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Sammanfattning 

Sexuellt överförda infektioner (STI) har ökat sedan mitten på 1990-talet, framförallt 

klamydia. Unga är en utsatt grupp i detta avseende och behovet av preventiva åtgärder 

är stort. Ungdomsmottagningar bland andra vårdinrättningar är en viktig kanal för de 

preventiva insatserna. Det finns dock inga nationella riktlinjer för hur samtal om STI 

ska gå till som vårdpersonalen på ungdomsmottagningarna kan följa. Forskningen om 

hur arbetet ser ut idag är även mycket begränsad. Den här studien syftade till att 

undersöka hur vårdpersonalen, som arbetar på ungdomsmottagningar i Västra Götaland, 

tänker kring de samtal om STI som de har med sina patienter. Materialet samlades in 

med en enkät som skickades till samtliga ungdomsmottagningar i Västra Götaland. 

Enkäten bestod av enbart öppna frågor som på olika sätt behandlade innehållet i och 

utförandet av STI-samtal. Endast två frågor i enkäten analyserades i föreliggande studie. 

Den ena frågan behandlade vilket syfte vårdpersonalen anser att samtal om STI har. Den 

andra frågan undersökte om personalen använder någon medveten strategi under 

samtalen. Materialet analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Resultatet 

visade på en stor spridning bland svaren vilket går hand i hand med att det inte finns 

några nationella riktlinjer för vårdpersonalen att följa. Vårdpersonalen utryckte även 

önskemål om vidare utbildning och mera kunskaper om djupare rådgivning. Resultaten 

som redovisas i denna studie är en möjlig utgångspunkt för fortsatt forskning kring STI-

samtal ur vårdgivares perspektiv. Att mer forskning inom området behövs blir mycket 

tydligt. 

Nyckelord 

Sexuellt överförda infektioner, vårdpersonal, STI-samtal, MI, ungdomar, 
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1. Inledning 

Sexuellt överförda infektioner (STI) har ökat i landet sedan mitten av 1990-talet. Detta sker 

främst bland unga, varför det är angeläget att nå denna målgrupp i det preventiva arbete som 

utförs både på regional och på nationell nivå. Ungdomsmottagningarna är en viktig kanal för 

preventiva insatser som kan förebygga den ökade spridningen av STI i Sverige. Det finns 

dock inga nationella riktlinjer eller metoder som vårdpersonal, oftast barnmorskor, som 

arbetar med STI på ungdomsmottagningar eller andra vårdinrättningar ska använda i 

bemötandet med ungdomar (Halvarsson, 2008). En del av orsaken till detta kan förklaras med 

att forskningen i Sverige kring samtal och rådgivning om STI i hög grad är begränsad. 

Halvarsson (2008) är den enda studie som gjorts på området i Sverige och internationell 

forskning i detta område tycks saknas helt. Att undersöka hur samtalen på 

ungdomsmottagningarna ser ut idag underlättar för vidare forskning på fältet, vilket denna 

studie förväntas göra. Materialet för föreliggande studie har samlats in i samband med en 

större studie, MISEX1 , som är ett samarbete mellan Hiv-prevention i Västra Götaland och 

Sociologiska institutionen vid Stockholms Universitet. Förutom att kartlägga unga individers 

sexuella kontaktmönster syftar MISEX till att implementera MI2-inspirerad rådgivning på 

ungdomsmottagningar i Västra Götaland. 

1.2 Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna studie är att undersöka hur vårdpersonal på ungdomsmottagningarna i 

Västra Götaland, som genomför STI-samtal, tänker och arbetar kring dessa i dagsläget. Detta 

undersöks genom två frågeställningar: 

Vad anser vårdpersonalen är syftet med STI-samtalen? 

Använder vårdpersonalen strategier för STI-samtalen och i så fall vilka? 

                                                      
1 Implementering av strukturerad MI-inspirerad rådgivning kombinerad med en kartläggning av 

ungdomars och unga vuxnas sexuella kontaktmönster 

2 Motivational Interviewing (SV: Motiverande samtal) 
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1.3 Disposition 
Kapitel ett består av inledning, syfte och frågeställningar samt denna disposition som 

beskriver innehållet i uppsatsens olika kapitel. Det andra kapitlet innehåller förklaringar av 

förekommande förkortningar, begreppsdefinitioner, avgränsningar och uppsatsens 

utgångspunkt. I det tredje kapitlet presenteras bakgrund till det aktuella forskningsfältet i form 

av fakta om STI, preventiva åtgärder och samtalsmetoder i vårdsituationer. I kapitel fyra 

redovisas resultat från tidigare svensk och internationell forskning inom området som 

studeras. Det femte kapitlet omfattar en beskrivning av den kvalitativa metoden som använts i 

denna studie, studiens genomförande, enkäten och undersökningsdeltagare, kodning och 

analys samt avsnitt om tillförlitlighet och metoddiskussion. Kapitel sex innehåller en 

redovisning av resultatet. Kapitel sju omfattar resultatdiskussion, slutsatser och förslag på 

tidigare forskning. Uppsatsen avslutas med referenser, tryckta och elektroniska. 
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2. Förklaringar och avgränsningar 

I detta kapitel redovisas förklaringar till förekommande förkortningar och en del 

begrepp som används i rapporten definieras. Här redovisas även avgränsningar och 

uppsatsens utgångspunkt. 

2.1 Förkortningar 
FSUM: Föreningen för Sveriges ungdomsmottagningar 

KBT: Kognitiv beteendeterapi 

MI: Motivational interviewing (Motiverande samtal) 

SMI: Smittskyddsinstitutet 

STI: Sexually transmitted infections (Sexuellt överförda infektioner) 

WHO: World Health Organization (Världshälsoorganisationen, FN: s 

organisation för hälsofrågor) 

2.2 Begreppsdefinitioner 

2.2.1 STI-samtal 

Med STI-samtal menas samtalet som sker mellan patient och vårdpersonal där sexuellt 

överförda infektioner kommer på tal. Det innefattar alltså samtliga samtal som på något sätt 

under samtalet berör sexuellt överförda infektioner. Dessa samtal kan ske via flera medier, 

ansikte mot ansikte, via e-post eller per telefon. De kan även beröra allt ifrån skydd till 

behandling, provtagning, rådgivning, information eller andra aspekter som berör sexuellt 

överförda infektioner. Detta begrepp är inte allmänt vedertaget utan gäller enbart för denna 

uppsats. 

2.2.2 Vårdpersonal 

I denna studie tillfrågades endast personal som har STI-samtal på ungdomsmottagningar i 

Västra Götaland, vilka till 80 % var barnmorskor, resterande bestod av sjuksköterskor och 

kuratorer. När personal nämns som medverkat i tidigare forskning menas då den personal som 

analyserades i respektive studie.  
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2.2.3 Syftet och strategin för STI-samtal ur vårdpersonalens perspektiv 

Frågan om vad som är syftet med STI-samtalen ställs utifrån vårdpersonalens perspektiv 

vilket innebär att det är deras tolkning av begreppen som analyseras. Detsamma gäller för 

frågan om strategin som används. Respondenterna har inte tagit del av någon definition av 

dessa begrepp i anslutning till enkätutskicket. 

2.3 Avgränsningar 

Föreliggande studie behandlar endast vårdpersonalen på ungdomsmottagningar i Västra 

Götaland som har STI-samtal. Vidare undersöks bara frågorna om vad vårdpersonalen anser 

att syftet med STI-samtalen är samt vilken strategi de eventuellt använder sig av. Studien 

behandlar endast samtal där STI berörs och inte andra samtal som äger rum på 

ungdomsmottagningar. Begränsningar i både nedlagd tid och utförandet har ålagts denna 

studie inom ramen för C-uppsatser vid sociologiska institutionen. Författarna till denna studie 

har inte vart delaktiga i utformningen av enkäten vilket även medfört vissa begränsningar i 

studien.  

2.4 Uppsatsens utgångspunkt 
En induktiv ansats var utgångspunkten för denna studie och avsikten var att endast beskriva 

delar av det insamlade materialet. Två frågor i den insamlade enkäten har valts ut för analys. 

På grund av att det är ont om forskning inom detta specifika område råder det begränsningar i 

huruvida paralleller kan dras mellan avsnitten bakgrund, tidigare forskning och uppsatsens 

resultat. Bristen på tidigare forskning har även resulterat i att uppsatsens bakgrundsavsnitt kan 

uppfattas som tunt.  
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3. Bakgrund 

I detta kapitel redovisas bakgrunden till det forskningsfält som studeras i denna studie. 

