruppen som det största sexuella 
risktagandet utomlands sker. De yngres lägre erfarenhet av preventionsarbete 
utomlands kan vara ett uttryck för att de inte uppmärksammar de 
preventionsinsatser som finns, eller inte tar det på så stort allvar. Tikkanen 
(2010) kunde visa att erfarenheter av att känna någon med hiv och att ha känt 
någon som dött av AIDS ökade med stigande ålder. De yngre ser inte 
konsekvenserna av sitt sexuella risktagande lika påtagligt och utsätter sig 
därför i högre grad för risker.  

Trots att vissa ansåg att specifik information riktad mot gruppen MSM 
kunde medföra en känsla av diskriminering och stigmatisering var merparten 
ändå positiva till preventionsarbete. Det är intressant att så många svarade att 
de inte själva upplevde sig i behov av riktat preventionsarbete mot hiv/STI 
inför utlandsresa, men samtidigt menade att sådant arbete var viktigt. Det har i 
studier gått att se att det egna riskbeteende skattas som lägre än riskbeteendet 
hos ”andra”, vilket kan vara en tänkbar förklaring till detta resultat (Marlow, 
Forster, Wardle, & Waller 2009; Oscarsson, Qvarnström & Tydén, 2013). Den 
största delen menade att de inte skulle ta illa upp om de fick information vilket 
vi tolkar som att de förstår intentionen, även om de inte anser sig vara 
riskutsatta. Informations- och preventionsinsatser behöver kanske inte skilja 
sig så mycket från det som erbjuds andra riskgrupper, annat än att fokusera på 
hur man bäst skyddar sig, både genom att undvika riskbeteende men även 
riskgrupper, och att vara medveten om att det egna beteendet ofta förändras 
utomlands.  

En kunnig och välinformerad grupp 
Trots att information om hiv/STI inte hade nått männen i egenskap av 
resenärer eller i samband med resande så visar resultatet att gruppen anser sig 
välinformerade om hiv/STI, vilket även framkom i EMIS-studien 
(Smittskyddsinstitutet, 2013). Många av de som angett att de ej sökt 
information inför resan uppgav att det var för att de redan ansåg sig ha 
tillräckliga kunskaper. Det faktum att hela 79% ansåg att det var mycket lätt 
eller ganska lätt att hitta information idag speglar att det preventiva arbetet 
som genomförts, både regionalt och nationellt, (Smittskyddsinstitutet, 2010a) 
når sin målgrupp.  

De flesta ansåg att det var viktigt att information om hiv/STI inför 
utlandsresor gavs, bland annat för att beteendet förändras när man kommer 
iväg hemifrån. Detta innebar en mer öppen inställning till alkohol, nya 
sexualpartners och en generell reduktion av riskanalys. Tidigare forskning har 
visat att det tas större sexuella risker på semesterresa jämfört med ”hemma” 
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(Bellis et al., 2004; Knapp Whittier et al., 2005; Benotsch et al., 2006) och 
svensk statistik visar att STI ökar över tid (Smittskyddsinstitutet, 2012b). Då 
det finns många som utsätter sig för risker trots att det är rimligt att tro att de 
har nåtts av information och har kunskap om smittspridning och riskbeteende, 
är det viktigt att uppmärksamma att andra aspekter än kunskap och 
information har betydelse för ett förändrat beteende.  

Det är viktigt att utgå från individcentrerade metoder som startar med 
individens livssituation och behov när preventionsinsatser utformas. Bi- och 
homosexuella har i jämförelse med heterosexuella visat sig ha en högre 
förekomst av psykiskt illabefinnande, så som dålig 
självkänsla/självföretroende, oro och självmordstankar (Statens 
folkhälsoinstitut, 2009), vilket kan ligga till grund till exempelvis en högre 
alkoholkonsumtion. Att bara informera om vikten av att använda kondom 
leder sannolikt ingenstans om det exempelvis är under alkoholpåverkan som 
personen tar sexuella risker. Det är viktigt att med respekt för en individs 
autonomi, se till dennes livssituation och behov då det kan finnas en uppsjö av 
olika faktorer som påverkar motivationen för förändring av beteende och 
levnadsvanor (Rollnick, Miller & Butler, 2009). En amerikansk studie (Taylor 
et al., 2011) som fokuserade på utlandsresenärer inom gruppen MSM visade 
att den absoluta majoriteten av respondenterna, oavsett hiv-status, hade haft 
kontakt med läkare under det senaste året. Denna grupp hade därmed fler 
möten med hälso- och sjukvården än genomsnittet, vilket innebär att det 
existerar relativt gott om möten med vården där möjlighet finns att initiera 
samtal om hälsofrämjande beteende och aktivera deras egna resurser för 
förändring.  

