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Sammanfattning 
Bakgrund: Antalet fall av de sexuellt överförbara infektionerna; klamydia, gonorré eller 
kondylom ökar i Sverige. Det kan bero på ett ökat sexuellt risktagande och attityder som finns 
till kondomanvändning. Diskriminering till följd av stigmatisering i form av utanförskap och 
våld riktas ofta mot personer med sexuellt överförbara infektioner. Syfte: Att beskriva 
personers känslor kring att leva med sexuellt överförbara infektioner; klamydia, gonorré eller 
kondylom. Metod: En litteraturstudie med systematisk sökning och deskriptiv design. Totalt 
11 artiklar inkluderades. Resultat: Resultatet presenterades utifrån tre kategorier: Känslor vid 
diagnostillfället, Känslor i det dagliga livet och Känslor kring att notifiera sin sexualpartner. 
Rädsla, oro och lättnad var några av de känslor som framkom. Ur ett genusperspektiv 
identifierades skillnader mellan kvinnor och mäns känslor. Slutsats: Stigmatisering upplevdes 
av personer med sexuellt överförbara infektioner och hade en psykisk påverkan på dem. 
Stigmatiseringen verkar bero på okunskap vilket leder till ett behov av ökad kunskap inom 
området.  
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Inledning 
 
Sexuellt överförbara infektioner är ett problem för folkhälsan (Socialstyrelsen, 2005b) Varje 
år upptäcks 450 miljoner nya fall av STI hos vuxna (Fenton & Rogstad, 2011). En orsak till 
antalet är att oskyddat sex har blivit allt vanligare bland ungdomar. Den förändrade attityden 
till sex är också en förklaring till antalet fall. Förhållningssättet till sexuellt överförbara 
infektioner har hos unga människor ofta handlat om att ignorera problemen. Att bara få 
information om att kondomer skyddar mot sexuellt överförbara infektioner verkar inte ha 
någon större påverkan på unga människors sexuella risktagande (Hammarlund, 2009). 
 
Vi har båda varit med om att vänner i vår närhet har drabbats av sexuellt överförbara 
infektioner. Det vi då lade märke till var att de gärna höll sig på avstånd från resten av 
vänskapskretsen fram till dess att behandlingen avslutades. Vi är därför nyfikna på hur andra 
personer reagerar i liknande situationer.   
 
Bakgrund 

Sexuellt överförbara infektioner 
Sexuellt överförbara infektioner (Sexually Transmitted Infection, STI), också känt som 
sexuellt överförbara sjukdomar (Sexually Transmitted Disease, STD) (Cox, 2011), är 
infektioner som främst sprids genom sexuell kontakt mellan personer. Det finns över 30 olika 
sexuellt överförbara virus, bakterier och parasiter. Sexuellt överförbara infektioner är bland de 
mest diagnostiserade infektionssjukdomarna i världen (Fenton & Rogstad, 2011). Antalet fall 
av klamydia (Folkhälsomyndigheten u.å.b), gonorré (Folkhälsomyndigheten, u.å.a) och 
kondylom (Hammarlund, 2009) har ökat i Sverige under de senaste åren. Klamydia och 
gonorré är klassade som allmänfarliga sjukdomar vilket innebär att de är anmälningspliktiga 
(Giesecke, 1994).  
 

Anmälningsplikt, smittspårningsplikt och allmänfarliga sjukdomar 
Smittskyddslagen är en lag om vilka åtgärder som riktas till att skydda människor mot 
smittsamma sjukdomar. Lagen innehåller 54 olika sjukdomar som alla är anmälningspliktiga 
varav 24 sjukdomar är klassade som allmänfarliga. De 24 allmänfarliga sjukdomarna är 
dessutom smittspårningspliktiga tillsammans med några av de anmälningspliktiga 
(Smittskyddslag, SFS 2004:168). Med allmänfarlig sjukdom menas en smittsam sjukdom som 
kan innebära långvarig sjukdom, svårt lidande, livshotande sjukdom eller medföra andra 
allvarliga konsekvenser och att smittspridning går att förebygga (Folkhälsomyndigheten, 
u.å.c). De sexuellt överförbara infektioner som räknas som allmänfarliga är hepatit, HIV, 
klamydia, gonorré och syfilis. Samtliga allmänfarliga sexuellt överförbara sjukdomar är 
anmälnings- och smittspårningspliktiga. Anmälningsplikt innebär skyldighet att anmäla vissa 
infektionssjukdomar, vilket innefattar ett antal olika sexuellt överförbara infektioner. Det 
genomförs för att kunna bevaka och begränsa förekomsten av vissa smittsamma sjukdomar 
och det är en viktig del av smittskyddssystemet. Såväl misstänkta som bekräftade fall av 
infektionssjukdomar ska anmälas (Smittskyddslag, SFS 2004:168). Smittspårning är ett 
viktigt steg för att kunna förebygga och bekämpa smittsamma sjukdomar. Angående 
smittspårning av sexuellt överförbara infektioner är målet att ta reda på vem personen blivit 
smittad av och vilka andra personer som kan ha blivit smittade. Smittspårning görs för att ge 
de smittade personerna lämplig vård och för att minimera risken för vidare smittspridning 
(Socialstyrelsen, 2008).  
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Klamydia 
Klamydia (Chlamydia Trachomatis) är den vanligaste sexuellt överförbara sjukdomen som 
utgör ungefär hälften av alla fall av infektionssjukdomar som årligen rapporteras enligt 
smittskyddslagen i Sverige. De rapporterade fallen av klamydia i Sverige år 2014 var 36 125 
stycken vilket var cirka 2 000 fler än antalet rapporterade fall år 2004. År 2007 rapporterades 
över 47 000 fall av klamydia, vilket var det största antalet sedan klamydia inkluderades i 
smittskyddslagen 1988 (Folkhälsoinstitutet, u.å.b). Klamydiainfektion förekommer 
framförallt i åldrarna 20-29, främst hos kvinnor (Deogan, Cnattingius & Månsdotter, 2012; 
Folkhälsomyndigheten, u.å.b). Inkubationstiden är mellan en och tre veckor och smitta sker 
främst vid vaginalt och analt samlag (Gisslén & Tunbäck, 2014). Omkring hälften av de 
kvinnor där det upptäcks en klamydiainfektion är symtomfria. De vanligaste symtomen som 
kan uppstå är okarakteristisk gråaktig underlivsflytning till följd av cervicit (inflammation i 
cervix) och miktionssveda till följd av uretrit (inflammation i urinröret). Den allvarligaste 
komplikationen till klamydiainfektion är salpingit (äggledarinflammation) med lindrig 
buksmärta som symtom. Salpingit kan leda till sterilitet eller extrauterin graviditet. Den 
vanligaste klamydiainfektionen hos män är uretrit där symtom uppkommer inom en till två 
veckor i form av vitaktiga flytningar och miktionssveda (Johannisson & Persson, 1994; 
Schachter & Barnes, 1996). 

Gonorré 
Världens sannolikt äldsta kända veneriska sjukdom är gonorré (Rudén & Danielsson, 1994). 
Under tioårsperioden mellan 2004-2014 har antalet rapporterade fall av gonorré i Sverige mer 
än fördubblats (Folkhälsomyndigheten, u.å.a). Liksom vid klamydia har omkring hälften av 
de kvinnor som drabbas av gonorré inga symtom. De symtom som visar sig är framförallt 
miktionssveda och grumlig underlivsflytning hos kvinnor på grund av cervicit och/eller uretrit 
(Gisslén & Tunbäck, 2014). Män är symtomfria i cirka 10% av fallen. De vanligaste 
symtomen är liksom vid klamydia miktionssveda och flytning från urinröret till följd av 
uretrit. Salpingit är även här den allvarligaste komplikationen, men med mer uttalande 
symtom som kraftiga buksmärtor och feber (Rudén & Danielsson, 1994; Whittington, Ison & 
Thomson, 1996).  
 

