
Abstrakt 

Sexuellt överförda infektioner (STI), sprids genom sexuella kontakter och är ett stort 
hälsoproblem i Sverige idag. Syftet med denna litteraturstudie var att belysa 
ungdomars attityder kring sexuellt överförbara infektioner samt de 
omvårdnadsåtgärder som kan vara av betydelse. Metoden som användes var en 
systematisk litteraturstudie som omfattade 12 vetenskapliga artiklar. Vid 
granskningen av dessa artiklar bildades två huvudkategorier vilka var; ungdomars 
attityder kring sexuellt överförbara infektioner samt ungdomar behov av kunskap och 
information vid sexuellt överförbara infektioner, av dessa huvudkategorier bildades 
tre underkategorier vilka var;  beteenden, kunskap och information. Resultatet visade 
att kondomanvändningen hos ungdomar är mycket bristfällig och det är vanligt att 
ungdomar har samlag med mer än en person under en sex månadsperiod. Ungdomar 
ansåg det vara genant att använda kondom och avstod därför att använda skydd vid 
samlag. Kunskapsnivån hos ungdomar var relativt låg angående bland annat hur 
sexuellt överförbara infektioner sprids. På grund av den dåliga kunskapsnivån är 
behovet av information angående sexuellt överförbara infektioner och 
kondomanvändning mycket stort bland ungdomar. I informationgivningen spelar 
sjuksköterskan en viktig roll då proffesionen har bred kunskap kring ämnet. 
Slutsatsen blev att information var den viktigaste åtgärden för att förhindra riskfyllt 
sexuellt beteende. Genom att öka ungdomars kunskaps nivå angående de olika 
sexuellt överförbara infektionerna kan de riskfyllda sexuella beteendena reduceras.  
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Bakgrund 

Sexuellt överförda infektioner (STI), sprids via sexuella kontakter och är ett stort 

hälsoproblem. Det är en av de största orsakerna till sjukdom och även död i världen 

idag. Sexuellt överförda sjukdomar sprids huvudsakligen genom bakterier, virus eller 

protozoa. De flesta könssjukdomar är lätta att diagnostisera och billiga att behandla. 

Dock finns det sexuellt överförda sjukdomar som herpes och Human immunbrist 

virus (HIV) som sprids via virus och är därför obotliga. Många infektioner förblir 

oupptäckta och odiagnostiserade vilket kan leda till ett längre sjukdomsförlopp. 

Obehandlade könssjukdomar kan leda till cancer, svårigheter att få barn och/eller 

graviditetsrelaterade problem som till exempel extrauterin graviditet. Många kvinnor 

kan bli sterila till följd av en sexuellt överförbar sjukdom utan att de vetat om att de 

burit på sjukdomen (Adler, Cowan, French, Mitchell, & Richens, 2004, s. 1-3). 

Gonorré var under 1990-talet relativt ovanlig men är idag en av de mest vanligaste 

sexuellt överförbara infektionerna. Gonorré orsakas av bakterien Neisseria gonorroeae 

som finns i slidan samt i urinröret hos kvinnor och i urinröret hos män, och kan även 

finnas i ändtarm och svalg. Gonorré är ofta liksom klamydia asymptomatisk. 

Eventuella symptom kan visa sig som inflammation i livmoderhalsen, urinröret eller i 

rektum. Inflammation i äggledarna till följd av gonorré kan leda till sterilitet eller 

extrauterin graviditet. Vi förlossning kan smittan föras över till barnet och leda till 

allvarliga ögoninfektioner. (Mcmillan & Scott, 2000, s. 31-35). 

Klamydia är en behandlingsbar sexuell överförbar infektion som är orsakad av en 

bakterie som heter klamydia trachomatis vilket är den vanligaste sexuellt överförbara 

sjukdomen i Sverige. Urogenital klamydiainfektion smittar via intim sexuell kontakt. 

Klamydia är ofta symptomfri eller så är dess symptom mycket diffusa och kan därför 

vara mycket svår att upptäcka och lämnas därför ofta obehandlad. Klamydiainfektion 

kan leda till sterilitet om den inte behandlas, då den kan leda till salpingit 

(äggledarinflammation) hos kvinnor. Hos män kan klamydia orsaka 

bitestikelinflammation, vilket innebär även det kan leda till sterilitet (Ericson & 

Ericson, 2002, s. 75).  

Kondylom är en infektion orsakad av Humant papillomvirus (HPV) och visar 

symptom som vårtor kring genitalierna. Inkubationstiden är mycket varierande 
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gällande kondylom, det vanligaste är att det dröjer några månader innan symptom 

visar sig men det kan också dröja år innan viruset bryter ut (Mcmillan & Scott, 2000, 

s.31-35, 39-40).  

HIV finns i infekterade människors blod, sädesvätskor, slidsekret, likvor och 

nervvävnad. HIV har en lång latenstid då den infekterade personen kan sprida smittan 

omedvetet då den sprids via sexuell kontakt och blodsmitta. Endast cirka 30 procent 

av de som var smittade av HIV upplever någon form av symtom vid 

primärinfektionen. Om symtom förekommer avstannar detta oftast när den smittade 

går in i latensfasen. Latensfasen förekommer vanligen under många år då viruset 

ligger latent och inaktiv i värdcellen. Acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) 

är hiv-infektionens slutstadie. Vid detta stadium blir antikropparna för få i den 

infekterades kropp och kroppen har svårt att stå emot infektioner och det blir en kamp 

att leva (Ericson & Ericson, 2002, s. 178-183).    

Sjuksköterskor och barnmorskor har en viktig roll i arbetet att förebygga sexuella 

överförbara infektioner. En viktig del är att öka kunskapen och medvetenhet kring 

sexuell hälsa och hjälpa ungdomar till den information de är i behov av. Praktiska råd 

och riktlinjer erbjuds till ungdomar. Sjuksköterskans stöd och uppmuntran kan hjälpa 

ungdomarna att våga inverka och kontrollera beslut rörande sin sexuella hälsa. Ett 

annat sätt att minska könssjukdomarnas spridning är att göra en smittspårning och ta 

en fullständig anamnes på ungdomens sexuella historia. Smittspårningen är nödvändig 

av det skäl att många av de anmälningspliktiga sjukdomarna är smittspårningspliktiga. 

Det innebär att den som är behandlande läkare eller barnmorska är skyldig enligt 

smittskyddslagen att ta reda på hur den smittade har blivit smittad, vem mer som kan 

vara smittad eller blivit utsatt för smitta. Anamnesen görs också i syfte att se hur 

patienten mår i sin sexuella hälsa i helhet (Peate, 2005, s. 6-11, 20-21).  

Benavides, Bonazzo och Torres (2006) menar att många ungdomars risktagande i dess 

sexuella beteende beror ofta att det finns brister i deras kunskaper kring ämnet vilket 

gör att de har svårt att fatta hälsosamma beslut. Ungdomar som får information från 

sina föräldrar i tidigt skede visar sig ta bättre beslut angående sin sexuella hälsa än 

ungdomar som inte mottar information om ämnet. Även Hutchinson och Wood (2007) 

menar att ungdomarnas attityder kring sexuella frågor beror på om föräldrarna har 

talat och informerat öppet kring ämnet. Om föräldrar till tonårsbarn diskuterar 
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sexuella frågor med barnen eller erbjuder information är det större chans att barnen 

väntar med sexuelldebuten, har färre sexpartners och tar initiativ till 

kondomanvändning. 

Det finns flera faktorer som förklarar varför sexuella överförbara sjukdomar ökar. 

Attityden kring sex har förändrats under de senaste åren bland ungdomar. Åldern för 

första samlaget har sjunkit och hälften av alla ungdomar i England har haft samlag 

före 17 års ålder. Det är vanligare att ungdomar har flera sexuella partners samtidigt 

som användningen av kondom minskar. Oskyddat sex mellan homosexuella män ökar 

samt att det är fler män idag som har haft en partner av samma kön (Adler, Cowan, 

French, Mitchell & Richens, 2004, s. 6). Ritchie (2006) menar att även fast många 

ungdomar har oskyddat sex och fler sexpartners ser de inte det farliga i deras sexuella 

beteende utan att väljer att ignorera risken av att drabbas av STI. Det är mer 

förekommande att man har oskyddat sex visar sig vara betydligt större med inverkan 

av alkohol i kroppen. Detta visar hur två beteenden tillsammans kan utgöra en större 

risk för den sexuella hälsan. Även tillgången till andra preventivmedel såsom p-piller 

minskar användningen av kondom, då många flickor inte tar initiativ till 

kondomanvändning då deras huvudsakliga syfte till preventivmedel är att förhindra 

graviditet och inte förhindra smittspridning av STI.  

