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Sammanfattning  
Bakgrund: Klamydia är en av de vanligaste könssjukdomarna i Sverige och unga 
vuxna (15-29 år) är den största riskgruppen. Klamydia anses som en allmänfarlig 
sjukdom och är smittspårningspliktig. Klamydia är även en stigmatiserande sjukdom 
vilket kan hindra unga vuxna från att testa sig. Vårdpersonal som bemöter unga vuxna 
med en öppenhet och icke-dömande kommunikation är det ideala vårdmötet. 
Syfte: Syftet med studien var att beskriva unga vuxnas upplevelse av ett positivt 
klamydiabesked. Metod: Litteraturstudien genomfördes med sökningar i två 
databaser. Sökningarna resulterade i 12 resultatartiklar. Databearbetningen gjordes 
genom en innehållsanalys. Resultat: Litteraturstudiens resultat illustreras i fyra 
teman: oro för dömande attityder, känsla av skam, känsla av utsatthet, och upplevelse 
av vårdpersonalens bemötande. Resultatet visar att unga vuxna kände oro och skam 
av att få klamydia och hur det påverkade deras sociala identitet i samhället. 
Välkomnande och icke-dömande bemötande från hälso- och sjukvårdspersonalen var 
av största vikt för att genomföra smittspårningen. Om inte personalen var 
tillmötesgående ville inte unga vuxna ta del av undersökningar.  
Slutsats: Oro och skam är förekommande känslor hos unga vuxna som testar sig för 
klamydia och smittspårar. Ett bra bemötande från vårdpersonalen har positiva effekter 
på unga vuxna och bör medvetandegöras ytterligare i sjuksköterskeprofessionen. 
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Abstract 

Background: Chlamydia is one of the most common STIs in Sweden and young 
adults (age 15-29 years) are at the highest risk. Chlamydia is classed as a danger to 
the public disease in Sweden meaning that partner notification is mandatory by law. 
Chlamydia is also a stigmatised disease which can be an obstacle for many young 
adults to visit testing practices. The key traits of an ideal treatment towards young 
adults consist of openness and non-judgmental communication from healthcare 
professionals. Purpose/aim: The aim of the study was to describe the young adults’ 
experiences of testing positive for Chlamydia trachomatis. 
Method: Two databases were used for this study. The searches resulted in 12 articles. 
The data analysis was conducted through a content analysis.  
Result: The results illustrate four themes: the worry of judgemental attitudes, the 
feeling of shame, the feeling of vulnerability and the experience of treatment from 
healthcare professionals. The young adults experienced shame and worry that their 
social identities would be threatened by a positive Chlamydia result. They felt 
discouraged to visit healthcare professionals if they acted judgementally and lacked 
good communication in their treatment.    
Conclusion: The feelings of worry and shame are apparent when young adults seek 
testing and partner notification. The importance of a good treatment from healthcare 
professionals have positive effects on young adults’ testing practices, and should be 
furthermore acknowledged in the nurse profession. 



 

 

Innehållsförteckning  

Inledning  .......................................................................................................  1  
Bakgrund  ......................................................................................................  1  
Klamydia  och  komplikationer  ....................................................................  1  
Smittspårning  ..............................................................................................  2  
Riskfaktorer  hos  unga  vuxna  ....................................................................  3  
Upplevelser  .................................................................................................  3  
Stigmatisering  .............................................................................................  4  
Teoretisk  referensram  –  Den  vårdande  relationen  ..................................  4  

Problemformulering  .................................................................................  5  
Syfte  ...............................................................................................  5  
Metod  .............................................................................................  5  
Datainsamling  .............................................................................................  5  
CINAHL  .....................................................................................................  6  
PubMed  .....................................................................................................  7  

Databearbetning  ..........................................................................................  7  
Forskningsetiska  överväganden  ...............................................................  8  

Resultat  .........................................................................................  8  
Oro  för  dömande  attityder  ..........................................................................  8  
Känsla  av  skam  ...........................................................................................  9  
Känsla  av  utsatthet  ...................................................................................  10  
Upplevelse  av  vårdpersonalens  bemötande  ..........................................  12  

Diskussion  ..................................................................................  13  
Metoddiskussion  .......................................................................................  13  
Resultatdiskussion  ...................................................................................  14  

Konklusion  och  implikation  .................................................................  17  
  

  
Referenser  

Bilagor  

Bilaga  A: Sökordsöversikt 
Bilaga  B: Sökhistorik 
Bilaga  C: Artikelöversikt 
 



 

 1 

Inledning  
Klamydiainfektion är en av de vanligaste sexuellt överförda infektioner (STI) i 
Sverige bland unga vuxna (Folkhälsomyndigheten, 2018a). Åldersspannet där 
klamydia uppstår mest frekvent för kvinnor är mellan 15-24 år och för män mellan 
20-29 år (Folkhälsomyndigheten, 2018a). Enligt Smittskyddslag (2004:168) är 
klamydia en smittspårningspliktig sjukdom där inträffade fall anmäls till 
smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten, då det klassas som en allmänfarlig 
sjukdom. Enligt Sharman et al. (2016) hade de 39 personer som haft en ny sexpartner 
under det senaste halvåret medfört att enbart 7 personer testat sig för klamydia. Detta 
tyder på att det kan finnas ett stort antal personer som inte testar sig (Sharman et al., 
2016). Därmed kan det finnas ett stort mörkertal när det kommer till antalet 
klamydiainfektioner (Sharman et al., 2016). Enligt Pillay et al. (2018) föreligger det 
olika faktorer som påverkar unga vuxnas upplevelser vid utredning av klamydia. Att 
få en STI-diagnos kan orsaka stigmatisering hos individer (Pillay et al., 2018). Vid 
utredning av klamydia kan stigmatisering påverka individer till att inte testa sig, samt 
avslöja eller anmäla partner vid smittspårningen vilket kan leda till återinfektion 
(Pillay et al., 2018). De vanligaste känslorna som uppstår kring smittspårningen är oro 
och rädsla (Pillay et al., 2018). Känslor såsom chock uppstår i relation till att få en 
positiv diagnos, samt en oro över relationerna påverkas negativt (Pillay et al., 2018). 
Det kan också förekomma en lättnad hos vissa individer såsom att infektionen hindras 
i god tid från att leda till komplikationer (Pillay et al., 2018 ). Eftersom klamydia 
fortfarande är en av de mest förekommande könssjukdomar i Sverige så är det aktuellt 
att beskriva unga vuxnas upplevelser av att testa positivt för klamydia, och öka 
vårdpersonalens förståelse för de negativa upplevelserna, som unga vuxna kan 
uppleva i vårdmötet, för att rätt ge rätt bemötande så att de unga vuxna känner 
trygghet att komma tillbaka till vården och testa sig i framtiden.  

 

Bakgrund  
Klamydia  och  komplikationer    
Enligt Folkhälsomyndigheten (2018b) är klamydia en sexuellt överförbar infektion 
som orsakas av bakterien Chlamydia trachomatis som smittar via oskyddat samlag, 
vanligast vaginalt eller analt. Infekterade områden kan vara ögon, ändtarm, och 
urinrör samt slida och livmoderhalsen hos kvinnan (Folkhälsomyndigheten, 2018b). 
Enligt Teng et al. (2015) är klamydia känt som en “smygande” infektion med en 
asymtomatisk bild, vilket gör infektionen svårare att upptäcka i god tid (Teng et al., 
2015). Klamydia kan leda till inflammation i urinröret som kan orsaka sveda och 
obehag vid tömning av urinblåsan om symtom förekommer (Folkhälsomyndigheten, 
2018b). Om klamydiainfektionen inte upptäcks i tid kan infektionen leda till svåra 
komplikationer med fortplantningsförmågan hos kvinnor (Teng et al., 2015). 
Äggledarna kan bli infekterade vilket kan leda till sterilitet (Folkhälsomyndigheten, 
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2018b). Hos män finns det även en ökad risk för sterilitet om klamydiainfektionen 
inte behandlas i tid då det kan leda till bitestikelinflammation (Folkhälsomyndigheten, 
2018b). Den sexuellt överförbara sjukdomen, Chlamydia trachomatis, behandlas med 
antibiotika (Folkhälsomyndigheten, 2018b). En tidig behandling med antibiotika kan 
minska risken för långvariga komplikationer och svårt lidande (Teng et al., 2015). 
Antibiotikabehandling kan däremot inte behandla de komplikationer som redan 
orsakats av klamydiainfektionen (Teng et al., 2015). 

Smittspårning  
Enligt Smittskyddslagen klassas klamydia som en allmänfarlig sjukdom (SOSFS  
2004:168). Definitionen av en allmänfarlig sjukdom är en smittsam överförbar 
sjukdom som kan leda till svårt lidande och långvarig sjukdom (SOSFS 2004:168). 
Att fastställa diagnosen klamydia sker vanligast med hjälp av ett urinprov eller sekret 
från urinröret (Folkhälsomyndigheten, 2018b). Provet kan även tas från svalg, ögon, 
och ändtarm, och från livmoderhalsen hos kvinnor (Folkhälsomyndigheten, 2018b). 
Allmänfarliga sjukdomar är en anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom 
vilket innebär att den person som har en klamydiainfektion är skyldig enligt lag att 
anmäla det så att smittspårning kan påbörjas (SOSFS 2004:168).  

Smittspårning innebär att hälso- och sjukvårdspersonal skall begära information om 
vem smittan kan tänkas komma ifrån och om fler misstänks vara smittade 
(Socialstyrelsen, 2008). Eftersom att klamydia klassas som en allmänfarlig sjukdom 
är det i enlighet med lagen att smittspåra (SOSFS 2004:168). Smittspårningen görs i 
första hand för den egna individens skull för att hitta infektionen och bota den i syfte 
att minska lidande för individen (Socialstyrelsen, 2008). Utöver individens hälsa, är 
smittspårningen betydande ur ett samhällsperspektiv för att minska smittspridningen 
hos befolkningen (Socialstyrelsen, 2008). Genom att arbeta preventivt kan 
smittspårningen resultera i att färre människor blir smittade, komplikationer kan 
undvikas för de redan smittade, samt identifiera smittade personer så dessa får 
behandling (Socialstyrelsen, 2008). 