Fakta om sexuellt överförda infektioner, preventiva åtgärder och samtalsmetoder i 

vårdsammanhang beskrivs nedan. 

3.1 Sexuellt överförda infektioner 
Sexuellt överförda infektioner, på engelska sexually transmitted infections (STI), är 

infektioner som kan överföras vid sexuella kontakter. Världshälsoorganisationen (WHO) 

rekommenderar att termen STI används i stället för STD (sexually transmitted diseases) som 

vanligen användes tidigare. Benämningen STI innefattar symptomfria infektioner vilket ger 

en riktigare bild av vad som menas (WHO, 2003). Fortsättningsvis används förkortningen STI 

när sexuellt överförda infektioner berörs i denna studie.  

De sexuellt överförbara infektionerna delas vanligtvis in i två grupper, de som orsakas av en 

bakterie och de som orsakas av ett virus. Gonorré, syfilis och klamydia orsakas av en bakterie 

vilka kan behandlas med hjälp av antibiotika. Kondylom, herpes, hepatit och hiv orsakas utav 

ett virus vilka ännu inte går att bota. Hepatit och hiv kan till och med komma att bli 

livshotande. Alla som smittas av en STI får inte några symptom av dessa infektioner och är 

därmed inte alltid medvetna om att de är sjuka. En del av dem, exempelvis gonorré och 

klamydiainfektioner, kan dock leda till svåra komplikationer i livet så som infertilitet och 

sterilitet (SMI, 2009). 

Sedan mitten av 1990-talet har antalet anmälda fall av STI ökat, framförallt klamydia (se figur 

1). Klamydia är mycket smittsam och hör till den vanligaste STI:n i världen (SMI, 2009). 

Svensk statistik för 2009 indikerar dock att denna trend antingen håller på att vända eller börja 

plana ut. Det är dock fortfarande betydligt fler anmälda fall av STI idag än för 15 år sedan 

(SMI, 2009). Ökningen i antalet anmälda fall av STI, på senare år, beror främst på den stora 

ökningen av klamydia. Majoriteten av dem som upptäcks vara smittade av klamydia är unga 

mellan 15-29 år, medelåldern de senaste åren har varit cirka 21 för kvinnor och 24 för män 

(Statistik för klamydiainfektion).  
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Figur 1. Incidens av klamydia i Sverige, 1990 - 2008 (Statistik för klamydiainfektion). 

 
Gonorré, hepatit, hiv, klamydiainfektion och syfilis är anmälningspliktiga enligt 

Smittskyddslagen (2004:168) och smittskyddsförordningen (2004:255). Detta på grund av att 

de enligt Smittskyddsinstitutet (SMI) klassas som allmänfarlig sjukdom vilket innebär: 

Smittsam sjukdom som kan vara livshotande, innebära långvarig sjukdom eller svårt 

lidande eller medföra andra allvarliga konsekvenser och där det finns möjlighet att 

förebygga smittspridning. Samtliga är anmälningspliktiga och 

smittspårningspliktiga (Anmälningspliktiga sjukdomar). 

Över hälften av alla anmälda fall av hiv är smittade före ankomst till Sverige, alltså 

majoriteten av individer med hiv i Sverige har invandrat då de redan bär på viruset. Syfilis är 

inte någon vanlig sjukdom i Sverige, 172 fall anmäldes 2008 (Statistik för syfilis), men 

förekommer fortfarande frekvent i Asien och Afrika. I södra Asien beräknades 4 038 miljoner 

fall av syfilis förekomma 1999 (Global estimates; SMI, 2009).  Det här gör syfilis till ett hot 

även för Sverige eftersom resor till Asien, Afrika och andra delar av världen blir allt 

vanligare, av alla anmälda syfilisfall 2008 smittades 47,7 % utomlands (Statistik för syfilis). 
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3.2 Preventiva åtgärder 
För att få bukt med ökningen av STI och framför allt klamydia visar omfattande forskning att 

problemet kan förebyggas genom breda arbeten inom folkhälsan som både främjar och 

förebygger (Socialdepartementet, 2002). I regeringens proposition Mål för folkhälsan 

(Socialdepartementet, 2002) står att prevention mot STI måste bli en mer integrerad del i den 

hälsofrämjade verksamheten. Enligt folkhälsoinstitutets handlingsplan för hiv/STI ska alla 

oavsett kön, etnisk tillhörighet och sexuell läggning ha rätt till kunskap om hur man skyddar 

sig mot hiv/STI. Vidare menas att de unga utgör en viktig målgrupp i det preventiva arbetet 

(Forsberg, 2006; Pettersson & Swanberg, 2005; Socialdepartementet, 2002). I Hälsa på lika 

villkor (SOU, 2000:91) står:  

Ur såväl sociala, humanistiska, medicinska och ekonomiska perspektiv finns det 

starka argument för tidiga insatser. Förstärkta hälsofrämjande och förebyggande 

insatser med inriktning på den psykiska hälsan inrymmer en avsevärd samhällelig 

och ekonomisk besparingspotential. 

Forsberg (2006:6) uttrycker det på följande vis:  

Ungdomar är en mycket viktig målgrupp för det hälsofrämjande och förebyggande 

arbete inom området sexuell och reproduktiv hälsa. Vad som händer i 

ungdomsgruppen vad gäller attityder, värderingar och förändrade sexuella 

beteenden har stor betydelse för hur den sexuella hälsan utvecklas. 

Vårt allmänna hälsotillstånd antas kunna förstås utifrån vårt beteende då vissa 

hälsoriskbeteenden ökar möjligheterna att bli sjuk (Babor, Sciamanna & Pronk, 2004). Det 

säkraste skyddet emot en STI, förutom att till exempel helt avstå sexuellt umgänge, är att 

använda kondom (Pettersson & Swanberg, 2005). Kondom är dessutom det enda som skyddar 

mot både infektioner och oönskade graviditeter. Användningen av kondom har dock minskat 

radikalt i Sverige sedan 1967 (Ekstrand, 2008; Lalos, 2000) då den första stora 

sexualvanestudien genomfördes i Sverige. I stället har användningen av andra preventivmedel 

ökat vilket antas vara en av orsakerna till minskad kondomanvändning (FHI, 2008; Pettersson 

& Swanberg, 2005). Orsakerna till ett sexuellt riskbeteende är komplexa och handlar inte bara 

om okunskap bland unga utan kopplas till flera beteenden. Till det sexuella riskbeteendet hos 

unga kopplas bland annat alkoholkonsumtion och droganvändning vilket påverkar 

bedömningsförmågan och ökar riskbeteenden (Ekstrand, 2008; Pettersson & Swanberg, 

2005).  
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Den ansenliga ökningen av klamydia antas även bero på att attityderna kring sexualitet har 

förändrats på senare år. Detta kan dock diskuteras eftersom gonorréfallen var lika många i 

slutet av 1970-talet som klamydiafallen är idag (SMI, 2002). Enligt sexvanestudien Sex i 

Sverige (Lalos, 2000) anser idag färre unga personer att sexuellt umgänge bara ska ske i fasta 

relationer. Partnerbyte blir därmed vanligare bland de unga mellan 18-24 år vilket ökar 

riskerna för spridningen av STI. Majoriteten av dem som söker hjälp angående sexuell hälsa 

är ofta unga kvinnor vilket antas bero på att kvinnor i högre utsträckning anses vara den som 

ska ta ansvar i situationen (Ekstrand, 2008; Lalos, 2000). De preventiva satsningarna har även 

främst riktats mot kvinnor i och med att samtliga preventivmedel förutom kondom används av 

kvinnor. Detta har medfört högre förväntningar på kvinnorna vilket även visats vara en 

återkommande taktik bland männen (Ekstrand, 2008) 

Spear och Kulbok (2001) anser att de individer som arbetar med ungdomars hälsa bör vara väl 

införstådda med vilka nyckelfaktorer som är associerade med ungas hälsa. De redovisar att 

ungas hälsotillstånd vanligast förklarades utifrån sociodemografiska aspekter så som kön, 

familjestruktur, ålder och socioekonomisk status (Spear & Kulbok, 2001). De näst vanligaste 

förklaringarna var beroende av kognitiva förmågor så som akademisk färdighet och 

individuell kunskapsnivå. Exempelvis så redovisas samband mellan låg akademisk förmåga 

och hälsorisker hos unga i flera rapporter (Spear & Kulbok, 2001). I materialet som Spear och 

Kulbok använde ingick även studier om sexuell hälsa. Resultaten för dessa specifika studier 

visar att goda kunskaper om STI och bra självförtroende samvarierar med god sexuell hälsa. 