Internet den största källan till information 
De flesta i vår studie uppgav att de skulle använda sig av internet för att söka 
information. Med tanke på att vår rekryteringsmetod var via ett internetforum 
så vet vi redan att vår undersökningsgrupp är internetanvändare, så resultatet 
är föga förvånande. I studien av Tikkanen (2010) var det mellan 62 och 69% 
av de tillfrågade männen som hade besökt internetsida som handlade om 
hiv/STI eller säkrare sex under det senaste året, och de var även mest positiva 
till att nås av preventionsinsatser via internet. Att söka på internet var också 
var det vanligaste sättet att komma i kontakt med preventionsarbete mot 
hiv/STI, inom samtliga åldersgrupper. På internet är det lättare att använda sig 
av forum som riktar sig mot MSM och där ha mer riktad information utan att 
den behöver uppfattas kränkande eller stigmatiserande. Vi tror att det finns 
stora fördelar med att erbjuda saklig information om hiv/STI, riskbeteende, 
konsekvenser och så vidare skriftligen. Däremot bör denna skriftliga 
information kompletteras med samtal som fokuserar på beteende och 
förändring (Tikkanen, 2007). Då det även finns andra forum för information 
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eller preventionsinsatser kring hiv/STI som riktar sig till utlandsresenärer bör 
dessa inte uteslutande vara heteronormativa, vilket kan utestänga denna grupp. 
Inom andra fokuserade grupper för preventionsarbete, så som ungdomar/unga 
vuxna, iv-missbrukare och utlandsfödda återfinns även denna grupp –MSM.  

Bland svenska hushåll finns en mycket hög tillgång till internet 
(Smittskyddsinstitutet, 2013), vilket gör det lätt att på så sätt nå ut. Vi fann en 
signifikant skillnad mellan åldersgrupperna, vilken visade att ju yngre 
respondent, desto högre sannolikhet att han skulle använda sig av internet för 
att söka information om hiv/STI inför sin utlandsresa. Detta säger inte att de 
äldre respondenterna använder sig av internet i liten utsträckning. Tvärtom -
inom åldersgruppen 60-75 år skulle nära 75% använda sig av internet för att 
söka information, jämfört med 92,9% hos 18-29-åringarna. Dessa höga siffror 
indikerar att det är främst genom internet som informationen bör kanaliseras 
för att nå största avsedd grupp, vilket även har konstaterats i tidigare studier 
(Tikkanen, 2007; 2010).  

Det var få som angav att de nåtts av preventionsarbete om hiv/STI inför sin 
utlandsresa, men det var relativt många som nåtts av information i samhället, 
främst genom sjukvården och på tv. Bland kommentarerna fanns antaganden 
om att yngre skulle ha lägre kunskaper om hiv/STI och mindre respekt för 
sjukdomar och därmed ta större risker än äldre. Den högsta förekomsten av 
klamydia finns inom åldersgruppen 20-24 år (Smittskyddsinstitutet, 2012b). 
Sannolikt är att hiv uppfattas som allvarligare än andra STI som det finns 
botemedel mot, som t.ex. klamydia. I en studie av Tikkanen (2010) menade de 
flesta män att det var mycket allvarligt att bli smittad av hiv. 
Genomsnittsåldern för att bli smittad med en STI är i många fall låg, vilket 
bekräftar att yngre tar större sexuella risker. Detta tillsammans med vårt 
resultat som visade att det var inom de yngre åldersgrupperna som det fanns 
minst erfarenhet av preventionsarbete inför utlandsresa menar vi att det främst 
är dessa som bör fokuseras då preventionsinsatser utformas.  
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METODDISKUSSION 