Enligt Socialstyrelsen (2008) består smittspårningen av ett möte mellan hälso- och 
sjukvårdspersonalen (smittspåraren), och den person som är smittad. Hälso- och 
sjukvårdspersonal har en viktig roll i att respektera den smittade personens integritet 
under detta möte (Socialstyrelsen, 2008). Den klamydia-smittade personen är då 
skyldig enligt lag (SOSFS 2004:168) att uppge information till hälso- och 
sjukvårdspersonalen gällande tidigare sexpartners så att kallelse kan skickas till dessa 
för provtagning (Socialstyrelsen, 2008). Denna person behöver även uppge varifrån 
smittan misstänks komma ifrån och var den kan ha förts vidare (Socialstyrelsen, 
2008). Mötet mellan hälso- och sjukvårdspersonalen (smittspåraren) och den smittade 
personen är av yttersta vikt för att smittspårningen ska vara så framgångsrik som 
möjligt för båda parter (Socialstyrelsen, 2008). Hälso- och sjukvårdspersonal bör i 
enlighet med Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2005:23) förhålla sig till bra 
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samtalsmetodik under mötet, inte moralisera över den smittade personens värderingar, 
samt vara medveten om sina egna värderingar kring sexualitet, för att på bästa sätt 
skapa förtroende till personen under mötet. Detta möte är även ett tillfälle för hälso- 
och sjukvårdspersonal att stötta personen med att ge korrekt information om klamydia 
som stärker personens förändring mot säkrare sexbeteende i framtiden 
(Socialstyrelsen, 2008). Den smittade personen får möjlighet att kontakta sina tidigare 
sexpartners i smittspårningen, men om personen motsätter sig detta blir det 
smittspåraren som kontaktar dem istället vilket sker vanligast via brev och 
telefonsamtal (Socialstyrelsen, 2008).  

Riskfaktorer  hos  unga  vuxna  
Unga vuxna är den grupp som löper störst risk att smittas av könssjukdomar, och 
därmed gör dem till en riskgrupp (Hendershot et al., 2010). Enligt Ku et al. (2002) är 
oskyddat samlag hos unga vuxna en av de vanligaste riskfaktorer där 75% hade 
deltagit i oskyddat samlag. Många unga vuxna anser kondomer som omständligt och 
störande i det sexuella mötet vilket minskar användningen av dem (Takacs et al., 
2006). En annan riskfaktor för klamydia är att infektionen inte visade några symtom 
hos de flesta personer som testade positivt för klamydia (Ku et al., 2002; Ford et al., 
2004). En aspekt som influerar det sexuella beteendet hos unga vuxna är de personer 
som har ett risktänk kring klamydiainfektion jämfört med de personer som inte har det 
(Ford et al., 2004). Unga vuxna som har ett risktänk är mer belägna till att använda 
kondom och söka sig till hälso- och sjukvården om de misstänker att de har fått en 
könssjukdom (Ford et al., 2004). De personer som har oskyddat samlag, och inte 
misstänker könssjukdom, har mindre tendenser till att söka sjukvård för att testa sig 
(Ford et al., 2004). Alkohol är ytterligare en riskfaktor som påverkar unga vuxna i att 
glömma riskerna med oskyddat sex vilket resulterar i att kondomer uteblir (Takacs et 
al., 2006).  

Upplevelser  
I Armstrong (2003) framkommer att begreppet upplevelse översätts till engelskans 
experience där upplevelse definieras som en uppfattning av händelser via observation 
eller deltagande (Armstrong, 2003). En individs tidigare erfarenhet av händelser är en 
starkt påverkande faktor på hur reaktionen på en liknande situation kommer att bli 
(Armstrong, 2003). Ett bra möte inom vården kan därför ge bra förutsättningar för 
framtida möten likaså kan en dålig upplevelse av ett bemötande inom vården påverka 
framtida möten negativt (Armstrong, 2003). En specifik övertygelse av en upplevelse 
kan påverka hur individen hanterar en kommande likartad situation (Armstrong, 
2003). En individs upplevelse av en situation kan påverka andras upplevelser av 
situationen genom att exempelvis höra historier om upplevelser som kan påverka en 
icke inträffad upplevelse (Armstrong, 2003). I Duncan & Heart (1999) studie 
framkommer det att vårdpersonal är obekväma med att diskutera sexuell hälsa 
(Duncan & Heart, 1999). Vårdpersonal i öppenvården som inte är särskilt kompetenta 
inom ämnet har svårare för att diskutera klamydia (Duncan & Heart, 1999). 
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Vårdpersonal har en stor roll i att förändra samhällets syn på könssjukdomar vilket 
kräver att de har kompetens inom ämnet för att kunna bemöta unga vuxna på rätt sätt 
och diskutera deras sexuella hälsa (Duncan & Heart, 1999). 

Stigmatisering  
I Goffman (1990) beskrivs det hur samhället kategoriserar människor i 
förväntningskategorier utifrån den sociala identiteten en individ har. I den sociala 
identiteten ingår både personliga och strukturella egenskaper som kategoriseras 
(Goffman, 1990). Om en individ har en egenskap som är olik de andra egenskaperna i 
samma kategori, riskerar personen att bli utstött (Goffman, 1990). Däremot berör det 
inte alla oönskade egenskaper hos individen, utan enbart de egenskaper som inte 
stämmer överens med mönstret på hur en viss person bör vara (Goffman, 1990). När 
egenskaperna hos individen inte stämmer överens med den förväntade bilden så blir 
individen stämplad på ett sådant sätt som innebär stigma (Goffman, 1990). Stigma 
delas in i två kategorier: den existentiella stigmatiseringen, vilket innebär att personen 
inte kunde påverka eller kontrollera den grundläggande orsaken till stigmatiseringen 
och den uppnådda stigman, där den stigmatiserade själv bidragit till stigman 
(Goffman, 1990). 

Enligt Rossler (2016) är det förväntat att sjukvårdspersonal ska medföra trygghet, 
stöd och uppmuntran till patienter. Däremot finns det ett flertal dokumenterade fall 
där sjukvårdspersonal har varit skyldiga till stigmatisering gentemot patienter 
(Rossler, 2016). Stigmatiseringen syntes genom försumlighet, bristande i 
tystnadsplikten, skvaller, samt bristande stöd (Rossler, 2016). Detta beteende från 
hälso- och sjukvårdspersonal leder i sin tur till att människor undviker att söka upp 
sjukvården (Feyissa et al., 2019). Stigmatiseringen mot patienten sker även genom 
fördomar gentemot patientens sjukdom vilket leder till en känsla av utanförskap hos 
patienten (Feyissa et al., 2019). I Kangas et al. (2006) studie framkommer det att unga 
vuxna kvinnor kände stigmatisering i samband med att berätta för någon om både 
klamydiatestet och det positiva klamydiabeskedet (Kangas et al., 2006). Om de ville 
diskutera testet och resultatet med någon var det viktigt att denna personen var pålitlig 
(Kangas et al., 2006).  
 
 
Teoretisk  referensram  –  Den  vårdande  relationen  
Huvuddelarna i Halldórsdóttir (1996) teori belyser patientens perspektiv på mötet 
med sjuksköterskan genom bland annat metaforerna ”bron” och ”väggen”. Bron 
symboliserar bandet mellan sjuksköterskan och patienten genom öppenhet och en bra 
kommunikation som patienten uppfattar som ett omtänksamt möte. Bron symboliserar 
även vårdpersonalens balans mellan en intimitet och professionell distans gentemot 
patienten. Intimiteteten består av att vårdpersonalen har en omfattande information 
om patientens tillstånd för att bedriva god vård till patienten och samtidigt hålls en 
professionell distans där vårdgivaren har ett bekvämt avstånd till patienten när det 
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kommer till respekt och medkänsla. Den andra metaforen, väggen, symboliserar en 
negativ kommunikation där patienten får en känsla att vårdpersonalen inte bryr sig 
vilket gör att patienten inte litar på vårdpersonalen (Halldórsdóttir, 1996).  

I Halldórsdóttir (1996) teori beskrivs även begreppet ”uncaring” som vårdpersonalen 
inte bryr sig om patienten, varken som patient eller som person. Det medför att 
patienten uppfattar vårdpersonalen som ointresserad, okänslig och respektlös. 
Begreppet ”incompetence ” är ytterligare ett begrepp som lyfts fram i teorin där 
patienten känner att vårdgivaren inte har den kompetens som krävs. Exempelvis 
genom undermålig kommunikation, otillräcklig information och instruktion samt en 
bristande förståelse för patienten. Professionell vård innebär en blandning av 
kompetens, vårdande och omtänksamhet enligt. Sjuksköterskan kan använda 
kompetens som genom att bygga och stärka relationer, att vara öppen, närvarande och 
genuint bry sig om patienterna. Det innefattar även att vara moraliskt ansvarsfull, 
engagerad, hängiven, vara bekymrad samt intresserad av patienten som både en 
person och en patient (Halldórsdóttir, 1996). 
 

Problemformulering  
Klamydia är en av de vanligaste könssjukdomarna i Sverige. Negativa upplevelser av 
smittspårning med bristande bemötande från vårdpersonalen kan leda till att unga 
vuxna inte vill testa sig för klamydia. Konsekvensen kan bli ökade hälsorisker såsom 
återinfektioner som orsakar onödigt lidande hos personen. Det är av vikt att 
vårdbesöket och bemötandet från vårdpersonal känns så bra som möjligt för 
individen, så att fler vågar testa sig. Därför är det betydelsefullt att sätta fokus på unga 
vuxnas upplevelser inför smittspårning av klamydia.  
 
 
Syfte  
Syftet med studien var att beskriva unga vuxnas upplevelse av ett positivt 
klamydiabesked.  
 

Metod  
Denna litteraturstudie har genomförts i enlighet med Forsberg och Wengströms 
modell för litteraturöversikt för att uppnå litteraturstudiens syfte (Forsberg & 
Wengström, 2015).  

Datainsamling  
För att påbörja studien så diskuterades det i första hand vilket ämne som var intressant 
och aktuellt att lyfta fram ytterligare. Det vetenskapliga arkivet (DiVA) genomsöktes 
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för att säkerställa att studiens syfte inte uppkommit de senaste fem åren i högskolan i 
Halmstad. 

En övergripande databassökning utfördes som ett första steg för att nå en överblick 
över forskningsområdet och om det innehöll relevanta artiklar (Henricson, 2017). En 
problemformulering växte fram och därefter skapades ett syfte (Henricson, 2017). 
Den inledande informationssökningens sökord som valdes utifrån syftet i databaserna 
bestod av följande: chlamydia, chlamydia infection young adults, chlamydia testing 
young people, health, partner notification.. Dessa sökord har använts som både 
ämnesord och fritextord i kombination med varandra i en avancerad sökning 
(Henricson, 2017). Public Medline (PubMed) och Cumulative Index to Nursing 
Allied Health Literature (CINAHL) var de två databaserna som användes inför 
artikelsökningen för att få specifika träffar inom omvårdnad (Henricson, 2017). I 
urvalsprocessen lästes först samtliga titlar av sökningarna, sedan lästes abstrakt, och 
om det var fortsatt intressant till syftet så lästes hela artiklar som en systematisk 
genomgång av artiklarna (Forsberg & Wengström, 2015). Därefter granskades 
artiklarnas vetenskapliga kvalitet efter Carlson och Eimans granskningsmall (2003), 
som slutligen användes i resultatet. Samtliga artiklars vetenskapliga kvalitet 
graderades till I. 