I Sverige finns ett stort antal vårdinrättningar som arbetar med att förebygga STI och ge 

rådgivning kring ämnet. Ungdomsmottagningen är en sådan inrättning dit ungdomar kan 

vända sig med frågor kring både fysisk och psykisk hälsa. Det kan handla om allt från mest 

personliga frågor till funderingar av mer generell karaktär. Ungdomsmottagningarna riktar sig 

till unga människor med en rekommenderad övre åldersgräns på 23-25 år (FSUM, 2002). 

Genom att påverka ungdomars sexuella hälsa positivt är ungdomsmottagningarna en viktig 

plattform i det preventiva arbetet. 

Den första ungdomsmottagningen startades på 1970-talet av Gustav Högberg som 

uppmärksammade ungdomarnas behov av att diskutera frågor om livet, kroppen och själen. 

Ett litet antal mottagningar startades runt om i landet och i samband med abortlagen 1975 så 

fick det preventiva arbetet en naturlig plats på ungdomsmottagningarna. När hiv på 1980-talet 

blev känt och klamydia gick att bota infördes även det preventiva arbetet för STI på 

mottagningarna. I dag finns 226 mottagningar i hela landet som är medlemmar i Föreningen 
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för Sveriges ungdomsmottagningar (Om FSUM) och som därmed följer standards enligt deras 

policyprogram. Det finn inget lagstadgat krav på vare sig kommun eller landsting angående 

ungdomsmottagningarnas verksamhet. Detta medför att det inte säkert att det finns en 

mottagning i varje kommun och att huvudmannaskapet varierar (Qarlsson, 2009). Knappt 10 

% av de 226 mottagningarna har kommunen som huvudman, nästan 44 % har landstinget som 

huvudman och i drygt 41 % av fallen delas huvudmannaskapet av dessa två. Drygt 5 % har en 

annan huvudman (Om FSUM). 

FSUM startade 1988 och hjälper till att kvalitetssäkra arbetet på mottagningarna genom årliga 

kontroller av deras arbetsgrupper och arbetssätt (Om FSUM). Föreningen har även utarbetat 

ett policyprogram med ett övergripande mål för landets ungdomsmottagningar:  

Att främja fysisk och psykisk hälsa, stärka ungdomar i identitetsutvecklingen så att 

de kan hantera sin sexualitet samt att förebygga oönskade graviditeter och sexuellt 

överförbara infektioner (FSUM, 2002:4).  

Detta mål överensstämmer väl med mål 8 i Nationella mål för folkhälsan (Pettersson & 

Swanberg, 2005) som beskriver att det förebyggande arbetet som är kopplat till sexuellt 

beteende främst bör handla om att stärka individens egen identitet och självkänsla. I 

policyprogrammet beskrivs även vissa riktlinjer som mottagningarna måste följa för att få 

vara medlem i FSUM. Riktlinjerna innefattar verksamhetens innehåll samt vilken kompetens 

som ska finnas på mottagningen. Vidare beskrivs övergripande lagar och förordningar som 

ungdomsmottagningarna lyder under så som FN: s barnkonvention, sekretesslagen, 

föräldrabalken samt socialtjänstlagen (FSUM, 2002). På landets ungdomsmottagningar 

behandlas alltså ungdomars många olika slags frågor och funderingar som rör kropp och själ 

där STI endast hör till en liten del. I följande avsnitt behandlas främst olika strategier för 

samtal mellan ungdomar och vårdpersonal med fokus på STI-problematik. 

3.3 Samtal 
Fors (2005) skriver i Ungdomsmottagningen - ungdomar och personal berättar att mötet som 

sker mellan ungdomar och vårdpersonal kan ses ur två olika aspekter. Den ena är en 

relationsaspekt och den andra är en innehållsaspekt. Med relationsaspekten menas hur man 

som patient känner sig bemött av vårdpersonalen, att man blir respekterad och lyssnad på. 

Innehållsaspekten handlar mer om vad det är man söker hjälp för och vilken hjälp man får i 

relation till det. Det kan till exempel gälla att få rätt svar på sin fråga, att få den behandling 
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som eventuellt behövs eller att man blir hänvisad vidare till andra mottagningar om behov 

finns. Huruvida dessa två aspekter framträder i denna studie behandlas i resultatdiskussionen.  

Ungdomsmottagningar är särskilt riktade till unga människor varför det är viktigt att 

vårdpersonalen bland annat förmedlar ett välkomnande budskap. Hur vårdpersonalen agerar i 

rollen som rådgivare i mötet med en patient har stor betydelse för besöket. Detta bekräftas av 

både vårdpersonal och besökare i avhandlingen Utvecklad dialog om sexuell hälsa med fokus 

på unga kvinnor - en möjlighet vid det gynekologiska besöket (Wendt, 2009). Enligt de unga 

kvinnorna i studien har barnmorskor och läkare en viktig roll när det gäller att stödja kvinnor i 

sin sexualitet. Majoriteten av kvinnorna upplevde sig bekväma med att prata om sin sexualitet 

med någon de litar på. Att tala med patienten om sexualitet är något som kan upplevas svårt 

av vårdpersonalen då de är rädda att patienten ska finna situationen obehaglig. Denna 

uppfattning delas dock inte av patienterna själva. Det är en slutsats som presenteras i 

avhandlingen (Wendt, 2009). Detta belyser att osäkerheten ligger hos vårdpersonalen vilket 

skulle kunna förklaras av brist på utbildning hos dem, osäkerheten ligger alltså inte hos 

patienten. Dock upplever kvinnorna att det känns lättare att prata om sin sexualitet när 

vårdpersonalen tar initiativ att ta upp ämnet, vilket underlättar för en dialog (Wendt, 2009). 

Eftersom ökningen av STI de senaste tio åren främst har skett bland unga, 15-29 år (Statistik 

för klamydiainfektion), innebär sexuella relationer i denna åldersgrupp en större risk att bli 

smittad av STI än bland äldre. Brist på kunskap och tillräcklig information kan bidra till att 

unga är en utsatt grupp i detta avseende. Wendt (2009) belyser vikten av att vårdpersonal i ett 

tidigt skede för en dialog med unga kring deras sexualitet samt att de erbjuder information, 

rådgivning och vidtar åtgärder om behov finns. Samtliga ovan nämnda faktorer är viktiga för 

att förhindra eventuella problem och dess konsekvenser, kring en ung människas sexualitet. 

I det preventiva arbetet, som bland annat innebär försök att förändra riskbeteende, är 

motivation en avgörande faktor. En förutsättning för att få en person att förändra sitt beteende 

är att personen själv är motiverad till det (Barth & Näsholm 2007; Miller & Rollnick, 2002; 

What is MI?). Följande stycke beskriver principerna för de två väletablerade 

samtalsmetoderna motiverande samtal och kognitiv beteendeterapi. 

3.3.1 Motiverande samtal 

En välanvänd metod (eller varianter av denna) för att motivera till förändrat beteende är 

motivational interviewing (MI) som på svenska kallas för motiverande samtal. 

Samtalsmetoden bygger på att motivera individen till att själv vilja förändra ett ofta 
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destruktivt beteende. Metoden beskrevs först 1983, av psykologen och professorn William R. 

Miller, då gällande att öka motivationen till behandling hos missbrukare av alkohol. En mer 

detaljerad utformning av metoden utvecklades senare tillsammans med psykologen Stephen 

Rollnick 1991 (Miller & Rollnick 2002; What is MI?). På den internationella hemsidan, 

motivationalinterviewing.org, lyder definitionen av metoden som följer:  

Motivational interviewing is a directive, client-centered counseling style for eliciting 

behavior change by helping clients to explore and resolve ambivalence (What is 

MI?).  

Metoden är idag både välkänd och välanvänd av vård- och behandlingspersonal, alltså de som 

på något sätt arbetar med att hjälpa människor till förändring av sin livsstil.  

[…] samtalsmetoden kan användas i alla professionella sammanhang där man 

önskar hjälpa en människa i en förändringsprocess, vare sig sammanhanget kallas 

behandling, rådgivning eller något annat. Principerna i MI är desamma oavsett 

vilken typ av samtal som ska äga rum och oavsett situation och kontext (Barth & 

Näsholm, 2007:31). 