Kondylom 
En av vår tids äldsta sexuellt överförbara infektion är kondylom. Ordet kondylom härstammar 
från det grekiska ordet condylomata som betyder ”runda svulster”. Vårtorna kallades för ficus 
(fikon) om de var stora och omfattande. Kondylom hette på svenska ”fikonvårta” ända fram 
till 1800-talet. Kondylom orsakas av vårtvirus, humant papillomvirus (HPV). HPV är ett 
vanligt virus och det finns cirka 50 typer av HPV som kan infektera den genitala slemhinnan. 
Inkubationstiden för kondylom kan variera mellan en till flera månader och ibland upp till ett 
år (Hammarlund, 2009). Hos kvinnor sitter vårtorna ofta på blygdläpparna, i slidmynningen 
eller i ändtarmsmynningen. Hos män sitter vårtorna oftast på förhuden, ollonet, 
urinrörsmynningen eller ändtarmsmynningen. De fysiska symtomen är detsamma för både 
män och kvinnor; sveda, klåda och samlagssmärta (Andersson & Borgfeldt, 2014; 
Hammarlund, 2009). HPV behöver inte alltid ge upphov till kondylom, en person kan bära på 
viruset utan att få symtom, men kan ändå smitta en sexualpartner. Antalet fall av kondylom 
ökar, men det kan vara svårt att veta exakt hur många som drabbas varje år då en person kan 
ha en latent infektion utan symtom. En annan orsak till att det kan vara svårt att kartlägga 
antalet fall av kondylom är att kondylom inte lyder under smittskyddslagen i Sverige 
(Hammarlund, 2009).   
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Behandling och förebyggande åtgärder 
Både klamydia- och gonorréinfektioner orsakas av bakterier och behandlas därför med 
antibiotika (Johannisson & Persson, 1994; Rudén & Danielsson, 1994) medan kondylom 
orsakas av virus som kroppen själv läker ut. Det finns egenbehandling i form av kräm eller 
lösning samt kirurgiska ingrepp som kan reducera mängden vårtor (Hammarlund, 2009). Det 
bevisat bästa skyddet mot sexuellt överförbara infektioner är att använda kondom (Andersson 
& Borgfeldt, 2014). 
 

Sexuellt risktagande 
Sexuellt risktagande är en oavsiktlig eller oönskad graviditet samt risken att bli smittad av 
sexuellt överförbara infektioner och föra infektionen vidare. Ett visst risktagande är en normal 
del av mognadsprocessen hos tonåringar då de experimenterar mer, testar sina gränser och 
skaffar sig mer erfarenheter. Riskfaktorer som kan påverka tonåringars sexuella risktagande är 
bland annat tidig sexual debut, antalet sexuella partners och tidigare erfarenheter av sexuellt 
överförbara infektioner (Ekstrand, 2008). Tonåringars kunskap, värderingar och utbildning 
spelar också en roll i deras sexuella risktagande. Andra faktorer som ökar risken för att bli 
smittad med en sexuellt överförbar infektion kan vara tidig debut av alkoholkonsumtion, 
rökning och andra droger (Christianson, Johansson, Emmelin & Westman, 2003; 
Hammarlund, 2009).  
 

Attityder till kondom 
Ungdomar i Sverige i åldern 16-17 år är de flitigaste kondomanvändarna. Användandet av 
kondom är lägre bland unga människor som tidigare har smittats med STI, har haft många 
sexuella partners och som i mer generell mening ägnar sig åt ett riskbeteende. En vanlig 
anledning till att män väljer bort kondom är för att de upplever en minskad känslighet hos 
penis och det gör därmed samlaget mindre tillfredsställande (Hammarlund, 2009). Ofrivilligt 
faderskap är en av mäns största farhågor och om sexualpartnern redan använder ett 
preventivmedel tycker männen att de inte behöver använda kondom bara för att förhindra en 
eventuell STI (Flood, 2003). Det är vanligare att använda kondom för att skydda sig mot en 
graviditet än mot sexuellt överförbara infektioner (Wulff & Lalos, 2004). Det kan också 
upplevas att stämningen förstörs då parterna pratar om kondom vid intimt umgänge 
(Hammarlund, 2009). Ytterligare en orsak till att kondom inte används kan vara att 
kondomanvändning anses vara detsamma som att visa misstro, då kondom inte ”passar” i en 
relation som bygger på närhet och tillit. Det kan upplevas som genant att köpa kondomer och 
att bära dem med sig. Det finns också ett mått av riskförnekande med i bilden då de unga ofta 
tänker att det inte kommer att hända dem (Christanson et al., 2003; Hammarlund, 2009). 
 

Stigmatisering 
En definition av stigmatisering (stigma) är att det är något som uppstår när individer anses 
skilja sig från den stora gruppen och kopplas till negativa bedömningar eftersom att de har 
eller kan tänkas ha en viss egenskap (Cunningham, Kerrigan, Jennings & Ellen, 2009). Det 
finns två typer av stigma; självstigmatisering och upplevd stigma. Självstigmatisering avser 
individers negativa attityder mot sig själva som ett resultat av de införlivade stigmatiserade 
idéer i samhället. Individers rädsla att utsättas av diskriminering och negativa samhälleliga 
attityder då de har en viss egenskap, till exempel en sexuellt överförbar infektion, anses vara 
det upplevda stigmat (Cunningham et al., 2009). Diskriminering i form av skuld, utanförskap, 
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ilska och våld är ofta riktat mot personer med sexuellt överförbara infektioner (Lichtenstein, 
Neal, & Brodsky, 2008). 
 
Stigma är en subjektiv och varierande, uppfattat eller upplevt fenomen. Det uppfattas ofta 
som negativt, men det behöver inte alltid vara så (Butt, 2008). Samhället har en stor tendens 
att stigmatisera sexuellt överförbara infektioner. Stigmatiseringen kan leda till att personer 
med sexuellt överförbara infektioner blir utstötta, mobbas eller drabbas av förlust av 
relationer med partners, familj och vänner. Den kan också leda till psykiska påfrestningar som 
ångest och depression (Fenton & Rogstad, 2011; Young, Nussbaum & Monin, 2007).  
Den upplevda stigmatiseringen kan leda till att personer med symtom undviker att uppsöka 
sjukvård för sexuellt överförbara infektioner. Den påverkar också beslutet om att berätta för 
andra. Allvarliga konsekvenser gällande människors hälsa och smittspridningen av sexuellt 
överförbara infektioner kan uppstå till följd av stigmatiseringen (Young et al., 2007).  
 

Genusperspektiv 
Män förväntas testa gränser för vad som är tillåtet, uppträda ouppfostrat, bryta regler samt ta 
sexuella risker som är en del i att bevisa sin mandom. Engagemanget i riskfyllda situationer 
kan vara ett sätt för män att bevisa och demonstrera för andra att de har kontroll över sin 
rädsla och är osårbara. Kvinnor uppmanas i tidig ålder att undvika faror och blir intalade att 
de lätt kan utsättas för sexuella påhopp på grund av sitt kön. De uppmanas även att från tidig 
ålder vara mer mogna än män och att de bör ta ansvar för andras välbefinnande (Christianson, 
2004).  
 
Genus är en försvenskad version av det engelska ordet gender och dök upp i den så kallade 
sex/gender-debatten i samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner på 70-talet. Det 
fanns ett behov av ett teoretiskt begrepp för vad det innebär att vara man och kvinna i olika 
samhällen, ett socialt kön (engelskans gender), till skillnad från biologiskt kön (engelskans 
sex) som är definierat utifrån skillnader i yttre könskarakteristika och kromosomer. I slutet av 
80-talet började uttrycket genus användas parallellt med kön i forskning. Trots att det inte 
råder någon enighet om hur begreppet strikt ska definieras så är genus nu ett etablerat 
teoretiskt begrepp i Sverige (Hovelius & Johansson, 2004). 
 