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle handla om unga vuxnas upplevelser 
oavsett sexuell läggning, inför smittspårning av klamydia efter ett positivt 
klamydiabesked. Artiklarnas resultat skulle vara från de unga vuxnas perspektiv. 
Artiklar inom tidsramen 2010-2020 som var relevanta för studiens syfte inkluderades. 
De unga kvinnorna och männen i artiklarna skulle vara i ett åldersspann mellan 15-29 
år för att räknas som unga vuxna. Artiklarna inkluderade studier från alla länder men 
skulle vara skrivna på engelska. De utvalda artiklar med olika kvalitativa ansatser 
inkluderades även i litteraturstudien samt en kvantitativ ansats. Exklusionskriterier 
syftade till att avgränsa könssjukdomarna i artiklarna till enbart klamydia och därmed 
utesluta andra könssjukdomar. Artiklar med personer som enbart var äldre än 29 år 
valdes bort. För att bevara god vetenskaplig kvalitet i artiklarna så exkluderades 
artiklar lägre än grad III (Henricson, 2017). 

CINAHL  

I databasen CINAHL utfördes totalt två sökningar. Den inledande sökningen 
genomfördes med sökorden: ”Chlamydia infection” AND ”young adults” AND 
”health”. Där användes booleska operatorn AND för att smalna av sökningen 
ytterligare och kombinera sökorden (Forsberg & Wengström, 2015). Detta resulterade 
i 543 träffar, varav samtliga titlar lästes, 27 abstrakt lästes, 9 artiklar lästes och 
granskades, vilket slutligen gav 6 resultatartiklar från databasen CINAHL. Där 
hittades även en dubblett av resultatartikel som finns i PubMed. Den andra sökningen 
som gav resultat gjordes några dagar senare. De sökorden som gjordes bestod av: 
”Chlamydia” AND ”young people” som gav 162 träffar där samtliga titlar lästes, 76 
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abstrakt lästes men 1 artikel granskades vilket slutligen blev en resultatartikel. 
Sökningarna i CINAHL gav sammanlagt 7 resultatartiklar. Därefter gjordes resten av 
sökningarna i PubMed (Public Medline). 

PubMed  

I databasen PubMed utfördes ett flertal sökningar. Samtliga sökningar utfördes 
återigen med booleska operatorn AND för att smalna av sökningen för att avgränsa 
sökningen (Forsberg & Wengström, 2015). Den första sökningen med ämnesorden  
”Chlamydia” AND ”partner notification” AND ”young adults”. Denna avsmalnade 
sökning gav 4 träffar, varav 2 abstrakt lästes vilket ledde till att 1 artikel valdes ut och 
granskades med Carlson och Eimans (2003) granskningsmall till resultatet. I den 
andra sökningen så användes enbart två ämnesord ”Chlamydia AND partner 
notification” som gav 259 träffar istället för att utvidga sökningen. Av dessa lästes 12 
abstrakt, 4 artiklar granskades återigen av Carlson och Eimans (2003) 
granskningsmall, men 3 av dessa användes som resultatartiklar. Det framkom en 
dubblett även i denna sökningen. Sökningen ”Chlamydia testing” AND ”young 
people”, gav 57 träffar, varav 9 abstrakt lästes, 2 artiklar granskades och resulterade i 
ytterligare en resultatartikel. Totalt gav sökningarna i PubMed 5 resultatartiklar. 
 

Databearbetning  
Databearbetningen gjordes i enlighet med Forsberg och Wengström (2015) 
innehållsanalys i fem steg.  

Det första steget bestod av att samtliga resultatartiklar lästes igenom för en 
helhetssyn, några artiklar lästes igenom tillsammans och resten lästes igenom enskilt. 
En artikelöversikt sammanställdes även på samtliga artiklar i studien, både 
individuellt och gemensamt. I andra steget analyserades samtliga artiklars resultat 
ytterligare för att få en djupare inblick i artiklarnas resultatdel. Detta gjordes först 
individuellt, för att sedan påbörja granskningen av artiklarna tillsammans vilket 
gjordes upprepade gånger genom diskussioner. I det tredje steget urskildes teman till 
resultatet utifrån artiklarnas resultat. Det sammanställdes fyra teman: oro, skam, den 
sociala identiteten hotas och vikten av vårdpersonalens bemötande Tillsammans 
jämfördes artiklarna för att ta fram likheter och skillnader och kategoriserade dem i 
respektive tema (Forsberg & Wengström, 2015). I fjärde steget granskades samtliga 
resultatartiklar med hjälp av Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall (Carlson & 
Eiman, 2003). Samtliga artiklar nådde grad I. Slutligen delades innehållet in under 
respektive tema i det femte steget med stöd av underrubriker som sedan togs bort efter 
att röd tråd uppnåtts i innehållet (Forsberg & Wengström, 2015). 
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Forskningsetiska  överväganden  

Forskningsetiken finns till för att försvara människors värde samt rättigheter och 
därmed skydda deltagarna i en studie (Henricson, 2017). Etiken i en forskning bygger 
på en respekt till både deltagarna som väljer att medverka i studien och deltagarna 
som väljer att inte delta i studien (Henricson, 2017). Det är av stor vikt att deltagarnas 
självbestämmande och frihet respekteras (Henricson, 2017). För att göra studier med 
människor inblandade krävs det att forskarna följer de etiska krav och riktlinjer som 
finns. Det finns internationella och nationella riktlinjer och koder som ska följas 
(Henricson, 2017). En av de mest välkända koderna är Helsingforsdeklarationen som 
grundades först år 1964 (Sandman & Kjellström, 2013). Två huvuddelar som 
deklarationen lyfter fram är att studiens etik bör godkännas av oberoende personer, 
samt att forskningsetiken vilar på en balans mellan ny kunskap och deltagarnas hälsa 
(Sandman & Kjellström, 2013). Belmontrapporten som kom ut i USA år 1979 är 
ytterligare en kod som har stor betydelse för forskningsetiken med de tre etiska 
principerna: respekt för personen, göra gott-principen och rättviseprincipen (Sandman 
& Kjellström, 2013). Belmontrapporten fungerar även som vägledning när etiska 
problem uppstår (Sandman & Kjellström, 2013). 

Samtliga artiklar i studien har fått ett godkännande av en eller flera etiska kommittéer. 
Deltagarna i 12 artiklar har givit ett skriftligt eller muntligt samtycke om att vara med 
i stunden. I den sista artikeln fick deltagarna ett frågeformulär som de kunde välja att 
fylla i och skicka tillbaka. Eftersom de va frivilligt att fylla i frågeformuläret och 128 
av 151 deltagare valde att skicka tillbaka frågeformuläret där indirekt gav sitt 
samtycke. De 23 deltagarna som inte skickade tillbaka frågeformuläret har därmed 
valt att inte delta i studien. I Henricson (2017) beskrivs det även att ett formulär som 
fylls i och skickas tillbaka av deltagaren anses som ett bevis på att deltagaren 
samtyckt till deltagandet (Henricson, 2017). 
 

Resultat  
I resultatet belyses 12 vetenskapliga artiklar. Av artiklarna är 11 artiklar med 
kvalitativ ansats och en med kvantitativ ansats. Samtliga artiklar är skrivna på 
engelska. Av artiklarna så är två från Irland, fyra från Storbritannien, tre från 
Australien, en från Nederländerna och två från Sverige. I studierna ingår alltifrån 17 
deltagare till 30, 40, och 55 deltagare per studie. Resultatet är uppdelat i 4 teman: oro, 
skam, den sociala identiteten hotas, vikten av vårdpersonalens bemötande, för att 
tydliggöra resultatet. 
 

Oro  för  dömande  attityder  

Biliardi et al. (2010) beskriver att av de unga vuxna som var med i studien så hade 
98% fått rådet av läkare eller sjuksköterska att kontakta sina tidigare partners gällande 
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det positiva klamydiabeskedet. De unga vuxna upplevde en oro kring deras identitet 
(Balfe et al., 2010b; Theunissen et al., 2015). Att informera sin nuvarande partner om 
ett positivt klamydiabesked kan påverka bilden som vissa unga vuxna tjejer byggt upp 
för sin partner om att de är “bra” tjejer (Balfe et al., 2010b). De uttrycker även att de 
hade varit mer oroliga över riskerna med oskyddat samlag om det gällde någon de 
hade känslor för, jämfört med en person från en engångsföreteelse (Ekstrand et al., 
2011). Enligt Hogan et al. (2010) upplever unga vuxna en rädsla efter provtagningen. 
De var oroliga över att få ett positivt besked, och hur de ska berätta för tidigare 
partners om beskedet (Hogan et al., 2010). Efter testningen så kände unga vuxna en 
oro över testets resultat, och om de kommer få långvariga komplikationer av 
klamydiainfektionen (Nielsen et al., 2017).  

Vidare beskriver Biliardi et al. (2010) att över hälften av de unga personerna upplever 
att reaktionen blev bättre än förväntat när de gav klamydiabeskedet (Biliardi et al., 
2010). Däremot fanns det några unga vuxna som hade upplevt fysisk eller psykisk 
misshandel efter att de hade meddelat beskedet till sina partners (Biliardi et al., 2010). 
De unga vuxna kände oro under smittspårningen när de skulle uppge tidigare partners 
(Nielsen et al., 2017). De kände att det går att klura ut vem som smittspårat även om 
smittspårningen är anonym (Nielsen et al., 2017). De var oroliga över att de riskerade 
att deras tidigare partners skulle berätta för andra utomstående att personen hade testat 
positivt för klamydia (Balfe et al., 2010b). I Temple-Smith et al. (2010) framkommer 
det att unga kvinnor kände oro av att förlora alla vänner om de fick veta om att hon 
hade klamydia (Temple-Smith et al. 2010). De uttrycker även att det är självklart att 
de ska informera sina sexpartners själva om resultatet, däremot skulle de aldrig berätta 
för någon annan utanför den inre cirkeln på grund av oro för stigmatiserande 
reaktioner (Theunissen et al., 2015). 

I en studie beskriver Balfe et al. (2010a) att unga vuxna lade vikt på själva stället där 
de skulle ta provtagning för klamydia. De upplever att sådana platser som förknippas 
med STI var ett hot mot deras identitet som normala människor, och uttrycker en oro 
över andra människors syn på dem som personer (Balfe et al., 2010a). De unga vuxna 
ansåg att andra kommer tycka att det är något fel på dem, och kommer bli stämplade 
som slampor för att de besöker STI-mottagningar (Balfe et al., 2010a). 