Förutom när det gäller alkohol kan metoden alltså användas inom en rad olika områden såsom 

till exempel drog- och rökavvänjning, dåliga matvanor, spelmissbruk och sexuellt 

riskbeteende (Holm-Ivarsson, 2009; Holm-Ivarsson & Pantzar, 2007). I denna studie är det 

sistnämnda området intressant då ungas sexuella beteende kan innebära en risk att bli smittad 

av STI. 

Det centrala i motiverande samtal är inte de tekniker som används under samtalet utan 

stämningen man förmedlar till patienten eller mottagaren. Syftet är att locka fram motivation 

till förändring hos patienten utan att på något sätt övertyga, konfrontera, tvinga eller hota. 

Patienten ska själv kunna identifiera och förstå vad det riskfulla beteendet utgörs av och 

varför det är ett problem. Ofta kan personer med riskbeteende uppleva att deras kunskaper, 

tankar och handlingar kring riskbeteendet inte är förenliga med varandra. Det är viktigt att 

patienten själv kan sätta ord på och uttrycka vad det egentliga problemet är. Det är 

rådgivarens uppgift att möjliggöra patientens uttryck för flera sidor av problemet. Detta 

underlättar för att kunna identifiera vad i beteendet som behöver förändras. Som rådgivare 

kan det locka att vilja presentera fördelar med ett visst beteende framför ett annat men detta 

kan snarare resultera i större motstånd från patientens sida. Metoden kan uppfattas som 

tidskrävande och ineffektiv men de som förespråkar MI menar att resultat framträder först när 
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patienten är redo för det. Eftersom patienten då själv har kommit fram till att en förändring av 

beteendet är nödvändig är sannolikheten högre för att denna också är bestående. Strategierna 

bakom MI som metod går ut på att locka fram patientens egna värderingar, hjälpa dem att 

förtydliga situationen och analysera orsaker till eventuell osäkerhet. Detta bör ske i en 

klientcentrerad och respektfull atmosfär. Eventuellt motstånd hos patienten kan vara tecken på 

att rådgivaren för tidigt har antagit att patienten är redo för förändring. Det är också viktigt att 

relationen mellan rådgivare och patient är jämställd och vänskaplig. Det handlar alltså inte om 

att rådgivaren som expert ska tala om för patienten vad som ska göras och hur det ska gå till 

(Barth & Näsholm, 2007; Holm-Ivarssonn, 2009; Miller & Rollnick, 2002; What is MI?). 

3.3.2 Kognitiv beteendeterapi 

En annan väletablerad strategi i vårdsammanhang, grundad på 1950-talet, är kognitiv 

beteendeterapi (KBT). KBT fokuserar på att förändra destruktiva beteenden genom ändrade 

tankebanor, metoden utgår ifrån individen och dess omgivning här och nu. KBT grundas i 

övertygelsen om att individens tankar påverkar dennes känslor och beteende (Cognitive-

Behavioral Therapy...). Med beteende menas olika kroppsliga reaktioner som påverkar både 

individen och dennes omgivning (Allmänt om kognitiv beteendeterapi (KBT)). KBT är en 

väldokumenterad och mycket framgångsrik metod för att hjälpa många olika psykiska 

problem, däribland även sex- och samlevnadsproblem (Allmänt om kognitiv beteendeterapi 

(KBT); Cognitive-Behavioral Therapy...). 
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4. Tidigare forskning 

Detta kapitel innehåller resultat från tidigare forskning, inom ramen för samtal om STI 

på olika vårdinrättningar, både svensk och internationell. Det finns inte, vilket nämns 

ovan, mycket forskning inom detta område varför en del av forskningen som redovisas 

här inte är direkt relevant för denna studie i alla avseenden. 

Many publications encourage clinicians to perform sexual histories; however, few 

data are available regarding what questions are typically asked by clinicians when 

they undertake sexual histories in clinical practice (Kurth, Holmes, Hawkins & 

Golden, 2005:370). 

Enligt en svensk nationellt omfattande studie (Halvarsson, 2008) har ungdomsmottagningar 

tillsammans med STI-kliniker ett mer utvecklat arbete kring STI vad det gäller att ge 

information, ställa frågor och att kontaktspåra jämfört med andra vårdinrättningar i Sverige. 

Studien omfattar 564 vårdinrättningar i Sverige varav 126 (22,3 %) är ungdomsmottagningar, 

som alla tar emot både kvinnor och män. Vidare ställdes frågor kring samtalet som förs 

mellan vårdpersonal och patient i samband med STI-tester. Svaren visade att 65 % av 

ungdomsmottagningarna inte har någon gemensam policy för vilka frågor som ska ställas till 

en patient. Vad det gäller att ha en policy för information och rådgivning visade studien att 

ungefär hälften av ungdomsmottagningarna kunde uppge att de hade en sådan på deras 

mottagning. Det finns alltså i högre utsträckning en policy för information och rådgivning än 

vad det gör för vilka frågor som ska ställas (Halvarsson, 2008). Trots frånvaro av en policy 

för vilka frågor som ska ställas i samband med tester visade studien att vissa frågor förekom 

oftare än andra. Följande fem (totalt 21) ställdes oftast på ungdomsmottagningar: Om 

patienten haft oskyddat sex? Om patienten har testat sig för STI tidigare? Varför patienten 

inte använder kondom? Om patienten har haft sex utomlands? Och om patienten har 

diagnostiserats med en STI förut? I enbart 50 % av fallen tillfrågades patienten huruvida de 

kände behov av ytterligare information om hur man praktiserar säkrare sex. Vårdpersonalen 

ansåg inte heller att det var bristen på kunskap som orsakade den ökade spridningen 

(Halvarsson & Liljeros, 2009). Vårdpersonalen ansåg att kunskaperna om STI redan fanns hos 

patienterna varför frågor om mer information sällan ställdes. Halvarsson och Liljeros (2009) 

poängterar att det kan vara tidsbrist eller brist på kunskap om hur STI-samtal med patienter 
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bör gå till som orsakar att frågan inte ställs. Istället ansågs dåligt riskvärderande vara en av de 

främsta orsakerna till den ökade spridningen av STI.  

I en amerikansk studie undersöks kvalitén och innehållet på sex stycken STI-mottagningar 

(Roter, Knowles, Somerfield & Baldwin, 1990). Här visades att 25 % av patienterna varken 

fick information om behandling eller preventiva åtgärder. Det diskuteras huruvida detta kan 

bero på att somliga av dessa patienter remitterades vidare och vårdaren därför antog att 

patienten skulle få tillbörlig information där. Slutsatsen blev att vårdarna på STI-klinikerna, i 

även denna studie, var i behov av utbildning för att kunna möta kraven från de federala 

riktlinjerna. Drygt 70 % av ungdomsmottagningarna ansåg att fördjupad rådgivning är en bra 

förebyggande metod mot STI (Halvarsson, 2008). Detta realiseras dock inte i praktiken. 

Vidare gav 83 % av mottagningarna sin personal utbildning i rådgivning, det framkommer 

dock inte i hur stor utsträckning eller huruvida den ges vid ett eller flera tillfällen. 

I andra studier har innehållet i rådgivningssamtal för preventivmedel granskats vilket 

utmynnade i olika teman eller typer av samtal. En viktig del av dessa samtal visas vara: 

etableringen av ett emotionellt band, relatera till patienten, presentera information och 

uppmuntra patienten att tala (Kim, Odallo, Thuo & Kols, 1999). I den andra studien återfanns: 

att skapa kontakt, anpassad information/kommunikation och att vara lyhörd (Wetterbjörk, 

2006). I den kenyanska studien som studerar preventivmedelssamtal utifrån barnmorskors 

perspektiv redovisas även två gemensamma teman: barnmorskan har en egen modell för 

samtalet om preventivmedelsrådgivning och barnmorskan önskar möta varje vårdsökande 

kvinna på individnivå. Det syns tydliga likheter i dessa teman/samtalstyper trots att den ena 

genomförts i Kenya och den andra i Sverige, med sju års mellanrum. Wetterbjörk (2006) 

kommer också fram till att barnmorskorna har utarbetat egna strategier för samtalen, det finns 

en gemensam önskan att nå varje kvinna på ett individuellt plan och att ge anpassad 

rådgivning. Vidare råder oenighet kring precis vilken information som skall ges under 

samtalen. Framförallt visade studien i Kenya att vårdgivaren hade total kontroll över samtalet 

då denne bestämde både vilka ämnen som berördes och hur länge samtalet skulle vara. 

Patienterna var passiva mottagare och talade enbart om de fick direkta frågor (Kim, Odallo, 

Thuo & Kols, 1999).  