Enkät 
En fördel med att använda sig av enkät i datainsamlingen är att det blir 
minimal påverkan på resultatet av forskaren, och den s.k. intervjuareffekten 
minimeras (Ejlertsson, 2005). Användandet av självadministrerade enkäter har 
visat sig ge mer sanningsenliga resultat än vid personlig kontakt, speciellt då 
de behandlar ett socialt känsligt ämne (Metzger et al., 2000; Ejlertsson, 2005). 
Beslut togs att konstruera en helt ny enkät för datainsamlingen då det inte 
sedan tidigare finns något validerat instrument som fokuserar på MSM och 
hiv/STI-prevention inför utlandsresor som kunde användas. Fördelen med att 
konstruera en egen enkät är möjligheten att utforma det precis efter studiens 
syfte och frågeställningar. Dock är det en komplicerad uppgift att utforma en 
enkät och det ställs stora krav på frågornas formuleringar för att de ska 
uppfattas på rätt sätt av respondenterna, och mäta det som är avsett att mätas 
(Ejlertsson, 2005). Arbete lades på att formulera frågorna så att de var 
entydiga, neutrala och enkla för respondenterna att besvara (Olsson & 
Sörensen, 2011), och samtidigt möjliga att analysera statistiskt. För hjälp med 
detta togs kontakter med expert på Smittskyddsinstitutet samt statistiker.  

Vi valde att till stor del ha fasta svarsalternativ i enkäten vilket kan 
underlätta för deltagaren att ta ställning i de olika frågorna (Ejlertsson, 2005). 
Det skapar även gynnsammare förutsättningar för tolkning av svaren. 
Nackdelen med den typen av fasta svar är att respondenten bara kan välja 
mellan, de av forskaren, förutbestämda svarsalternativen. För att kringgå detta 
och skapa utrymme för respondenten att även ge svar som vi inte förutsett, 
eller kommentera sitt svar, fanns det plats för kommentarer på 11 av frågorna. 

Kriteriet att respondenten skulle ha rest utomlands det senaste året, och 
svara på frågor om preventionsarbete i samband med det, var för att 
minnesfelet blir större ju längre bak i tiden respondenten ska minnas (Olsson 
& Sörensen, 2011; Ejlertsson, 2005). Tolv månader är en vanlig retrospektiv 
tidsperiod inom sexualvaneundersökningar. 



31 

Bortfall 
Genom att enkäten var utformad med obligatoriska frågor undgick vi internt 
bortfall. Det externa bortfallet utgörs av de som valde att inte svara på 
enkäten. Vi har inga uppgifter om vilka det var som valde att inte besvara 
enkäten, men erfarenheten säger att de personer som tackar nej till att delta i 
studier ofta är negativa till att besvara enkäter överlag; möjligen är de även 
mer negativa i sina svar vilket kan innebära att resultaten blir snedvridna 
(Olsson & Sörensen, 2011). Det har även gått att se att de som avstår från att 
svara på självselekterade studier i större utsträckning har lägre utbildningsnivå 
(Smittskyddsinstitutet, 2013), vilket kan tänkas vara fallet i vår studie då så 
många som 59,3% av männen var högskole- eller universitetsutbildade. Totalt 
sett var det dock en stor del av de som läste informationen om studien som 
valde att svara på enkäten. Av totalt 960 personer som klickade på länken till 
enkäten där de kunde läsa mer om studiens syfte, svarade 708 på hela 
formuläret och skickade in sina svar. Tikkanen (2010) använde sig av 
rekrytering genom forumet Qruiser i MSM-enkäten som gjordes 2008, och 
jämförelsevis var det endast strax över hälften av de som klickade på länken 
till enkäten som började besvara den. Vår studie tog betydligt kortare tid för 
respondenterna att besvara vilket sannolikt medförde ett högre deltagande. 
Frågorna hade heller inte lika känsligt innehåll, då de ej behandlade 
exempelvis egna sexualvanor, vilket skulle ha kunnat medföra ett lägre 
deltagande om respondenten inte hade möjlighet att sitta avskilt och svara på 
frågorna.  