I studien av Theunissen et al. (2015) så hade 7 av 25 personer testat positivt för 
klamydia. Dessa personer hade upplevt stigmatisering i samband med ett positivt 
besked men även resterande personer med negativt besked upplevde också känslor av 
stigmatisering (Theunissen et al., 2015). Dessa känslor som uppstod beskrevs komma 
ifrån andra personers fördomar och reaktioner gentemot personer som testat sig 
tidigare för könssjukdomar (Theunissen et al., 2015). 
 

Känsla  av  skam  

Enligt Booth et al. (2013) är det gemensamt för både unga kvinnor och män att känna 
skam av att testa sig för klamydia (Booth et al., 2013). I Jones et al. (2017) studie 
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känner unga vuxna skam av att erbjudas klamydiatester där det känns öppet och folk 
kan höra (Jones et al., 2017). Enligt Nielsen et al. (2017) uttrycker de unga känslan av 
skam redan i väntrummet på ungdomsmottagningen, och möjligheten att möta någon 
de kände i väntrummet skulle förvärra skammen (Nielsen et al., 2017). I Theunissen 
et al. (2015) studie framkommer det att de unga vuxna kände skam när de fick ett 
positivt klamydiabesked och hade även skuldkänslor att de inte varit mer ansvarsfulla 
med att skydda sig (Theunissen et al., 2015). En person i studien beskriver en känsla 
av skam över att ha fått klamydia och för att personen inte skött sig bättre (Theunissen 
et al., 2015). Att sprida klamydia vidare och på så sätt infektera någon annan ansågs 
vara värre än att själv bli infekterad enligt de unga vuxna i studien (Nielsen et al., 
2017). Detta berodde även på hur väl de unga vuxna kände personen som blev smittad 
och om de hade smittat en person de inte kände väl så upplevde de inte lika mycket 
skam (Nielsen et al., 2017). Vidare beskriver Temple-Smith et al. (2010) att unga 
vuxna kände skam av att ha sprida vidare klamydia till någon annan (Temple-Smith et 
al., 2010). Känslan av skam i relation till positivt klamydiabesked berodde främst på 
tidigare stigmatiserande reaktioner från andra personer i sin nära omgivning 
(Theunissen et al., 2015). Det framkommer även att det är unga vuxna kvinnor som 
inte har kontaktat alla sina tidigare partners gällande klamydiabeskedet då de känner 
skam inför detta (Biliardi et al., 2010). Män som har sex med män har inte heller 
kontaktat alla sina partners eftersom de också känner skam, jämfört med 
heterosexuella män som har meddelat samtliga partners om klamydiabeskedet 
(Biliardi et al., 2010). I Jones et al. (2017) studie framkommer det att unga vuxna 
kände skam i mötet med läkare där de var oroliga att bli dömda av vårdpersonal 
(Jones et al., 2017). 

Reaktionen över ett positivt klamydiabesked var gemensamt för både kvinnor och 
män där de fick känslan av att vara smutsig, billig och kände självhat (Temple-Smith 
et al., 2010). 
 

Känsla  av  utsatthet  

I Richardson et al. (2010) studie framkommer det att de unga vuxna associerar 
klamydia med ansvarslöst beteende där personer som fått klamydia har haft många 
sexuella partners och inte använder kondom. De unga vuxna i studien som var icke-
smittade beskrev att de undvek personer som hade klamydia, och ansåg att personer 
som går iväg för att testa sig implicerar att de kan ha klamydia och är den typen av 
person som har många engångsligg och partners vilket leder till att unga vuxna känner 
sig utsatta av dessa fördomar (Richardson et al., 2010). 

“...people see it as you’re sleeping around with lots and lots of individuals...a lot of 
people might have issue like bullying and stuff...taking a test in front of people....then 
they’re all gonna think you’re a slag...and I’m trying not to have that image…” 
(Richardson et al., 2010, s. 188). 
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Unga vuxna drog sig för att testa sig då de var generade över tanken att folk skulle få 
veta om det, eller tanken om att testet kan visa positivt och att känslan av utsatthet 
blev ett hinder från att testa sig för klamydia (Booth et al., 2013; Richardson et al., 
2010). I Booth et al. (2013) studie beskriver unga personer fördelen med att testa sig 
för klamydia som ett kvitto på deras sexuella hälsa, medan vissa tycker att testet var 
tidskrävande och pinsamt (Booth et al., 2013). Temple-Smith et al. (2010) beskriver 
att en del personer kände lättnad att få en diagnos som var enkel att behandla, medan 
vissa unga kvinnor upplevde en chock över att få diagnosen (Temple-Smith et al., 
2010).  

Booth et al. (2013) beskriver att unga kvinnor och män vill ha mer varierande platser 
att kunna testa sig på och att en sådan möjlighet skulle minska känslan av utsatthet 
(Booth et al., 2013). De upplevde även att de hellre hade gått och testat sig på platser 
som var mer diskreta och privata då de kände att allmänna mottagningar som erbjöd 
klamydiatestning var alldeles för offentliga där unga vuxna exponerades för fördomar 
vilket ökade känslan av utsatthet (Balfe et al., 2010a). De unga vuxna kände sig 
utsatta över tanken att folk skulle höra eller se att de skulle testa sig för klamydia i 
STI-kliniker, men värst kände de att det skulle vara folk de kände personligen som 
vittnade om detta (Balfe et al., 2010a; Jones et al., 2017). Booth et al. (2013) 
beskriver att unga kvinnor och män hindras från att testa sig på grund av tanken att 
någon skulle få reda på det (Booth et al., 2013). Andra unga vuxna uttrycker att att 
STI-kliniker ska vara belägna på sjukhuset då det finns massor med människor som 
går in och ut ur sjukhuset och på så sätt märks det inte vilken klinik som besöks vilket 
innebär att de kunde undvika känslan av utsatthet på allmänna platser (Balfe et al., 
2010a). Unga kvinnor kände oro över att bli betraktad som en sjukdom om andra 
personer fick reda på att de hade klamydia vilket ökade känslan av utsatthet hos de 
smittade unga vuxna (Temple-Smith et al., 2010). Att ta klamydia-testet hemma var 
för många unga vuxna en intressant idé, men även där hemma blir de utsatta om 
föräldrar eller syskon skulle hitta testet och avslöja dem (Balfe et al., 2010a). Booth et 
al. (2013) beskriver att unga kvinnor kände sig mer utsatta över att berätta för sina 
pappor om klamydiatestet, och likaså kände unga män utsatthet att berätta för sina 
mammor (Booth et al., 2013). Medan i Jones et al. (2017) studie framkommer det att 
unga vuxna var öppna med att testa sig inför familj och vänner.  

Unga vuxna kände att ett positivt klamydiabesked påverkade deras karaktär negativt 
(Temple-Smith et al., 2010). De unga vuxna i studien som testade positivt för 
klamydia var beredda på att anklaga och skylla på sina partners för att ha smittat dem 
då de kände sig utsatta av det positiva klamydiabeskedet (Balfe et al., 2010b). 
Anledningen var att skydda den egna identiteten från att påverkas negativt av det 
positiva klamydiabeskedet (Balfe et al., 2010b). På så sätt skapas en stigmatiserande 
överföring från den smittade personen till partnern (Balfe et al., 2010b). Unga vuxna 
försökte även minska på känslan av utsatthet genom att meddela sina partners själva 
gällande klamydiabeskedet, än att smittspåra med vårdpersonalen (Temple-Smith et 
al., 2010). När resultatet väl mottogs framkom det att de unga vuxna enbart skulle 
visa det positiva resultatet till en inre cirkel av nära familj och vänner som var 
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pålitliga för att minska på känslan av utsatthet (Theunissen et al., 2015).  
 
 
Upplevelse  av  vårdpersonalens  bemötande  

Enligt Hogan et al. (2010) känner unga vuxna att hälso- och sjukvårdspersonal som 
inte var dömande var en avgörande egenskap som underlättade 
smittspårningsprocessen (Hogan et al., 2010). De flesta unga kvinnor ville erbjudas 
klamydia screening av yngre kvinnlig personal, som antingen var läkare eller 
sjuksköterska (Hogan et al., 2010). De anser att yngre kvinnlig personal skulle ha 
större förmåga att känna empati för de unga vuxna och att de även skulle ha större 
förståelse för deras identitetsproblem relaterat till screening av klamydia (Balfe et al., 
2010b; Hogan et al., 2010). Vidare beskriver Jones et al. (2017) att en del unga 
personer tycker det var mer bekvämt att prata med en sjuksköterska för att det oftast 
är sjuksköterskor de träffar när de ska hämta ut preventivmedel (Jones et al., 2017). 
Andra unga vuxna känner att det var betryggande att prata med en sjuksköterska som 
hade samma kön som de själva (Jones et al., 2017). I Hogan et al. (2010) studie 
uttrycker unga vuxna att sjuksköterskans karaktäristika spelade en roll i 
smittspårningen, exempelvis att en yngre kvinnlig sjuksköterska kändes mer 
betryggande för att hon kändes närmare verkligheten och kunde associera sig bättre 
med de yngre. Andra unga föredrog en äldre sjuksköterska för att hon kändes mer 
erfaren (Hogan et al., 2010). Unga vuxna upplever också att mötet med läkare eller 
sjuksköterska kändes påskyndat där det inte fanns tid för att prata ut (Hogan et al., 
2010).  

Enligt Balfe et al. (2010a) betraktar unga kvinnor hälso- och sjukvårdspersonalen som 
en publik snarare än som ett vårdteam, och behövde hålla uppe fasaden som “bra 
tjejer” inför dem även fast vårdpersonalen jobbade för att upprätthålla tystnadsplikten 
och skydda de ungas identiteter (Balfe et al., 2010a). Många unga vuxna personer 
känner att det var jobbigt med familjeläkare då de växt upp med samma läkare och 
haft rollen som oskyldiga och maktlösa inför samma familjeläkare, medan läkaren 
setts som en dömande myndighetsperson med makt (Balfe et al., 2010a). De unga 
vuxna som bodde ute på landet beskrev även att det sociala nätverket på landet var 
mindre och att det var enklare för vårdpersonal att känna till vilka personer som har 
testat sig, genom att läkaren lämnar vidare pappersarbetet till sjuksköterskor och 
sekreterare som kan vara vän till någon som potentiellt kan sprida vidare 
informationen (Balfe et al., 2010a).  