Viktigast i det förebyggande arbetet ansåg vårdpersonalen på ungdomsmottagningarna i 

Halvarsson och Liljeros (2009) vara att kontaktspåra vid positivt STI-test. Andra viktiga 

faktorer relaterade till STI-samtalen var enligt vårdpersonalen att: öka kunskapen hos 

vårdpersonalen om hur man ska ge information, ställa frågor om patientens sexuella historia, 
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patienten får mer djupgående information om STI när han/hon testar sig och en gemensam 

policy för rådgivning för samtliga kliniker i Sverige. Mindre viktigt ansåg respondenterna det 

vara att göra upp en riskreduceringsplan med patienten, vilket är intressant då respondenterna 

sagt sig anse att den främsta orsaken bakom den ökade spridningen beror på dålig 

riskvärdering. Som minst viktigt skattades att tjejer/kvinnor får kvinnliga rådgivare och 

killar/män får manliga rådgivare. 
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5. Metod 

Detta kapitel innehåller en beskrivning av den kvalitativa ansatsen för denna studie, 

studiens genomförande, enkäten, undersökningsdeltagare samt kodning och analys 

(innehållsanalys). Ett avsnitt om tillförlitlighet och metoddiskussion ryms även under 

metoddelen. 

5.1 Kvalitativ forskningsansats 
I denna studie har en kvalitativ forskningsansats valts och enkäten utformades därför med 

enbart öppna svarsalternativ. Med öppna svarsalternativ menas att uppgiftslämnaren själv får 

formulera sina svar (SCB, 2001). Mer specifikt utgår analysen ifrån en kvalitativ 

innehållsanalys, vilken enligt Holsti (1969) är den bäst lämpade i relation till det insamlade 

materialet. Processen kan beskrivas med att forskaren plockar ut, i relation till studiens syfte 

och frågeställning, viktiga delar ur materialet och stegvis höjer abstraktionsnivån. Den högsta 

abstraktionsnivån är teman vilka beskrivs i resultatdelen, benämningen bör tala för hela 

innehållet i respektive tema.  

5.2 Genomförande 
Till samtliga ungdomsmottagningar skickades enkäter, små kuvert, ett frankerat svarskuvert 

samt ett följebrev. I följebrevet presenteras vilka som genomför studien och syftet med denna. 

Även hur genomförandet ska gå till samt information om sekretess och frivilligt deltagande. 

Varje respondent ombads besvara enkäten enskilt utan att samtala med andra i 

personalgruppen. För att undvika onödiga utskick av påminnelser kodades kuverten med ett 

kontrollnummer. Koderna avlägsnades sedan för att undvika att ett specifikt svar skulle kunna 

härledas till den aktuella mottagningen. Enkäterna skickades ut i juni 2009 och  i oktober 

skickades en påminnelse ut till samtliga som ännu inte besvarat enkäten. Innan enkäten 

skickades ut kontrollerades frågorna av personal på en av ungdomsmottagningarna i Västra 

Götaland. 

Enkäten bestod enbart av öppna frågor vilka alla syftade till att undersöka personalens 

genomförande av STI-samtal. Frågorna handlar, förutom syfte och strategi, exempelvis om 
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vilka frågor som ställs och vilken information som ges under samtalen. I denna studie 

analyseras svaren på två utvalda frågor, det vill säga syftet och strategin för samtalen. Här 

antas att det finns ett samband mellan dessa två, att de kompletterar varandra, vilket 

argumenterar för att studien gynnas av att analysera dessa två. Syftet är som sagt att beskriva 

dagsläget. För att kunna nå varje person som arbetar med STI på ungdomsmottagningar i 

Västra Götaland valdes enkätundersökning som datainsamlingsmetod. Viktigt att poängtera 

återigen är att det inte är författarna till denna studie som utformat enkäten och samlat in 

datamaterialet.  

5.3 Undersökningsdeltagare 
Enkäten skickades till samtliga 53 ungdomsmottagningar i Västra Götaland. Vissa 

personalgrupper arbetade på flera mottagningar varför dessa i efterhand har behandlats som 

en. Enbart de ur personalgruppen som testar för STI och genomför STI-samtal uppmanades 

besvara enkäten. Totalt inkom 89 besvarade enkäter från 42 mottagningar vilket motsvarar 79 

%. Det finns dock ingen information om exakt antal personer som arbetar med STI på varje 

mottagning. Undersökningsdeltagarna representerar barnmorskor (71), kuratorer (7), 

undersköterskor (3), sjuksköterskor (8) varav två var distriktssköterskor och tre hade 

specialistutbildning inom psykiatri. I genomsnitt har respondenterna i materialet 10,6 

yrkesverksamma år med STI, skalan sträcker sig från 1,5 månad till över 30 år. 

Respondenternas svar på hur mycket tid de ägnar åt ett STI-samtal varierar med allt ifrån fem 

minuter upp till en timme. 

5.4 Kodning och analys 
Analysen av materialet till denna studie har gjorts genom kvalitativ innehållsanalys vilket är 

en bra metod för att analysera stora mängder data så som öppna frågor i enkäter (Graneheim 

& Lundman, 2003; Holsti, 1969). Denna analys fokuserar främst på vad som faktiskt sägs och 

mindre på någon tolkning av en underliggande mening. En första överblick och primäranalys 

av materialet gjordes genom att läsa igenom samtliga besvarade enkäter. Detta gav en 

övergripande bild av respondenternas svar. I nästa steg skrevs samtliga svar in i ett excelark 

där varje rad står för en respondent och varje kolumn för svaret på en fråga. Detta delade även 

in materialet i vad Graneheim och Lundman (2003) kallar innehållsområden. Det är områden i 

texten vilka behandlar ett specifikt ämne för analysen, utifrån syftet för denna studie. Efter att 

denna indelning var gjord så behandlas dessa två innehållsområden var för sig. Metoden för 
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analysen som beskrivs nedan var dock lika för båda innehållsområden. Nästa steg i processen 

var att plocka ut meningsbärande enheter, en koncentration av ord som syftar till samma sak 

genom deras betydelser (Graneheim & Lundman, 2003). Denna kondensering av text syftar 

till att reducera kvantitet utan att förlora kvalitet. Eftersom enkäten endast bestod av flera 

öppna frågor och respondenterna svarade skriftligt för hand så var majoriteten av svaren 

relativt kortfattade. Respondenterna har genom detta själva kondenserat sina svar in till 

meningsbärande enheter. Vid införandet av svaren i excelarket så skrevs förekommande 

förkortningar ut. Vissa meningar justerades grammatiskt för att underlätta läsning och 

förståelse av denna studie. De meningsbärande enheterna sammanfogades under koder vilka 

ytterligare kondenserar textmassan för att kunna se materialet på ett nytt vis och göra dem 

tydligare. Genom dessa kunde flera kategorier utläsas. Att skapa kategorier hör till en viktig 

del i innehållsanalysen vilka ska vara internt homogena och ömsesidigt uteslutande. Inga data 

relevant för analysen exkluderades på grund av dålig tillhörighet inom någon av kategorierna. 

De data som ansågs relevant utan att passa inom någon redan skapad kategori blev därför en 

egen. Utifrån de kategorier som togs fram kunde sedan teman skapas, se tabell 1. Ett tema är 

den underliggande meningen som finns genom varje meningsbärande enhet och kategori. 

Dessa behöver dock inte vara ömsesidigt uteslutande och flera kategorier skulle kunna platsa i 

flera teman. Tabell 1 nedan visar hur temat att informera och praktiskt genomföra har skapats.  

Tema Att informera och praktiskt genomföra 

Kategori 
Kartlägga 
kunskapsnivå 

Informera och ge råd Genomföra STI-tester 

 
Kod 

 
Fylla på luckor. 
Ersätta felaktig info 

 
Informera om risker, STI, provsvar 
och p-medel. Praktisk info om 
kondom, graviditet, symptom, 
konsekvenser, smittvägar, 
livmoderhalscancer, skydd, 
behandling. Handfasta råd i relation 
till behov och frågor. 
 

 
Ta prover. Testa sig. 

Tabell 1. Exempel på hur ett tema för innehållsområdet syfte skapades ur de koder som fanns i 

materialet. 