Vid insjuknande av en sexuellt överförbar infektion kan en psykisk kris uppstå då ens 

tidigare erfarenheter och inlärda reaktionssätt inte är tillräckliga för att bemästra den 

nya situationen som ungdomar ofrivilligt hamnat i. En traumatisk kris kan utlösas av 

yttre faktorer som är plötsliga och oväntade vilket innebär ett hot mot ens fysiska 

existens, sociala identitet och trygghet mot ens grundläggande möjligheter för 

tillfredställelse i tillvaron. En traumatisk kris i samband med de kritiska ungdomsåren 

kan vara svårt för många ungdomar att hantera och behöver därför hjälp för att 

bearbeta krisen (jfr. Cullberg, 2006, s. 19-21).  

Sjuksköterskor och barnmorskor bär ett stort ansvar då deras huvudområde är 

omvårdnad att informera ungdomar kring sexuellt överförbara infektioner. Genom att 

sjuksköterskor och barnmorskor blir medvetna om ungdomars attityder kan de på så 

vis förhindra sexuellt riskbeteende hos ungdomar. Som sjuksköterska har vi som 

profession att minska lidande och öka välbefinnande.    



 

 6 

 Syfte  

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa ungdomars attityder kring sexuellt 

överförbara infektioner, samt de omvårdnadsåtgärder som kan vara av betydelse.  

 Metod 

För att få reda på ungdomars attityder kring sexuellt överförbara infektioner och vilket 

behov av omvårdnad som finns har en litteraturstudie utförts. 

Artiklarna har bearbetats utifrån syftet och frågeställningarna i studien och en kritisk 

granskning har genomförts (jfr. Forsberg & Wengström, 2003, s. 29-30). 

Litteraturstudien har utförts genom artikelgranskning där ämnet överskådats. Därefter 

har artiklarnas resultat inom det valda området sammanställts (jfr. Backman, 1998, 

s.66). 

litteratursökning 

För att få fram relevanta artiklar till litteraturstudien utfördes databassökningar på 

databaserna PubMed och Cinahl. Sökorden som användes var sexually transmitted 

disease, attitude och nurs*. De meshtermer som användes i studien var sexually 

transmitted disease och nurs*. Limits användes i sista sökningen i PubMed var; 

published in the last 5 years, English och adolescents: 13-18 years och i Cinahl var 

limits; published in the last 10 years, English, adolescent: 13-18 years samt peer-

reviewartiklar. De artiklar som motsvarar syftet har inkluderats och granskats kritiskt.  
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Tabell 1. Databassökning 2008-09-03. Databaser, sökord, sökordskombinationer, antal träffar, samt 

antal utvalda artiklar. (Limits) 

Sökord Pubmed 

Antal träffar 

Cinahl 

Antal träffar 

totalt 

Sexually transmitted 

disease 

213940 1535 215475 

Attitude 198146 47927 67773 

Nurs* 496380 408234 904614 

Sexually transmitted 

disease AND Attitude 

10864 144 11008 

Sexually transmitted 

disease AND nurs* 

2813 129 2942 

Sexually transmitted 

disease AND attitude 

AND nurs* 

1754 10 1764 

Sexually transmitted 

disease AND attitude 

AND Nurs* (limits) 

111 

76** 

19*** 

2 

2** 

0*** 

113 

 

**Totalt antal lästa 

abstrakt 

***totalt granskade 

artiklar 

76 st 

 

19 st  

2 st 

 

0 st 
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Inklusions –och exklusions kriterier 

Inklusionskriterierna var studier med fokus på sexuellt överförbara infektioner och 

artiklar som berör ungdomars attityder samt hade fokus mot omvårdnad. Artiklarna 

skulle vara skrivna på engelska och de skulle vara skrivna de senaste tio åren samt 

skulle de handla om ungdomar mellan 13 och 18 år.  

Exklusionskriterierna var artiklar som ej överensstämde med syftet. Artiklar med låg 

(III) kvalitet exkluderades. Även reviewartiklar exkluderas i resultatet.  

Klassificering och värdering av artiklar  

Klassificering av artiklarna har genomförts enligt SBU, Statens Beredning för 

medicinsk utvärdering, (nr 4 1999. 14-15) och indelas i följande grupper. 

•        Randomiserad kontrollerad studie (C) är en prospektiv studie där man delar in 

deltagarna slumpmässigt till en kontroll och en eller flera experimentgrupper. 

•         Retrospektiv studie (R). I denna typ av studier analyseras historiskt material med 

hjälp av t.ex. journalhandlingar. 

•         Prospektiv studie (P) följs en grupp människor från dagsläget och framåt i tiden.  

•         Deskriptiv studie (DS) är en icke-experimentell studie som avstår från analys och 

istället beskriver sakförhållanden. 

•         Kvalitativ studie (K). I denna typ av studie vill man fördjupa sin förståelse kring 

fenomen genom insamlad data. Data i detta sammanhang kan vara intervjuer, 

berättelser eller observationer som ökar förståelsen kring ex upplevelser och 

erfarenheter.  

Bearbetning 

Bearbetningen av artikelgranskningen har utförts i tre steg enligt SBU (1999) tre 

faser. 
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Fas 1 

I denna fas lästes titlar och abstrakt för att urskilja artiklar för fortsatt granskning. 

Kriteriet för att artiklarna skulle gå vidare till fas 2 var att de överensstämde med 

syftet och inklusionskriterierna i denna studie. Vidare lästes 78 artiklar och av dessa 

artiklar gick 19 artiklar vidare till fortsatt granskning.  

Fas 2 

I denna fas lästes och granskades de 19 återstående artiklarna mer noggrant genom 

översiktlig läsning av fulltext. Av de artiklar som uppfyllde inklusions och 

exlusionskriterierna bedömdes den vetenskapliga kvalitén genom att dokumenteras i 

en granskningsmall utarbetad av Hellzén, Johansson & Pejlert (SBU, 1999) (se bilaga 

2). Kvalitén bedömdes utifrån en tregradig skala där I stod för hög kvalitet, II stod för 

medel och III motsvarade låg kvalitet. De 12 artiklar som ansågs vara av hög eller 

medelhögkvalitet gick vidare till fortsatt granskning. Av de artiklar som exkluderades 

från studien var skälen att de inte svarade på studiens syfte och frågeställningar eller 

så var de av låg kvalité (se bilaga 4).  

Fas 3 

I denna fas granskades de 12 utvalda artiklarna som kvarstod efter fas 1 och fas 2. 

SBU:s granskningsmall användes för att bedöma dess vetenskapliga kvalité ytterligare 

(Se bilaga 2). De artiklar som bedömdes vara av hög kvalitet hade ett klart och tydligt 

definierat syfte och metod. Forskningsprocessen skall vara väl beskriven och 

resultatet skulle vara lätt att förstå för läsaren. I granskningsmallen har 

dokumentationen av granskningen förts och därefter har resultatet sammanställts och 

presenterats i löpande text under resultat och i tabellform (se bilaga 3).  

Analys 

En innehållsanalys präglas av att forkaren klassifiecerar data på ett systematiskt och 

stegvist sätt för att på så sätt urskilja framträdande begrepp. Artiklarnas resultat lästes 

flera gånger och framträdande begrepp sorterades. Av begreppen blev två 

huvudkategorier tydliga varefter fyra huvudkategorier utformades (jfr. Forsberg och 

Wengström, 2003, s. 145-146). 
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Etiska övervägande 

Etik är en viktig aspekt inom vetenskaplig forskning, då etiska övervägande är ett 

krav när vetenskapliga studier skall utföras. Det är viktigt att skydda de enskilda 

individerna och göra etiskt ställningstagande inom forskning påbörjas. Ett etiskt 

tillstånd måste varje forskningsprojekt ha sökt innan forskning kan påbörjas, detta 

görs vid lokal eller regional etisk kommitté. Forskare ska ta hänsyn till deltagarna. I 

slutsatserna skall noggrannhet beaktas samt skall det vara ett välgrundat resultat 

(Forsberg & Wengström, 2008, s.144). Då en litteraturstudie gjordes baserade på 

tidigare utförda studier behövdes inget tillstånd från etisk kommitté. I denna 

litteraturstudie har dock hänsyn tagits till om författarna till artiklarna fört ett etiskt 

resonemang eller ej.  

