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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: De flesta människor har sexuella relationer, som ofta börjar i tonåren. Därför är det 
viktigt att det ges tidig information. Det finns olika vårdinstanser de kan söka sig till, så som 
ungdomsmottagning och vårdcentral. Rummet har betydelse vid vård, både i sin utformning och 
genom den känsla rummet återger.
Syfte: Att undersöka sjuksköterskors upplevelser av rummets betydelse vid vård av ungdomars 
sexuella hälsa i Sverige.  
Metod: Studien baserades på en kvalitativ metod där telefonintervjuer med strategiskt valda 
sjuksköterskor låg till grund för resultatet. En kvalitativ innehållsanalys användes. 
Resultat: Tre huvudkategorier identifierades: Att söka hjälp, Att vistas i lokalerna och Att vårda. 
Det finns de som oftare söker sig till ungdomsmottagningar och diverse grupper som inte söker i 
samma utsträckning. Lokalerna var anpassade på olika sätt till ungdomarna, med särskilt fokus på 
väntrummen. Sjuksköterskorna på ungdomsmottagningarna ansåg sig ha god kompetens att möta 
ungdomarna.
Slutsatser: Det finns grupper som inte söker sig till ungdomsmottagningar i samma utsträckning 
som andra. Väl genomtänkta lokaler kan underlätta vid vård, även sjuksköterskor som har en god 
kunskapsnivå. Det är viktigt att skapa handlingsplaner för utsatta grupper, att sjuksköterskor besitter 
den kompetens som krävs för att bemöta ungdomarna och att utforma rummet utifrån vårdens syfte.
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INTRODUKTION
Denna intervjustudie är skriven av två sjuksköterskestudenter i termin sex och bygger på tre delar: 
Ungdomars sexuella hälsa, Rummets betydelse och Sjuksköterskors upplevelser. Ungdomars 
sexuella hälsa är något vi känner har fått en allt större betydelse i dagens samhälle, vilket 
sjuksköterskeutbildningen inte nödvändigtvis har återspeglat i sin undervisning. Rummets betydelse 
är något som har kommit upp under vår undervisning, och skapade ett större intresse hos oss. Att få 
sjuksköterskors upplevelser ansåg vi vara viktigt, eftersom vi snart är färdigutbildade 
sjuksköterskor. Därför valde vi att genomföra denna intervjustudie.

BAKGRUND

Sexuell hälsa
Sexuell hälsa kan ses som ett komplett fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande med anknytning 
till sexuella relationer (World Health Organisation [WHO], 2010).  Detta innebär att människan har 
möjlighet att ha ett tillfredsställande och säkert sexliv, men samtidigt att de själva har möjlighet att 
bestämma om och när de vill reproducera sig (ibid). Sex kan vara alla de olika saker vi tänker 
och/eller gör när kroppen berörs av sexuella tankar. Det kan vara sex med sig själv eller med 
en/flera andra. Det finns ingen klar gräns för vad som anses vara sex och vad som inte är det. Detta 
är helt upp till varje enskild individ (Nilsson, 2015).

Ungdomars sexuella hälsa
Situationen idag 
Med sexuella relationer kommer många fördelar, såsom bättre välbefinnande och reproducering 
men de för också med sig nackdelar, såsom sexuellt överförbara infektioner.
En form av sexuellt överförbara infektioner är klamydia, vilket är en infektion som orsakas av en 
bakterie och som sprids via samlag. Klamydia kan i värsta fall leda till sterilitet, framförallt hos 
kvinnor (Åkerman, 2014). Klamydia är idag den vanligaste könssjukdomen i Sverige 
(Folkhälsomyndigheten, 2015a). År 1999 anmäldes 16 711 fall av klamydia i Sverige, år 2014 låg 
siffran på runt 36 000 fall om året, detta är en kraftig ökning sedan 1999. Klamydiafallen är till 
skillnad från andra sexuellt överförbara infektioner mest förekommande bland ungdomar och yngre 
vuxna under 30 år (Ibid).

Enligt O´Connell, Hogan, Ricketts, Jacomelli, och McNulty (2013) besöker många människor varje 
år sin vårdcentral för en årlig kontroll. I samband med detta besök borde patienterna erbjudas ett 
klamydiatest för att minska risken för nya klamydiautbrott. De hävdar att det borde finnas en 
oskriven regel att vid den årliga kontrollen bör det ingå ett klamydiatest (Ibid). 

Det behövs mer information samt möjlighet att testa sig för de grupper som är mest i riskzonen för 
klamydia, de i den största riskzonen var ungdomar mellan 15 och 24 år (Hammarström, Tikkanen & 
Stenström, 2015). Det framkom också att antalet sexuella partners det senaste året påverkar risken 
för klamydia (Ibid). Däremot indikerar inget att tidig sexdebut bland flickor har någon relation till 
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dålig självkänsla, sociala nätverk, sociala relationer eller ekonomisk status (Kågesten & Blum, 
2015).  

Sex kan påverka ungdomar på ett psykiskt, fysiskt och emotionellt sätt. Eisenberg, Ackard, Resnick 
och Neumark-Sztainer (2009) visar att det i de flesta fallen inte finns någon skillnad beträffande 
påverkan på ungdomars psyke om man har tillfälliga sexuella partners, så kallade vänner med 
förmåner, jämfört med att vara i ett förhållande med en och samma partner (Ibid). Ungdomar som 
har haft många sexuella relationer kan däremot drabbas av både kortsiktiga och långsiktiga 
konsekvenser på sin psykiska och fysiska hälsa (Scott et al, 2011). Detta kan visa sig på olika sätt, 
bland annat då deras förmåga att reproducera sig senare i livet kan förändras genom att de kan bli 
sterila alternativt få svårare att bli gravida (Ibid). Många ungdomar kan tänka sig att ha sex med en 
nära vän visar Lindroth och Löfgren-Mårtenson (2013). Däremot väljer ungdomarna oftast att ha 
sex med någon de tycker om eller har starka känslor för. Att ha sex med en vän visar sig ofta vara 
ett sätt att ha sex innan man träffar någon man älskar (Ibid).

Ungdomar och sexualundervisning
Sex och samlevnad har funnits i de svenska skolorna i över 50 år, men det finns fortfarande inte 
inlagt i lärarprogrammets utbildningsplan (Danielsson et al, 2012). Detta leder till att väldigt få 
nyutbildade lärare har kunskap om att föra informationen kring sex och samlevnadsfrågor vidare till 
ungdomar (Ibid). Det behövs informationskampanjer mot större publik, såsom föreläsningar för 
ungdomar t.ex. på de olika gymnasieskolorna (Folkhälsomyndigheten, 2015b). Även för att kunna 
förebygga könssjukdomar och oönskade graviditeter behöver ungdomar information. Information 
skulle kunna förändra deras attityd till sex och ge dem kunskap om hur de ska skydda sig själva mot 
könssjukdomar (Ibid).

Ungdomsmottagning och vårdcentral
En ungdomsmottagning har många olika verksamhetsområden för ungdomar från 12-13 år upp till 
20-25 beroende på vilken kommun mottagningen tillhör. På en ungdomsmottagning arbetar flera 
olika yrkeskategorier så som barnmorska, undersköterska och kurator (Faber, u.å.). På vissa 
ungdomsmottagningar finns det även tillgång till sjuksköterska, sexolog och läkare. De 
ungdomsmottagningar som inte har en läkare stationerad där har alltid tillgång till en läkare 
alternativt en gynekolog att rådfråga. Besöken på en ungdomsmottagning är i de flesta fallen gratis. 
Dock har vissa kommuner undantag för denna regel, där det på vissa ungdomsmottagningar kostar 
lika mycket som att besöka en vårdcentral. Till ungdomsmottagningen kan ungdomar söka för till 
exempel frågor om sex, relationer, mat, könssjukdomar, preventivmedel, graviditet eller kroppen. 
Alla som arbetar på ungdomsmottagningar har tystnadsplikt, så länge det inte gäller brott, risk för 
liv eller hälsa får de inte berätta för föräldrar eller andra att personen i fråga varit där (Ibid). 