En definition som finns är att begreppet genus består av de föreställningar som finns i 
samhället om vad som definieras som manligt respektive kvinnligt. Genus uppkommer i ett 
samspel mellan människans sociala och kulturella miljö och det biologiska könet och är 
därmed föränderlig. Den ordning som bestämmer fördelningen av resurser och uppgifter 
mellan könen kallas för genusordningen. Manligt genus är strukturellt överordnat kvinnligt i 
dagens samhälle (Wijma, Smirthwaite & Swahnberg, 2010). Manligt genus förknippas ofta 
med överordning och makt, medan kvinnligt genus ofta förknippas med underordning och 
maktlöshet (Johansson, 2005). Att olika slags manligheter och kvinnligheter skapas i 
samhället genom de normer, förväntningar och ideal som råder leder till att genus är en social 
konstruktion. De ideal som finns växlar beroende på plats och tid vilket leder till att flera 
olika kvinnligheter och manligheter kan skapas i varje samhälle och att de förändras över tid 
(Bengs & Hammarström, 2004).  
 
De regler och normer som styr vårt sätt att uttrycka våra känslor och som styr vårt beteende 
genomsyras av genus. Det är den ojämlika fördelningen av arbete och makt mellan män och 
kvinnor liksom olikheter i livsvillkor i övrigt som skapar de könade uttrycksformerna av 
känslor i vårt samhälle. Där sammankopplas kvinnlighet med inåtvända känslor såsom 
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hopplöshet, nedstämdhet och oro med mera, och där manlighet är mer förknippat med 
utåtvändhet i form av ilska och våld (Bengs & Hammarström, 2004). Det krävs energi och 
fokus på sex med många partners för att bli en ”riktig man” som en form av dominant 
maskulinitet och det risktagandet innebär att konstruera manlighet medan motsatsen, att 
undvika risker, kan hänföras till kvinnlighet (Christianson, 2004).  
 

Problemformulering 
Antalet fall av sexuellt överförbara infektioner ökar successivt i Sverige och attityder till 
sexuellt risktagande förändras. I och med den allt mer vanliga förekomsten av sexuellt 
överförbara infektioner, såsom klamydia, gonorré och kondylom, kommer sjuksköterskan i 
sitt yrkesliv med stor sannolikhet att stöta på personer med STI. För att kunna bemöta 
personer med STI på optimalt vis och kunna ge dem den vård de behöver är det viktigt att 
sjuksköterskan har kunskap om känslor som kan uppstå hos personer som får en STI-diagnos.  
 
 
Syfte 
Syftet var att beskriva personers känslor kring att leva med sexuellt överförbara infektioner; 
klamydia, gonorré eller kondylom.  
 
Metod 

Design 
En litteraturstudie med systematisk sökning genomfördes med deskriptiv design (Forsberg & 
Wengström, 2003). 
 

Sökstrategi 
Litteratursökningen genomfördes i databaserna CINAHL Plus with Full Text, PsycINFO och 
Medline då databaserna innehåller artiklar som behandlar områden som 
omvårdnadsvetenskap, psykologi samt hälsa och medicin. Sökorden som valdes utifrån syftet 
med litteraturstudien var Chlamydia Infections, Gonorrhea, Warts Venerial, Condylomata 
Acuminata, General Warts och Emotions. MeSH-termer och keywords användes för att få rätt 
ordval till sökningen för att därefter få ett sökresultat med så många relevanta artiklar som 
möjligt (se bilaga 1).  
 
Sökorden kombinerades med de booleska operatorerna AND och NOT (Forsberg & 
Wengström, 2003). Sökningen begränsades till att artiklarna skulle ha genomgått peer 
reviewe, vara skrivna på engelska samt att de var publicerade mellan åren 1994-2014 (se 
bilaga 1). 
 
 
Urval 
Inklusionskriterier för sökningen var män och kvinnor i alla åldrar med klamydia, gonorré 
eller kondylom. Exklusionskriterier var HIV och AIDS då många studier fanns kring 
områdena och fokus för litteraturstudien skulle ligga på några av de vanligaste sexuellt 
överförbara infektioner i Sverige. Även graviditet exkluderades då många artiklar handlade 
om de sexuellt överförbara infektionerna hos gravida och vid förlossning. Chlamydia 
Pneumoniae exkluderades vid sökningen av Chlamydia Infections för att utesluta 
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lunginflammation. Vaccination exkluderades vid sökningen av Condylomata Acuminata då 
ett stort antal handlade om HPV-vaccination. 
 
Efter genomförd sökning lästes titeln på alla artiklar som sökningen resulterade i (urval 1). 
Utifrån de titlar som lästes, valdes ett antal artiklar ut som verkade svara på litteraturstudiens 
syfte och därefter lästes deras sammanfattningar (urval 2). Till sist valdes 11 artiklar till 
litteraturstudiens resultat vars innehåll svarade på litteraturstudiens syfte (urval 3) (se bilaga 
1).  
 
 
Kvalitetsvärdering 
Artiklarna kvalitetsvärderades med hjälp av Forsberg & Wengströms (2003) checklista för 
kvalitativa artiklar och checklista för kvantitativa artiklar - kvasi-experimentella studier. 
Utifrån checklistorna erhölls ett underlag med artiklarnas styrkor respektive svagheter som 
värderades utifrån kriterier för kvalitetsvärdering. Om styrkorna övervägde svagheterna så 
värderades artikeln till en god kvalitet (ibid.). Efter kvalitetsvärderingen behölls de 11 
artiklarna då de ansågs vara av god kvalitet (se bilaga 2).  
 

Bearbetning/Analys 
En integrerad analys gjordes via genomläsning av de valda artiklarnas resultatdel för att 
identifiera likheter eller skillnader i resultatet (Kristensson, 2014). De utvalda artiklarna 
delades upp mellan författarna och lästes enskilt igenom. Därefter skiftade författarna 
artiklarna och artiklarna lästes åter igenom enskilt för att sedan tillsammans diskutera varje 
studies resultat. Artiklarna lästes igenom ytterligare en gång enskilt för att hitta 
meningsbärande enheter som markerades. Därefter delades de meningsbärande enheterna in i 
olika kategorier och de presenteras i resultatet. 
 

Forskningsetiska överväganden 
Innehållet till studiens resultat begränsades genom att enbart inkludera artiklar som genomgått 
peer review (vetenskaplig granskning). Peer review innebär att artikeln har granskats för att 
säkerställa den vetenskapliga kvaliteten. Artiklarna som valdes hade godkännande från etiska 
kommittéer och det hade genomförts noggranna etiska överväganden. De etiska 
övervägandena och/eller godkännandet från en etisk kommitté presenterades i artikeln eller 
var ett krav för publicering hos tidskriften. Enligt Forsberg & Wengström (2003) 
presenterades allt resultat, även det resultat som inte stödjer vår åsikt. 
 
 
Resultat 
Resultatet redovisas i form av löpande text. Resultatet är uppdelat i tre kategorier: Känslor vid 
diagnostillfället, Känslor i det dagliga livet och Känslor kring att notifiera sin sexualpartner. 
 

Känslor vid diagnostillfället 
De flesta känslor som uppkom vid diagnostillfället var av det negativa slaget. Vissa män 
reagerade genom att bli överraskade då de hade inställningen om att de var oövervinnerliga 
(Tempel-Smith et al., 2010). De kände en irritation över att inte ha använt kondom. Männen 
var väl medvetna om att de borde ha använt kondom och ansåg därför att de hade gjort ett 
dumt val. Valet att inte ha använt kondom ledde till att de var tvungna att söka vård. Män 
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upplevde pinsamhet och obehag över att ha fått diagnosen (Hammarlund, Lundgren & 
Nyström, 2007). En del kvinnor blev upprörda av att få diagnosen då de ansåg att det var 
pinsamt att drabbas av en sexuellt överförbar infektion. De ansåg också att det var pinsamt att 
det fanns en risk att de hade kunnat sprida infektionen vidare (Tempel-Smith et al., 2010). 
Andra känslor som framkom hos kvinnor var förvirring, stress och ilska (Daley et al., 2010). 
De uttryckte också skuldkänslor och var arga på sig själva för att de inte hade sökt vård 
tidigare (Darroch, Myers & Cassell, 2003).  
 