Resultat 

Under den slutgiltiga granskningen inkluderades 12 artiklar vars resultat redovisas. 

Studierna var gjorda i USA, Thailand, Korea, Kina, Jamaica och i Vietnam. Av de 

utvalda artiklarna var sex artiklar av kvantitativ metod och fyra var av kvalitativ 

metod. Två artiklar bedömdes vara av både kvalitativ och kvantitativ metod. 

Artiklarnas resultat sorterades efter framträdande begrepp och två huvudkategorier 

blev tydliga vilka var; var ungdomars attityder kring sexuellt överförbara infektioner 

samt ungdomars behov av kunskap och information vid sexuellt överförbara 

infektioner. Av huvudkategorin; ungdomarsbehov av kunskap och information 

bildades två underkategorier vilka var; kunskap och information. Några artiklar 

kommer att finnas under flera än en kategori.  

Ungdomars attityder kring sexuellt överförbara infektioner 

Denna kategori innehåller åtta artiklar som beskriver ungdomars attityder kring 

sexuellt överförbara infektioner i en underkategori vilken var beteenden. Av de 

inkluderade artiklarna beskrev fem av dessa om ungdomars beteenden kring sex och 

sexuellt överförbara sjukdomar och fyra artiklar beskrev den bristfälliga 

kondomanvändning hos ungdomar.   
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I en deskriptiv studie (DS) skriven av Gullette & Lyons (2006) vilken bedömdes vara 

av hög (I) kvalitet, var syftet att undersöka sambandet mellan självbekräftelse och 

självförtroende i risktagande angående användningen av kondom och sexuella 

beteenden hos studenter. Studien utfördes genom frågeformulär som delades ut 

slumpmässigt till studenterna angående bland annat STI, kondomanvändning och 

frågor om deras sexuella beteenden. Studien visade att kondomanvändning bland 

ungdomar var bristfällig då 29 % av ungdomarna medgav att de aldrig använde 

kondom vid samlag. Det visade sig att ungdomar med lägre självförtroende använde 

kondom vid samlag mer sällan än ungdomar med högre självförtroende. Studien 

visade också att ungdomarna ofta hade fler än en sexuell partner inom de senaste sex 

månaderna.   

I en deskriptiv studie (DS) skriven av Roberts & Kennedy (2006) vilken bedömdes 

vara av hög (I) kvalitet, var syftet att fastställa de bidragande faktorer som kunde leda 

till ett risktagande sexuelltbeteende som kunde påverka den sexuella hälsan. 

Deltagarna fick via frågeformulär svara på frågor angående bland annat sexuellt 

beteende och kondomanvändning. Författarna kom fram till att endast 36 % av 

deltagarna använde kondom vilket kunde skapa en stor risk för sexuellt överförbara 

infektioner bland ungdomarna. Det beskrevs i studien att unga kvinnor undvek 

diskussionen om kondom och att de i många fall kände sig pressade till att ha sex utan 

kondom.   

I en kvalitativ studie (K) skriven av Hutchinson, Sweet Jemmott, Wood, Hewitt, 

Kawha, Waldron & Bonaparte (2007) vilken var bedömd vara av medelhög (II) 

kvalitet, var syftet att beskriva faktorer som kunde bidrar till riskfyllt sexuellt 

beteende hos jamaikanska ungdomar. Studien gjordes med hjälp av fokusgrupper där 

ungdomar presenterade sina åsikter och ståndpunkter angående sex och 

kondomanvändning. Studien visade sig att många unga pojkar valde att avstå från att 

använda kondom av flera orsaker. Det sågs som genant att komma med initiativet att 

använda kondom och många av pojkarna ansåg att det kändes onaturligt att använda 

kondom. Studien visade att grupptryck var en avgörande faktor till ungdomars beslut 

om att ha samlag, det sågs som status att ha flera sexuella partners. Studien visade 

också att många flickor kände sig pressade till att ha sex och några hade även känt sig 

tvingade till att ha samlag. 
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I en deskriptiv tvärsnittstudie (DS) skriven av Huang, Bova, Fennie, Rogers & 

Williams (2005) vilket har bedöms vara av medelhög (II) kvalitet, var syftet att 

beskriva kunskaperna, attityderna  och uppfattningarna kring HIV och AIDS och 

identifiera riskfyllt beteende hos studenter i Kina. Deltagarna fick via enkäter frivilligt 

svara på frågor angående deras kunskap om HIV/AIDS, deras sexuella vanor samt hur 

de såg på sjukdomen. Studien visade att 40 % av ungdomarna inte använde kondom 

vid samlag. Ungdomarna medgav även att de ofta hade fler än en sexuell partner. 

Nästan alla studenter var rädda att bli smittade av HIV, men endast 34 % såg sig själv 

som en person som var av hög risk att bli smittad.  

I en kvalitativ studie (K) skriven av Lindberg, Lewis-Spruill & Crownover (2006) 

vilken har bedöms vara av medelhög (II) kvalitet, var syftet att undersöka attityder 

och uppfattningar hos ungdomar angående tillgängligheten till sexualvården. 

Fokusgrupper användes för att deltagarna skulle kunna ventilera sina 

ställningstagande samt sina åsikter kring hälsovården när de drabbats av sexuellt 

överförbara infektioner. Studien visade att ungdomar inte uppsökte vård när de 

drabbats av sexuellt överförbara infektioner av många skäl, där bland annat av rädsla 

att bli upptäckt av vänner eller släkting och därmed bli dömd av dem till att ha en 

sexuellt överförbar sjukdom. Studien visade också att många ungdomar ignorerade 

eventuella symtom om sexuellt överförbara infektioner i hopp om de skulle självläka.  

I en kvalitativ tvärsnittsstudie (K) skriven av Kaljee, Green, Riel, Lerdboon, Tho, 

Thoa & Minh (2007) vilken har bedöms vara av medelhög (II) kvalitet, var syftet att 

undersöka sexuella beteenden och skäl till avhållsamhet hos vietnamesiska ungdomar. 

I denna studie valda författarna att intervjua ungdomar och föräldrar angående 

sexuella beteenden och därefter gjordes en tvärsnittstudie. Författarna beskrev en stor 

okunskap hos ungdomarna som deltagit i studien angående sexuellt överförbara 

infektioner. Detta bidrog till ett mycket riskfyllt beteende hos ungdomarna då de inte 

praktiserade säkert sex och ansåg att sexuellt överförbara infektioner drabbar andra 

men inte dem själva.   

I en deskriptiv studie (DS) skriven av Powwattana & Ramasoota (2008) vilken 

bedömdes vara av medelhög (II) kvalitet, var syftet att testa skillnader mellan sexuellt 

aktiva och icke aktiva kvinnliga ungdomar. Frågeformulär delades ut till slumpvalda 

kvinnliga ungdomar angående bland annat deltagarnas livsstil och sexuella vanor. 
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Studien visade att ungdomars riskfyllda sexuella beteende var kopplat till livsstilsval 

som till exempel alkohol och droganvändning. Den grupp som var sexuellt aktiva och 

hade ett riskfyllt sexuellt beteende hade generellt ett sämre självförtroende och var 

sämre i samspel med andra människor än de ungdomar som avstod från sex. 

I en kvalitativ deskriptiv tvärsnittsstudie (K) (DS) studie skriven av Rasamimari, 

Dancy & Smith (2008) vilken var bedömd vara av medelhög (II) kvalitet, var syftet 

att undersöka thailändska ungdomars samt deras mödrars uppfattningar om faktorer 

som ökar HIV risker och deras idéer om vad som kan minska risken för HIV. Studien 

gjordes genom fokusgrupper där ungdomarna och mödrarna fick svara på diverse 

frågor angående sexuella riskbeteenden. Deltagarna i studien pekade ut många 

sexuella partners, drog -och alkohol konsumtion, nyfikenhet, grupptryck samt att ha 

samlag utan kondom som sexuella riskbeteenden som i sin tur kan leda till HIV.      