I Nielsen et al. (2017) studie framkom positiva upplevelser hos unga vuxna när de var 
på ungdomsmottagningen. De kände ingen skam inför vårdpersonalen när de skulle 
testa sig, och kände sig varmt välkomna (Nielsen et al., 2017). De unga vuxna 
uttryckte sig positivt om att ungdomsmottagningen var lättillgänglig med flexibla 
öppettider, samt underlättade att det var kostnadsfritt (Nielsen et al., 2017). Vissa 
unga vuxna kände däremot att det inte hade varit värt att ha oskyddat samlag om testet 
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skulle kosta pengar, medan andra upplevde att färre människor skulle testat sig om det 
kostade pengar, och skulle resulterat i fler infektioner (Nielsen et al., 2017). 

 

Diskussion  
Metoddiskussion  

Henricson (2017) nämner att en ökad pålitlighet i studien påvisas om det finns en 
tydligt beskriven förförståelse kring ämnet. Det har funnits en förförståelse kring 
ämnet innan litteraturstudien påbörjades och under studiens gång har förståelsen för 
ämnet ökat ytterligare och kan därmed anses som en styrka i studien. Enligt 
Henricson (2017) så ökar även bekräftelsebarheten om andra personer har granskat 
studiens innehåll, och detta har då har genomförts till studiens fördel där andra 
studenter och handledare har granskat studiens innehåll vilket stärkt studiens 
bekräftelsebarhet. Bekräftelsebarheten i studien har även stärkts genom ett objektivt 
och neutralt förhållningssätt under litteraturstudiens gång (Henricson, 2017). 

Artikelsökningarna genomfördes i CINAHL och PubMed som Forsberg & 
Wengström (2015) rekommenderar främst vid omvårdnadsforskning vilket är 
lämpligt för litteraturstudiens syfte. Artikelsökningarna utfördes i enbart två databaser 
vilket kan anses som en svaghet i studien eftersom det finns fler tillgängliga databaser 
som kan ha erbjudit fler relevanta artiklar till litteraturstudien. Eftersom de 
avancerade sökningarna med sökordskombinationer av ämnesord och fritext gav 
många relevanta artiklar till studiets syfte ansågs detta vara tillräckligt för att få fram 
relevanta artiklar Att däremot enbart använda fritextord hade gett ospecificerade och 
breda sökningar där relevanta artiklar enkelt hade missats och ämnesspecifika sökord 
är alltid att föredra för att få fram avsmalnade relevanta artiklar. Där användes även 
booleska operatorn ”AND” för att avgränsa och smalna av ytterligare för att få fram 
specifika träffar vilket är fördelaktigt för att kunna svara på syftet (Henricson, 2017). I 
de sökningar som genomfördes i databaserna kunde även vissa dubbletter av 
resultatartiklarna uppkomma. Detta stödjer de utvalda sökorden relaterat till ämnet. 
Liknande sökord användes i såväl CINAHL som PubMed för att genomföra 
systematiska sökningar, vilket också stärker trovärdigheten. Trovärdigheten anses 
även öka om det finns utomstående personer, ”kritiska vänner”, som kan granska 
innehållet i studien (Henricson, 2017). Detta har återigen gjorts av handledare och 
studenter, vilket också ledde till att resultatet blev tydligare för författarna, vilket 
därmed ökat trovärdigheten ytterligare. Några av resultatartiklarna är skrivna av 
samma författare, men olika medförfattare vilket kan påverka resultatets trovärdighet 
då en och samma författare är begränsad till sin egna synvinkel (Henricson, 2017). 

Sökningarna resulterade i 12 artiklar. Av de 12 artiklar som sökningen gav var 11 
stycken av kvalitativ ansats och en var av kvantitativ ansats. Detta stärker studiens 
syfte om unga vuxnas upplevelser vilket genomsyras främst genom kvalitativ design, 
och den kvantitativa artikeln bidrar med statistik som stärker litteraturstudiens resultat 
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ytterligare (Henricson, 2017). Samtliga kvalitativa artiklar som genomfördes med 
intervjuer ansågs vara fördelaktigt, eftersom syftet var att beskriva unga vuxnas 
upplevelser, och intervjuerna i artiklarna har fångat detta väl i resultatet (Henricson, 
2017). I resultatdelen har även citat från några kvalitativa artiklar tagits med för att 
lyfta fram resultatet ge djupet i de unga vuxnas upplevelser. Artiklarna som valdes ut 
till studien var inte äldre än 11 år. Det stora spannet på 11 år kan vara en svaghet 
eftersom sökningen gav få träffar som kunde svara på studiens syfte. Om sökningarna 
hade innehållit trunkeringar och fler booleska operatorer så hade de sökningarna 
kunnat leda till nyare artiklar. 

Av resultatartiklarna kommer två kommer från Irland, fyra från Storbritannien, tre 
från Australien, en från Nederländerna och två från Sverige vilket breddar 
perspektivet ytterligare. Att de kommer från olika länder kan däremot innebära att de 
inte är fullt överförbara till svenska vårdens kontext vilket kan vara en nackdel. Men 
efter att två artiklar från Sverige lagts till i studien så har överförbarheten till svenska 
vårdens kontext förstärkts. I linje med Henricson (2017) går resultatet även att föra 
över på andra grupper eftersom att resultatartiklarna inkluderar personer med olika 
sexuella läggningar (Henricson, 2017). 

Den vetenskapliga kvalitén på artiklarna granskades med hjälp av Carlson och Eiman 
(2003) granskningsmall för vetenskapliga studier. Detta gjordes för att säkerställa 
artiklarnas kvalitet. Samtliga resultatartiklar granskades till grad I vilket är högsta 
nivån i granskningsmallen (Carlson & Eiman, 2003). Artiklar som nådde grad III 
exkluderades av skälet att bevara hög vetenskaplig kvalitet i studien. 
Resultatartiklarna granskades gemensamt vilket minskar risken för felaktig 
bedömning av artiklarnas kvalité, men däremot kan felaktig bedömning på kvalitén 
förekomma på grund av bristande erfarenhet av kvalitetsgranskning (Henricson, 
2017). 

 

Resultatdiskussion  
Syftet med studien var att beskriva unga vuxnas upplevelser av ett positivt 
klamydiabesked. I resultatet framkommer det att unga vuxna oroar sig för dömande 
attityder från omgivningen och vårdpersonalen vilket leder till att de känner sig 
utsatta i samhället och skäms av att testa sig för klamydia och kontakta tidigare 
partners. De unga vuxna upplever att det är väsentligt att vårdpersonalen inte är 
dömande under smittspårningen. Sjuksköterskor som var välkomnande och icke-
dömande var betryggande för unga vuxna när de skulle smittspåra vilket hjälper fler 
unga att våga testa sig. 

Resultatet i Balfe et al. (2010a) belyser att unga vuxna såg vårdpersonalen som en 
publik och inte som ett hjälpande team, vilket gjorde att de behövde hålla uppe en 
fasad som en ”bra tjej” inför vårdteamet för att undvika att bli stigmatiserade 
(Goffman, 1990). Halldórsdóttir (1996) nämner att ett omtänksamt bemötande består 
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av öppenhet och kommunikation för att bygga en bro till vårdtagaren vilket är 
nödvändigt för att ett vårdmöte ska bli så bra som möjligt (Halldórsdóttir, 1996). I 
studien Balfe & Brugha (2010) försökte de unga personerna porträttera sig själva på 
bästa sätt inför bekanta, familj och vänner för att kunna bibehålla fasaden som en “bra 
person” (Balfe & Brugha, 2010). Goffman (1990) beskriver att individers oönskade 
egenskaper som inte matchar resten av egenskaperna leder till att personen blir utstött 
och stigmatiserad (Goffman, 1990). De unga vuxna betraktade inte enbart vården som 
som en publik men även familj, vänner och bekanta ansågs vara en publik och att de 
unga vuxna försökte hålla en fasad för dem (Balfe & Brugha, 2010) för att inte bli 
stigmatiserade (Goffman, 1990). När de då avslöjades med att besöka STI-
mottagningar eller fick ett positivt klamydiabesked så hotades denna fasad som de 
byggt upp inför andra (publiken) genom att göra något som inte tillhör deras önskade 
fasad och blev utstötta från samhället och därmed stigmatiserade (Goffman, 1990; 
Balfe & Brugha, 2010). Likadant genomsyras det i resultatet där unga tjejer var rädda 
för att bli stigmatiserade när de skulle informera sin nuvarande partner om 
klamydiabeskedet för att inte förstöra bilden de byggt upp som ”bra tjejer” för 
partnern (Balfe et al., 2010b). Detta går även att koppla till resultatet i Balfe et al. 
(2010a) där det framkom att unga vuxna kände skam av att testa sig inför samma 
familjeläkare de gått till i flera år där läkaren byggt upp en bild av personen som en 
oskyldig individ, vilket förändras när personen fått ett positivt klamydiabesked och 
riskerar att läkaren stigmatiserar den unga personen. Även i studien Balfe & Brugha 
(2010) kände unga vuxna att det var obekvämt att diskutera om sexlivet och 
könssjukdomar med en manlig läkare och kände sig utsatta i den positionen. 

Wynn et al. (2019) beskriver att det finns många olika anledningar till att berätta för 
sin partner om ett positivt klamydiabesked, såsom att beskydda sin partners hälsa, att 
inte ljuga för sin partner, samt att hindra återinfektion av klamydia. I resultatet anser 
de unga vuxna att det var moraliskt rätt att meddela nuvarande partners om beskedet 
(Temple-Smith et al., 2010). Enligt Balfe & Brugha (2010) spelade känslor en stor 
roll om den unga personen valde att informera partnern eller ej. I resultatet framkom  
även att de unga vuxna som hade känslor för sin partner redan hade meddelat 
beskedet före smittspårningen med hälso- och sjukvårdspersonalen (Temple-Smith et 
al., 2010). I resultatet beskriver Theunissen et al. (2015) att sjuksköterskor var mer 
beskyddande över tjejer än killar då de ansåg att tjejer kan bli infertila av 
klamydiainfektionen, och på så vis hade en mer aktiv konversation med dem vilket 
bidrar till en positiv upplevelse av vårdmötet hos tjejer och ger förutsättningar till att 
nästa vårdmöte blir bra (Armstrong, 2003). Enligt Thenussen et al. (2014) anser 
sjuksköterskor att det var de unga vuxnas ansvar att kontakta nuvarande och tidigare 
partners, men att det var sjuksköterskans ansvar att övertyga dem till det (Theunissen 
et al., 2014). Däremot påtalar Socialstyrelsen (2008) att vårdpersonal har ett 
lagbindande ansvar att kontakta nuvarande eller tidigare partners om inte den smittade 
personen gör det själv. I resultatet framkommer det att unga vuxna ändå ville meddela 
beskedet själva och inte smittspåra med vårdpersonal (Temple-Smith et al., 2010). 
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Vårdpersonal har en viktig roll i smittspårningen för att hindra smittspridning i 
samhället (Socialstyrelsen, 2008). I resultatet framkommer det också att unga vuxna 
var oroliga när de skulle uppge namn på tidigare partners under smittspårningen, 
eftersom de ansåg att det var enkelt att klura ut vem det varit som smittspårat och 
därmed förstå vem klamydian misstänks komma ifrån, vilket röjer anonymiteten 
(Nielsen et al., 2017). Unga vuxna oroar sig för att bli stigmatiserade om samhället 
upptäcker att de har fått klamydia (Theunissen et al., 2015). I en studie enligt 
Theunissen et al. (2014) framkommer det att sjuksköterskor upplevde att den smittade 
personen kunde uppge opålitlig information under smittspårningen, såsom att inte ge 
en fullständig lista på antalet partners, för att det skulle framstå som socialt 
acceptabelt vilket var ett hinder i smittspårningen. Om unga vuxna inte uppgav alla 
som misstänks vara smittade på grund av oro över röjande anonymitet (Theunissen et 
al., 2014) så kan ökad risk för smittspridning av klamydia i samhället uppstå vilket 
orsakar lidande hos personer som inte kan identifiera sjukdomen och därmed inte kan 
få behandling (Socialstyrelsen, 2008). Detta kontrar Socialstyrelsens föreskrifter där 
smittspårning görs i första hand för att minska lidandet hos den smittade individen 
(Socialstyrelsen, 2008). 