De flesta av de diagnostiserade fallen av sexuellt överförbara infektioner hos män och kvinnor 
var oförutsedda och oväntade. En stor del av de som blev diagnostiserade blev chockade och 
uttryckte även upprördhet, ångest och började även gråta vid upptäckten av infektionen 
(Piercy, 2006). Kvinnor lade oftast skulden på sig själva för att de har drabbats av en sexuellt 
överförbar infektion medan män oftare lade skulden på sin partner och undvek att skylla på 
sig själv (Darroch et al., 2003). Hos båda könen förekom självförakt som visade sig genom att 
de skämdes över diagnosen och att de nedvärderade sig själva. Vissa upplevde sig själva som 
bra personer, men när de fick beskedet om infektionen blev de nedstämda och upplevde en 
försämring av deras karaktärer (Tempel-Smith et al., 2010). 
 
Personer som blivit diagnostiserade med en sexuellt överförbar infektion ansåg att det var 
viktigt att diagnosen meddelades på ett omsorgsfullt sätt. Några personer kände sig billiga och 
smutsiga på grund av det sätt som sjukvårdspersonalen hade informerat om att de bar på en 
infektion medan andra inte alls kände sig smutsiga utan uttryckte enbart att de hade haft 
samlag med fel person (Piercy, 2006).  
 
Den positiva känslan som framkom hos både män och kvinnor var olika former av 
lättnadskänsla (Daley et al., 2010; Darroch et al., 2003; Piercy, 2006; Tempel-Smith et al., 
2010). En känsla av lättnad var att den sexuellt överförbara infektionen upptäcktes (Piercy, 
2006). En annan typ av lättnad var att få en förklaring till sina symtom genom att få en 
diagnos (Darroch et al., 2003; Tempel-Smith et al., 2010). Personer upplevde en känsla av 
lättnad när de fick sin diagnos då de menade att det kunde ha varit värre, de kunde exempelvis 
ha fått genital herpes eller HIV (Daley et al., 2010; Darroch et al., 2003). Att få informationen 
om att den sexuellt överförbara infektionen var vanlig och att det fanns behandling minskade 
den initiala oron och ångesten (Piercy, 2006).  
 

Känslor i det dagliga livet 
En del personer valde att förneka (Hammarlund & Nyström, 2004) sin diagnos medan andra 
valde att acceptera den (Tempel-Smith et al., 2010). Vissa personer kände sig ensamma i 
situationen (Daley et al., 2010) medan andra kände sig isolerade på grund av beslutet att inte 
berätta för någon om sin diagnos (Darroch et al., 2003; Hammarlund et al., 2007). Skam på 
grund av den sexuellt överförbara infektionen kunde vara en anledning till ett undvikande 
beteende (Jeynes, Chung & Challenor, 2009). För att minska känslan av ensamhet uttryckte 
några personer att det hade känts bra att känna eller veta någon som varit i samma situation 
för att ha någon att tala om situationen med (Piercy, 2006). 
 
En sexuellt överförbar infektion ledde i vissa fall till minskad mobilitet samt smärta och 
obehag (Shi et al., 2012). En allmän känsla av kroppsligt obehag upplevdes - att vara 
kontaminerad. Att uppleva känslan av att vara kontaminerad ledde till en känsla av 
smutsighet. En annan anledning till att personer kände sig smutsiga var vetskapen om att de 
hade en infektion och att bakterien eller viruset fanns i kroppen. Känslan av att vara smutsig 
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kunde vara en utmaning för självkänslan (Piercy, 2006). Att ha en sexuellt överförbar 
infektion kunde påverka självkänslan negativt samt leda till minskat självförtroende hos vissa 
personer (Jeynes et al., 2009) medan självkänslan inte påverkades alls hos andra 
(Hammarlund et al., 2007).  
 
Skam för att vara smittad med en sexuellt överförbar infektion upplevdes av både kvinnor 
(Hammarlund & Nyström, 2004) och män (Hammarlund et al., 2007). Män upplevde det 
också som orättvist att just dem drabbats då de inte ansåg sig själva som sexuellt 
promiskuösa. Upplevelsen fick dem att inse att vem som helst kan drabbas, vilket ledde till att 
de blev mindre dömande än tidigare mot personer med sexuellt överförbara infektioner 
(Hammarlund et al., 2007).  
 
Det var vanligt för både män och kvinnor att känna ångest och depression efter att ha fått en 
diagnos av en sexuellt överförbar infektion (Shi et al., 2012). Oro var också vanligt 
förekommande och uttrycktes bland annat genom en ökad oro över risken att återigen smittas 
med en sexuellt överförbar infektion (Daley et al., 2010). Att inte veta hur länge infektionen 
skulle finnas kvar i kroppen låg också till grund för oro. Kvinnor oroade sig också över att 
föra infektionen vidare till sin sexualpartner (Darroch et al., 2003). Män var oroliga för 
framtida relationer då den sexuellt överförbara infektionen gjorde dem till smittbärare 
(Hammarlund et al., 2007). Diagnosen i sig kändes som ett hot mot den sexuella relationen. 
Hos vissa personer ledde tankar kring konsekvenser av diagnosen till ångest (Piercy, 2006). 
Kvinnor oroade sig mer än män för den sexuellt överförbara infektionens påverkan på 
framtida fertilitet (Darroch et al., 2003) och de uttryckte ofta en oro över sin och sin 
sexualpartners hälsa. Det uttrycktes även en känsla av skyldighet för att i några fall ha smittat 
sin sexualpartner (Tempel-Smith et al., 2010).  
 
Både män och kvinnor uttryckte en minskad sexlust och sexuell kvalitet. Anledningen till den 
minskade sexuella kvaliteten berodde på minskad upphetsning och minskad tillfredsställelse 
på grund av den sexuellt överförbara infektionen (Cai et al., 2011; Kuckukunal, Kivanc, 
Altunay & Mercan, 2013). Kvinnor upplevde också en minskad åtrå, minskad lubrikation och 
en tillfällig och obefogad samlagssmärta (Cai et al., 2011). Män uttryckte en minskad förmåga 
till erektion samt en försämrad förmåga att uppnå orgasm (Kuckukunal et al., 2013). Män 
uttryckte även en känsla av ökad sexuell attraktion till det motsatta könet då de upplevde att 
sexuellt överförbara infektioner ibland fungerar som ett bevis för sexuell prestation 
(Hammarlund et al., 2007). 
 
Vissa personer ansåg att de hade kontroll över sin situation och diagnos (Daley et al., 2010) 
medan andra upplevde att de hade en låg kontroll över sin situation då de kände att 
vårdpersonalen hade allt ansvar (Darroch et al., 2003). En del kvinnor såg sig själva som 
hjälplösa offer då de ansåg att de förlorade kontroll över sin sexuellt överförbara infektion. 
För att återfå kontrollen över situationen kunde de exempelvis undersöka sig själva frekvent 
för att upptäcka nya symtom (Hammarlund & Nyström, 2004). För att hantera sin situation 
och sin diagnos användes två olika typer av Copingstrategier. Den ena typen var aktiv coping 
som kunde delas in i fem olika områden; problemfokusering, planering, känslomässigt stöd, 
instrumentellt stöd och spirituellt stöd. Den andra typen var passiv coping som bestod av tre 
olika områden; egenförskyllan, förnekelse och undvikande beteende (Schwartz et al., 2008).  
 