Ungdomars behov av kunskap och behov av information vid sexuellt 

överförbara infektioner 

Denna kategori innehåller sju artiklar som beskriver ungdomars behov av kunskap 

och information vid sexuellt överförbara infektioner i två underkategorier vilka var 

information och kunskap. Fyra artiklar beskrev ungdomars kunskap kring sexuellt 

överförbara sjukdomar och fyra beskrev ungdomars behov av information angående 

sexuellt överförbara sjukdomar.  

Kunskap 

I en kvalitativ studie (K) skriven av Archibald (2007) vilket har bedöms vara av hög 

(I) kvalitet, var syftet att beskriva kunskaperna och attityderna kring HIV/AIDS hos 

afroamerikanska ungdomar. Studien gjordes genom fokusgrupper där deltagarna 

uppmanades berätta vad de kände till angående HIV/AIDS, hur attityden var mot 

någon med HIV/AIDS och varför man trodde många hade ett riskfyllt sexuellt 

beteende. Studien visade att kunskapsnivån var låg och att det fanns många 

förutfattade meningar kring HIV till exempel att det var endast homosexuella 

personer som drabbades av sjukdomen. Författarna av studien beskrev ungdomarnas 

kunskap som ytliga och detaljerna var inte tillräckligt tydliga angående sjukdomen för 
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att det skulle frambringa några positiva förändringar i ungdomarnas sexuella beteende 

som i många fall var mycket riskfyllda.    

I en studie skriven av Huang et al. (2005) som tidigare beskrivits i resultatet var syftet 

att beskriva kunskaperna, attityderna och uppfattningarna kring HIV och AIDS och 

identifiera riskfyllt beteende hos studenter i Kina. Studien visade att ungdomarna hade 

mycket dålig kunskap kring HIV/AIDS, om hur sjukdomen spreds och hur man på 

bästa sätt skyddar sig mot att bli smittad. Det var många missförstånd om hur HIV 

spred sig och många ungdomar hade många förutfattade meningar kring sjukdomen. 

Vanliga missuppfattningar var bland annat att smittan spreds när man skakade hand, 

kysstes eller delade offentliga toaletter.  

I en studie skriven av Kaljee et al. (2007) vilken tidigare beskrivits i resultatet var 

syftet att undersöka sexuella beteenden och skäl till avhållsamhet hos vietnamesiska 

ungdomar. Studien visade att ungdomarna var medvetna om att HIV spreds via 

sexuellkontakt men de var ofta omedvetna om andra sexuellt överförbara sjukdomar 

och att det fanns risk att bli smittad via oral och analtsamlag. Deltagarna i studien 

beskrev HIV som en sjukdom som drabbade andra och de trodde att inte sig själva 

och det var framförallt drogmissbrukare och prostituerade som bar på sjukdomen.     

I en prospektiv studie (P) skriven av Yoo, Lee Kwon, Chung & Kim (2005) vilket har 

bedöms vara av medelhög (II) kvalitet, var syftet att undersöka kunskaperna, och 

attityderna kring HIV och AIDS samt undersöka ungdomars sexuella beteenden. Man 

ville också fastställa ungdomars informationskällor angående HIV och AIDS hos 

ungdomar i Korea. Deltagarna fick fylla i ett frågeformulär angående deras kunskap, 

attityder och informationskällor angående HIV och AIDS. Studien visade sig att de 

koreanska ungdomarna hade medelmåttig kunskap angående hur HIV/AIDS smittan 

spreds och att användning av kondom var nödvändig. Myter kring sjukdomen var 

vanlig då många till exempel trodde att HIV kunde smittas via saliv när man kysstes 

eller delade tandborste med någon som bar på sjukdomen.  

Information 

I en deskriptiv tvärsnittstudie (DS) skriven av Von Sadovszky, Kleck Kovar, Brown 

& Armbruster (2006) vilket har bedömt vara av medelhög (II) kvalitet, var syftet att ta 
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reda på vad ungdomars hade för uppfattningar om den information de eventuellt 

mottagit tidigare angående sexuell hälsa samt beskriva vilken information 

ungdomarna var villiga att motta angående sexuell hälsa och sexuellt överförbara 

infektioner. Två frågeformulär utgjorde datainsamlingen i denna studie där deltagarna 

fick svara på frågor angående bland annat deras sexuella historia och deras sexuella 

beteenden. Författarna kom fram till att majoriteten av ungdomarna i studien önskade 

information om sexuellt överförbara sjukdomar samt ansåg författarna att 

ungdomarna var i stort behov av detta. Ungdomarna påpekade att informationen som 

var tillgänglig gavs i för tidig ålder då ungdomarna inte ansåg sig mottagliga för sådan 

information.  

I en kvalitativ artikel (K) skriven av Mahat, Scoloveno, Ruales & Scoloveno (2006) 

vilket har bedöms vara av medelhög (II) kvalitet, var syftet att förbereda en utbildning 

angående sexuellt överförbara infektioner för ungdomar i New Jersey. Ungdomar fick 

svara via enkäter på frågor angående deras kunskaper angående HIV och deras 

attityder kring sjukdomen. Studien visade att ungdomarna hade dåliga kunskaper 

angående sexuellt överförbara infektioner samt om hur man skyddar sig mot att bli 

smittad av en sexuellt överförbar infektion. Författarna kom fram till att 

sjuksköterskorna var en viktig informationskälla till ungdomar angående sexuellt 

överförbara infektioner då de hade bred kunskap kring ämnet och kunde därför ge 

värdefull fakta som kunde komma vara av betydelse för ungdomarna.  

I en studie skriven av Huang et al. (2005) var syftet att beskriva kunskaperna, 

attityderna och uppfattningarna kring HIV och AIDS och identifiera riskfyllt beteende 

hos studenter i Kina. Studien visade att kvinnliga ungdomar oftast mottog information 

angående sexuellt överförbara sjukdomar av familjemedlemmar medan män i samma 

ålder mottog information från internet eller i någon form av tidskrift. Majoriteten av 

ungdomarna i studien  ansåg att median såsom tidningar och television var den största 

källan för information angående HIV och AIDS.  

I en studie skriven av Rasamimari et al. (2008) vilken tidigare nämnts i resultatet var 

syftet att undersöka thailändska ungdomars samt deras mödrars uppfattningar om 

faktorer som ökar risken för HIV samt deras idéer om vad som kan minska risken för 

HIV. Studien visade att deltagarna i studien önskade mer information angående 

HIV/AIDS, vilket skulle bidra till ökad medvetenhet och kunskap angående allvaret 



 

 16 

och den allmänna förekomsten av sjukdomen. Deltagarna var eniga om att 

undervisning var nödvändigt redan i tidig ålder.  

Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var är att belysa ungdomars attityder kring sexuellt överförbara 

infektioner, samt de omvårdnadsåtgärder som är av betydelse. De inkluderade 

artiklarna var publicerade de senaste fem åren och samtliga var skrivna på engelska. 

Antalet sökträffar var många, dock var många artiklar orelevanta då de inte svarade 

mot mitt syfte. Av de artiklar som lästes och granskades inkluderades 12 stycken i 

studien. De utvalda artiklarna var av både kvalitativ och kvantitativ metod vilket 

ansågs vara positivt då författaren fick en tydligare bild av hur ungdomarna såg på 

sexuellt överförbara infektioner via de kvalitativa artiklarna samtidigt som resultatet 

kunde generaliseras då några artiklar var av kvantitativ metod. Många av de 

inkluderade artiklarna var tvärsnittstudier vilket sänkte kvalitén på artiklarna. Jag 

anser dock att syftet och frågeställningarna besvarades och artiklarna bedömdes vara 

av tillräckligt hög kvalitet för att kunna inkluderas i studien. Vidare var artiklarna i 

litteraturstudien som inkluderats från olika länder. Detta kan ses som både positivt 

och negativt då människor från olika kulturer kan se på saker på olika sätt och agera 

olikt varandra i situationer. Detta gör att det är svårt att generalisera ungdomars 

attityder till sexuelltöverförbara infektioner då olika länder har olika kulturer. Valet 

att skriva uppstsen ensam har både varit av positiv och negativ karaktär. Det ansågs 

vara negativt då artiklarna granskades då innehållet inte kunde diskuteras vid 

kvalitetsbedömningen. En annan nackdel att skriva uppsaten själv var att förstå det 

engelska fackspråket vilket ibland gjorde det svårt att omformulera meningar till 

svenska. Dock anses det mestadels varit positivt då jag själv fått bestämma arbetstakt 

och varit ensam om att utforma arbetet.   