5.5 Tillförlitlighet 
Creswell (2007) skriver att en första validering av studien sker när man som forskare går 

djupare in i ämnet man avser att undersöka och formulerar sin problemställning i relation till 
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detta. Att välja rätt ansats och på så sätt studera området på ett rättvist sätt tillför också en 

högre validitet av studien. Givetvis har denna studie grundats i en omfattande inläsning på 

ämnet, studien och dess syfte har även initierats av forskare som är väl förtroliga med 

området. Rika, uttömmande beskrivningar ger en ökad tillförlitlighet i form av att det 

underlättar för läsaren att föra över resultatet till andra sammanhang där det kan tänkas gälla. 

Denna strategi är en del av modellen som används i denna studie. Eftersom det är två 

författare till denna studie genomfördes varsin utvaskning av kodord till varje 

innehållsområde. När jämförelser av kodorden gjordes var likheterna betydande vilket ökade 

tryggheten att fortsätta med analysen. 

5.6 Metoddiskussion 
Att använda sig av merparten öppna frågor i en enkät kan leda till problematiska 

konsekvenser, kostnaden och tidsåtgången för att koda och registrera svaren i ett stort material 

kan bli avskräckande. Öppna svarsalternativ brukar bara användas för enstaka frågor och för 

att ge uppgiftslämnaren tillfälle att ge avslutande översiktliga kommentarer om 

undersökningen (SCB, 2001). En enkät med öppna svarsalternativ kan vara avskräckande 

även för respondenterna, en del respondenter i vår studie kritiserade även denna form genom 

att skriva att de inte förstod frågorna eller inte hade tid att svara. 

Enligt Graneheim och Lundman (2003) finns det alltid ett visst tolkningsutrymme i texter 

vilket bidrar till en diskussion om tillförlitlighet av analysen. Eftersom svaren kan tolkas på 

flera plan skulle de eventuellt ha tolkats annorlunda av någon annan. Vilket man aldrig kan 

veta säkert. I denna studie har båda författarna läst igenom och bearbetat materialet och även 

jämfört resultaten sinsemellan. En ambition att ha ett neutralt perspektiv, så långt det är 

möjligt, har också prioriterats för att undvika problem med tillförlitligheten. Då vi båda två 

kom fram till liknande slutsatser kan en hög tillförlitlighet av tolkningen av materialet 

fastställas. 

Ibland blev det tydligt att frågorna hade tolkats olika av respondenterna genom de olika typer 

av svar som angavs. Somliga svarade även att de inte visste hur de skulle tolka vissa frågor 

och att de ansåg att vissa begrepp som använts i enkäten var problematiska. Vid intervjuer 

som datainsamlingsmetod kan frågor och andra oklarheter diskuteras närmre. Som intervjuare 

kan man ställa följdfrågor och intervjupersonen kan utveckla svaren vidare. Man har även 

möjlighet att, genom bland annat intervjupersonens kroppsspråk, tyda underliggande budskap 

om denne inte tycks vara helt ärlig. Det handlar om en avvägning mellan färre djupare svar 
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eller fler mer ytliga. I denna studie har det senare valts eftersom syftet var att få en generell 

bild av läget i Västra Götaland. Intervjuer hade kunnat ge en djupare bild av situationen men 

att intervjua samtliga respondenter hade inte varit genomförbart både på grund av tidsbrist och 

ekonomiska begränsningar. Med intervjuer hade man heller inte fått det omfattande material 

som är möjligt med enkäter. 

Hur det har gått till när respondenterna har besvarat enkäten kan vi inte veta någonting om. 

De kan ha suttit tillsammans och diskuterat frågorna och en del kan ha besvarat flera enkäter 

även fast samtliga som arbetar med STI ombads besvara en enkät. Risken är stor att 

respondenterna svarar enligt normer och regler. De hinner tänka ut svaren och kan formulera 

sig enligt föreställda förväntningar. Svaren kanske därför inte helt och riktigt motsvarar 

verkligheten. Å andra sidan kan enkäter möjliggöra ärligare svar eftersom dessa är anonyma 

och det finns heller ingen risk att bli påverkad av den som intervjuar. 

 

 20



 

6. Resultat 

I detta kapitel presenteras resultaten av analysen av de två frågorna syfte och strategi 

för STI-samtalen enligt vårdpersonalen på ungdomsmottagningarna i Västra Götaland. 

Samtliga teman som framkom under analysprocessen beskrivs. 

6.1 Syftet med STI samtalen 
Nedanstående fem teman har vaskats fram under analysprocessen av frågan: Vad tycker du 

syftet med STI-samtalet är? I följande avsnitt redovisas en uttömmande beskrivning av varje 

tema: 

• Att föra en dialog 

• Att informera och praktiskt genomföra  

• Att förmedla en känsla  

• Att väcka reflektion kring ett identifierat riskbeteende 

• Att framhålla det positiva med sex och samlevnad 

6.1.1 Att föra en dialog 

Detta tema omfattar de delar av svaren där respondenterna belyser vikten av att föra en dialog 

med patienten. De meningsbärande enheterna i temat är att samtala, lyssna samt ställa och 

besvara frågor. Flera av respondenterna svarade explicit att syftet var ”att föra en dialog”, att 

detta ska ske ”utifrån patientens vilja och förmåga att ta emot information” lyftes även fram.  

6.1.2 Att informera och praktiskt genomföra  

I detta tema finns tre element, att kartlägga patientens kunskapsnivå, att informera och ge råd 

samt att genomföra STI-tester. Respondenterna anger att de försöker skapa sig en bild av vad 

patienten redan kan och vet. Genom att ställa frågor och att låta patienten själv berätta: 

”Patienten berättar själv vad denne önskar få hjälp med samt varför”. Utifrån detta fyller de 

på kunskapsluckor och ersätter eventuell felaktig information. I analysen framkom att 

respondenterna anser att det är viktigt att ge information och råd. Innehållet i den angivna 

informationen var följande: STI, risker, STI-prover, provsvar, preventivmedel, praktisk 

information om kondomanvändning, symptom, konsekvenser av eventuell sjukdom, 
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smittvägar, STI-skydd och behandling av STI samt handfasta råd i relation till behov och 

frågor. Ett citat lyder: ”Handfasta råd om var kondomen kan förvaras, när den skall finnas till 

hands och hur man tar upp med partnern att man vill använda den”. Många respondenter 

anger även att syftet med STI-samtal är att genomföra STI-tester. 

6.1.3 Att förmedla en känsla 

Ett omfattande tema som framkom i analysen var atmosfären i personalens bemötande mot 

patienten. Det vill säga inte nödvändigtvis uttryckta ord utan mer en förmedlad känsla, positiv 

och negativ. En aspekt som blev tydlig var positivt reflekterade. Det upplevdes vara viktigt att 

motivera och uppmuntra patienten till att bland annat skydda sig och ändra beteende och 

attityder. Några uttryck som speglar detta tema är: ”Få dem att känna sig välkomna att testa 

sig, bättre en gång för mycket!”, ”Bra att patienten kommer och testar sig, att patienten ser 

sina egna samlags- och sexsituationer” och ”Att tala om att vi på ungdomsmottagningen finns 

vid eventuell sjukdom”. Uttrycken belyser vikten av att uppmuntra patienten till besök på 

ungdomsmottagningen samt att man som patient är accepterad och välkommen trots att man 

bär på en STI. Till detta hör också att ge positiv feedback kring besöket så att patienten även 

känner sig välkommen i framtiden.  

En annan aspekt av temat är att respondenterna uttrycker att de har för avsikt att förmedla en 

god atmosfär. Uttrycket: ”Förmedla trygghet och trovärdighet så patienten vågar berätta vad 

som oroar” visar på en intention att vara välkomnande så patienten vågar berätta om sitt 

eventuella problem. Respondenterna vill i bemötandet skapa förtroende och de vill så lite som 

möjligt uppfattas som dömande eller kränkande. En del uttrycker en oro över att de kan 

uppfattas som dömande och att de har förhoppningar om att inte göra det. 

En tredje och sista aspekt av att förmedla en känsla som uttrycks, dock i väldigt liten skala, är 

att skrämma. En respondent har svarat ”SKRÄMMA, det enda som funkar” i kombination med 

att respondenten ämnar synliggöra riskbeteendet hos patienten. 