Resultatet i Jones et al. (2015) framför att en del unga vuxna tyckte det var 
betryggande att prata med en sjuksköterska. I en studie av Lorch et al. (2015) 
framkommer sjuksköterskans roll och engagemang i klamydiatestning och 
smittspårning, samt påverkan sjuksköterskan har hos de unga vuxna. Många 
sjuksköterskor ansåg att deras engagemang hade fördelar för unga vuxna som kan 
leda till att fler vill testa sig, som i sin tur kan leda till fler behandlingar för klamydia 
(Lorch et al., 2015). Sjuksköterskorna ansågs vara mer tillgängliga än läkare vilket 
underlättade för personer att nå fram till dem och prata, och denna tillgänglighet 
kunde i sin tur leda till att fler personer testar sig (Lorch et al., 2015). Enligt en del av 
sjuksköterskorna hade unga vuxna lättare att kommunicera med en sjuksköterska än 
med läkare (Lorch et al., 2015). I resultatet illustreras även att vårdmötet underlättas 
om unga vuxna fick tala med sjuksköterskor som var av samma kön som de själva 
eller yngre (Balfe et al., 2010b; Hogan et al., 2010). Detta ses även i studien Balfe & 
Brugha (2010) där unga vuxna anser att yngre vårdpersonal lättare kan förstå deras 
känslor och att äldre vårdpersonal kändes mer dömande och konservativa. 

Bemötandet hos vårdpersonalen kan kopplas till teorin från Halldórsdóttir (1996), där 
bemötandet är i fokus. Ett omtänksamt bemötande från en sjuksköterska där 
metaforen bro mellan sjuksköterskan och personen är väsentlig då det symboliserar 
bandet i ett vårdmöte som innefattar öppenhet och kommunikation (Halldórsdóttir, 
1996). Den professionella vården beskrivs som en blandning av vårdande, kompetens 
och öppenhet där sjuksköterskan genuint bryr sig om personerna (Halldórsdóttir, 
1996). Ett bra bemötande från vårdpersonalen som innehåller dessa egenskaper kan 
leda till att unga vuxna inte känner skam när de ska testa sig (Nielsen et al., 2017). 
Vårdpersonal som brustit i bemötande synliggörs i studien Balfe & Brugha (2010) där 
unga vuxna kände förödmjukelse och förnedring av vårdpersonalen och ville inte gå 
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tillbaka för att ta testet (Balfe & Brugha, 2010). Det ses även i bakgrunden där 
Armstrong (2003) beskriver att ett en dålig upplevelse av bemötandet i vården kan 
påverka framtida möten negativt. Det framkommer också att unga vuxna lade stor 
värdering i vårdpersonal som inte var dömande under smittspårningen och 
underlättade för processen att ta vid (Hogan et al., 2010). Detta nämner även 
Armstrong (2003) i bakgrunden att ett bra bemötande från vården ger goda 
förutsättningar för framtida möten. Det räcker att unga vuxna hör om en annan 
individs dåliga upplevelse av vården för att undvika framtida möten (Armstrong, 
2003). Vårdpersonalens roll under smittspårningen ska vara i enlighet med 
Socialstyrelsens riktlinjer där personalen inte ska moralisera värderingar hos den 
smittade och ska ha ett respektfullt förhållningssätt gentemot den smittade personen 
(Socialstyrelsen, 2008). Detta är väsentligt för att arbeta preventivt för att minska 
smittspridningen, men också för att behandla personer med klamydia och på så vis 
minska lidande hos individen (Socialstyrelsen, 2008). 

Den mest framträdande upplevelsen i resultatet hos unga vuxna bestod av oron och 
skammen av att få ett positivt klamydiabesked och hur den sociala identiteten 
påverkas som leder till känslan av utsatthet (Balfe et al., 2010b; Temple-Smith et al., 
2010; Theunissen et al., 2015). Detta synliggörs även i studien Balfe & Brugha (2010) 
där unga vuxna höll klamydiabeskedet som en hemlighet från både familj och vänner 
för att undvika stigmatisering (Balfe & Brugha, 2010). De ville undvika spridande 
rykten för att bevara den positiva identiteten de byggt upp i samhället (Balfe & 
Brugha, 2010). Egenskaper som utgjorde den positiva identiteten bestod av moral, 
ansvar och renlighet (Balfe & Brugha, 2010). Unga vuxna ansåg att personer som 
infekterats av klamydia var sexuellt omoraliska och promiskuösa och att dessa 
egenskaper förstör den positiva identiteten och leder till känsla av utsatthet hos de 
smittade personerna vilket är stigmatiserande (Balfe & Brugha, 2010). När en individ 
har en egenskap som skiljer sig och är olik de andra kan personen bli stigmatiserad 
eftersom att de oönskade egenskaperna inte längre matchar mönstret om hur en 
individ brukade vara (Goffman, 1990). För att unga vuxna ska känna trygghet under 
vårdmötet behöver personalen vara kompetenta inom ämnet för att kunna diskutera 
med, kommunicera och förstå de unga vuxna (Halldórsdóttir, 1996). Vårdpersonal har 
en aktiv roll i att förändra synen på könssjukdomar och kan göra det genom rätt 
bemötande och kompetens (Duncan & Heart, 1999). 

 

Konklusion  och  implikation  

De främst förekommande upplevelserna hos unga vuxna var oro för dömande 
attityder, känsla av skam, känsla av utsatthet och upplevelse av vårdpersonalens 
bemötande av ett positivt klamydiabesked. Ett bra bemötande från vårdpersonalen vid 
ett positivt klamydiabesked och efterföljande smittspårning är väsentligt för att unga 
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vuxna ska känna trygghet. Om bemötandet brast hos vårdpersonalen så medförde det 
att unga vuxna inte ville ta del av undersökningar. 

Studien indikerar på att unga vuxnas upplevelser bör medvetandegöras inom 
sjuksköterskeprofessionen för att förbättra bemötandet från vården och minska 
stigmatiseringen kring ett positivt klamydiabesked och efterföljande smittspårnings 
process. 
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Tabell  1:  Sökordsöversikt  
 

 

Tabellen visar fritextord och ämnesord som användes i sökningarna. 

Sökord   PubMed   CINAHL  

Klamydia infektion  Chlamydia infection (MeSH) 

Unga vuxna Young adults (fritext) Young adults (fritext) 

Hälsa  Health (MeSH) 

Klamydia Chlamydia (fritext) Chlamydia (fritext) 

Unga vuxna Young people (MeSH) Young people (fritext) 

Partner meddelande Partner notification (fritext)  

Klamydiatestning Chlamydia testing (fritext)  
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  Tabell  2:  Sökhistorik  

 

Siffror inom parentes visar antal dubbletter av artiklarna. 

 

Datum   Databas Sökord/Limits/  
Boolska  operatorer 

Antal  
träffar 

Lästa  
abstrakt 

Granskade  
artiklar 

Resultat  
artiklar 

13/3-2020 CINAHL 
Chlamydia infection (MeSH) AND 
young adults AND Health (MeSH) 543 27 9 6(1) 

20/3-2020 PubMed 
Chlamydia AND partner 
notification AND young adults 4 2 1 1 

22/3-2020 PubMed 
Chlamydia AND partner 
notification 259 12 4 3(1) 

24/3-2020 CINAHL 
Chlamydia AND Young people 
(MeSH) 162 76 1 1(3) 

28/-3-2020 PubMed 
Chlamydia testing AND young 
people (MeSH) 57 9 2 1 
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Tabell  3:  Artikelöversikt  
Artikel  1  

 

 

Referens   Balfe, M., Brugha, R., O’Connell, E., McGee, H., & O’Donovan, D. (2010). Where do young 
Irish women want Chlamydia-screening services to be set up? A qualitative study employing 
Goffman's impression management framework. Health & Place, 16(1), 16-24. 

Land    
Databas  

Irland 
CINAHL 

Syfte   Syftet var att identifiera och utforska var unga kvinnor ville att screeningtjänster skulle vara 
belägna och varför. Inställningar och eventuella skillnader i platspreferenser relaterade till 
kvinnornas olika egenskaper i studien.   

Metod:    
Design  

Kvalitativ metod.  
Fenomenologisk design. 

Urval   Unga vuxna mellan 18-29 år som inte tidigare hade deltagit i ett test för STI.  

Datainsamling   Datainsamlingen gjordes via intervjuer personligen och via telefon. 35 intervjuer genomfördes 
med en genomsnittlig längd på 60 minuter.   

Dataanalys   Intervjuerna transkriberades, kodades och analyserades tematiskt.  

Bortfall   Inga angivna.  

Slutsats   Studien tyder på att när ungdomar får möjlighet att diskutera faktorer som underlättar eller 
försvårar för att de göra en STI screening framkommer det identitetsfrågor och 
infrastrukturproblem.   

Vetenskaplig    
kvalitet  

Grad (1) Carlson och Eimans (2003) granskningsmall för studier med kvalitativ design. 
Studien fick godkännande av fyra olika etiska kommittéer.  
Försäkringar om anonymitet och tystnadsplikt och informerades och fick muntligt ange sitt 
samtycke till att delta i intervjun. 
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Artikel  2  

  

  

Referens   Balfe, M., Brugha, R., O'Donovan, D., O'Connell, E., & Vaughan, D. (2010). Young women's 
decisions to accept chlamydia screening: influences of stigma and doctor-patient interactions. 
BMC public health, 10(1), 425.  
 