Resultatdiskussion 

I frågan hur ungdomars attityder var angående sexuellt överförbara infektioner visade 

resultatet att grupptryck var en avgörande faktor till varför ungdomar hade sex. 

Speciellt för pojkar i ungdomsåren såg det som hög status att ha samlag med många 
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tjejer. Även nyfikenhet nämndes som orsak till varför ungdomar hade sex. Många 

flickor känner sig ofta pressade till att ha samlag och ofta då utan kondom. Ett stort 

antal ungdomar praktiserar osäkert sex genom att avstå från att använda kondom, 

detta ökar kraftigt risken för att ungdomarna ska drabbas av sexuellt överförbara 

infektioner. Varför ungdomar ofta avstår från kondom är svaren många, ofta ses det 

som genant att föreslå kondomanvändning vid samlag, och ett skäl är också att anses 

också kännas onaturligt att använda kondom vid samlag. Resultatet visar att riskfyllt 

sexuellt beteende och drog –och alkoholanvändning går hand i hand då ungdomar 

många gånger inte använder kondom efter alkoholkonsumtion. Ungdomarna blir även 

mer impulsiva vid berusning och tar därför större risker.  

I en studie skriven av Hutchinson, Sweet Jemmott, Wood, Hewitt, Kawha, Waldron & 

Bonaparte (2007) beskrev författarna att grupptryck var en avgörande faktor till 

ungdomars beslut om att ha samlag. Det framkom i resultatet att det sågs som status 

att ha flera sexuella partners. Studien visade också att många flickor kände sig 

pressade till att ha sex och några hade även känt sig tvingade till att ha samlag. Detta 

anser jag är typiskt för ungdomar i tonåren då vänner har en betydande roll i de flesta 

ungdomars liv. Man vill frigöra sig från föräldrarna och därför tyr man sig till sina 

vänner istället. Pojkar i denna ålder får bekräftelse från vänner genom att ha samlag 

med många tjejer. Det ses som status att ha fler sexuella partner och det blir en 

populäritetstävling då den kille som haft mest sex vinner. Jag tror flickor fungerar lite 

annorlunda då de mestadels söker bekräftelse från det motsatta könet till skillnad från 

pojkarna som söker sin bekräftelse från sina vänner av samma kön. Flickor tror att det 

betyder att de blir älskade genom samlag och att de är duger, är tillräckligt snygga och 

så vidare.  

Två studier (Powwattana & Ramasoota, 2008; Rasamimari, Dancy & Smith, 2008) 

beskrevs livsstilsvalen som avgörande faktorer till det sexuella beteendet. 

Alkolkonsumtion pekades ut i studierna som faktor till varför ungdomar ofta har ett 

riskfyllt sexuellt beteende. Även sämre självförtroende var avgörande om man tog 

stora risker i det sexuella beteendet. Dessa påståenden menar jag stämmer, då de 

flesta riskfyllda händelser händer under alkoholberusning då man tar förhastade beslut 

och ofta inte tänker rationellt. Vid alkoholberusning händer det även ofta att man har 

samlag utan kondom då man inte tänker på konsekvenserna av sitt handlande utan 
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agerar endast för stunden. Jag håller också med författarna angående att ungdomar 

med sämre självförtroende ofta har ett mer riskfyllt beteende då de oftare har fler 

sexuella partners på grund av att de söker bekräftelse genom sex.  

Två studier (Huang, Bova, Fennie, Rogers & Williams, 2005; Roberts & Kennedy 

2006) påvisade att få ungdomar använde kondom och att ungdomarna hade ofta fler 

än en sexuell partner. Ritchie (2006) menar att även fast många ungdomar har 

oskyddat sex och fler sexpartners ser de inte det farliga i deras sexuella beteende utan 

att väljer att ignorera chansen av att drabbas av STI. Även tillgången till andra 

preventivmedel såsom p-piller minskar användningen av kondom, då många flickor 

inte tar initiativ till kondomanvändning då deras huvudsakliga syfte till 

preventivmedel är att förhindra graviditet och inte förhindra smittspridning av STI. 

Varför använder inte ungdomen kondom när det är alarmerande höga statistiksiffror 

på sexuellt överförbara infektioner idag? Jag tror att ungdomarna upplever 

användningen av kondom mycket generande. Genom att de köper kondomer avslöjar 

de att de har förväntningarna på att ha samlag. Det är även ett mycket genant moment 

i sexakten att avbryta för att sätta på en kondom, och därför undviks detta av 

ungdomar som ännu inte är bekväma med sin sexualitet. Som en av författarna 

beskriver att p-piller och andra preventivmedel minskar kondomanvändningen är 

något som jag anser stämma. Man ignorerar chanserna att drabbas av sexuellt 

överförbara infektioner genom att tänka ”det händer inte mig” och den huvudsakliga 

orsaken till att använda preventivmedel är för många ungdomar att förhindra 

graviditet.  

På frågan vad ungdomar behöver för kunskap och information vid sexuellt 

överförbara infektioner visar resultatet att ungdomar generellt har mycket låga 

kunskaper angående sexuellt överförbara infektioner och behovet av information är 

stort. Det förekommer mycket förutfattade meningar angående HIV och AIDS, bland 

annat hur sjukdomen smittas. Resultatet visade att majoriteten av ungdomarna 

önskade mer information angående sexuellt överförbara infektioner. Sjuksköterskorna 

är en viktig informationskälla då de har bred kunskap kring ämnet och kan därför 

hjälpa ungdomarna och eventuellt reducera riskfyllda sexuella beteenden.  

Två studier (Huang, Bova, Fennie, Rogers & Williams, 2005; Yoo, Lee Kwon, Chung 

& Kim, 2005) beskriver att kunskapsnivån är låg bland ungdomar var gällande 
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sexuellt överförbara infektioner. Författarna beskriver att myter kring HIV var vanlig 

då många till exempel trodde att HIV kunde smittas via saliv om man kysstes eller 

delade tandborste med någon som bar på smittan. Andra missuppfattningar bland 

ungdomarna angående HIV var också att smittan spreds när man skakade hand eller 

delade offentliga toaletter. Rädslan för personer som drabbats av HIV anser jag beror 

på okunskapen som råder angående sjukdomen. Denna okunskap skapar 

diskriminering av de människorna som drabbats av HIV då man ofta tror sjukdomen 

sprids på felaktiga sätt och därför uppstår rädsla och obehag inför dessa människor. 

Information bör ges vid flera tillfällen under skoltiden för att förhindra att myterna 

kring sjukdomen ska bildas.  

I en studie skriven av Von Sadovszky, Kleck Kovar, Brown & Armbruster (2006) 

beskrev författarna att majoriteten av ungdomarna som deltog i studien önskade 

information om sexuellt överförbara sjukdomar och författarna ansåg att ungdomarna 

var i stort behov av detta. Ungdomarna påpekade att informationen som var 

tillgänglig gavs i för tidig ålder då ungdomarna inte ansåg sig mottagliga för sådan 

information. Att information angående sexuellt överförbara infektioner kom i för tidig 

ålder är något jag kan relatera till då sexualundervisningen i Sverige ges enligt mig i 

för tidig ålder. Den information som erbjuds ges oftast innan ungdomarna haft sin 

sexualdebut och därför är inte ungdomarna redo att motta denna information. 

Visserligen är det viktigt att barn även får information angående sex och samlevnad 

dock anser jag att denna undervisning ska fördelas under hela skoltiden och inte bara 

ges under ett tillfälle.   

I en studie skriven av Mahat, Scoloveno, Ruales & Scoloveno (2006) beskrev 

författarna att ungdomarna hade dåliga kunskaper om hur man skyddar sig mot att bli 

smittad av sexuellt överförbara infektioner och att förstå de risker som finns. 