En vårdcentral har många olika verksamhetsområden dit man kan söka sig oavsett ålder och 
symtom (Lundmark, u.å.). På vårdcentraler finns alltid läkare och sjuksköterskor, men ofta också 
distriktssjuksköterskor, barnmorskor, undersköterskor och sjukgymnaster. Det kan på vissa 
vårdcentraler även finnas tillgång till kuratorer, dietister och psykologer. Till vårdcentralen kan man 
söka sig för bland annat olika sorters undersökningar, behandlingar och frågor om hälsa, 
könssjukdomar och mat. För de som är under 20 år är besöket på en vårdcentral oftast gratis. När 
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det gäller tester för könssjukdomar som omfattas av smittskyddslagen är både besök och eventuella 
undersökningar gratis. Kostnaden beror annars på vart i landet du bor, och det är billigare att träffa 
en sjuksköterska än att träffa en läkare. De som arbetar på vårdcentraler har även tystnadsplikt 
(Ibid).

Rummets betydelse vid vård
Tidigare forskning är begränsad gällande rummets betydelse vid vård av ungdomars sexuella hälsa. 
Brown och Knopp (2014) visar dock på hur rumsligheter kan påverka interaktioner hos minoriteter 
inom vården antingen positivt eller negativt. Genom allmänningen, andehemmet och isvärlden 
beskriver Lassenius (2005) rummets betydelse på ett annat sätt, ett holistiskt sätt. Där allmänningen 
uttrycks som mellanmänsklighet, ett gott rum som framvisas, andehemmet är det som pågår 
inombords och isvärlden är fast mellan de två i lidandekampen. Rummet har betydelse för att det 
kan skapa en mer vårdande relation mellan patienterna och vårdarna. Enligt Dahlberg och Segesten 
(2010) kan den vårdande miljön utformas för att passa olika patientgrupper, till exempel barn, 
funktionshindrade eller som i detta fall, ungdomar. De menar även att det kan finnas för mycket 
eller för lite stimuli i ett rum. Till exempel i ett vårdrum med vita kala väggar, inga gardiner eller 
tavlor, kan människan få svårt att hitta någonting att fästa sin uppmärksamhet på. Om rummet är för 
tyst kan det också skapas extra stress. Dahlberg och Segesten (2010) menar också att finns det inte 
särskilda medicinska argument till att rummet måste vara på ett särskilt sätt, ska det strävas efter att 
vara så trivsamt som möjligt.

TEORETISK REFERENSRAM
Denna uppsats utgår från ett vårdvetenskapligt perspektiv. Detta innebär att uppsatsen är inriktad på 
människan och dennes upplevelser. Enligt Dahlberg och Segesten (2010) beskriver vårdvetenskapen 
människan i relation till hälsa, lidande men även välbefinnande. Dahlberg och Segesten menar även 
att det ska läggas fokus på att hjälpa människorna i sina hälsoprocesser. Två huvudbegrepp kommer 
genomgående att användas i studien och dessa begrepp är Mening och sammanhang samt Trygghet.

Mening och sammanhang
Alla människor söker efter ett sammanhang, de vill vara en del av någonting. De vill att det ska 
finnas en mening med deras liv, de vill vara delaktiga. Detta är något som Dahlberg och Segesten 
(2010) tar upp och de menar även att vad som innebär mening eller sammanhang är individuellt, 
olika från person till person. Dahlberg och Segesten menar också på att viljan till mening hjälper 
människan i sitt vardagliga liv, vi kan klara av stora påfrestningar om det finns någon mening 
bakom det. Här nämner de också att behovet av sammanhang spelar in på människans livskraft och 
att det till exempel kan hjälpa människor vid svåra sjukdomar (ibid). Mening och sammanhang kan 
även beskrivas där meningsfullhet bedöms som den viktigaste dimensionen som bidrar till känslan 
av sammanhang (Langius-Eklöf, 2009). Meningsfullhet speglar sig i individens engagemang och 
motivation i händelser. Sammanhang speglar sig i individens grundförmåga att anpassa sig till 
situationen. Därmed påverkar sammanhanget hur individen upplever sin hälsa och livskvalitet. Det 

3



är inte lätt att förändra en vuxens människas känsla av sammanhang med ett kort möte, så därför är 
inte det sjuksköterskans främsta uppgift. Sjuksköterskan bör istället anpassa omvårdnaden så att 
känsla av sammanhang finns i varje situation (Ibid).

Trygghet
Trygghet anses enligt Dahlberg och Segesten (2010) vara så viktigt att det till och med finns 
inskrivet i hälso- och sjukvårdslagen. De menar här att trygghet behövs inom vården för att 
patienterna ska känna att de överhuvudtaget vågar ta kontakt med sjukvården men också för att det 
ska bli så bra vård som möjligt. Här menar de också att det inte alltid går att förinta hotet i detta fall, 
sjukdomen, men att de ändå går att få kontroll över sin sjukdom och då kan personen i fråga känna 
trygghet trots sjukdom. Tryggheten kan enligt Asp och Ekstedt (2009) speglas i vården, där 
vårdtagaren med tillit lämnar över sin kropp till vårdgivaren. Vid ett gott vårdmöte känner då 
vårdtagaren trygghet att vårdgivaren gör det bästa för patienten, och känner tillit till att denne är i 
goda händer.

PROBLEMFORMULERING
Den sexuella ohälsan hos ungdomar är ett växande problem, sexuellt överförbara infektioner så som 
klamydia blir allt vanligare. Ett ökat behov av information gällande sexuellt överförbara sjukdomar 
syns. Trots det har de lärare som undervisar i sex och samlevnad på skolor ofta inte den utbildning 
som krävs för att förmedla informationen på ett bra sätt. Därför faller ofta 
informationsförmedlingen istället på andra, vilka då kan vara sjuksköterskor som arbetar på 
ungdomsmottagningar eller vårdcentraler. Det finns ett begränsat antal studier i Sverige gjorda på 
ungdomars sexuella hälsa relaterat till rummets betydelse. Mer studier behövs för att få en bild av 
rummets betydelse vid vård, och då specifikt gällande vård av ungdomars sexuella hälsa. Fler 
studier bör också fokuseras på den vård som bedrivs på vårdcentraler och ungdomsmottagningar, dit 
ungdomar själva kan söka sig med frågor eller vård gällande deras sexuella hälsa. Det ställs då ett 
krav på dessa sjuksköterskor att informationen kan förmedlas på ett sätt anpassat till målgruppen. 
Att sjuksköterskor kan förmedla trygghet när ungdomarna kommer med sina problem och att 
vårdmötet ska kännas meningsfullt. Detta genom att etablera en trygghet så att ungdomarna vågar ta 
kontakt med mottagningen, och att anpassa vården för att skapa en känsla av sammanhang. Denna 
studie fokuseras på rummets betydelser i vården av ungdomars sexuella hälsa utifrån 
sjuksköterskors upplevelser.

SYFTE
Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskors upplevelser av rummets betydelse vid vård av 
ungdomars sexuella hälsa i Sverige. 
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METOD
Denna intervjustudie har en kvalitativ och induktiv ansats, vilket är ett bra val för att kunna utreda 
den subjektiva upplevelsen. En kvalitativ ansats innebär att studiens resultat baseras på upplevelser 
(Polit & Beck, 2012). Detta för att få tillgång till informanternas verklighet och synpunkter. Med 
induktiv ansats menas att ingen hypotes framläggs någon gång under studiens genomförande. Att 
välja en induktiv ansats är vanligast förekommande vid kvalitativa studier (Ibid).