Känslan av stigmatisering uppstod vid både diagnostillfället och livet efter (Darroch et al., 
2003; Piercy, 2006). Andra negativa känslor som uppkom i samband med att ha drabbats av 
en sexuellt överförbar infektion var besvikelse (Tempel-Smith et al., 2010) och negativ 
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påverkan på livskvaliteten på grund av påträngande tankar och internaliserad skam (Jeynes et 
al., 2009). En positiv känsla uppkom då några av kvinnorna upplevde att de kände sin kropp 
bättre efter gynekologundersökning och egenkontroll till följd av diagnostiseringen 
(Hammarlund & Nyström, 2004). 
 

Känslor kring att notifiera sin sexualpartner 
En del personer var rädda för att berätta för sin sexualpartner om att ha drabbats av en sexuellt 
överförbar infektion på grund av sexualpartnerns eventuella negativa reaktion (Darroch et al., 
2003; Hammarlund et al., 2007; Tempel-Smith et al., 2010). Att berätta för sin sexualpartner 
om sin infektion ansågs vara en social plikt och att det skulle vara orättvist om personen 
undvek att informera sexualpartnern. Anledningar som uppgavs för att inte ta kontakt med sin 
sexualpartner kunde vara brist på kontaktinformation, upprepade försök till att få kontakt, 
men misslyckats och att de påstod sig veta att sexualpartnern inte var källan till den sexuellt 
överförbara infektionen (Tempel-Smith et al., 2010). En del män undvek kommunikation med 
sin sexualpartner om sin diagnos. Vissa personer var tacksamma för vårdpersonalens stöttning 
i att notifiera sexualpartnern. En del ansåg att det kändes bättre att själv kontakta 
sexualpartnern än att vårdpersonalen gjorde det (Darroch et al., 2003). I vissa fall gjordes det 
med motivet att uppfattas som en bra person av sexualpartnern. Att notifiera sin sexualpartner 
om sin diagnos kunde upplevas som en positiv erfarenhet (Tempel-Smith et al., 2010). Vid 
avslöjandet av diagnosen till sexualpartnern kunde uttryck av stigmatisering eller 
egenförskyllan utebli (Daley et al., 2010).  
 

Resultatsammanfattning 
Olika känslor uppkom vid diagnostillfället och de flesta var av det negativa slaget. 
Upprördhet, chock och skam var några av de negativa känslorna som framkom. En positiv 
känsla som kunde uppstå i samband med diagnostillfället var olika typer av lättnad. Tankar 
över att inte ha använt kondom lyftes fram då de ansåg att det var ett dumt beslut. Efter 
diagnostillfället upplevdes känslor av skam och smutsighet. Även oro i olika former och 
sexuell dysfunktion var förekommande. Vid partnernotifikation var det några som var oroliga 
för sexualpartnerns reaktion, men för vissa var det en positiv erfarenhet.  
 
Diskussion 

Metoddiskussion 
Mer än en databas användes i den systematiska litteratursökningen, vilket anses vara en styrka 
då litteraturstudiens trovärdighet ökar till följd av att en bredare sökning med chans till flera 
sökträffar genomförts (Karlsson, 2012). Valet av de databaserna som användes grundades på 
att litteraturstudien behandlar ämnet omvårdnad med psykologiska aspekter. MeSH-termer 
och keywords användes för att få relevanta sökord. MeSH innehåller framförallt 
översättningar av termer kopplade till databasen Medline, men eftersom MeSH-termerna 
återfinns i databasen CINAHL Plus with Full Text ansågs det vara ett aktuellt hjälpmedel i 
båda databaserna.  
 
Exklusionskriterier för sökningen var HIV, AIDS, Chlamydia pneumoniae, graviditet och 
vaccination då en stor del av sökresultatet innehöll artiklar som främst handlade om ämnena 
och som inte svarade på litteraturstudiens syfte. Inga exklusionskriterier sattes gällande kön 
och ålder för att få ett så brett resultat som möjligt. Artiklarna som bidrog till litteraturstudiens 
resultat var skrivna på engelska och har genomgått peer-review för att öka den vetenskapliga 
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kvaliteten, vilket styrker litteraturstudiens resultat (Wallengren & Henricsson, 2012). 
Artikelsökningen begränsades till artiklar som har publicerats mellan 1994-2014 då 
författarna ville få ett brett sökresultat för att sedan kunna välja de artiklar som svarade på 
litteraturstudiens syfte. De artiklar som valdes är dock publicerade mellan åren 2003-2013 
vilket är inom de senaste 12 åren. Det hade varit att föredra att artiklarna inte var äldre än 10 
år för att resultatet av forskningen skulle vara så aktuell som möjligt. Två artiklar var 
publicerade för över 10 år sedan. De behölls då de ansågs svara mot litteraturstudiens syfte.  
 
Hälften av artiklarna var studier med kvantitativ metod, något som författarna inte hade räknat 
med, men eftersom artiklarnas innehåll besvarade litteraturstudiens syfte ansågs det inte vara 
ett problem. Upplevelser av att leva med en STI kan belysas ur olika synvinklar genom 
artiklar med kvantitativ metod och artiklar med kvalitativ metod och det anses vara en styrka 
(Forsberg & Wengström, 2003). En av artiklarna som valdes var en pilotstudie. Den valdes 
också för att den bidrar med ny kunskap till området. I och med att det resultat som 
presenteras består av ny kunskap så finns det ingen annan artikel som presenterar samma 
kunskap. Dock finns det artiklar som presenterar ett liknande resultat hos det motsatta könet 
och därför inkluderades den. 
 
Båda författarna analyserade artiklarna och det bidrar till en större tillförlitlighet och är 
därmed en styrka för litteraturstudiens trovärdighet (Wallengren & Henricsson, 2012). Alla 
valda artiklar var skrivna på engelska och en översättning till svenska gjordes. En svaghet kan 
vara att engelska ord kan ha fler än en betydelse på svenska och vice versa. Översättningen av 
artiklarna upprepades men trots det kan eventuella feltolkningar ha förekommit och det kan 
då ses som ytterligare en svaghet.  
 
En styrka med det första urvalet kan vara att de återstående artiklarna verkar svara mot 
litteraturstudiens syfte medan en svaghet kan vara att en relevant artikel väljs bort på grund av 
titelns utformning. Styrkan i urval nummer två kan vara detsamma som styrkan i första 
urvalet. En svaghet kan vara att artikelns innehåll består av information relevant för 
litteraturstudien, men som inte presenteras i artikelns sammanfattning och därför exkluderas 
den. 
 
En styrka i granskningsprocessen är att granskningsmallar användes för att se till att alla delar 
i artikeln värderades. Efter kvalitetsgranskningen bedömdes artiklarna vara av god kvalitet då 
de bestod av fler styrkor än svagheter. Att författarna inte är vana vid kvalitetsgranskning kan 
vara en svaghet då vissa styrkor och svagheter i artiklarna kan ha blivit förbisedda, något som 
en mer erfaren granskare kanske skulle kunna upptäcka. Artiklarna som valdes ansågs vara 
relevanta för litteraturstudien då de ansågs besvara litteraturstudiens syfte.  
 
Endast en artikel i resultatet handlade om personers känslor av att ha gonorré. Det i sig kan 
vara en svaghet i litteraturstudien. Dock anses det inte har någon större påverkan på resultatet 
då symtom och behandling liknar dem vid klamydia (Johannisson & Persson, 1994; Rudén & 
Danielsson, 1994). Då infektionerna liknar varandra på det sättet tros det även att tankar och 
känslor kring infektionerna kan uttryckas på liknande sätt. Något som kan leda till att det inte 
upplevs på samma sätt kan vara att klamydia är mer vanligt förekommande än gonorré och 
därför kan det leda till en ökad stigmatisering hos personer med gonorré.  
 