Författarna kom fram till att sjuksköterskorna var en viktig informationskälla till 

ungdomar angående sexuellt överförbara infektioner då de hade bred kunskap kring 

ämnet och kunde därför ge värdefull fakta som kunde komma vara av betydelse för 

ungdomarna. Det riskfyllda sexuella beteende som många ungdomar praktiserar idag 

anser jag mycket beror på okunskap. Om information ges angående vikten av att 

använda kondom samt information angående de olika sexuellt överförbara 

infektionerna som finns kan det riskfyllda beteendet reduceras till viss del. Här spelar 
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sjuksköterskorna är viktig roll då de kan med sin breda kunskap kring ämnet ge 

värdefull information till ungdomarna. Dock anser jag att sjuksköterskorna även kan 

agera i förebyggande syfte och inte bara när ungdomarna redan blivit smittade. Detta 

kan göras genom att vården kan samarbeta tillsammans med skolväsendet så rätt 

information ges.  

I en studie skriven av Lindberg et al. (2006) beskrev författarna att ungdomar inte 

söker vård av olika skäl. Ett av skälen var av rädsla att bli upptäckt av vänner eller 

släkting och därmed bli dömd av dem till att ha en sexuellt överförbar sjukdom. Jag 

menar att uppsöka vård är för många ungdomar en mycket skrämmande upplevelse 

och därför har sjuksköterskorna en mycket viktig uppgift att få dessa ungdomar att 

känna sig trygga i vården. Det är viktigt att sjuksköterskan kan känna av situationen 

och kan skapa en relation till patienten. Alla sjuksköterskor bör ha kunskap om 

sexuellt överförbara infektioner då de kan möta ungdomar med frågor angående 

sexuellt överförbara infektioner på alla sorters vårdinrättningar. Sjuksköterskorna ska 

vara medvetna om sitt beteende i mötet med ungdomar för att på bästa sätt kunna 

bemästra situationen när de möter en rädd ungdom som har frågor eller behöver 

ventilera sina tankar angående sex eller någon sexuellt överförbar sjukdom.   

Vid insjuknande av en sexuellt överförbar infektion kan en psykisk kris uppstå då ens 

tidigare erfarenheter och inlärda reaktionssätt inte är tillräckliga för att bemästra den 

nya situationen som ungdomar ofrivilligt hamnat i. En traumatisk kris i samband med 

de kritiska ungdomsåren kan vara svårt för många ungdomar att hantera och behöver 

därför hjälp för att bearbeta krisen (jfr. Cullberg, 2006, s. 19-21). Ett besked att man 

drabbats av en sexuellt överförbar infektion kan för många ungdomar vara en mycket 

traumatisk upplevelse. Ofta är det sjuksköterskor och barnmorskor som har det första 

mötet med ungdomar som drabbats av en sexuellt överförbar infektion och har därför 

ett ansvar att stötta patienten i det besked som hon mottagit. Mötet mellan 

sjuksköterskan och ungdomen är därför mycket viktig och sjuksköterskan ska på ett 

proffesionellt sätt kunna känna av situationen och av vilket stöd ungdomen är i behov 

av.   
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Konklusion 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa ungdomars attityder kring sexuellt 

överförbara infektioner, samt de omvårdnadsåtgärder som är av betydelse. 

Huvudfynden som påträffades var att ungdomar har ett mycket riskfyllt sexuellt 

beteende då kondom sällan användes vid samlag och många ungdomar hade haft sex 

med fler än en person de senaste sex månaderna. Kunskapsnivån bland ungdomar är 

enligt resultatet relativt låg angående sex och de olika sexuellt överförbara 

infektionerna. Slutsatsen som kan dras från detta är att det måste göras något för att 

förhindra ungdomars riskfyllda beteende och på så sätt reducera spridningen av 

sexuellt överförbara infektioner. Information är den viktigaste åtgärden då riskfyllt 

beteende ville förhindras. Informationen bör komma tidigt men måste får ej vara en 

engångsföreteelse utan bör ges fortlöpande under hela ungdomarnas skoltid för att 

inte informationen skall glömmas bort. Sjuksköterskor spelar en betydande roll i 

kampen mot spridning av sexuellt överförbara infektioner då de har en mycket bred 

kunskap kring ämnet. Sjuksköterskorna bör dock agera i förebyggande syfte för att 

kunna ändra eventuella riskfyllda beteenden som ungdomar har och inte endast då de 

redan drabbats av en sexuell överförbar infektion. Genom att öka ungdomars 

kunskaps nivå angående de diverse sjukdomarna kommer de riskfyllda sexuella 

beteendena minskas. Kunskapsspridning, kondomkampanjer, upplysningsarbete, 

sexualundervisning och enskild rådgivning kan vara exempel preventioner för att 

förebygga sexuell ohälsa. Som sjuksköterska kan man ge ungdomarna redskap för att 

de själva ska komma till insikt och göra goda val som förhindrar risktagande. Genom 

att barnmorskor och sjuksköterskor blir medvetna om ungdomars attityder kring sex 

och sexuellt överförbara infektioner kan de eventuellt förhindra ett fortsatt riskfyllt 

sexuellt beteende genom att ge information till ungdomarna och på så sätt får de den 

kunskap de är i behov av och kan då upprätta en sund sexuell hälsa.  
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Bilaga 1. 

De granskade studiernas vetenskapliga kvalitet har bedömts utifrån en tregradig skala 

som hög (I) medel (II) låg (III) enligt SBU, (1999:3) s.39. 

tabell 2. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet av studier med kvantitativ metod enligt SBU, 

(1999:3) s.39. 

  I=hög II=medel III=låg kvalitet 

RCT Större välmonitorerad 

multicenter-studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, 

material och metoder inklusive 

behandlingsteknink. 

Patientmaterialet tillräckligt 

stort för att besvara 

frågeställningen.  

  

      _ 

Randomiserad studie med för få 

patienter och/eller för många 

delstudier, vilket ger 

otillräckligt statistisk styrka. 

Bristfälligt antal patienter, 

otillräckligt beskriven eller stort 

bortfall. 

CCT Väldefinierad frågeställning, 

tillräckligt antal patienter och 

adekvata statistiska metoder. 

     _ 

  

Litet antal patienter, tveksamma 

statistiska metoder. 

DS Stort konsekutivt patientmaterial 

som är väl beskrivet och 

analyserat med adekvata 

statistiska metoder (T ex 

multivariatanalys, fall-

kontrollmetodik, etc). Lång 

uppföljning.  

  

     _ 

Begränsat patientmaterial 

otillräckligt beskrivet, allt för 

kort uppföljning eller 

inadekvata statistiska metoder.  

 

 



 

 

Tabell 3. kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet med kvalitativ metod enligt SBU, (1999:3) 

s.39. 

  I=hög kvalitet II=medel III=låg kvalitet 

K Väldefinierad frågeställning. 

Relevant och tydligt beskrivet 

urval. Tydlig beskriven 

datainsamling och analysmetod. 

Logiskt och begripligt beskrivna 

tolkningar och slutsatser. God 

kommunicerbarhet och 

replikerbarhet.  

  

        _ 

Vagt definierad frågeställning. 

Otydligt beskrivet urval. 

Otillräcklig beskriven 

datainsamling och analysmetod. 

Vagt beskrivna tolkningar och 

slutsatser. Oklar 

kommunicerbarhet och 

replikerbarhet. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2. 
 
Artikelgranskning  
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Typ av studie: Original □ Review □ Annan □…………………………………….  

Kvantitativ □ Kvalitativ □  
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Motivering…………………………………………………………………..……………  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

KVALITETSBEDÖMNING  
 
Frågeställning/hypotes:……………………………………………………………  
Typ av studie  

Kvalitativ: Deskriptiv □ Intervention □  
Annan □...........................................................................  