Datainsamling
Datainsamlingen bestod av semistrukturerade telefonintervjuer med sjuksköterskor som arbetade på 
antingen ungdomsmottagning eller vårdcentral i Sverige. Detta för att kunna ta reda på deras 
upplevelser utifrån studiens syfte. Semistrukturerade intervjuer är användbara när svaren på 
frågorna är oklara, och ger en möjlighet att utveckla de svar man får. Denna metod medför att all 
fakta som behövs kan erhållas och informanter kan ge de förklaringar de vill. Detta gjordes för att få 
olika individers upplevelse av samma sak (Thomsson, 2010). 

Urvalsförfarande
Urvalet var strategiskt som bygger på att välja ut vilka variabler eller karakteristiska drag hos 
informanterna som ska inkluderas i studien (Trost, 2012). Detta urval gjordes för att få en bredare 
syn på rummets betydelse vid vård av ungdomars sexuella hälsa. Studiens inklusionskriterier var att 
informanterna skulle vara sjuksköterskor i Sverige som i sitt arbete kom i kontakt med ungdomars 
sexuella hälsa. Studiens exklusionskriterier var sjuksköterskor med specialistutbildning och att de 
inte arbetar på ungdomsmottagning eller vårdcentral. Med specialistutbildning menas de 
utbildningar som ger sjuksköterskan en specialistutbildning, och inte fristående kurser en 
sjuksköterska kan studera. För att komma i kontakt med sjuksköterskorna kontaktades 
mottagningars enhetschefer eller mottagningar med ett e-brev innehållande en förfrågan om någon 
var villig att delta i studien. För de som var intresserade skickades sedan ett informationsbrev med 
information och kontaktuppgifter ut (Bilaga 3).

Informanter 
Informanterna bestod av fem sjuksköterskor som jobbade på en ungdomsmottagning. Informanterna 
som deltog i intervjuerna var alla utbildade sjuksköterskor som arbetade på en ungdomsmottagning. 
En kvinna och fyra manliga sjuksköterskor intervjuades. Samtliga hade arbetat på 
ungdomsmottagningen i 2-12 år. 

Intervju
En intervjuguide utformades, för att införskaffa den information som behövdes (Bilaga 1). 
Intervjuerna gjordes via telefon då det inte var möjligt att åka och besöka de olika informanterna 
eftersom informanterna var utspridda i Sverige och avstånden var för långa. Telefonintervjuerna 
spelades in och varade mellan 15 till 30 minuter. Huvudfrågorna utformades med öppna frågor som 
ej kan besvaras med ett eller två ord, för att informanterna skulle få en möjlighet att utveckla sina 
svar. Innan intervjuerna med de fem informanterna genomfördes en pilotintervju i mindre skala med 
en sjuksköterska, för att kontrollera att intervjuguiden fungerade (Jonsson, Heuchemer & 
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Josephsson, 2012). Pilotintervjun inkluderades inte i resultatet, detta för att hen inte arbetade direkt 
med ungdomars sexuella hälsa. Efter pilotintervjun justerades intervjuguiden genom att 
omformulera vissa frågor samt inkludera andra. Under intervjuerna ställdes följdfrågor för att få ett 
utförligare svar eller för att få en djupare förståelse av svaret (Polit & Beck, 2012). Det positiva 
med telefonintervjuer är enligt Dahmström (2005) att de är effektiva och ekonomiska i förhållande 
till besöksintervjuer vilket är positivt då informanterna var utspridda över hela Sverige.

Analys
För att analysera intervjuerna användes en innehållsanalys (Lundman & Hällgren Graneheim, 
2012). Innehållsanalysen gjordes genom att intervjuerna spelades in och sedan skrevs de ned 
ordagrant och skrevs ut. Därefter läste författarna var för sig igenom texten flera gånger, sedan 
reflekterade författarna tillsammans över texternas huvudsakliga innehåll. Meningsenheter valdes 
ut, det vill säga de meningar från intervjuerna som var relevanta för studiens syfte. Dessa 
meningsenheter kondenserades och benämndes med en kod. Koder med liknande betydelse bildade 
subkategorier och kategorier (Ibid). Detta sammanställdes sedan i en tabell, och sedan gjordes en 
tabell med några exempel av analysprocessen (Tabell 1).

Tabell 1. Exempel på analysprocessen. 

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori

Vi har gjort 
handlingsplaner 
för dom grupper 
som vi 
misstänker, eller 
har identifierat 
inte söker i 
samma 
utsträckning då

Handlingsplaner 
har gjorts för de 
som inte söker i 
samma 
utsträckning.

Handlings-
planer

Utsatta grupper Att söka hjälp

Alla som jobbar 
är ju 
specialutbildade 
och special-
intresserade av 
ungdomar kan 
man ju säga. 
Det är väl den 
största 
skillnaden

Den största 
skillnaden är att 
alla som jobbar 
här är 
specialutbildade 
och special-
intresserade av 
ungdomar.

Special-
intresserade av 
ungdomar

Att möta ungdomar Att vårda

och sen är det ju 
ett helt annat 
tryck generellt 
på vårdcentraler

Generellt är det 
ett annat tryck 
på vårdcentraler

Tryck på 
vårdcentraler

Upplevelser av 
vårdcentral

Att vårda
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Forskningsetiska aspekter
Enligt Helsingforsdeklarationen (2013), som beskriver de etiska riktlinjerna för forskning, så ska 
forskaren vara väl påläst inom det område som denne valt att forska inom. Under intervjuerna fick 
informanterna ytterligare en gång information om deras rättigheter. De fick då veta att all 
information kommer behandlas konfidentiellt, att endast författarna samt handledare kommer ha 
tillgång till kontaktuppgifter, att studien är helt frivillig och att de kan dra sig ur när som helst utan 
att uppge en anledning. (Ibid.) En etisk egengranskning av studien och intervjuguiden gjordes. 
Eftersom författarna inte intervjuade personer under 18 år eller personer med en förvaltare så 
gjordes bedömningen att etikrådet inte behöver granska informationen i denna studie innan 
genomförandet (Bilaga 2).

Ett informationsbrev skickades ut till de sjuksköterskor som var möjliga informanter utifrån 
studiens inklusionskriterier. Informationsbrevet innehöll syfte, att studien var frivillig samt att alla 
som deltog skulle vara över 18 år enligt Helsingforsdeklarationen (2013) (Bilaga 3). I detta brev 
kom även information om full konfidentialitet för respondenterna och information om vem 
respondenterna kunde kontakta med frågor att framgå (Ejlertsson, 2014). Under inspelningen av 
intervjun tillfrågades informanterna ifall de ställde upp på intervjun ytterligare en gång, detta för att 
ha godkännandet inspelat eftersom ett undertecknat godkännande försvårades då intervjuerna 
genomfördes över telefon. Genom tidigare kunskap, erfarenheter och förutfattade meningar skapas 
en förförståelse (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Dessa förutfattade meningar har försökts 
åsidosättas för att inte rikta resultatet och bibehålla ett objektivt förhållningssätt.

RESULTAT
Informanterna arbetade som sjuksköterskor på ungdomsmottagning, de flesta hade arbetat på sin 
nuvarande arbetsplats i två till tre år medan en informant hade arbetat betydligt längre. 
Informanterna träffade dagligen ungdomar som sökte vård relaterat till sexuell hälsa. De fyra 
manliga informanterna var anställda att träffa mer killar. Informanterna hade läst en eller flera 
högskole-/universitetskurser. De extra kurser de läst varierade mellan kurser i andrologi, som 
innebär läran om mannen och mannens sexualitet, sexologi samt barn- och ungdomspsykiatri. Dessa 
var då kurser och inte någon specialistutbildning.

Tre kategorier identifierades under innehållsanalysen. Dessa var Att söka hjälp, Att vistas i  
lokalerna samt Att vårda (Tabell 2). Många av informanterna besvarade flera frågor på ett likartat 
sätt med egna exempel. På vissa frågor skilde sig dock svaren mer.
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Tabell 2. Kategorier och underkategorier.