Urval 
Genom att det var ett självselekterat urval, d.v.s. att den svarande själv väljer 
om han ska ingå i urvalet, så blir inte resultaten generaliserbara. Det går heller 
inte att säga att alla inom vald grupp har haft samma möjlighet att delta i 
studien eftersom endast de män som använde sig av forumet Qruiser och 
loggade in under den veckan som datainsamlingen pågick kom i kontakt med 
studien. Både genom pop-up-annonsen som tog deltagarna till enkäten och på 
själva enkäten var vi noga med att tydliggöra studiens inklusionskriterier med 
tanke på att vi valde att inte rikta den till någon specifik sexuell orientering. Vi 
betraktar, likt SMI, termen MSM som en beskrivande term som inte fokuserar 
på den sexuella identiteten, utan på handlingen i sig. Detta innebär att även 
män som betraktar sig som hetero- eller bisexuella kan omfattas 
(Smittskyddsinstitutet, 2010a). Möjligheten finns dock att missförstånd har 
uppstått och män som inte betraktar sig som MSM har svarat på enkäten. Om 
en och samma person hade flera konton på Qruiser skulle det kunna innebära 
att han fick förfrågan att delta i enkäten mer än en gång.  
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Databearbetning 
Initialt skapades, utöver de primära grupperna ”Adlon” samt ”Övriga län”, 
även två åldersgrupper för jämförelser; 18-49 år samt 50-75 år. Vi valde att 
bearbeta vissa frågor som ansågs ha särskild tyngd för syftet ytterligare genom 
att dela upp respondenterna i fyra åldersgrupper; 18-29 år, 30-45 år, 46-59 år 
samt 60-75 år. Denna uppdelning innebar rimligt lika grupper i personantal 
och kändes även lämplig i ”förväntad livsstil”. Genom denna uppdelning 
kunde vi intressant nog se att det förelåg viss skillnad mellan åldersgrupperna, 
skillnader som vi inte såg då vi delade gruppen i exempelvis Adlon/övriga län 
samt ålder men bara delat på två grupper.  

Relationsstatusgrupperna utgjordes av ”i en relation” samt ”inte i en 
relation”. Beslut togs att utbildningsnivågrupperna endast skulle utgöras av 
”högskola/universitet” samt ”ej högskola/universitet” och exempelvis inte ha 
en separat grupp för ”gymnasieutbildning” som är en vanlig uppdelning. Detta 
på grund av att gruppen som slutfört högskola/universitet utgjordes enskilt av 
389 personer (59,3%) och att dela upp den andra gruppen i mindre delar därför 
inte vore statistiskt rimligt. Jämförelserna som gjordes beträffande ålder delat i 
två grupper (18-49 år samt 50-75 år), relationsstatus samt utbildningsnivå 
uppvisade inga statistiskt signifikanta skillnader mellan grupperna, varför 
dessa uträkningar inte är redovisade mer utförligt.  
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KONKLUSION 

Vårt projekt har syftat till att öka kunskaperna kring erfarenheter och attityder 
till preventiva insatser mot hiv/STI bland MSM som reser utomlands. Detta 
genom att vi har undersökt vad resenärerna har för erfarenhet av 
preventionsarbete inför utlandsresa, vad de efterfrågar samt vilka 
interventioner de föreslår för att minska det sexuella risktagandet. Vi hoppas, 
genom vårt arbete, kunna bidra till kunskap kring förbättringar som kan 
implementeras i praktiken. Ökade kunskaper om vilken information eller vilka 
interventioner som efterfrågas av denna grupp kan innebära att det preventiva 
arbetet kan förändras och att andelen hiv/STI-smittade vid utlandsresor 
minskar. Därmed kan projektet medföra vinster på både individ- som 
samhällsnivå.  

Det kan vara svårt att nå resenärer med riktad information inför resa då 
resor ofta bokas utan någon kontakt med sjukvård, resebolag eller dylikt, men 
det är viktigt att nyttja de möten och kontakter som faktiskt existerar. 
Rådgivning beträffande sexuell hälsa kan gärna inkluderas rutinmässigt då 
muntlig eller skriftlig reserådgivning ges, med särskild åtanke på resenärer till 
resmål som har särskilt hög förekomst av hiv och/eller sexturism. 
Sjukvårdspersonal som träffar MSM kan också fråga om eventuella framtida 
resplaner vid rutinundersökningar eller hälsokontroller. Resebyråer, flygbolag 
eller företag som erbjuder service till resenärer som reser till orter med hög 
förekomst av hiv kan även gärna länka till information om sexuell hälsa. 
Preventionsinsatser borde även vara specifikt riktade mot yngre MSM, då 
dessa utsätter sig för risk för smitta i hög grad, samt att vårt resultat visade att 
de har liten erfarenhet av preventionsarbete inför utlandsresa. Viktigt är att 
detta sker på ett kompetent och respektfullt sätt då denna grupp kan ha 
upplevelsen av att känna sig stigmatiserad eller diskriminerad.  
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Bilaga 1  
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Bilaga 2 
 