Artikelsökningen begränsades inte till något speciellt land eller världsdel för att få ett mer 
geografiskt brett resultat, vilket kan vara en styrka. En svaghet kan dock vara att sjukvården 
ser olika ut och har olika förutsättningar i olika länder. Speglingen av tankar och känslor kan 
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uppfattas fel på grund av samhälleliga och kulturella skillnader, vilket också kan vara en 
svaghet. Däremot anses det kunna vara en styrka då Sverige är ett mångkulturellt land, vilket 
stärker både överförbarheten och trovärdigheten i litteraturstudien.  
 
Det är viktigt att enbart etiskt godkända artiklar används i litteraturstudien då sjuksköterskor 
ska ta ställning mot oetiska förhållanden och metoder i yrkesutövningen (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2014). I en av de valda artiklarna till resultatet framkom att en summa 
pengar delades ut till deltagarna (Schwartz et al., 2008). Det framkom inte i studien om 
pengarna delades ut som en muta för att öka deltagarantalet eller om det var tänkt som en 
belöning som ett tack för deltagandet i studien. I och med att studien har ett etiskt 
godkännande uppfattas summan som ett tack för deltagandet i studien och inte som en muta 
för att delta. Allt resultat presenterades, trots att det kunde vara resultat som inte stödjer vår 
åsikt. Det gjordes för att litteraturstudiens resultat inte skulle bli partiskt eller vinklat efter vår 
syn på ämnet. 
 
 
Resultatdiskussion 
Resultatet visar fyra framträdande känslor kring att bli diagnostiserad och att leva med 
sexuellt överförbara infektioner; klamydia, gonorré eller kondylom. Känslorna är lättnad, oro 
och ångest, känsla av sexuell dysfunktion och känslor vid partnernotifiering. 
 
I resultatet framkommer känsla av lättnad i olika former. De olika formerna som framkommer 
är lättnad över att det kunde ha varit värre än vad det var, lättnad över att få en förklaring till 
sina symtom, lättnad över att infektionen upptäcktes och lättnad över att infektionen är vanlig 
och att det finns behandling. Lättnaden som uppstår då en diagnos knyts till symtomen tror 
författarna beror på att personen kan sluta älta det som inte är som vanligt i genitalierna och 
istället fokusera på behandling. Lättnaden som uppstår när personen får diagnosen och 
upplever att det inte är värre än vad det är tror författarna kan bero på att personen känner att 
det kunde ha varit en kronisk sjukdom istället för en infektion som är behandlingsbar.  
 
Två av de framträdande negativa känslorna som framkommer i resultatet är känsla av oro och 
ångest. Känsla av oro och ångest framkommer i resultatet på olika sätt. Känsla av oro uttrycks 
genom att personer inte vet hur länge infektionen har funnits eller kommer att finnas kvar i 
kroppen, att föra infektionen vidare till sin sexualpartner, att risken för att återigen smittas 
finns och att framtida fertilitet kan påverkas. Oron för att smitta sin sexualpartner tros dels 
beror på att personen utsätter sin sexualpartner för de fysiska effekterna av den sexuellt 
överförbara infektionen och dels för att utsätta sin sexualpartner för psykiska påfrestningar i 
form av stigmatisering. Författarna tror också att oron beror på en rädsla av att bli 
stigmatiserad av sin sexualpartner till följd av att ha fört infektionen vidare. Oron för att 
återigen smittas av en sexuellt överförbar infektion förmodas bero på rädslan att återigen 
drabbas av fysiska följder samt rädslan för att återigen bli utsatt för stigmatisering. Att inte 
kunna få barn i framtiden på grund av infektionens påverkan på fertiliteten anser författarna 
kan ligga till grund för oron. Att inte kunna få egna barn kan leda till att personen utsätts för 
stigmatisering. Hos vissa personer leder tankar kring konsekvenser av diagnosen till ångest. 
Författarna tror att konsekvenserna kan vara relaterade till stigmatisering, då stigmatiseringen 
kan leda till psykiska påfrestningar (Fenton & Rogstad, 2011).  
 
Minskad sexlust och sexuell kvalitet på grund av minskad tillfredsställelse och minskad 
upphetsning till följd av den sexuellt överförbara infektionen framkommer i resultatet. En av 
människans grundläggande drifter som ytterst syftar till artens fortlevnad är sexualiteten. 
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Driften behöver också få utlopp på ett sätt som överensstämmer med den enskilda människans 
självbild (Hwang & Nilsson, 2011). Självstigmatisering (Cunningham et al., 2009) till följd 
av den sexuellt överförbara infektionen kan leda till en försämrad självbild och det antas 
kunna påverka sexlusten. I och med den försämrade självbilden kan personen i fråga uppleva 
sig själv som mindre attraktiv och därmed få en minskad sexlust. Däremot finns det personer 
som upplever en ökad sexuell attraktion och kan bero på att personen i fråga känner att den 
har åstadkommit någon form av sexuell prestation, vilket tros kunna leda till en ökad 
självbild.  
 
Rädsla för sexualpartnerns reaktion vid avslöjandet av den sexuellt överförbara infektionen är 
en förekommande känsla. En egen reflektion är att det kan kopplas till rädsla för 
stigmatisering då personen med infektionen riskerar att drabbas av utanförskap, mobbning 
och/eller förlust av relationen. Stigmatiseringen kan också leda till att personen med 
infektionen blir skuldbelagd och riskerar att få ilska och våld riktat mot sig (Lichtenstein et 
al., 2008). Rädslan för reaktionen hos sexualpartnern vid avslöjandet kan i vissa fall leda till 
att personen med infektionen undviker att notifiera sin sexualpartner genom att komma med 
ursäkter till varför sexualpartnern inte kontaktas. Vissa personer känner ett stöd från 
vårdpersonalen gällande notifiering av sexualpartnern. Det kopplas till att personen med 
infektionen kan känna att den har någon vid sin sida som inte utsätter personen i fråga för 
stigmatisering. Sjuksköterskan i vårdarbetet ska bemöta personer med respekt och fritt från 
värderingar (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Trots den rädsla som finns för att bli 
stigmatiserad finns det personer som inte upplever någon form av stigmatisering vid 
avslöjandet av den sexuellt överförbara infektionen och det tros kunna bero på att en del 
personer har mer kunskap om infektionen än andra.  
 
Sammanfattningsvis tycker författarna att stigmatisering kan kopplas till de flesta känslor som 
uttrycks i resultatet. Även om personerna själva i de flesta fallen inte uttrycker ordet 
stigmatisering om sina tankar och känslor anser författarna att det är det som det handlar om i 
slutändan.  
 
I resultatet framkommer det en oro för framtida fertilitet och de konsekvenser som den 
sexuellt överförbara infektionen kan ge. Liknande känslor framkommer även i andra studier 
(Duncan, Hart, Scoular & Bigrigg, 2001) där personer uttrycker en oro över att inte veta om 
den sexuellt överförbara infektionen har påverkat fertiliteten samt en oro över att inte få veta 
förens de försöker bli gravida.  
 
Liknande känslor som de som framkommer i resultatet, framkommer även hos personer med 
andra sexuellt överförbara infektioner, såsom Herpes simplex typ 2. I en studie (Melville et 
al., 2003) framkommer känslorna; överraskning, förnekelse, förvirring och rädsla för att 
notifiera sin sexualpartner. Även känslor som lättnad över att få veta vad det är, skuld för att 
ha smittat någon och känslan av att vara stigmatiserad (ibid.). En egen reflektion kring det är 
att oavsett vilken sexuellt överförbar infektion som en person blir diagnostiserad med verkar 
liknande känslor kunna uppstå.  
 