Kategori Underkategori

• Att söka hjälp • De som söker hjälp
• Utsatta grupper

• Att vistas i lokalerna • Lokalerna
• Väntrummet
• Sjukhuskänslan

• Att vårda • Att möta ungdomar
• Upplevelser av vårdcentral

Att söka hjälp
Kategorin Att söka hjälp uppkom efter sammanställning av intervjuerna då många av informanterna 
nämnde vilka som besökte dem samt vilka de trodde inte besökte dem lika ofta. De två 
underkategorier som framkom var De som söker hjälp och utsatta grupper. 

De som söker hjälp
Med De som söker hjälp menas de ungdomar som tog sig till ungdomsmottagningar enligt 
sjuksköterskornas upplevelse. Tre av informanterna träffade flest killar, en träffade ungefär hälften 
killar och hälften tjejer och en träffade flest tjejer. De som träffade flest killar poängterade att det 
var för att de var anställda att jobba mer med killar och att det inte var genomsnittet på 
ungdomsmottagningen. Många av ungdomarna som sökte till ungdomsmottagningen var mellan 16-
22 år. ”Det är, jag skulle nog säga att det är främst tjejer och många är runt, ja, vad skulle jag  
säga, mellan kanske 16 och 22, är nog de flesta” (informant 1).

De flesta ungdomar som besökte ungdomsmottagning gjorde det för att testa sig för könssjukdomar. 
Den vanligaste könssjukdomen ungdomarna ville testa sig för var klamydia, men flera ville även 
testa sig, som informanterna uttryckte det, för allt. Flera ungdomar sökte sig även till mottagningen 
för frågor kring preventivmedel. Då de flesta informanterna träffade flest killar hade de förutom test 
för könssjukdomar även andra frågor. Dessa frågor kunde vara diverse samlagsproblem, gällande 
erektion, prestation, smärta vid samlag eller snabb utlösning. Även frågor om pung och könsorgan 
kunde förekomma, gällande trång förhud, prickar, smärta eller att något känns konstigt. ”Oftast för  
test av könssjukdomar. Och för sexuella problem. Eftersom jag träffar mest killar så handlar det om 
kanske erektionsproblem eller prestationsproblem kan man väl säga av olika slag” (informant 2).

Utsatta grupper
Med utsatta grupper menas de ungdomar som sjuksköterskorna inte träffar i samma utsträckning. 
En informant uttryckte att hen träffade alla grupper, att besöksgruppen var bred och att de träffat de 
allra flesta grupper. Resterande pekade ut att de inte träffade ungdomar med invandrarbakgrund lika 
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mycket. De trodde det kunde bero på flera saker. Nyanlända har kanske inte fått information om att 
ungdomsmottagning finns, speciellt då de ungdomar som bodde på migrationsverkets boenden. 
Språket kan ha en betydelse, om ungdomen inte pratar svenska, behövs det en tolk, vilket kan 
försvåra mötet. Det kan gälla kultur, att i vissa kulturer talar man inte om sin sexualitet öppet, de är 
inte vana vid att söka för sin sexuella hälsa. Detta kan medföra att det blir pinsamt att söka sig till 
en ungdomsmottagning. Hedersproblematik kan också medföra ett motstånd till att söka vård. En 
mottagning hade en handlingsplan för att öka samverkan mellan migrationsverkets boenden och 
mottagningen, genom att till exempel besöka boenden och informera om ungdomsmottagningen. 
”Sen tror jag att invandrargruppen är svårare att nå beroende på lite, det kan vara olika orsaker.  
Man pratar inte om sin sexuella hälsa öppet och man ingenting man söker för i så stor utsträckning  
som svenskfödda ungdomar” (informant 1).

Det identifierades att killar sökte sig i mindre utsträckning än tjejer, att de generellt sökte mindre 
vård än tjejer, oavsett vad det gäller. ”och absolut killar då når vi inte heller i samma utsträckning  
som andra” (informant 1).  Ungdomsmottagningarna hade försökt nå fler killar med hjälp av 
manlig personal, drop-in för bara killar och med hjälp av handlingsplaner. Andra grupper som 
identifierades var folk som bodde avlägset, HBT-personer (homo-, bi- och transsexuella) och 
personer med funktionshinder. En informant träffade HBT-personer proportionellt med andelen 
HBT-personer i Sverige. För att personer med funktionsnedsättning skulle nås anpassades 
informationen och lokalerna så att exempelvis rullstolar kunde ta sig in. ”Vi har gjort 
handlingsplaner för dom grupper som vi misstänker, eller har identifierat inte söker i samma 
utsträckning då” (informant 2).

Resultatet indikerade att informationen om ungdomsmottagningen kunde spela roll i vilka som 
kommer och sökte, inte bara vilka som fick informationen utan också vem informationen var riktad 
till. ”Det finns fortfarande någon slags bild av att ungdomsmottagningen är för heterosexuella  
tjejer” (informant 2). Detta verkar ha försvunnit något, men det finns fortfarande ett motstånd hos 
de grupper som inte är heterosexuella tjejer, att söka sig till en ungdomsmottagning.

Att vistas i lokalerna
Kategorin Att vistas i lokalerna framkom vid sammanställning av intervjuerna då det handlade 
mycket om just hur lokalerna såg ut. Underkategorierna som framkom var Lokalerna, Väntrummet  
samt Sjukhuskänslan. Dessa tre underkategorier framkom då det var detta som de flesta informanter 
nämnde och pratade om som de trodde påverkade rummets betydelse vid vård av ungdomars 
sexuella hälsa. 

Lokalerna
Med lokalerna menas undersökningsrummen och själva byggnaden som mottagningen ligger i. 
Hur lokalerna låg och såg ut varierade något mellan ungdomsmottagningarna, de kunde ligga i 
gamla hyreshus, i källarlokaler eller beskrivas som vanliga mottagningar. Något som sågs som 
positivt var de mottagningarna som låg lokalt och att de låg nära kommunikationer. ”Vi ligger 
centralt, man kan springa upp när man ändå är på stan“ (informant 1). Flera mottagningar 
beskrevs som hemtrevliga och mysiga med en vardagsrumskänsla. Det som beskrevs som negativt 
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var att några av mottagningar var små och slitna, i en var undersökningsrummet och samtalsrummet 
i samma rum. De fick då lösa det med skärmar för att skärma av rummet. ”Men man försöker 
liksom avskärma den här undersökningsdelen med skärmar för att de ska bli avdelat i en  
samtalsavdelning och en undersökningsavdelning” (informant 5). 

Väntrummet
Väntrummet var något som alla informanter beskrev tydligt, de påpekade att det måste vara 
hemtrevligt och välkomnande eftersom det är de första ungdomarna möts av när de kommer in. 
Väntrummet beskrevs som en avslappnad miljö med soffor och fåtöljer. Med tavlor och musik som 
mötte ungdomarna när de kom dit. Anpassat för målgruppen var det material som presenterades i 
väntrummet, det kunde vara informationsfoldrar, tidningar och tidskrifter som då var anpassade för 
ungdomar. ”Anslag, affischer, informationsfoldrar, alla ja vad har vi mer, tidningar och andra  
tidskrifter som vi har i väntrummet vänder sig ju till ungdomar” (informant 3). Det framhölls att det 
inte skulle finnas något som kunde vara diskriminerande, och att det fanns information för alla. 
Informationen skulle även vara aktuell. Kondomer kunde ligga framme i en skål på bordet, och en 
informant beskrev väntrummet som ”trevligt med okej saker att göra medan man väntar” 
(informant 4). En annan sa att ungdomarna inte behövde vara så länge i väntrummet, så att det 
aldrig blev trångt.