Härmed tillfrågas du om att delta i en enkätstudie. Enkäten riktar sig till dig som 
är man och har sex med andra män (MSM), samt att du har rest utomlands under 
de senaste 12 månaderna. Undersökningen görs för att ta reda på mer kring vad ni 
möter för slags förebyggande arbete mot HIV och andra könssjukdomar inför 
utlandsresa samt hur det uppfattas. Den kunskapen är viktig i arbetet med att 
utveckla och anpassa det förebyggande arbetet mot HIV och andra 
könssjukdomar. Enkäten innehåller INTE frågor om ditt eget sexuella beteende 
eller om dina vanor. Det är helt frivilligt att delta i studien, men det är 
betydelsefullt att just du svarar på den, och att du försöker svara så utförligt som 
möjligt på frågorna. ENKÄTEN ÄR HELT ANONYM och svaren kommer att 
redovisas på gruppnivå i vetenskapliga rapporter. Ingenstans kommer det att 
registreras att det är just du som har svarat på enkäten. Om du har frågor eller 
åsikter om enkäten kan du kontakta Anna Qvarnström (qvan222@lnu.se) Enkäten 
tar cirka 10 minuter att svara på, tack! 
 
 

= Frågan är obligatorisk 

1. De första 6 frågorna behandlar bakgrundsinformation om dig. Vänligen 
ange ditt födelseår (rullist med årtalen 1995-1938) 
 

2. Är du i en relation? 

  Ja, med en 
man   Ja, med en 

kvinna   Ja, med flera 
personer   Nej 

 
3. Vad är din nuvarande sysselsättning? 

Ange huvudsaklig sysselsättning om fler än ett alternativ stämmer 

  
Yrkesarbetan
de   

Studeran
de   

Sjukskriv
en   

Arbetssökan
de   

Föräldraled
ig 

   

Annan   
 

4. Vad är din högsta avslutade utbildning? 

  Har inte slutfört grundskola   Grundskola 

  Gymnasieskola   Folkhögskola 

  Högskola/universitet   
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5. I vilket län bor du? (Rullist med de 21 
svenska länen) 
 

6. Ange om du bor i en/ett... 

  Mindre samhälle/by   
Mindre stad (mindre än 50 000 inv. i 
tätorten) 

  
Större stad (mer än 50 000 inv. i 
tätorten)   

Storstadsregion (Stockholm, 
Göteborg, Malmö) 

 
7. Nästa 5 frågor handlar om ditt resande senaste året. Vilka länder, utanför 

Sverige, har du besökt de senaste 12 månaderna? 

 
8. Följande frågor handlar om din SENASTE utlandsresa. Till vilket land var 

din senaste utlandsresa?  
 
 

  
  

9. Vad var ditt huvudsakliga syfte med din senaste utlandsresa? 

  Arbete   Nöje   Studier 

   

Annat   
 
 
 
 
 

10. Hur länge pågick din senaste utlandsresa? 
 

 
Mindre än 7 dagar   7-14 dagar 

  2-4 veckor   1-3 månader 

  mer än 3 månader   
 

11. Vad hade du för resesällskap på din senaste utlandsresa? 
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Kollega/kollegor   Partner 

  Familj   Vän/vänner 

  Inget sällskap, jag reste själv   

   

Annan   
 

12. Nästa 7 frågor handlar om din erfarenhet av förebyggande arbete mot 
HIV och andra könssjukdomar inför utlandsresor! Mötte du någon slags 
förebyggande information om HIV eller andra könssjukdomar i samband med att 
du bokade/planerade din utlandsresa? 
 

 
Nej, och jag hade inte velat ha det 
heller 

  Nej, men jag hade gärna velat ha 
det 

  Ja, men jag uppfattade det negativt   Ja, och jag uppfattade det positivt 

  Vet ej   
 

13. Kom du i kontakt med någon slags förebyggande information mot HIV 
eller andra könssjukdomar under din utlandsvistelse? 

  
Nej, och jag hade inte velat ha det 
heller   

Nej, men jag hade gärna velat ha 
det 

  Ja, men jag uppfattade det negativt   Ja, och jag uppfattade det positivt 

  Vet ej   
 
 

14. Tycker du att det generellt är lätt eller svårt att hitta information om HIV 
och andra könssjukdomar och hur man undviker att bli smittad? 