6.1.4 Att väcka reflektion kring ett identifierat riskbeteende 

Respondenterna uttrycker att det är av stor betydelse att väcka reflektion hos patienten kring 

deras beteende och prioriteringar. Detta för att patienten själv ska förstå vad det är som 

orsakar problem, vilka konsekvenser dessa kan medföra och för att underlätta för patientens 

hantering och genomförande av förändringar. För att kunna identifiera ett riskbeteende hos 

patienten ställer respondenterna frågor om bland annat kondomanvändning, antal partners, 

riskpartners (som i sig har haft många partners eller är särskilt utsatta för eventuell smitta), 
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sexualvanor, risksex (sex där smittor lättare överförs) och oskyddat sex. Uttrycket: ”Att själv 

inse att denne lever riskfyllt, förstå att det handlar om alla typer av STI samt oönskad 

graviditet även för killar” visar på att respondenten vill bredda perspektivet för patienten i de 

fall då denne inte har tillräcklig uppsikt över alla konsekvenser och vidden av dessa. Tydlig 

blir även vikten av att kartlägga eventuella mönster i beteendet och att förmedla att individen 

själv styr vad som kan förändras, vilket följande citat visar på: ”Få en medvetenhet om det är 

ett mönster, vad kan förändras och vad kan personen och framför allt vad vill han/hon själv 

förändra”. Respondenterna uttrycker att de vill förmedla att patienten har en valmöjlighet att 

agera på ett annorlunda sätt för att undvika att utsättas för risker. De försöker åskådliggöra 

situationen för patienten genom att prata om livsstil och om hur patienten mår. För att hjälpa 

patienten till förändring försöker respondenterna öppna upp för tanken hur patienten ska göra 

i fortsättningen, de vill ge redskap och kunskap till patienterna för att de ska kunna uppnå 

eller behålla sexuell hälsa.    

Respondenterna anger även att syftet med STI-samtal är att förebygga och förhindra 

spridningen av STI, hos både patienten själv och andra. Konsekvenser som onödigt lidande 

och eventuell barnlöshet nämns också som föremål för förebyggande arbete: 

”Förhoppningsvis få ungdomen att reflektera över sitt beteende och börja tänka kring 

förändring, vara mer rädd om sig själv och partnern, tänka mer långsiktiga konsekvenser. 

Kondom skyddar mot graviditet nu och ökar chansen att kunna bli förälder sen”. 

Respondenterna ämnar även förmedla: ”[…]om alla är rädda om sin egen fantastiska kropp 

och inte utsätter sig för smittorisk så kommer risken för smittspridning automatiskt minska”.  

6.1.5 Att framhålla det positiva med sex och samlevnad  

I analysen av vad respondenterna ansåg syftet vara med STI-samtal framkom även temat att 

belysa sexualitetens positiva sidor. Syftet uttrycks bland annat vara att skapa goda 

förutsättningar för att kunna ha sex på ett så njutbart sätt som möjligt. De vill förmedla en 

säker och god sexualitet och bejaka patientens sexualitet. 

6.2 Strategin för STI samtalen 
Nedanstående sju teman har vaskats fram under analysprocessen av frågan: Har du någon 

strategi/metod för samtalet? I följande avsnitt redovisas en uttömmande beskrivning av varje 

tema:  

• Att använda motiverande samtal som strategi 

 23



 

• Att använda kognitiv beteendeterapi som strategi 

• Att förmedla en känsla 

• Att föra en öppen dialog utifrån individens situation 

• Att ställa raka frågor och ge saklig information 

• Att använda egna erfarenheter som bas för samtalet  

• Ingen strategi 

6.2.1 Att använda motiverande samtal som strategi 

Under detta tema samlades de meningsbärande enheter där respondenterna explicit uttrycker 

att de använder MI men även de som delvis använde MI. Detta innefattar svar såsom: 

”Använder mig mycket av MI”, ”Har MI-utbildning, använder mig mycket av den” och ”MI, 

utforska vad patienten vet hur de vill leva, motivation att leva enligt önskan”. I analysarbetet 

blev det tydligt att MI är ett redskap som respondenterna både känner till och använder i viss 

utsträckning. Flera svarade även kort och gott ”MI” på frågan om vilken strategi som används. 

MI som samtalsstrategi lyste igenom hela materialet och tycks vara en etablerad metod för 

flera. 

Svaren i enkäterna indikerar även att endast delar av MI används eller att deras strategi är 

inspirerad av MI vilket skapade kategorin delvis MI.  Respondenternas svar visar att deras 

kunskap om MI inte alltid upplevs vara tillräcklig för att kunna använda denna strategi fullt 

ut. En del av respondenterna svarade exempelvis ”Gått MI kurs, men det är mest naturligt att 

samtala med egna ord”, ”Använder terapeutisk kunskap om mötet mellan människor, kunskap 

om MI”, ”Viss mån av MI, gått 2-dagars kurser i MI och rökavvänjning och MI och riskbruk 

av alkohol, jag tycker att metoden passar mycket bra för allt riskbeteende”.  

6.2.2 Att använda kognitiv beteendeterapi som strategi 

Kognitiv beteendeterapi var ytterligare en av de etablerade samtalsstrategierna som återfanns i 

materialet. Värt att nämna är dock att det endast var kuratorer som nämnde denna metod i sina 

svar. De svarade att deras STI-samtal hölls utifrån KBT och ett kognitivt förhållningssätt. En 

annan svarade: ”Det reflekterande samtalet sker utifrån KBT - hur tanke, känsla och handling 

påverkar varandra”. 

6.2.3 Att förmedla en känsla 

Detta tema rymmer ett brett spann där det viktiga är att förmedla en känsla, allt från glädje till 

rädsla. Detta tema rymmer även aspekten att skapa god atmosfär som tycktes vara en mycket 
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viktig förutsättning enligt flera respondenter, en uttrycker det så här: ”A och O inför mitt möte 

med mina klienter oavsett besökets karaktär är att först skapa en tillåtande avslappnad 

atmosfär”. Det beskrivs hur de tar i hand och presenterar sig och försöker skapa ett 

förtroendefullt klimat och få bra kontakt. ”Ett positivt bemötande är det primära” svarar en 

annan. Känslan inför och under samtalet tolkas som en förutsättning för att något budskap ska 

kunna nå fram. Respondenterna svarade även att de var ute efter att skapa ett positivt intryck 

av besöket för att uppmuntra fortsatta besök. De visar att de är glada att patienten kommit och 

talar om positiva aspekter om sexualitet. ”Strävar efter bra bemötande för att patienten ska 

vilja komma tillbaka” lyder ett av svaren under detta tema. Skrämma nämns även som en 

strategi för att nå fram till ungdomarna och en svarade ”Fakta SKRÄMMA visar 

smittospridningsträdet, förklarar hur många man har sex med egentligen”. 

6.2.4 Att föra en öppen dialog utifrån individens situation 

Med detta tema menas att en öppen dialog och lyhördhet för ungdomen används som strategi. 

Respondenterna svarade att de måste möta patienten där denne befinner sig för att få i stånd 

ett fruktbart samtal. De beskriver att de är lyhörda och inte påträngande genom att låta 

patienten själv bestämma hur mycket denne vill berätta. De ”Känner av från ungdom till 

ungdom”.  Utgångspunkten för deras samtal är ungdomarna, individerna, deras förkunskaper 

och mottaglighet. Respondenterna beskrev även att de ville skapa en dialog, alltså inte bara 

mata på med information utan öppna upp för samtal. Ett exempel på hur detta uppnås 

beskrevs i en enkät såhär: ”Jobbiga frågor sist, till exempel att jag säger nu ställer jag lite 

jobbiga frågor är det ok?”. Analysen visar även på frekvent användning av öppna frågor för 

att få till stånd ett öppet reflekterande. Strategin går ut på att lotsa ungdomen genom samtalet 

för att denne själv ska komma till insikt. Några av svaren löd: ”Öppna frågor och försöker att 

få patienten att reflektera över sitt beteende” och ”Efterhöra patientens egen erfarenhet och 

kunskap”.  

6.2.5 Att ställa raka frågor och ge saklig information 

Detta tema innefattar en strategi som handlar om direkta och raka frågor samt att informera 

ungdomarna. Det består av att fråga ungdomar om deras sexuella liv, ”Ärliga och raka frågor 

om sex- och samlagssituationer/relationer”. Direkta frågor om det sexuella mötet var ett 

återkommande tema i svaren som bland annat löd ”Frågar: var, när, hur och med vem”. Det 

innebär även att fråga om patientens önskemål för mötet på ett direkt plan såsom ”Frågar om 

det finns behov av test”. Detta tema rymmer även att svara på direkta frågor samt att 
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informera. I enkäten svarade somliga med att de ”Informerar, ger kunskap”, ”Svara på frågor 

och ge saklig information” eller ”Frågar vad vet du om STI, hur gör du för att skydda dig”. 