Jo men de är lite soffor och fåtöljer och tavlor och musik. vad ska man säga, jo men de är lite så. om 
man tänker, jämför mer sjukhusmiljö eller vårdcentral så är det inte alls lika sterilt utan de är ju, ja, det 
är mer vardagsrumskänsla än mottagning egentligen, mer avslappnad känsla. (informant 2)

Trots trevlig och mysig miljö med ungdomsanpassad information fanns det vissa problem med 
väntrummet. Väntrummet kunde vara för litet, och att alla sökte för ungefär samma saker kunde 
medföra problem. ”Men lokalerna är ganska små och dom är helt enkelt inte helt ändamålsenliga,  
vi har för litet väntrum till exempel tycker jag” (informant 1). Vissa grupper kanske inte kände sig 
bekväma med att sitta i väntrummet med flera andra ungdomar där, även fast det för andra kunde 
medföra en trygghet att andra söker för liknande problem. För de utsatta för hedersproblematik eller 
mobbning kunde det vara svårt att sitta med andra ungdomar och vänta. Även för killar kunde det 
vara svårare, då de kunde bli utpekade eftersom de inte var där och sökte för P-piller. Att söka för 
preventivmedel sågs inte som lika känsligt som att söka för diverse problem som en kille istället då 
kunde ha, exempelvis test för könssjukdomar.

Sjukhuskänslan
Här beskrev sjuksköterskorna vad de upplevde som bra och dåligt med en ungdomsmottagning 
gentemot en vårdcentral. Hur de upplevde att en vårdcentral ser ut och hur deras mottagning ser ut. 
Resultatet tyder på att rummen är mer utformade som ett vardagsrum än som en sjukhusmiljö med 
en sjukhuskänsla. Sjukhuskänslan beskrevs som något negativt som skulle motverkas för att 
ungdomarna lättare skulle söka sig och öppna upp sig. Många hade satsat på att det inte var ett 
sjukhus, och att det inte skulle vara likt ett sjukhus, det skulle vara ombonat och ”mer 
vardagsrumskänsla än mottagning egentligen” (informant 3). För att det inte skulle upplevas som 
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sterilt var det färger på väggarna med tavlor och mer trivsam miljö och för att minska 
sjukhuskänslan ytterligare beskrev många informanter att de istället för sjukhuskläder använde sina 
vanliga, civila kläder. En informant betonade att de inte låg tillsammans med någon annan 
vårdavdelning, varken vårdcentral, sjukhus eller annat. Genom att göra miljön mysigare och mindre 
lik sjukhusmiljön ledde det till att ungdomarna kände sig mer hemma än vad de kanske gjort på en 
vårdcentral. ”vi ligger inte heller ihop med någon vårdcentral eller på sjukhuset” (informant 2).

Att vårda
Kategorin Att vårda framkom efter sammanställning av intervjuerna eftersom informanterna pratade 
mycket hur de upplevde att det var att bemöta och vårda ungdomar. Underkategorier som uppkom 
var Att möta ungdomar samt Upplevelsen av vårdcentral. Eftersom alla informanter arbetade på 
ungdomsmottagning blev det endast upplevelser av hur de tycker att en vårdcentral fungerar. 

Att möta ungdomar
Med Att möta ungdomar menas hur det är att träffa ungdomarna och hur sjuksköterskorna upplevde 
sin egen kompetens för att möta dessa ungdomar, samt hur sjuksköterskorna trodde att de påverkade 
ungdomarnas vård. Informanterna träffade ungdomar på en daglig basis, de flesta besök var 
personliga på mottagningarna. De hade också viss telefonrådgivning, men huvuddelen av 
ungdomarna träffade de personligen. Informanterna upplevde att de hade god kompetens att bemöta 
ungdomarna gällande deras sexuella hälsa. Det framkom att mer kunskap om kvinnor och mäns 
sexuella hälsa kunde önskas, och informanterna var överens att utbildningen hjälpt dem i deras 
arbete. ”Alla som jobbar är ju specialutbildade och specialintresserade av ungdomar kan man ju  
säga. Det är väl den största skillnaden” (informant 4). Dock ansåg de, trots att utbildningen kanske 
hjälpt dem att våga börja prata om sex på ett annat sätt, att det var erfarenheten de fått av att jobba 
med ungdomarna som var avgörande i att de ansåg sin kompetens vara god.

Min kompetens har jag fått genom erfarenhet utan det finns inte så mycket utbildningar man kan gå för 
att lära sig att bemöta ungdomar, utan man får helt enkelt lära sig utav sina egna misstag, å man har lärt 
sig genom åren att ha ett visst förhållningssätt. (informant 2)

 

Informanterna arbetade för att ungdomarna skulle känna att det var enkelt att söka sig till 
ungdomsmottagningen. I resultatet framkom det att informanterna trodde det var jobbigt för 
ungdomarna att söka sig dit första gången, men att det var mycket lättare att söka sig 
efterkommande gånger. Vissa frågor kunde kännas pinsamma eller jobbiga att söka vård för, och då 
trodde informanterna att dessa frågor kunde vara svåra oavsett vem man än träffade. Därför försökte 
informanterna i första mötet anpassa bemötandet för att avdramatisera och ha tid för frågor som 
skulle kunna komma upp. ”vi har mer tid att arbeta med helheten och få fram andra saker i varje  
besök” (informant 4). Även om de inte hade tid att besvara frågorna som kunde komma upp direkt 
kunde de snabbt boka in en ny tid till ungdomen. Väntetiden på mottagningarna varierade mellan 
samma dag till samma vecka, och besökstiden 30-60 minuter. På en mottagning kunde man själv 
boka tid på internet. Sjuksköterskor på en ungdomsmottagning kunde ha en egen mottagning och 
bokade själva in ungdomar i sitt schema. Det framkom också att i mindre orter kunde 
sjuksköterskan ofta träffa samma ungdomar, vilket gjorde att denne kunde anpassa tiden och hjälpen 
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till dessa, även fast det i vissa fall kunde medföra negativa effekter, då kunde dock denne be att en 
kollega skulle ta hand om det istället.

Nä men avdramatisera det på olika sätt liksom. man kan skoja om någonting liksom, du får ursäkta här 
är jättevarm och vissna blommor men så är det liksom. att man ja, avdramatisera det och inte direkt ja 
men vad har du för problem, utan man kan prata lite annat också innan sådär. (informant 3)

Det identifierades att mottagningarna var anpassade till ungdomar, att fokus låg på ungdomarnas 
sexuella hälsa, att erfarenheten och kompetensen var inriktad mot ungdomarna och att detta hjälpte 
dem i deras arbete. Alla som jobbade på mottagningen var också specialiserade och 
specialintresserade av ungdomar och deras sexuella hälsa. Ungdomarnas behov låg i centrum av 
vården och hjälpen. Hela ungdomsmottagningen var anpassad till ungdomen. I resultatet framkom 
det att med hjälp av att vara HBT-certifierade av RFSL kunde personalen vara mer anpassad att 
möta fler ungdomar och att det var lättare att inte göra misstag. Informanterna berättade att de lärt 
sig av de misstag de gjort, och utvecklats utav misstagen. ”Vi är HBT-diplomerade och därför  
försöker vi se till så att det finns tidningar som riktar sig till alla människor liksom. Vi är väldigt  
noga med att det inte ska finnas nånting som, nånting diskriminerande” (informant 2).

Upplevelser av vårdcentral
Här beskrivs sjuksköterskornas upplevelser av hur en vårdcentral fungerar. Eftersom endast 
sjuksköterskor på ungdomsmottagning har intervjuats så är det deras upplevelser av hur de 
tror/tänker att en vårdcentral fungerar. Resultatet visade på att upplevelserna av vårdcentraler var 
liknande. Det framkom att sjuksköterskorna trodde att vårdcentralerna hade mindre vana att hantera 
ungdomar, att de inte möter ungdomar och deras sexuella hälsa dagligen, vilket innebär att de inte 
har samma erfarenhetsgrund att stå på. Dessutom upplevde informanterna att det var svårare att få 
tid till vårdcentralen samt svårare att söka sig dit, och även att deras besökstider var kortare. Det 
finns ett annat tryck på vårdcentraler, vilket gör att det är svårare att komma dit och att mötena blir 
snabbare. ”och sen är det ju ett helt annat tryck generellt på vårdcentraler” (informant 2).  Detta 
kunde leda till att de inte hade tid att bemöta de frågor som kunde komma upp under mötet. Att sitta 
i väntrummet som ungdom skulle också kunna kännas utpekande, eftersom det då är en bredd på 
patienterna som söker sig till vårdcentralen, inte bara ungdomar som söker för något gällande deras 
sexuella hälsa. 