Genusperspektiv 
I resultatet framkommer några skillnader mellan män och kvinnor och deras känslor kring att 
bli diagnostiserad och att leva med en sexuellt överförbar infektion.  
Män tillåts vara sexuellt oansvariga i en del kulturer. När män får en sexuellt överförbar 
infektion kan det uppfattas som en naturlig följd av den livsstil de har. Det innebär att ju fler 
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sexualpartners desto mer troligt är det att drabbas av en infektion och det visar i slutändan på 
manlig virilitet (Christanson, 2004). Det tros vara orsaken till att en del män känner en ökad 
attraktionskraft till det motsatta könet. Det antas även ligga till grund för att vissa män känner 
att de åstadkommit en sexuell prestation efter att ha drabbats av en sexuellt överförbar 
infektion. Att det i vissa fall inte blir någon negativ påverkan på självkänslan antas bero på att 
den sexuellt överförbara infektionen kan ses som en prestation istället för en besvikelse. 
 
I resultatet presenteras att kvinnor känner skuldkänslor och egenförskyllan över att ha blivit 
smittade medan män oftare lägger skulden på sin sexualpartner. Att kvinnor lägger skulden på 
sig själva tros vara en del i den försämrade självkänslan då de upplever att det är deras ”fel” 
och att det är de som bär ansvaret. Kvinnors ansvar för andras välbefinnande antas kunna 
ligga till grund för deras oro över att smitta sin sexualpartner och även för att notifiera sin 
sexualpartner då de är rädda för reaktionerna. Resultatet kan kopplas till att män som testas 
positivt för en sexuellt överförbar infektion tänker sällan på sig själva som smittspridare utan 
funderar istället på vem som kan ha smittat dem (Christianson, 2004). En orsak kan vara att 
en del män tillägnar sig det tankesättet då de inte söker primärt utan blir kallade till 
ungdomsmottagningen via kontaktspårningsbrev där de uppmanas att testa sig. Kvinnor som 
drabbas av sexuellt överförbara infektioner får oftare skuldkänslor och känner ett större 
ansvar än män. Kvinnor kan känna sig som könssjukdomens ursprung medan män söker en 
smittkälla. Synsättet är en kvarleva från 1800-talets människosyn då mannen ansågs vara 
normen. Kvinnans sköte beaktades då som ett härbärge för de veneriska sjukdomarna. Ett 
exempel från 2000-talet är när en ungdomsmottagning blev erbjudna att marknadsföra 
mottagningen genom en radiostation. En PR-byrå hade skapat en reklamjingel som skulle 
spelas i nationell radio. Jingeln innehöll raden Jag fick klamydia av Lydia (ibid.). 
 
Män engagerar sig i riskfyllda situationer för att försöka bevisa för andra att de är osårbara 
(Christianson, 2004). Det tycks kunna kopplas till resultatet då män blev överraskade av sin 
diagnos då de såg sig själva som oövervinnerliga. Efter att ha blivit diagnostiserad med en 
sexuellt överförbar infektion blev en del män mindre dömande mot andra som drabbats och 
det antas kunna bero på att männen kan ha insett att de inte är oövervinnerliga och att vem 
som helst kan drabbas.  
 
Kvinnlig vårdpersonal anser att det är lättare att prata med kvinnliga patienter än med 
manliga. Det beror på att de lättare identifierar sig och känner förståelse med kvinnliga 
patienter. Kvinnor uttrycker mer känslor under samtal med vårdpersonal än män (Höglund & 
Holmström, 2008). Även manlig vårdpersonal anser att det är lättare att prata om känslor med 
kvinnliga patienter (Foss & Sundby, 2003). Kvinnor förväntas reagera med inåtvända känslor 
såsom oro, nedstämdhet och hopplöshet medan män förväntas reagera utåtvända med ilska 
och våld (Bengs & Hammarström, 2004). Trots att det är lättare för båda manlig och kvinnlig 
vårdpersonal att prata om känslor med kvinnliga patienter, bör manliga patienters känslor inte 
glömmas bort. Om en man reagerar på ett sätt som anses vara kvinnligt bör vårdpersonalen 
inte ta det som en överraskning utan istället bejaka känslorna. Detsamma gäller för kvinnor 
som reagerar på ett sätt som förväntas vara manligt. 
 
Författarna tycker att mer kunskap om genus behövs både inom sjukvården och för 
allmänheten, dels för att känna till skillnaden mellan kön och genus, men också för att kunna 
förebygga stereotypa föreställningar om vad som räknas som manligt respektive kvinnligt.  
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Etiska resonemang 
Sjuksköterskeprofessionen bör utgå från en värdegrund som bygger på en humanistisk 
människosyn. Inom vårdyrket ska yrkesutövarna visa respekt för personers värdighet, 
integritet och autonomi och visa öppenhet och respekt för olika trosuppfattningar och 
värderingar. Det anses vara viktigt att både verbalt och fysiskt beakta etiken då det är de mest 
intima situationer som berörs. 
 
Personer upplever ibland att de blir okänsligt bemötta och dömda på ett negativt sätt av 
vårdpersonal när de blir diagnostiserade med en sexuellt överförbar infektion. Lidandet och 
den känslomässiga smärta som personerna upplever vid diagnostillfället förstärks då de 
känner sig negativt dömda av vårdpersonalen. De upplever att vårdpersonalen var snabba med 
att döma på grund av att de specifikt blev diagnostiserade med en sexuellt överförbar 
infektion (East, Jackson, O’Brien & Peters, 2011). Vårdpersonalen ska bemöta personer med 
respekt och utan värderingar (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Därför är det optimalt att 
i sådana situationer lägga undan sina egna värderingar för att undvika att personerna känner 
sig negativt dömda. Det kan vara svårt då kroppsspråket kan avslöja vad huvudet egentligen 
tänker. Därför är det optimalt att tänka på både vad som sägs och vad kroppsspråket förmedlar 
för att värna om personens välmående. 
 

Nationellt och internationellt perspektiv 
Resultatet inhämtades ur artiklar från sju olika länder: Italien, Kina, USA, England, Sverige, 
Turkiet och Australien, vilket medför ett bredare internationellt resultat än enbart artiklar från 
Europa. Trots att tankar och känslor är subjektiva och kan speglas av det samhälle och den 
kultur som personen lever i, visar resultatet på liknande tankar och känslor i de olika länderna. 
Ur ett internationellt perspektiv behövs mer kunskap för att minska stigmatiseringen och 
smittspridningen av sexuellt överförbara infektioner.  
 
Det resultat som hämtades från Sverige visade tecken på stigmatisering. Det tyder på att 
stigmatisering även finns i Sverige och att det även nationellt behövs mer kunskap om 
sexuellt överförbara infektioner. Det skulle kunna genomföras genom att ett flertal gånger i 
skolåldern få en informativ sexualundervisning som inkluderar information om sexuellt 
överförbara infektioner och annat sexuellt risktagande. Författarna anser att undervisningen 
kan bidra till en minskad stigmatisering och smittspridning. Dock har sexualundervisning en 
mindre påverkan på män än på kvinnor (Rembeck & Gunnarsson, 2011), vilket är något som 
bör beaktas vid planering av undervisningen. 
 
Samhälleliga aspekter 
Kvinnor testas oftare än män för sexuellt överförbara infektioner (Rembeck & Gunnarsson, 
2011). Endast 10% av de besök som görs på svenska ungdomsmottagningar görs av män, 
vilket kan leda till att kvinnorna bär ansvaret för sexuellt överförbara infektioner och 
fortplantning. I Sverige har det varit ett vedertaget handlingsmönster att på 
ungdomsmottagningar och barnmorskemottagningar screena kvinnor för klamydia. Den 
riktade provtagningen har dock minskat på grund av besparingar. Enligt statistik görs 75% av 
alla klamydiatester i Sverige på kvinnor. På grund av att män inte testar sig primärt utan får 
ett kontaktspårningsbrev hemskickat med uppmaning till att testa sig kan kvinnor framstå som 
en syndabock (Christianson, 2004). Provtagningen anses av författarna vara ett bra instrument 
för att minska smittspridningen, men den behöver bli mer jämställd för att minska den skuld 
som i nuläget läggs på kvinnor. Jämställdheten kan dock vara svår att uppnå då kvinnor har 
andra anledningar till att besöka ungdoms- och barnmorskemottagningar som gör att de 
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besöker mottagningarna mer frekvent än män. Ett exempel kan vara då kvinnor besöker 
ungdomsmottagningen för att få eller förnya recept på preventivmedel, något som män inte 
behöver göra. 
 