6.2.6 Att använda egna erfarenheter som bas för samtalet 

En del respondenter svarade på frågan om deras strategi för samtalen med att de använder sin 

erfarenhet eller att ”Bara erfarenhet och intresse räcker långt”. Andra svar löd att det gick på 

rutin. Några svarade bara att de använde en egen utvecklad strategi ”Har gjort en egen mall” 

och ”Egna stolpar i huvudet”. Strategierna som de utvecklat skulle mycket möjligt kunna höra 

hemma i något av ovanstående teman. Det finns ingen information om vad dessa erfarenheter 

har lärt dem eller hur stolparna i huvudet eller rutinen ser ut.   

6.2.7 Ingen strategi 

Detta tema inrymmer de som svarade på frågan med ”nej”, eller att ”ingen tid finns”. Detta 

inbegriper alltså de respondenter som menar att de inte använder någon strategi alls. Detta 

tema belyser även ett problem som flera respondenter tar upp i övriga frågor i enkäten, 

tidsbrist.   
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7. Diskussion och slutsatser 

Detta kapitel innehåller en diskussion av resultatet där paralleller dras till tidigare 

avsnitt. Kapitlet avslutas med slutsatser och förslag till vidare forskning. 

7.1 Diskussion 
Syftet med denna studie vara ett undersöka hur vårdpersonalen på ungdomsmottagningarna i 

Västra Götaland tänker och arbetar med STI-samtal. Resultaten i denna studie visar, genom 

stor spridning i svaren, att vårdpersonalen på ungdomsmottagningarna i Västra Götaland inte 

arbetar enligt några tydliga gemensamma direktiv när det gäller STI-samtal. Detta stämmer 

väl överens med resultat från tidigare forskning av bland annat Halvarsson (2008) vilken visar 

att detsamma gäller samtliga vårdinrättningar i hela Sverige. Att respondenterna uttrycker 

önskemål om vidare utbildning blir inte överraskande i detta sammanhang. Önskemål om 

vidare utbildning på grund av bristfälliga rutiner konstaterades även i annan tidigare forskning 

(Halvarson & Liljeros, 2009; Roter, Knowles, Somerfield & Baldwin, 1990).  

De strategier och tänk kring syftet med samtalen som vårdpersonalen framförde tycktes vara 

högst individuella. Detta bidrog till brokigheten i resultatet i flera avseenden. Svaren i 

enkäterna kunde alla analyseras i olika dimensioner. Svaret ”Fakta SKRÄMMA visar 

smittospridningsträdet, förklarar hur många man har sex med egentligen” kan exempelvis 

både tolkas som en önskan att förmedla en känsla eller som ett försök att ge rak information. 

Huruvida de som angav att de arbetade utifrån erfarenhet och rutin faktiskt gör, går inte att 

veta varför dessa måste hamna i en egen kategori.  De kan arbeta precis så som angivits i 

något annat svar eller helt annorlunda.  

Ett annat dilemma är att MI är en metod som inrymmer flera av de aspekter som övriga teman 

innehåller. De som framhåller att de lägger stor vikt vid det förmedlade känsloläget eller 

dialogen använder kanske MI i lika stor utsträckning som de som svarat ”delvis MI” i enkäten. 

Många teman innehåller dock aspekter som ryms inom MI och klart är att en stor del av 

respondenterna tycks använda sig av strategier och ett bemötande av patienterna som kan 

tolkas likna MI, även om dessa respondenter inte explicit uttryckt att de använder sig av den 

strategin. Framförallt gäller det att bemöta patienten på ett individuellt plan och alltid utgå 

från varje patients olika behov. Även att föra en dialog och låta patienten komma till tals så att 
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bemötandet sker under jämlika omständigheter. I jämförelse med studien från Kenya (Kim, 

Odallo, Thuo & Kols, 1999) där vårdgivaren var den som hade total kontroll över samtalet 

och patienten var passiv mottagare kan ur detta material utvinnas att respondenterna 

eftersträvar ett så jämlikt möte som möjligt. Det uttrycks även att detta i sin tur leder till att 

patienterna får den hjälp de behöver och en försäkring om att de även känner sig välkomna i 

fortsättningen.  

En intressant upptäckt som blev tydlig i analysen var att de två aspekter som Fors (2005) 

använder i sin rapport, relationsaspekt och innehållsaspekt, även blev synliga här. I svaren för 

både syfte och strategi lyste dessa två övergripande dimensionerna igenom. Vissa tenderade 

att lägga mer vikt vid relationen som var under samtalen. Uttryck som belyser detta ryms i 

temana att föra en öppen dialog utifrån individens situation och att förmedla en känsla. 

Andra fokuserade på innehållet, det vill säga informationen och det praktiska arbetet med de 

faktiska testerna och det som görs runt om. Innehållsaspekten rymmer således temana att 

informera och praktiskt genomföra samt att ställa raka frågor och ge saklig information. Till 

skillnad från den amerikanska studien (Roter, Knowles, Somerfield & Baldwin, 1990) där 25 

% av respondenterna inte fick information om behandling eller preventiva åtgärder anses det 

enligt materialet i denna studie vara viktigt att ge, fylla på och ersätta felaktig information. 

Andra teman innehöll både relationsaspekten och innehållsaspekten samtidigt, exempelvis att 

använda motiverande samtal som strategi och att väcka reflektion kring ett identifierat 

riskbeteende. En del teman ligger dock helt utanför dessa dimensioner så som att använda 

egna erfarenheter som bas för samtalet. Detta tema säger ingenting om innehållet i samtalet 

utan enbart att respondenten gör på ett sätt som passar denne. Både relationsaspekten och 

innehållsaspekten framkommer dock hos majoriteten av respondenterna i resultatet och de 

tolkas vara lika viktiga för ett bra STI-samtal. 

I det sista temat för strategier, ingen strategi, finns en underton av någonting som vi tror är 

viktigt för att dessa samtal ska ha någon större effekt, tiden. Ur svaren på enkäten framgick att 

samtalen som vårdpersonalen har med de unga varar i ungefär 15 minuter. I svaren på andra 

frågor i enkäten, som inte analyseras här lyste ett stort missnöje över tidspressen igenom. Att 

hjälpa en individ att förändra ett beteende är ett tidskrävande arbete och att överhuvudtaget få 

syn på ett riskbeteende kräver verklig uppmärksamhet. Som det beskrivits finns det beteenden 

som påvisat samband med ett sexuellt riskbeteende. Dessa var bland annat alkoholvanor, 

drogmissbruk och flera sexuella kontakter (Ekstrand, 2008; Lalos, 2000; Pettersson & 

Swanberg, 2005). Personal på en ungdomsmottagning måste då få tid att ställa frågor om detta 
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för att få svar. Detta handlar även om en del känsliga ämnen vilket bidrar till att ett ärligt svar 

kanske inte är att förväntas första gången man möter en främmande människa.  

En betydande orsak till att det inte finns några gemensamma nationella riktlinjer för personal 

på ungdomsmottagningar att arbeta efter kan vara att mottagningarna inte är en fullt 

lagstadgad verksamhet (Qarlsson, 2009). Om dessa i framtiden blir helt lagstadgade tror och 

hoppas vi att en gemensam policy för förebyggande arbete mot STI tas fram. Detta skulle 

kunna leda till förbättrade ramar för hur verksamheten ska fungera och bättre rutiner kring 

STI-samtalen. 

7.2 Slutsatser 
Utifrån denna studie drar vi följande slutsatser. Mer forskning om STI-samtal ur vårdgivares 

perspektiv behövs vilket dels visas i denna uppsats men också genom bristen på tidigare 

forskning. Resultaten som visas ovan kan vara en möjlig utgångspunkt för fortsatt forskning i 

detta område. Flera olika teoretiska modeller, till exempel MI, finns och används i andra 

vårdsamanhang. Ett krav på att varje kommun ska bistå med en ungdomsmottagning som 

följer lagstadgade riktlinjer tror vi skulle ge ett mer utvecklat preventivt arbete och därigenom 

minska spridningen av STI. Ett andra krav om kontinuerliga uppföljningar anser vi är en 

självklar förutsättning för att kunna kontrollera att riktlinjerna följs.    

7.3 Förslag till vidare forskning 
Området STI-samtal ur vårdpersonalens perspektiv tåls att utforskas vidare. Nedan följer 

några frågeställningar som kan ligga till grund för framtida studier: 

• Hur ska man kunna ta fram gemensamma riktlinjer, för preventivt arbete mot STI, 

som ungdomsmottagningarna kan arbeta efter?  

• Hur ska man kunna utvärdera effektiviteten i använda strategier? 
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