Kvantitativ: Retrospektiv □ Prospektiv □  
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Studiens omfattning: Antal försökspersoner (N):……….. Bortfall (N)………..…… 
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Studiens längd…………………………………………………………………………  

Beaktas: Könsskillnader? Ja □ Nej □ Åldersaspekter? Ja □ Nej □  
 
Kvalitativa studier  

Tydlig avgränsning/Problemformulering? Ja □ Nej □ 
Är perspektiv/kontext presenterade? Ja □Nej □ 

Finns ett etiskt resonemang? Ja □Nej □ 

Urval relevant? Ja □Nej □ 

Är försökspersonerna väl beskrivna? Ja □Nej □ 

Är metoden tydligt beskriven? Ja□ Nej □ 

Kommunicerbarhet: Ges en klar bild av resultat? Ja □Nej □ 
Giltighet: Är resultatet logiskt, begripligt, i  

överensstämmelse med verkligheten, fruktbar/nyttigt? Ja □Nej □ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Kvantitativa studier  
 

Urval: Förfarandet beskrivet Ja □ Nej □  
Representativt Ja □ Nej □  
Kontext Ja □ Nej □  
 

Bortfall: Analysen beskriven Ja □ Nej □  
Storleken beskriven Ja □ Nej □  
Interventionen beskriven Ja □ Nej □  
Adekvat statistisk metod Ja □ Nej □  
Vilken statistisk metod är använd?  
………………………………………………………………………………………………
…..…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

Etiskt resonemang Ja □ Nej □  
 
Hur tillförlitligt är resultatet?  
Är instrumenten -valida Ja □ Nej □  

-reliabla Ja □ Nej □  
Är resultatet generaliserbart? Ja □ Nej □  
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…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
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Bilaga 3. 
 
Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Metod/analys Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet 
typ 

Archibald, C 
 
2007 
 
USA 

Knowledge and 
attitudes toward 
HIV/AIDS and risky 
sexual behaviours 
among caribbean 
african american 
female adolescents 

Syftet var att beskriva 
kunskaperna och 
attityderna kring 
HIV/AIDS 
afroamerikanska 
ungdomar. 

Kvalitativ studie 
 
Författarna använde sig av 
fokusgrupper där deltagarna 
uppmanades berätta om vad 
de kände till om HIV/AIDS, 
hur attityden var mot någon 
med HIV/AIDS och varför 
man trodde många hade ett 
riskfyllt sexuellt beteende.  
 
 
 
 

N=22 
 

De deltagande ungdomarna var 
medvetna om att HIV/AIDS spreds via 
kroppsvätskor. Ungdomarna som deltog i 
studien ansåg att föräldrar inte var en 
pålitlig informationskälla utan uppgav 
utbildning som främsta 
informationskällan angående HIV/AIDS. 
Författarna av studien beskrev 
ungdomarnas kunskap som ytliga och 
detaljerna var inte tillräckligt tydliga 
angående sjukdomen för att det skulle 
frambringa några positiva förändringar i 
ungdomarnas sexuella beteende som i 
många fall var mycket riskfyllda.  

  

I 

Gullette, DL,. & 
Lyons, MA. 
 
2006 
 
USA 

Sensation seeking, 
self-esteem, and 
unprotected sex in 
college students 

Syftet var att undersöka 
sambandet mellan 
självbekräftelse och 
självförtroende i 
risktagande angående 
användningen av kondom 
och sexuella beteenden 
hos studenter. 

Kvantitativ deskriptiv studie 
 
Ungdomar valdes ut 
slumpmässigt och ett 
frågeformulär med sex olika 
graderingar skickades ut 
angående bland annat STI, 
kondomanvändning och 
sexuellt beteende.  
 
Chi 2 test 
 

N=159 Av de deltagande ungdomarna 
indikerade 29 % av dessa att de aldrig 
använde kondom vid samlag och knappt 
hälften av de tillfrågade använde kondom 
varje gång vid samlag med deras partner. 
Det visade sig i studien att de ungdomar 
med lägre självförtroende mer sällan 
använde kondom. Personer som brukade 
alkohol hade större chans att ha fler 
sexuella partner än de som inte brukade 
alkohol.  

I 

 



 

 

 
Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Metod/analys Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet 
typ 

Huang, J,.  
Bova, C,.  
Fennie, KP,.  
Rogers, A,. & 
Williams, AB.  
 
2005 
 
Kina 

Knowledge, attitudes, 
behaviours, and 
perceptions of risk 
related to HIV/AIDS 
among Chinese 
university students in 
Hunan, China 

Syftet var att 
beskriva 
kunskaperna, 
attityderna och 
uppfattningarna 
kring HIV och 
AIDS och 
identifiera 
riskfyllt beteende 
hos studenter i 
Kina. 

Kvantitativ deskriptiv 
tvärsnittsstudie 
 
Deltagarna fick svara på 
frågor utifrån ett 
frågeformulär. Dessa skulle 
besvaras anonymt och 
frivilligt. Frågorna handlade 
om vart information angående 
STI var inhämtade, kunskaper 
angående STI, attityder mot 
smittade av HIV, HIV/AIDS 
relaterade beteenden samt 
uppfattning av HIV risker.  
 
Chi 2 test 
 
 

N= 1326 
(N=446) 

Kunskaperna angående HIV/AIDS ansågs 
vara låga bland studenterna på universitet. 
Deltagarna var medvetna om att det inte fanns 
något botemedel mot HIV/AIDS och hur det 
påverkade kroppen när man blivit smittad 
dock var kunskaperna mycket låga angående 
hur HIV/AIDS smittades. Kvinnliga studenter 
identifierade familjemedlemmar som källor 
till information angående HIV/AIDS medan 
männen mottog information från internet eller 
tidskrifter. Många deltagande ungdomar såg 
sig själva vara i högrisk att bli smittade av 
STI och nästan alla var rädda att bli smittade. 
Kondomanvändningen var inte frekvent bland 
ungdomarna i studien.  
  

II 

Hutchinson, MK,. 
Sweet, Jemmott,. 
Wood, EB,. 
Hewitt, H,. 
Kawha, E,. 
Waldron, N,. & 
Bonaparte, B. 
 
2007 
 
Jamaica 
 

Culture-specific factors 
contributing to HIV risk 
among jamaican 
adolescents 

Syftet var att 
beskriva faktorer 
som bidrar till 
riskfyllt sexuellt 
beteende hos 
jamaikanska 
ungdomar. 

Kvalitativ studie 
 
Datainsamlingen skedde med 
hjälp av fokusgrupper ledd av 
en moderator där ungdomarna 
uppmuntrades berätta om sina 
levda erfarenheter och åsikter 
angående sex och sexuellt 
överförbara infektioner. Även 
en kortfattad enkät delades ut 
till de deltagande angående 
deras livsstil.   
 

N=67 Resultatet visade att många unga pojkar 
avstod från kondom vid samlag av  olika skäl. 
Vissa pojkar ansåg att det inte känns naturligt 
att ha samlag med kondom medan vissa ansåg 
att det var genant att ta initiativet att använda 
kondom.   
 
Några av pojkarna i studien uttryckte sig att 
det gav status att ha samlag med många tjejer. 

II 



 

 

 
Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Metod/analys Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet 
typ 

Kaljee, LM,. 
Green, M,. 
Riel, R,. 
Lerdboon, P,. 
Tho, LH,. 
Thoa, LTK,. & 
Minh, TT.  
 
2007 
 
Vietnam 

Sexual stigma, sexual 
behaviours, and 
abstinence among 
Vietnamese adolescents: 
implications for risk and 
protective behaviours for 
HIV, sexually transmitted 
infections, and unwanted 
pregnancy 

Syftet var att 
undersöka 
sexuella beteende 
och skäl till 
avhållsamhet hos 
vietnamesiska 
ungdomar. 

Kvalitativ kvantitativ 
tvärsnittstudie 
 
Studien gjordes i en kvalitativ 
fas då deltagare intervjuades 
angående bland annat könsroller, 
attityder, kunskap och 
kommunikation mellan barn och 
föräldrar angående sexuellt 
överförbara infektioner. Sedan 
gjordes en tvärsnittsstudie då 
ungdomar slumpmässigt valdes 
ut.  
 
t-test 
chi 2 test 

N=307 
 
N=886 
(N=245 ) 

Kunskapsnivån bland ungdomarna 
angående sexuellt överförbara 
infektioner är relativt låg. De var 
medvetna om HIV och AIDS men var 
relativt omedvetna om andra sexuellt 
överförbara infektioner. Hiv ansågs vara 
en sjukdom som drabbade andra, 
framförallt drogmissbrukare eller 
prostituerade.   
 
Hälften av de tillfrågade använde aldrig 
eller sällan kondom vid samlag.  

II 

Lindberg, C,. 
Lewis-Spruill, C,. 
& 
Crownover, R. 
 