Det identifierades att flera ungdomar hade hänvisats till ungdomsmottagning från vårdcentraler. Det 
trodde de intervjuade berodde på att på att ungdomsmottagningen var bättre anpassad att möta 
ungdomarna och deras sexuella hälsa. Det kunde gälla exempelvis smittspårning, och för att 
vårdcentralen hade mindre tid. De trodde också att man på vårdcentralen hade ett annat tänk, att det 
istället fanns ett fokus på hälsan i stort, och inte ett fokus på den sexuella hälsan eller ens att det var 
vanligt förekommande på vårdcentraler. ”Jag tror ju att man lättare får rätt hjälp här. Eftersom vi  
ofta vet vad vi ska leta efter. Går man till en vårdcentral så har dom kanske ett annat tänk, eftersom 
dom ska kunna precis allting” (informant 2). Till exempel om en 20-åring söker för att det gör ont 
att kissa tänker de på ungdomsmottagningen klamydia, vilket de på vårdcentralen kanske inte gör 
direkt eller att antidepressiva mediciner kan påverka den sexuella hälsan, vilket kan missas att 
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informeras om. Informanterna berättade exempel från ungdomar de mött på sina mottagningar, att 
det kunde bli fel vid klamydiaprov för att vårdcentralen inte visste rutinerna, att ungdomar blivit 
dåligt bemötta och då fått en dålig inställning till vården, att vissa aktuella sjukdomar inte är 
förekommande i Sverige och därför var ett prov inte nödvändigt och att ungdomarna inte fått den 
hjälp de sökt för. Det kunde dock vara positivt för vissa ungdomar att söka sig till vårdcentralen, 
ifall de exempelvis bara ville ta ett snabbt klamydiatest och inget mer. ”eller om de kommer och det  
gör ont när de kissar och de är liksom 20 år, så är det första som vi tänker såklart klamydia, men 
de vet vi att många på en vårdcentral till exempel inte tänker” (informant 1). 

DISKUSSION
Syftet med studien var att undersöka rummets betydelse vid vård av ungdomars sexuella hälsa i 
Sverige. Informanterna gav en bild av att rummet kan ha en betydelse på flera nivåer, inte bara hur 
det var fysiskt utformat utan även ungdomsmottagningens olika adaptioner till ungdomarnas behov. 
De som oftast söker vård är unga tjejer för test av klamydia. Killar och olika minoriteter syns inte i 
samma utsträckning som tjejerna. Det har lagts ett fokus på ungdomsmottagningarna lokaler och 
väntrum för att det ska ge en mysig känsla och för att undvika sjukhuskänslan. Sjuksköterskorna på 
ungdomsmottagningarna hade en kompetens som de ansåg vara bra, men informanterna upplevde 
att kompetensen och kunskapsnivån hos vårdcentralens sjuksköterskor kunde vara bristfällig 
gällande ungdomars sexuella hälsa.

Metoddiskussion
Studiens syfte var att undersöka sjuksköterskors upplevelse av rummets betydelse och därför valdes 
en kvalitativ metod. En kvantitativ metod bygger istället för upplevelser på empiriska data som 
oftast innehåller numerisk data som mäts och analyseras statistiskt (Polit & Beck, 2012). Om en 
kvantitativ studie istället valts hade informanternas tolkningar och upplevelser uteblivit, vilket inte 
hade verkat för syftet. Att istället välja en kvalitativ studie innebär att resultatet inte går att 
generalisera, men att resultatet kan baseras på individers upplevelser (Ibid). En induktiv ansats 
valdes till studien, vilket kan ge tillgång till ny kunskap. Att istället ha en deduktiv ansats skulle 
innebära att börja med att dra en slutsats om en företeelse, och sedan bevisa eller motbevis den 
(Birkler, 2012). Eftersom att en hypotes inte fanns vid början av denna studie, och en vilja fanns av 
att utforska området ytterligare, var en induktiv ansats mer passande för studien också med hänsyn 
till syftet.

I kvalitativ forskning används begreppen giltighet, tillförlitlighet, överförbarhet och delaktighet för 
att beskriva en studies trovärdighet (Lundman & Hällgren, 2012). Giltigheten speglar kvantitativa 
studiers validitet och visar hur sant resultatet är. Sanningsenligheten yttrar sig i om resultatet speglar 
de representativa uppfattningarna för det som var menat att beskrivas samt vilket urval studien 
hade. Författarna till denna studie har fördjupat sig i ämnet genom att läsa och granska flera tidigare 
studier. Vidare har författarna gemensamt kommit fram till samma koder och kategorier. Detta och 
att noggrant beskriva hur analys och urval genomförts tillsammans med att inkludera citat från 
informanterna ger läsaren en chans att bedöma studiens trovärdighet (Ibid). Ett strategiskt urval 
användes för att få en bredd på de informanter som deltog. Både kvinnliga och manliga informanter 
runt om i Sverige inkluderades med olika arbetsområden och de hade arbetat olika länge på sin 
arbetsplats. Det fanns svårigheter med att hitta tillräckligt med informanter till studien, då flera 
utskickade mail förblev obesvarade. Två sjuksköterskor som jobbade inom ett annat arbetsområde 
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valde själva efter kontakt att inte medverka i studien. Då resterande datainsamling ansågs vara nog 
och återkommande teman kunde ses söktes inte nya informanter. Ett annat urvalsförfarande skulle 
förmodligen försvåra urvalsprocessen ytterligare, och göra det svårare att få kontakt med 
informanter. 

Tillförlitligheten ligger i hur författarna granskar sina ställningstagande under studien och att 
författarna under analysen reflekterar över olika tolkningsmöjligheter (Lundman & Hällgren, 2012). 
Vid kodning av två utav intervjuerna kodade författarna materialet utifrån innan bestämda kriterier 
enskilt för att sedan jämföra överensstämmelsen (Wibeck, 2010). Majoriteten av koderna stämde 
överens, och de med annorlunda koder diskuterades igenom och omarbetades. Under hela studien 
diskuterades olika tolkningar och reflektion skedde under hela processen. Förförståelse i någon 
form finns alltid (Dahlberg & Segesten, 2010). I denna studie har författarna försökt att inte låta 
denna få ett okontrollerat inflytande. Detta med hjälp av de diskussioner som förts under studiens 
gång.

Överförbarheten ligger i om resultatet går att överföra till andra grupper eller situationer, och 
delaktigheten är hur delaktig forskaren varit i studien (Lundman & Hällgren, 2012). Att noggrant 
beskriva metodavsnittet underlättar för läsaren att avgöra överförbarheten i studien, och vid en 
intervjustudie är man som författare delaktig i studien genom samspelet under intervjun och studien 
är därför inte oberoende författarna (Ibid). Resultatet kan vara bundet till de följdfrågor som ställdes 
under intervjuns gång. Författarna var båda medverkande under intervjun och den som inte 
intervjuade, observerade under intervjuns gång och fick i slutet av intervjun en chans att ställa 
frågor för att fördjupa förståelsen av vissa företeelser eller om något saknades. Pilotstudien 
inkluderades inte i resultatet på grund av att sjuksköterskan som intervjuades inte arbetade med 
ungdomars sexuella hälsa på samma sätt som de andra, och för att intervjuguiden efter diskussion 
med sjuksköterskan omarbetades för att kunna insamla mer relevant information av efterkommande 
informanter. Urvalet bestod av en kvinna och fyra män som deltog i studien, resultatet kan därför 
vara vinklat utifrån männens upplevelser, vilket inte behöver vara representativt för sjuksköterskor 
på ungdomsmottagningar, då de även var anställda att träffa mer killar. Dock informerade 
informanterna om att det de upplevde inte var genomsnittligt på den mottagning de arbetade på och 
delgav även vad de upplevde som typiskt. Fler sjuksköterskor utan andrologisk kompetens samt 
sjuksköterskor på vårdcentraler hade varit att önska i studien.