Region Örebro Län erbjuder hemtest för klamydia och gonorré. Testet är ett provtagningskit 
som är gratis och levereras i ett anonymt kuvert via posten. Det beställs via Mina 
Vårdkontakter på nätet där legitimering sker. Provsvaret meddelas via Mina Vårdkontakter 
där personer som testat positivt uppmanas att kontakta ungdomsmottagning, STD-mottagning 
eller vårdcentral (Yttermalm, 2015). Det är något som vi tycker är bra då testet genomförs 
hemma och personen inte behöver ta sig till närmaste mottagning där frågor kring besöket kan 
uppkomma. Dock anses det behöva marknadsföras bättre för att öka vetskapen om testet hos 
befolkningen.  
 
Slutsats 
Litteraturstudiens resultat visar att olika negativa känslor i samband med att leva med sexuellt 
överförbara infektioner; klamydia, gonorré eller kondylom. En positiv känsla som framkom i 
resultatet var känsla av lättnad i olika former. Personer med sexuellt överförbara infektioner 
blev påverkade av stigmatisering, vilket kan bero på okunskap hos vårdpersonal och 
allmänheten. Det anses enligt författarna vara optimalt att öka kunskapen om sexuellt 
överförbara infektioner i vården och hos allmänheten för att minska stigmatisering och 
smittspridning. Det är också viktigt att genus synliggörs hos vårdpersonal då många unga 
människor i Sverige fortfarande uppfostras till att ta till sig de rådande mönster som har en 
negativ effekt på den sexuella hälsan.  
 
Kliniska implikationer 
Vårdpersonal kommer i sitt yrke att stöta på personer med sexuellt överförbara infektioner. 
Arbetet kan bidra till en ökad kunskap hos både vårdpersonal och allmänheten. Mer 
utbildning och kunskap om de sexuellt överförbara infektionerna behövs både inom 
sjukvården och för allmänheten. Det skulle kunna bidra till minskad stigmatisering vilket i sin 
tur kan leda till att fler personer vågar söka vård. Vissa personer beskrev att sättet som 
diagnosen presenterades på från vårdpersonalen inte var passande. Det kan innebära en 
minskad tilltro för vården och att personer inte söker vård, vilket i sin tur ökar risken för 
smittspridning. Genom att ge kunskap om hur personer med klamydia, gonorré eller 
kondylom upplever situationen kan vårdpersonalen och allmänheten få en djupare förståelse 
för hur stigmatisering och ett olämpligt bemötande kan påverka personerna.  
 
Förslag till fortsatt forskning 
Då antalet studier inom området är begränsade anser författarna ur forskningssynpunkt att det 
behövs fler studier kring upplevelser av att bli diagnostiserad och att leva med klamydia, 
gonorré eller kondylom, men även andra sexuellt överförbara infektioner. Ett annat område att 
undersöka kan vara om sexualundervisningen påverkar personers sexuella risktagande. Ett 
intressant ämne skulle vara att undersöka om genus påverkar vårdpersonalens bemötande av 
personer som söker vård för sexuellt överförbara infektioner. Det skulle behöva studeras då 
genus är en del av vårt samhälle. 
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Databas Sökord Resultat 
av 
sökningen 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 

PsycINFO 
 
300115  kl. 11:30 

S1. Chlamydia Infections 
- Peer reviewed 
- Engelska 
- 010194-311214 
- Not HIV 
- Not AIDS 
- Not Pregnancy 
- Not Chlamydia 

Pneumoniae 

137st. 137st. 9st. 2st. 

PsycINFO 
 
300115 kl. 12:00 

S2. Gonorrhea 
- Peer reviewed 
- Engelska 
- 010194-311214 
- Not HIV 
- Not AIDS 
- Not Pregnancy 

87st. 87st. 3st. 1st. 

PsycINFO 
 
300115 kl. 12:15 

S3.  Condylomata Acuminata 
- Peer reviewed 
- Engelska 
- 010194-311214 
- Not HIV 
- Not AIDS 
- Not Pregnancy 

1st. 1st. 1st. 0 

PsycINFO 
 
300115 kl. 12:20 

S4. Genital Warts 
- Peer reviewed 
- Engelska 
- 010194-311214 
- Not HIV 
- Not AIDS 
- Not Pregnancy 
-     Not Vaccination  

41st. 41st. 6st. 2st. 

CINAHL Plus with 
Full Text 
 
300115 kl. 12:30 

S1. Chlamydia Infection 
- Peer reviewed 
- Engelska 
- 010194-311214 
- Not HIV 
- Not AIDS 
- Not Pregnancy 
-     Not Chlamydia   
      Pneumoniae 

1826st. - - - 
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CINAHL Plus with  
Full Text 
 
300115 kl. 12:40 

S2. Gonorrhea 
- Peer reviewed 
- Engelska 
- 010194-311214 
- Not HIV 
- Not AIDS 
- Not Pregnancy 

1017st. - - - 

CINAHL Plus with  
Full Text 
 
300115 kl. 12:50 

S3. Warts Venerial 
- Peer reviewed 
- Engelska 
- 010194-311214 
- Not HIV 
- Not AIDS 
- Not Pregnancy 
-     Not Vaccination 

417st.  - - - 

CINAHL Plus with  
Full Text 
 
300115 kl. 13:00 

S4. Emotions 
- Peer reviewed 
- Engelska 
- 010194-311214 

51646st. - - - 

CINAHL Plus with  
Full Text 
 
300115 kl. 13:10 

S5. S1 AND S4 
Chlamydia Infection AND 
Emotions 

3st.  3st.  3st.  1st.  

CINAHL Plus with 
Full Text 
 
300115 kl. 13:25 

S6. S2 AND S4 
Gonorrhea AND Emotions 

0 - - - 

CINAHL Plus with  
Full Text 
 
300115 kl. 13:30 

S7. S3 AND S4 
Warts Venereal AND Emotions 

6st. 6st. 4st. 2st. 

Medline 
 
300115 kl. 13:45 

S1. Chlamyda Infection 
- Peer reviewed 
- Engelska 
- 010194-311214 
- Not HIV 
- Not AIDS 
- Not Pregnancy 
- Not Chlamydia 

Pneumoniae 

5667st. - - - 
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Medline 
 
300115 kl. 13:55 

S2. Gonorrhea 
- Peer reviewed 
- Engelska 
- 010194-311214 
- Not HIV 
- Not AIDS 
- Not Pregnancy 

2493st. - - - 

Medline 
 
300115 kl. 14:05 

S3. Condylomata Acuminata 
- Peer reviewed 
- Engelska 
- 010194-311214 
- Not HIV 
- Not AIDS 
- Not Pregnancy 
-     Not Vaccination 

1374st. - - - 

Medline 
 
300115 kl. 14:15 

S4. Emotions 
- Peer reviewed 
- Engelska 
- 010194-311214 

107 436st. - - - 

Medline 
 
300115 kl. 14:20 

S5. S1 AND S4 
Chlamydia Infection AND 
Emotions 

9st. 9st. 3st. 1st. 

Medline 
 
300115 kl. 14:30 

S6. S2 AND S4 
Gonorrhea AND Emotions 

0 - - - 

Medline 
 
300115 kl. 14:40 

S7. S3 AND S4 
Conylomata Acuminata AND 
Emotions 

8st. 8st. 4st. 2st. 