Land    
Databas  

Dublin- och Galway-regionerna i Irland 
CINAHL 

Syfte   Syftet var att identifiera och utforska hur unga kvinnor skulle känna om de erbjudas att bli 
testade för klamydia, hur och vem de skulle vilja bli erbjuden screening av och vilka faktorer 
som kan påverka unga kvinnors inställningar för partner anmälan vid ett klamydia besked.  

Metod:    
Design  

Kvalitativ metod.  
Fenomenologisk design. 

Urval   35 kvinnor mellan 18 och 23 år var med i studien. 

Datainsamling   Rekryteringsbroschyrer till unga vuxna delades ut i olika kliniker. De personer som var 
intresserade av att delta i studien hörde av sig. Datainsamlingen genomfördes via 
semistrukturerade intervjuer.  

Dataanalys   Varje intervju lästes och kodades av den första, andra och tredje författaren. En medicinsk 
sekreterare transkriberade intervjuerna när de slutfördes, nyckelord och teman hittades och 
kategoriseras. 

Bortfall   40 kvinnor och två män var intresserade av att delta i studien, fyra kvinnor lämnade studien och 
de två männen uteslöts för att studien valde att fokusera på kvinnornas perspektiv. 

Slutsats   Klamydiascreening, behandling och partner anmälan behöver bli mer normaliserat och 
destigmatiserat för att bli mer accepterade av unga kvinnor. Sjukvårdspersonal bör se över hur de 
integrerar med unga vuxna vid en klamydia utredning och vid ett positivt klamydia besked. 
Sjukvårdspersonal bör även understryka hälsofördelarna med screening. Stöd vid partner 
anmälan bör erbjudas till de unga vuxna som testar positivt för klamydia.  

Vetenskaplig    
kvalitet  

Grad (1) enligt Carlson och Eimans (2003) granskningsmall för studier med kvalitativ design 
Etiskt godkännande för studien erhölls från institutional ethics committees. 
Deltagarna fick ta emot ett presentkort på trettio euro som kompensation för deras tid. 
Skriftligt eller muntligt medgivande gavs. 
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Artikel  3  

 

 

Referens   Bilardi J,  Fairley CK,  Hopkins CA, et al. Experiences and outcomes of partner notification 
among men and women recently diagnosed with chlamydia and their views on innovative 
resources aimed at improving notification rates, Sex Transm Dis, 2010, vol. 37 (pg. 253-8) 

Land    
Databas  

Australien 
PubMed 

Syfte   Syftet med studien var att avgöra vilka stöd som kan vara till bäst hjälp när det kommer till att 
klamydia infekterade individer ska anmäla sina partners.  

Metod:    
Design  

Kvantitativ.  
Enkäter. 

Urval   Individer som var 16 år och äldre, som nyligen blivit diagnostiserade med klamydia och som 
kunde engelska.  

Datainsamling   Datainsamlingen gjordes via telefon med hjälp av frågor som var kopplade till ämnet.  

Dataanalys   Dataanalysen genomfördes med SPSS version 17.0 och chi-kvadrat-testet användes för att 
analysera och kategoriska datna. Öppna svar analyserades tematiskt och kategoriseras vid behov.  

Bortfall   Inga angivna. 

Slutsats   Tillgängligheten för individuella resurser kan bidra till att förbättra partner anmälan för 
klamydia. 

Vetenskaplig    
kvalitet  

Grad (1) enligt Carlson och Eimans (2003) granskningsmall för studier med kvalitativ design.  
Muntligt samtycke från deltagarna i studien gavs. Etiskt godkännande för denna studie gavs av 
Human Research Ethics Committee vid University of Melbourne. 
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Artikel  4  

 

 

Referens   Booth, A. R., Harris, P. R., Goyder, E., & Norman, P. (2013). Beliefs about chlamydia testing 
amongst young people living in relatively deprived areas. Journal of Public Health, 35(2), 213-22 

Land    
Databas  

Storbritannien.  
CINAHL 

Syfte   Syftet med studien var att använda teorin om planned behaviour (TPB) för att utforska 
trosuppfattningar om klamydiatestning av unga personer som bor i en nordlig stad i England.  

Metod:    
Design  

Kvalitativ.  
Fenomenologi.  

Urval   Deltagare mellan 16- 24 år med olika etniska bakgrunder.  

Datainsamling   Datainsamlingen gjordes med hjälp av ett frågeformulär.  

Dataanalys   Svaren på frågeformulären lades in digitalt till en kvalitativ dataanalys programvara, NVivo 8. 
Svaren analyserades till relevanta kategorier och kodades som olika teman inom kategorierna.   

Bortfall   Av de 151 personer som bjöds in till att svara på frågeformulären valde 128 personer att fylla i 
formulären.  

Slutsats   Studien tyder på att den bästa vägen för att öka antal klamydiatester i en riskgrupp inte är att öka 
medvetenheten om klamydia som ett allvarligt sexuellt hälsoproblem. Ett alternativ kan istället 
vara att främja klamydiatestning som en potentiell försäkran. Det är av vikt att minimera  
 uppfattningen om negativa känslor och socialt ogillande relaterat till klamydiatestning. 
Samtidigt som det är av vikt att lyfta det positiva, lugnandet i klamydiatestning.  

Vetenskaplig    
kvalitet  

Grad (1) enligt Carlson och Eimans (2003) granskningsmall för studier med kvalitativ design, 
Etiskt godkännande gavs av en forskningsetisk kommitté.  
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Artikel  5  

 

 

Referens   Ekstrand, M., Tydén, T., & Larsson, M. (2011). Exposing oneself and one's partner to sexual 
risk-taking as perceived by young Swedish men who requested a Chlamydia test. The European 
Journal of Contraception & Reproductive Health Care, 16(2), 100-107. 

Land    
Databas  

Sverige- Uppsala  
CINAHL 

Syfte   Syftet med studien var att få mer förståelse för hur unga svenska män uppfattar risker kopplade 
till 
oskyddat sex, med fokus på klamydiainfektion och oavsiktlig graviditet.  

Metod:    
Design  

Kvalitativ.  
Fenomenologisk. 

Urval   Urvalet bestod av unga män mellan 16-20 år som bad om att bli testade för klamydia i en klinik i 
Uppsala.  

Datainsamling   Datainsamlingen gjordes med hjälp av semistrukturerade intervjuer som varade mellan,  25 - 60 
minuter. Intervjuerna genomfördes mellan Maj och September 2007.  

Dataanalys   Uppgifterna från intervjuerna analyserades med en kvalitativ innehållsanalys och kategoriseras 
till huvud och underkategorier.  

Bortfall   Bortfallet var 7 personer.  

Slutsats   Studien tyder på att de unga männen inte oroar sig om riskerna vid oskyddat sex.  
Fler ansträngningar  behövs för att minska risken för en dålig sexuell hälsa samt för att öka deras 
ansvar, medvetenhet och konsekvenser vid oskyddat sex.  

Vetenskaplig    
kvalitet  

Grad (1) enligt Carlson och Eimans (2003) granskningsmall för studier med kvalitativ design.  
Studien godkändes av medical research etiska kommittee från Uppsalas universitet. Skriftligt 
samtycke gavs och information om att deltagarna fick dra sig ur när de ville.  
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Artikel  6  

 

 

Referens   Hogan, A. H., Howell-Jones, R. S., Pottinger, E., Wallace, L. M., & McNulty, C. A. (2010). "... 
they should be offering it": a qualitative study to investigate young peoples' attitudes towards 
chlamydia screening in GP surgeries. BMC Public Health, 10(1), 616.  

Land    
Databas  

Storbritannien. 
CINAHL 

Syfte   Syftet med studien var att fastställa unga vuxnas attityder när de erbjöds klamydia screening, 
samt fastställa vilka åtgärder som krävs för att effektivisera NCSP ytterligare. 

Metod:    
Design  

Kvalitativ metod. 
Fenomenologisk design. 

Urval   I studien deltog 36 deltagare bestående av 9 män och 27 kvinnor i ålder 15-24 år. De rekryterades 
från 6 olika sjukvårdsmottagningar i Storbritannien. 

Datainsamling   36 semi-strukturerade intervjuer med öppna frågor samlades in från 6 olika 
sjukvårdsmottagningar i London, Wirral och Middlesex 2007-2008. Intervjufrågorna utgick efter 
Theory of Planned Behavior-modellen (TPB-modellen).  

Dataanalys   Samtliga intervjuer spelades in, transkriberades ord för ord, och lästes igenom. Teman 
identifierades och kodades i relation till det centrala ämnet. Man utgick även från kön, ålder, 
vilken erfarenhet av screening respektive deltagare hade, och om sjukvårdsmottagningen hade 
höga eller låga flöden av klamydia screenings. 

Bortfall   Ej angivet.  

Slutsats   Studien visar att unga vuxna kommer att gå med på att testa sig för klamydia om screening 
erbjuds i sjukvårdsmottagningar. Unga vuxna personer ansåg att det är lättare när hälso- och 
sjukvårdspersonal erbjöd screening än att de ska be om det. Unga vuxna betonade att hälso- och 
sjukvårdspersonalen bör ha ett icke-dömande förhållningssätt i screeningen. 

Vetenskaplig    
kvalitet  

Grad (1) enligt Carlson och Eimans (2003) granskningsmall för studier med kvalitativ design. 
Etiskt samtycke för studien godkändes av Scotland A Research Ethics Comittee. Alla deltagare 
fick ta emot ett presentkort på 10 pund som kompensation för deras tid.  
Skriftligt samtycke gavs.  
Information och försäkran om försäkrades om anonymitet och tystnadsplikt gavs.  
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Artikel  7  

 

 

Referens   Hopkins, C. A., Temple-Smith, M. J., Fairley, C. K., Pavlin, N. L., Tomnay, J. E., Parker, R. M., 
... & Chen, M. Y. (2010). Telling partners about chlamydia: how acceptable are the new 
technologies?. BMC infectious diseases, 10(1), 58.  

Land    
Databas  

Australien. 
PubMed. 

Syfte   Syftet med studien var att fastställa vilka metoder unga vuxna använder för att kontakta tidigare 
partners under smittspårningsprocessen, och varför de använder respektive metod.  

Metod:    
Design  

Kvalitativ ansats. 
Fenomenologisk design. 

Urval   I studien ingick 40 deltagare i ålder 18-25 år, varav 25 kvinnor och 15 män, som rekryterades av 
läkare och sjuksköterskor via telefon. Samtliga deltagare hade olika sexuella läggningar.  