2006 
 
USA 
 

Barriers to sexual and 
reproductive health care: 
urban male speak out 

Syftet var att 
undersöka 
attityder och 
uppfattningar hos 
ungdomar 
angående 
tillgängligheten 
till sexualvården 

Kvalitativ studie 
 
Fokusgrupper användes för att få 
flera ståndpunkter och åsikter. 
Deltagarna uppmuntrades 
diskutera fritt i ca 60- 90 minuter 
angående hur de såg på vården 
 
Fenomenologisk metod 
 

N=18 Författarna i studien kom fram till att det 
fanns många hinder till varför ungdomar 
ej sökte sexualvård vid sexuellt 
överförbara sjukdomar. Många 
ungdomar ansåg det vara genant att 
uppsöka vård och gick inte dit med 
rädsla att bli upptäckt av nära vän eller 
släkting. Många uppsöker inte 
sexualvården på grund av misstro, man 
anser att till exempel väntetiderna är för 
långa. Många ungdomar ignorerar 
eventuella symtom med hopp om att det 
kommer att självläka och att behandling 
ej blir nödvändig. 
 

II 



 

 

 
 
Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Metod/analys Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet 
typ 

Mahat, G,. 
Scoloveno, MA,. 
Ruales, N,. & 
Scoloveno, R. 
 
2006 
 
USA 

Preparing peer educators 
for teen HIV/AIDS 
prevention 

Syftet var att 
förbereda en 
utbildning 
angående sexuellt 
överförbara 
infektioner för 
ungdomar i New 
Jersey. 

Kvalitativ deskriptiv studie 
 
Ungdomar fick svara via 
enkäter på frågor angående 
HIV kunskap och deras 
attityder kring sjukdomen. 

N=132 Ungdomarnas kunskap angående HIV 
och AIDS var medelmåttiga enligt 
författarna, framförallt angående skydd 
och risktillfällen.  
 
Sjuksköterskor var enligt författarna en 
viktig informationskälla till ungdomarna 
då de kunde erbjuda en bred kunskap 
angående sexuellt överförbara 
infektioner. 
 

II 

Powwattana, A,. 
& Ramasoota, P. 
 
2008 
 
Thailand 

Differences of sexual 
behaviour predictors 
between sexually active 
and nonactive female 
adolescents in congested 
communities, Bangkok, 
metropolis 

Syftet var att testa 
skillnader mellan 
sexuellt aktiva och 
icke aktiva 
kvinnliga 
ungdomar. 

Deskriptiv kvantitativ studie  
 
Frågeformulär delades ut till 
slumpvalda kvinnliga 
ungdomar angående 
deltagarnas livsstil och 
sexuella vanor. 
 
Oberoende t-test 

N=581 Sexuellt aktiva ungdomar har generellt 
lägre självförtroende än vad icke-
sexuellt aktiva ungdomar har. Många 
kvinnliga ungdomar använder sexuellt 
umgänge som en bekräftelseåtgärd. Icke-
sexuellt aktiva ungdomar har större 
kontroll i relationer och har lättare att 
uttrycka sina åsikter angående sex. Det 
fanns många andra skillnader i livsstils 
mellan de två grupperna; de sexuellt 
aktiva ungdomarna använde sig ofta av 
alkohol och tobak. De sexuellt aktiva 
ungdomarna var även mer nyfikna och 
experimenterade sexuellt.   

II 



 

 

 
Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Metod/analys Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet 
typ 

Roberts, ST,. & 
Kennedy, BL. 
 
2006 
 
USA 
 

Why are young college 
women not using 
condoms? Their 
perceived risk, drug use, 
and developmental 
vulnerability may provide 
important clues to sexual 
risk 
 
 
 
 

Syftet var att fastställa 
bidragande faktorer 
som kunde leda till ett 
risktagande sexuellt 
beteende som kunde 
påverka den sexuell 
hälsan. 

Kvantitativ deskriptiv studie 
 
Deltagande ungdomar fick fylla i 
en enkät angående deras sexuella 
historia. 
 
 

N=100 Studien visade att kvinnliga 
ungdomar är i stor risk att drabbas 
av en sexuellt överförbar infektion 
och HIV.  Många unga kvinnor 
känner sig pressade att ha samlag 
utan att använda kondom. Resultatet 
visar att om unga kvinnor har fler 
sexuella partners använd kondom 
mer sällan vid samlag och att 
kvinnor sällan tar initiativ av 
kondomanvändning.    

I 

Rasamimari, A,. 
Dancy, B,. & 
Smith, J. 
 
2008 
 
Thailand 

HIV risk behaviours and 
situations as perceives by 
thai adolescent daughters 
and their mothers in 
Bangkok, Thailand 

Syftet var att 
undersöka thailändska 
kvinnliga ungdomars 
samt deras mödrars 
uppfattningar om 
faktorer som 
intensifierar HIV 
risker och deras idéer 
om vad som kan 
minska risken för 
HIV infektioner. 
 

Kvalitativ kvantitativ 
tvärsnittstudie 
 
Fokusgrupper användes där 20 
ungdomar och deras mödrar 
intervjuades angående deras 
uppfattningar om beteenden och 
situationer som försätter 
ungdomar i risker om att bli 
smittade av HIV.  Ungdomarna 
fick även fylla i ett 
frågeformulär som gav 
information om deltagarna och 
deras sexuella beteenden.  
 
Fenomenologisk metod 
 

N=20 Studien visade att nyfikenhet, drog -
och alkoholpåverkan, grupptryck 
och många sexpartners är faktorer 
som kan bidra till Sexuellt 
överförbara infektioner.  
 
Författarna skrev att mödrarna 
pekade ut faktorer som bland annat 
bra band mellan mor och dotter, ett 
bra självförtroende och positiva 
influenser från andra vänner som 
faktorer som hindrar ungdomarna 
från att ha riskfyllda sexuella 
beteenden.  

II 

 
 



 

 

 
 
Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Metod/analys Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet 
typ 

Von sadovszky, 
V,.  
Kleck Kovar, C,. 
Brown, C,. & 
Armbruster, M. 
 
2006 
 
USA 

The need for sexual 
health information: 
perceptions and desires of 
young adults 

Syftet var att ta reda 
på vad ungdomar 
hade för uppfattningar 
om den information 
de eventuellt mottagit 
tidigare angående 
sexuell hälsa samt 
beskriva vilken 
information 
ungdomarna var 
villiga att motta. 

Kvantitativ deskriptiv 
tvärsnittsstudie 
 
Datainsamlingen skedde 
genom två frågeformulär 
angående 
informationskällor, vilken 
typ av information som har 
mottagits av de deltagande 
ungdomarna samt hur 
informationen har influerat 
deltagarnas beteende.  
 
 
 

N=55 Hälften av deltagarna beskrev att 
informationen som mottagits angående 
sexuelt överförbara infektioner ej har 
influerat deras beteende. De som beskrev 
att information har haft inflytande på 
deras beteende var det framförallt 
medvetenheten om förekomsten av 
sexuelt överförbara infektioner som 
påverkat deras beteende. Många av de 
deltagande utryckte att information ges i 
för tidig ålder då ungdomarna inte är 
mottagliga för denna information. Nästan 
alla deltagande ungdomar önskade mer 
information angående sexuellt 
överförbara infektioner. 
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of information among 
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var syftet att 
undersöka 
kunskaperna, och 
attityderna kring HIV 
och AIDS samt 
undersöka ungdomars 
sexuella beteenden. 
Man ville också 
fastställa ungdomars 
informationskällor 
angående HIV och 
AIDS hos ungdomar i 
Korea. 

Prospektiv kvantitativ studie 
 
Författarna skickade ut 
frågeformulär angående 
ungdomarnas kunskap och 
attityder kring HIV/AIDS 
samt frågor var gällande 
deras sexuella beteenden. 
 
T-test 
Chi 2 test 
ANOVA 
 
 

N=1077 Mindre än hälften av de tillfråga i studien 
använde kondom vid samlag. 
Kunskaperna kring sexuellt överförbara 
sjukdomar var medelmåttiga. Av de 
tillfrågade svarade 95 % att information 
angående sexuellt överförbara 
infektioner och hur man skyddar sig från 
att bli smittad var nödvändig.   
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