Telefonintervjuer användes på grund av att informanterna var utspridda över Sverige. Den här 
formen av intervju har vissa nackdelar, men valdes istället för besöksintervjuer. Besöksintervjuer 
kan enligt Dahmström (2005) vara tidskrävande och dyra, vilket gjorde att besöksintervjuer inte var 
aktuella för denna studie. Annars har besöksintervjuer till skillnad från telefonintervjuer en 
möjlighet till att vara längre, samt ger ofta mer genomtänkta svar och författarna kan kontrollera 
valet av plats för att undvika störande moment (Ibid). Tid för intervjun valdes tillsammans med 
informanterna, vilket gav dem en chans att själva välja en lugn plats utan yttre störningsmoment, 
inget yttre verkade heller påverka under själva intervjun. En besöksintervju hade möjligtvis lett till 
längre intervjuer med mer tid för informanterna att tänka igenom sitt svar, men då de ekonomiska 
resurserna inte fanns var detta inte möjligt för denna studie. Intressant hade varit att intervjua 
ungdomar och undersöka vad deras upplevelse av rummets betydelse var, men då åldersgruppen 
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innehåller många som inte är myndiga, under 18 år, valdes detta bort. Detta för att de skulle behöva 
målsmans underskrift, vilket skulle innebära en, ur ett etiskt perspektiv, helt annorlunda studie.

Resultatdiskussion
I resultatet framkom det att de som oftast söker vård för sin sexuella hälsa är unga kvinnor, och att 
det ungdomarna oftast söker för är test för klamydia. Den mest förekommande sexuellt överförbara 
infektionen bland ungdomar är klamydia (Folkhälsomyndigheten, 2015a), vilket kan förklara varför 
sjuksköterskorna oftast träffade ungdomar för test av just klamydia. Enligt resultatet var killar ofta 
mindre representerade på ungdomsmottagningarna. Galdas (2013) skriver om att män inte söker 
vård i samma utsträckning som kvinnor; och Mahalik, Burns och Syzdek (2007) beskriver en 
maskulinitetsnorm som påverkar mäns hälsa negativt och uppmuntrar därför till insatser för att 
främja mäns hälsa. Detta stämmer överens med det som framkommit i resultatet, och det kan då 
finnas en underrepresentation av killar även på ungdomsmottagningar. Om en maskulinitetsnorm 
påverkar att killar inte söker i samma utsträckning är det viktigt med de åtgärder som 
ungdomsmottagningarna kan göra. I resultatet framkom det att vissa mottagningar hade personal 
med andrologisk kompetens och att vissa ungdomsmottagningar erbjöd drop-in för bara killar. Att 
arbeta med detta kan underlätta steget att kontakta sjukvården. Genom att implementera dessa 
åtgärder får sjuksköterskorna en ökad möjlighet att främja killars hälsa. 

Olika minoriteter identifierades också i resultatet som mindre förekommande på mottagningarna, 
detta kunde vara relaterat till sexuell läggning, funktionshinder och etnicitet. De som upplevt 
diskriminering avhåller sig oftare för att söka vård, och för att uppnå vård på lika villkor behövs det 
att hälsovården möter och bekämpar diskrimineringen (Wamala, Merlo, Boström & Hogstedt, 
2007). Som det framkom i resultatet hade vissa ungdomsmottagningar handlingsplaner för de som 
hade identifierats inte söker till ungdomsmottagningen i samma utsträckning. Genom HBT-
certifiering och att följa dessa handlingsplaner visade resultatet att ungdomsmottagningarna aktivt 
arbetade för att minska diskriminering och för att nå grupper som inte sågs lika mycket på 
mottagningarna. Även dessa åtgärder bidrar till att minska steget för att söka vård. Om steget 
minskat ökar även tryggheten, tryggheten i att kontakta sjukvården (Dahlberg & Segesten, 2010). 
Wamala et al (2007) rekommenderar en integrering av etisk utbildning med fokus på sociala och 
mänskliga rättigheter i sjuksköterskeprogrammets utbildningsplan.  

I beskrivningen i resultatet av hur lokalerna såg ut användes ord som vardagsrum, mysigt och ett 
avståndstagande från sjukhuskänslan. Sjukhus och vita väggar beskrevs i resultatet som något 
negativt. Dahlberg och Segesten (2010) menar att vita och kala rum kan vara understimulerande och 
att ett trivsamt rum kan ha en hälsofrämjande effekt. Utifrån resultatet framkom det att 
mottagningar som är möblerade mer som ett vardagsrum än sjukhus skapar mer förtroende och gör 
att personalen kan nå ut till ungdomarna på ett mer personligt plan. Mottagningarna hade även valt 
att låta allt material handla om just ungdomars sexuella hälsa, att anpassa materialet till situationen. 
Det är svårt att ändra en individs känsla av sammanhang, men genom att istället anpassa 
omvårdnaden, eller i detta fallet materialet, kan en känsla av sammanhang skapas i situationen 
(Langius-Eklöf, 2009). Cheshmehzangi (2014) beskriver hur utformningen av ett rum påverkar 
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identiteten och känslan av en plats.  I resultatet framkom det att vissa kanske inte vill vistas i 
väntrummet, oavsett anledning, finns det de som inte är bekväma att sitta i ett väntrum med andra 
individer, och det borde finnas en möjlighet för dem att mottaga vård. Då det finns begränsat med 
studier om rummets betydelse vid vård av ungas sexuella hälsa, finns det troligtvis mycket mer att 
utforska inom ämnet om rummets betydelse, och att vidare studera området rekommenderas.

I resultatet framkom det hur utbildning hade hjälpt sjuksköterskorna i bemötandet av ungdomar. Det 
framkom hur viktigt det är att lära sig bemöta ungdomarna och veta hur man som sjuksköterska ska 
agera vid olika situationer för att avdramatisera mötet så mycket som möjligt. Resultatet visade 
också på att sjuksköterskor på vårdcentraler kunde ha en bristfällig kunskapsnivå när det gäller 
ungdomars sexuella hälsa. Detta är något som Jaarsma et al (2010) beskriver, det är av vikt att 
utbildning ges för att sjuksköterskor ska kunna bemöta patienters sexuella hälsa. I resultatet 
framkommer det att utbildningen hade hjälpt sjuksköterskorna att möta ungdomarna, men att 
huvuddelen av deras kompetens har erhållits genom erfarenhet och att jobba med ungdomars 
sexuella hälsa. Kong, Wu och Loke (2009) visar att det är nödvändigt att utbilda 
sjuksköterskestudenter i sexuell hälsa, men att sjuksköterskorna fortfarande kan tycka att det är 
svårt att bemöta patienternas sexuella hälsa. De hävdar att det inte räcker med utbildning, det är 
viktigt att stödja både kunskapsutveckling och stärka självförtroendet gällande sexuell hälsa hos 
sjuksköterskestudenterna (Ibid). Detta är även något som sjuksköterskor redan ute i verksamheter 
kan arbeta med, jobba med sin kunskap samt självförtroende för att kunna bemöta ungdomars 
sexuella hälsa.