Datainsamling   Semi-strukturerade telefonintervjuer med personer som nyligen diagnostiserats med klamydia 
från 3 ungdomsmottagningar och 2 vårdcentraler och utfördes mellan november 2006-maj 2007 
från städerna Melbourne, Canberra och Cairns.  

Dataanalys   Intervjuerna spelades in, transkriberades och kodades så att gemensamma teman kunde 
fastställas.  

Bortfall   15 stycken personer som gick med på intervjun men sedan inte svarade på telefon trots 3 försök 
till att nå dem.  

Slutsats   Unga vuxna var tveksamma till att använda sig av den moderna teknologin när de skulle kontakta 
tidigare partners och enbart gjorde det under särskilda omständigheter, och hellre ville ge 
beskedet personligen.  

Vetenskaplig    
kvalitet  

Grad (1) Carlson och Eimans (2003) granskningsmall för studier med kvalitativ design. 
Studien godkändes av Ethics committee vid University of Melbourne och the Alfred Hospital 
research ethics committees.  
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Artikel  8  

 

 

Referens   Jones, L. F., Ricketts, E., Town, K., Rugman, C., Lecky, D., Folkard, K., ... & McNulty, C. 
(2017). Chlamydia and HIV testing, contraception advice, and free condoms offered in general 
practice: a qualitative interview study of young adults’ perceptions of this initiative. Br J Gen 
Pract, 67(660), e490-e500.  

Land    
Databas  

Storbritannien.  
CINAHL 

Syfte   Syftet med studien var att fastställa unga vuxnas åsikter av att få ta del av att testa sig för 
klamydia, få kondomer, och information om preventivmedel, och HIV-testa sig.  

Metod:    
Design  

Kvalitativ ansats. 
Fenomenologisk design. 

Urval   Studien bestod av 30 deltagare varav 21 kvinnor och 9 män i åldern 16-24 år. Deltagarna 
rekryterades i väntrum från 11 olika vårdcentraler i England mellan mars-juni 2013. 

Datainsamling   30 semi-strukturerade personliga intervjuer utfördes på 11 dagar och varje enskilda intervju 
varade mellan 30-40 minuter.  

Dataanalys   Intervjuerna spelades in, transkriberades ord för ord, kodades, och delades slutligen in i olika 
teman.  

Bortfall   Inga angivna.  

Slutsats   Unga vuxna tyckte det var okej att sjukvårdspersonalen framförde klamydia screening så länge 
de hade en icke-dömande attityd mot de unga vuxna. 

Vetenskaplig    
kvalitet  

Grad (1) Carlson och Eimans (2003) granskningsmall för studier med kvalitativ design. 
Etiska och lokala godkännanden för forskning erhölls. 
Alla deltagare försäkrades om anonymitet och tystnadsplikt och gav skriftligt informerat 
samtycke. 
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Artikel  9  

 

  

Referens   Nielsen, A., De Costa, A., Danielsson, K. G., & Salazar, M. (2017). Repeat testing for chlamydia 
trachomatis, a “safe approach” to unsafe sex? a qualitative exploration among youth in 
Stockholm. BMC health services research, 17(1), 730. 

Land    
Databas  

Sverige- Stockholm.   
CINAHL  

Syfte   Syftet med studien var att undersöka motiven för upprepade klamydiatester bland unga vuxna 
som använder tjänsterna på Youth Health Clinics i Stockholm, samt hur testning påverkar deras 
sexuella risktagande 

Metod:    
Design  

Kvalitativ.  
Fenomenologisk. 

Urval   Deltagarna valdes målmedvetet, så att både kön och personer från olika socioekonomiska delar i 
Stockholm fanns i urvalet. Deltagarna var unga vuxna mellan 18.22 år  

Datainsamling   Datainsamlingen gjordes via semistrukturerade intervjuer som pågick mellan 33-55 minuter. 
Intervjuerna genomfördes mellan april 2015 och augusti 2016. Intervjuerna gjordes på Svenska 
och spelades in digitalt.  

Dataanalys   Intervjuerna transkriberades ord för ord på svenska. 

Bortfall   Inga angivna. 

Slutsats   Studien tydde på att upprepade klamydiatest driv av samspelet mellan unga vuxnas oro för sin 
hälsa samt rädsla för negativa sociala konsekvenser. Klamydia test bör  kompletteras med mer 
vikt på säkert sex för att minska risken för att klamydiatest ska motverka sitt ursprungliga syfte.  

Vetenskaplig    
kvalitet  

Grad (1) enligt Carlson och Eimans (2003) granskningsmall för studier med kvalitativ design.  
Skriftligt och muntligt samtycke gavs. Studien godkändes Stockholms regionala etiska styrelse. 
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Artikel  10  

 

  

Referens   Richardson, D., Maple, K., Perry, N., Ambler, E., Jurd, C., & Fisher, M. (2010). A pilot 
qualitative analysis of the psychosocial factors which drive young people to decline chlamydia 
testing in the UK: implications for health promotion and screening. International journal of STD 
& AIDS, 21(3), 187-190. 

Land    
Databas  

Storbritannien.  
CINAHL 

Syfte   Syftet med studien var att få fram teman och hypoteser om varför ungdomar nekade klamydiatest 
genom intervjuer.  

Metod:    
Design  

Kvalitativ. 
Fenomenologisk.  

Urval   Ungdomar som var mellan 16- 24 år och som hade nekat ett klamydia test.  

Datainsamling   Datainsamlingen gjordes via semistrukturerade öppna intervjuer i ett enskilt rum som varade 
mellan 30- 60 minuter.  Intervjuerna spelades in digitalt.  

Dataanalys   Intervjuerna transkriberades ord för ord, kodades och delades in i teman.  

Bortfall   Ingen nämnd.  

Slutsats   Studien kommer fram till att unga människor undviker att ta klamydiatest eftersom klamydia är 
djupt stigmatiserat. Information, som pekar på allvarligheten hos klamydia kan vara skadligt så 
de kan öka stigmatiseringen. Det är av vikt att hitta strategier för att normalisera och 
destigmatisera klamydiatestning.   

Vetenskaplig    
kvalitet  

Grad (1) enligt Carlson och Eimans (2003) granskningsmall för studier med kvalitativ design. 
Skriftligt samtycke gavs. Studien fick godkänt av en etisk kommittee.  
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Artikel  11  

 

  

Referens   Temple-Smith, M., Hopkins, C., Fairley, C., Tomnay, J., Pavlin, N., Parker, R., ... & Chen, M. 
(2010). The right thing to do: patients’ views and experiences of telling partners about 
chlamydia. Family practice, 27(4), 418-423. 

Land    
Databas  

Australien 
PubMed. 

Syfte   Syftet med studien var att fastställa vilka stöd som skulle vara mest användbara för att förbättra 
partner anmälan. Få reda på deltagarnas åsikter och reaktioner vid en partner anmälan.  
 

Metod:    
Design  

Kvalitativ metod.  
Fenomenologisk design. 

Urval   Urvalet var  patienter som fick diagnosen klamydia under rekryterings perioden och som 
uppfyllde studie kriterierna fick delta i studien.  De som inte pratade engelska, var under 18 år, 
skulle lämna Australien och tidigare fått höra från partner om klamydia besked uteslöts ur 
studien.  

Datainsamling   Datainsamlingen gjordes via semistrukturerade telefonintervjuer som var runt 30 till 40 minuter 
långa. Intervjun fokuserade på åsikter och erfarenheter av att berätta för sin partner om ett 
positivt klamydia besked.  

Dataanalys   Totalt blev det 40 intervjuer  som transkriberades och kodades för nya teman med NVIVO 
version 7.0. Två forskare utförde kodningen oberoende av varandra. De diskuterade sedan för att 
få en enighet om studiens tema.  

Bortfall   60 personer blev tillfrågade att delta och 55 av dessa gick med på att kontaktas. 15 personer 
kunde inte kontaktas trots flera uppringningsförsök.  

Slutsats   Studien tyder på att de flesta känner en skyldighet att berätta för sina tidigare partner vid ett 
positivt klamydia besked. Krav på rätt information är viktigt för att föra vidare beskedet till 
tidigare partners. Det fanns även krav om stöd från sin diagnostiserande läkare vid diskussion om 
tidigare partners och anmälan.   

Vetenskaplig    
kvalitet  

Grad (1) enligt Carlson och Eimans (2003) granskningsmall för studier med kvalitativ design, 
Deltagarna gav muntligt samtycke om att vara med i telefon intervjuerna. Deltagarna var inte 
anonyma eftersom det behövdes namn och kontaktinformation för att verifiera sin identitet. 
Studien fick etiskt godkännande av, University of Melbourne, Alfred Hospital Health och 
Australian Capital Territory Health. 
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Referens   Theunissen, K. A. M., Bos, A. E., Hoebe, C. J., Kok, G., Vluggen, S., Crutzen, R., & Dukers-
Muijrers, N. H. (2015). Chlamydia trachomatis testing among young people: what is the role of 
stigma?. BMC public health, 15(1), 651. 

Land    
Databas  

Nederländerna.  
CINAHL  

Syfte   Syftet med studien var att  utvärdera stigmas roll vid klamydia testning.  

Metod:    
Design  

Kvalitativ metod.  
Halvstrukturerade intervjuer 

Urval   Sexuellt aktiva personer i mellan åldrarna 16 och 25 fick delta i studien.  

Datainsamling   Datainsamlingen skedde via semistrukturerade intervjuer  över telefon. Intervjuerna varade i 
ungefär 30 minuter och utgick från ett semistrukturerat intervjuprotokoll.   

Dataanalys   Intervjuerna spelades in och transkriberades och analyserades av två intervjuare oberoende av 
varandra. Öppen kodning användes med hjälp av NVivo-programvara. Koderna grupperades 
sedan i kategorier. Olikheter diskuterades och en tredje part involverades vid 
meningsskiljaktigheter.  

Bortfall   25 deltagare intervjuades varav två uteslöts då den inte vara berättigad till att delta i studien.  

Slutsats   Ungdomar känner stigmatisering och skam vid en klamydia utredning. Strategier för att undvika 
stigmatisering tillämpas såsom att uppmuntra andra till att testa sig och selektivt avslöjande för 
andra. Stigmatiserings strategierna kan förbättras genom att ytterligare utforska metoder för att 
nå fler med hög risk för klamydia.  

Vetenskaplig    
kvalitet  

Grad (1) enligt Carlson och Eimans (2003) granskningsmall för studier med kvalitativ design, 
Deltagarna i studien gav skriftligt informerat samtycke om att delta.  En forskningsetisk styrelse 
granskade och godkände intervjuer med ungdomar som var under 18 år utan vårdnadshavares 
samtycke. Studien följer RATS-riktlinjerna för kvalitativ forskning.  



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Josefin Ljungkvist

Nersina Ugljanin