  Mycket lätt   
Ganska 
lätt   

Varken lätt 
eller svårt   

Ganska 
svårt   

Mycket 
svårt 

  
Vet 
ej/ingen 
åsikt 

        

 
15. Sökte du själv upp någon information kring HIV eller andra 

könssjukdomar inför din utlandsresa? 

  Nej   Minns inte 
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Ja. (Ange hur/var) 

  
 

16. Var skulle du vända dig om du ville ha information om HIV eller andra 
könssjukdomar inför din utlandsresa? 
Du kan markera flera svarsalternativ 

  
Intern
et   

Vaccinationsmotta
gning   

Ungdomsmottag
ning   

STI-
mottagni
ng 

  Vänner 

  
Partn
er 

  
Sjukvårdsupplysni
ng 

  
RFSL/RFSU 

  
Pubar/ba
rer 

  
Jag vill 
inte ha 
någon 
sådan 
informati
on 

   

Annat   
 
 
 
 
 
 
 

17. Har du på några av följande ställen I SVERIGE sett information om HIV 
eller andra könssjukdomar? 
Du kan ange flera svarsalternativ 

  

På TV 

  

I radio 

  

På internet 

  
På 
offentliga 
platser (t.ex 
tunnelbana, 
busskurer o 
dyl) 

  
Inom 
hälso- och 
sjukvården 

  
Genom 
skolan 

  
På 
pubar/barer 

  
Nej, jag har 
inte sett 
någon sådan 
information 
alls 

  
Vet ej   
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Annan   
 

18. Har du på några av följande ställen UTOMLANDS sett information om 
HIV eller andra könssjukdomar? 
Du kan ange flera svarsalternativ 

  

På TV 

  

I radio 

  

På internet 

  
På 
offentliga 
platser (t.ex 
tunnelbana, 
busskurer o 
dyl) 

  
Inom 
hälso- och 
sjukvården 

  
Genom 
skolan 

  
På 
pubar/barer 

  
Nej, jag har 
inte sett 
någon sådan 
information 
alls 

  
Vet ej   

   

Annan   
 

19. Dessa sista frågor handlar om din inställning till förebyggande arbete 
mot HIV och andra könssjukdomar. Var tycker du att ansvaret för att kunskaper 
och medvetenhet om HIV och andra könssjukdomar vid utlandsresor ska finnas? 
Du kan välja flera alternativ 

  Skolan   Landstinget   Familjen   Mig 
själv 

  
Rese- 
charter- 
flygbolag 

  
Ideella 
organisationer   Ingen       

   

Kommentar/Annat   
 

20. Tycker du att det är viktigt eller onödigt att information om HIV och 
andra könssjukdomar inför utlandsresor ges? 

  Mycket 
viktigt 

  Ganska 
viktigt 

  
Varken 
viktigt 
eller 
onödigt 

  Ganska 
onödigt 

  Helt 
onödigt 
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21. Motivera gärna varför du tycker det är viktigt/onödigt att ge information 
om HIV och andra könssjukdomar inför utlandsresor enligt ditt svar på föregående 
fråga. 
Denna fråga är frivillig 

  

  

 
22. Tycker du att det borde ges mer eller mindre information om HIV och 

andra könssjukdomar inför utlandsresor? 

  Mycket 
mer 

  Lite mer   
Varken 
mer eller 
mindre 

  Lite 
mindre 

  Mycket 
mindre 

  
 
Kommentar/Annat 

  
 

23. Vad för typ av förebyggande arbete mot HIV och andra könssjukdomar 
tycker du är mest lämpligt att ge till utlandsresenärer bland män som har sex med 
män? 

  Gratis kondomer och glidmedel   Skriftlig information/reserådgivning 

  Muntlig information/reserådgivning   Lättillgänglig testning 

  Vet ej   

  
 
Annat 

  
 

24. Skulle du ta illa upp om du skulle få information om HIV eller andra 
könssjukdomar i samband med bokning och/eller resa utomlands? 

  Helt 
säkert 

  Antagligen   Varken/eller   
Mest 
troligt 
inte 

  Absolut 
inte 

  Vet ej         

  
 
Kommentar/Annat 
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25. Tror du att det går att påverka sexuellt beteende vid utlandsresor genom 
information om HIV och andra könssjukdomar? 

  Helt 
säkert 

  Antagligen   Varken/eller   
Mest 
troligt 
inte 

  Absolut 
inte 

  Vet ej         
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