Slutsatser
Vissa grupper syns inte i samma utsträckning på ungdomsmottagningar. Utformningen av rummet 
kan ge en vårdlokal positiva eller negativa intryck och påverkar mötet. Sjuksköterskors kompetens 
och kunskapsnivå har en stor betydelse vid vården, och kan påverka vården positivt eller negativt. I 
denna studie framkom vikten av att utforma rummet utifrån vårdens syfte, samt att personalen är 
utbildade att bemöta ungdomarna och deras behov. Genom att identifiera utsatta grupper kan 
vårdmottagningar skapa handlingsplaner för att nå dessa och erbjuda hjälp. Detta bör vara ett 
genomgående arbete. Sjuksköterskeutbildningar borde, efter de exempel som ges i resultatet, se 
över deras utbildningsplan relaterat till sexuell hälsa för att se om den är tillräcklig, samt uppmuntra 
studenter att våga bemöta sexuell hälsa och ohälsa. Det är också viktigt att vid utformning av en 
vårdmottagning fundera över vad syftet med mottagningen är, och anpassa rummet därefter. 
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Bilaga 1
INTERVJUGUIDE

Bakgrundsfrågor:

• Jobbar du på en ungdomsmottagning eller vårdcentral?

• Vad jobbar du som?
 Har du någon vidareutbildning?

• Hur länge har du jobbat där?

Huvudfrågor:

• Hur ofta träffar du ungdomar mellan 13-25 som söker vård relaterat till deras sexuella 
hälsa?

• Vad är det de oftast söker för?
 Vilka är dom (tjejer/killar/andra, ungefärlig ålder)?

• Tror du att någon grupp väljer att inte besöka er gällande något?
 Vilka?
 Varför?

• Hur upplever du din kompetens att bemöta dessa ungdomar och deras problem är?

• Hur upplever du din kompetens att ge dessa ungdomar den hjälp och/eller information 
de behöver?

• Hur ser din arbetsplats ut?

• Upplever du att din arbetsplats är anpassad för dessa ungdomar och deras problem?
 På vilket sätt? / Varför inte?

• Hur tror du att det är att söka sig som ungdom till din arbetsplats gällande problem 
med sexuell hälsa?

 Trygghet, mening?

• Vad tror du att de stora skillnaderna mellan ungdomsmottagningar och vårdcentraler 
är?

• Hur tror du att dessa skillnaderna kan påverka hjälpen för ungdomar som söker vård 
relaterat till sexuell hälsa?

• Är det något du tycker vi har glömt att fråga eller som du vill tillägga?
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Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt, 
kliniskt forskningsprojekt 

eller motsvarande inför rådgivande etisk granskning
Projekttitel: Rummets betydelse vid vård av ungdomars sexuella hälsa: En 
kvalitativ intervjustudie baserad på sjuksköterskors upplevelser
Projektledare: Michaela Rokka och Ellen Athley  

Handledare: Jalal Safipour

Ja Tveksamt Nej

1
Avser undersökningen att behandla känsliga personuppgifter 
(dvs. enligt Personuppgiftslagen behandla personuppgifter som avslöjar ras 
eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, 
eller medlemskap i fackförening eller att behandla personuppgifter som rör 
hälsa eller sexualliv).

X

2
Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på forskningspersonerna (även 
sådant som ej avviker från rutinerna men som är ett led i forskningen)? X

3
Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt påverka 
forskningspersonerna (t.ex. behandling av övervikt) eller som innebär en 
uppenbar risk att påverka? (Se 4 § 2 punkten i Etikprövningslagen 
2003:460)

X

4
Används biologiskt material som kan härledas till en levande eller avliden 
människa (t.ex. blodprov eller PAD)? X

       
      5

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom barn, dementa 
eller psykiskt handikappade liksom personer i uppenbar beroendeställning 
såsom patienter eller studenter som är direkt beroende av försöksledaren)?

X

Om någon av frågorna 1-5 besvarats "Ja" eller "Tveksamt" kan forskningsarbetet, om det genomförs på 
forskarnivå, kräva godkännande vid en etikprövning av regional etikprövningsnämnd (EPN).
För vidare information om Etikprövningsnämnden se www.epn.se.

Om frågorna 1-5 besvarats med ett "Nej", fortsätt egengranskningen genom att kryssa när punkten är uppfylld:
Ja Tveksamt Nej

6 I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att deltagarna förstår 
dess syfte och uppläggning (inklusive vad som krävs av den enskilde, t.ex. 
antal besök, projektlängd etc.) och på så sätt att alla detaljer som kan 
påverka beslut om medverkan klart framgår (mörka inget men överdriv ej 
heller  farorna).  Minderårig  skall  i  allmänhet  ha  vårdnadshavares 
godkännande (t ex enkäter i skolklasser).

X

7 Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår tydligt i den skriftliga 
informationen till patient eller forskningsperson. Vidare framgår tydligt att 
deltagare när som helst och utan angivande av skäl kan avbryta försöket 
utan att detta påverkar forskningspersonens omhändertagande eller 
behandling eller, om studenter, betyg etc.

X

8 Eventuellt upprättande av personregister (där data kan kopplas till fysisk 
person) är anmält till registeransvarig person på respektive förvaltning 
(PUL- ansvarig).  

X

9 Det finns resurser för genomförande av projektet och ansvariga för 
forskningspersonernas säkerhet är namngivna (prefekt, verksamhetschef 
eller motsvarande).

X

Blanketten skall bifogas ansökan och skrivas under av den som genomför projektet och i 
förekommande fall även av handledare.

http://www.epn.se/


Bilaga 2 s. 2(2)

Ovanstående frågor är noga penetrerade och sanningsenligt besvarade.

Ort och datum:

Växjö
……………………………………………………………………………………….

Projektledare:

Michaela Rokka och Ellen Athley
……………………………………………………………………………………….
namn

Hälso- och vårdvetenskap
……………………………………………………………………………………….
institution/enhet

Underskrift projektledare:

……………………………………………………………………………………….

Handledare:

……………………………………………………………………………………….
namn

……………………………………………………………………………………….
institution/enhet
Underskrift av handledare:

……………………………………………………………………………………….



Bilaga 3
INFORMATIONSBREV

Hej.

Vi är två studenter från Linnéuniversitetet i Växjö som läser sjuksköterskeprogrammet, termin 5. 

Syftet med studien är att undersöka sjuksköterskors upplevelse av rummets betydelse för vård av 
ungdomars sexuella hälsa i Sverige. Ni har blivit inbjudna att delta i studien då ni är sjuksköterskor 
som i ert arbete kan komma i kontakt med ungdomar och deras sexuella hälsa.

Informationen kommer att samlas in via telefonintervjuer, som kommer ta ca 30 minuter. Om ni ger 
ert godkännande att delta i intervjun kommer vi att boka in en tid med er där vi ringer upp er och 
intervjun kommer att spelas in. Anledningen att den spelas in är för att ingenting ska kunna ändras 
eller förvrängas senare i studien. 

Informationen är konfidentiell, och era namn kommer inte att användas. Intervjun kommer direkt 
efter inspelning att skriva ner ordagrant och det kommer enbart vara författarna till studien som har 
tillgång till materialet. 

Det är helt frivilligt att delta i studien och ni kan när som helst avbryta utan en anledning. Studien 
kommer pågå fram till den 16e december 2015, så fram till dess går det att avbryta när som helst. 

Möjliga dagar till intervjuer: 

V 46.  Onsdag 10.00-15.00
Torsdag 10.00-12.00 
Fredag 10.00-14.00

V 47. Måndag 10.00-19.00
Tisdag 10.00-19.00
Onsdag 10.00-19.00
Torsdag 10.00-19.00
Fredag 10.00-14.00

Tack för att ni tog er tid att läsa detta informationsbrev. Ge gärna förslag på tider ni kan under dessa 
två veckor. 

Ni kan när som helst höra av er till författarna: 
Michaela Rokka: mailadress 

telefonnummer 

Ellen Athley: mailadress
telefonnummer 

Handledare:
Jalal Safipour: mailadress

telefonnummer
Med vänliga hälsningar 

Michaela Rokka och Ellen Athley 
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