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Abstrakt 
 
 
Bakgrund: Klamydia trachomatis är en sexuellt överförbar sjukdom, vilken ökar i 
Sverige. När infektionen förekommer hos kvinnor är det vanligast att den är 
symtomfri. Syfte: Syftet med undersökningen är att belysa vad kvinnor har för 
attityder till genital klamydia och de konsekvenser som kan förekomma. Metod: En 
systematisk litteraturstudie har utförts. Tolv vetenskapliga artiklar har analyserats och 
resultat har sammanställts. Resultat: Kvinnor hade hört talas om genital klamydia, 
men var mindre medvetna om symtomen och att infektionen ibland kan vara 
asymtomatisk. Det fanns en stigmatisering kring klamydiainfektionen, provtagning 
och en positiv diagnos. Det visade sig att partnerspårningen var ett moment som 
väckte stor oro hos de som smittats. De flesta föredrog att på egen hand utföra det. 
Slutsats: Mer information om infektionen är nödvändig från vården för att öka 
kunskapen och normalisera diagnosen för att få fler kvinnor att testa sig. 
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Introduktion 

 

 

Problemområde 

 

Sveriges mest rapporterade sexuellt överförbara sjukdom idag är klamydiainfektionen 

(Smittskyddsinstitutet, 2011). Prevalensen av andelen smittade svenskar har enligt siffror från 

Smittskyddsinstitutet (2011), under de senaste tio åren, ökat med drygt 15 000 från år 2000 

till 2010.  

 

Mer än hälften av klamydiainfektionerna hos kvinnor är symtomfria (Weström, Åberg, 

Anderberg & Andersson, 2009). Detta gör att många därmed inte söker hjälp förrän symtom 

upptäcks (Dixon-Woods, Stokes, Young, Phelps, Windridge & Shukla, 2001; Kellock, Piercy, 

Rogstad, 1999). Det förekommer att kvinnor inte söker hjälp förrän klamydiainfektionens 

symtom blivit outhärdliga för den drabbade. Många förstår då inte att dessa är symtom för en 

klamydiainfektion förrän information getts i samband med att vård sökts upp, och en 

klamydiadiagnos ställts (Dixon-Woods et. al, 2001). Detta bidrar till att det skapas en risk att 

många klamydiainfektioner förblir oupptäckta (Kellock et. al, 1999), och att det därmed 

förekommer ett mörkertal gällande hur många kvinnor som bär på sjukdomen. 

 

Genom att studier gjorts har det framkommit att stigmatisering i samhället och okunskap 

kring klamydiainfektionen och dess virulens förekommer. Stigmatisering i detta fall uttrycker 

sig genom att en person med en klamydiainfektion anses promiskuös av personer i dennes 

omgivning (Kellock et. al, 1999; Lorimer, Reid & Hart, 2009).  

 

Därför är det viktigt att ta reda på hur kvinnor ser på klamydiadiagnosen och dess 

konsekvenser, för att på sådant vis kunna finna ett bättre sätt att gå dem tillmötes i syfte att 

öka andelen kvinnor som väljer att utföra provtagning. 
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Bakgrund 

 

Chlamydia trachomatis är en av de tre bakteriearter, som ingår i den så kallade 

klamydiagruppen (Kaplan, Hogg, Hildingsson & Lundgren, 2009). Ytterligare bakteriearter i 

denna grupp är chlamydia pneumonie och chlamydia psittaci, vilka båda på olika sätt drabbar 

luftvägarna. Chlamydia trachomatis är därefter indelad i olika serotyper. Somliga av dem 

orsakar den vanligast förekommande infektionen med ursprung i klamydiabakterien – 

urogenital klamydiainfektion (Ericson & Ericson, 2005). Klamydiainfektionen är en typ av 

sexuellt överförbar sjukdom. Den benämns som STI, vilket är en förkortning för sexually 

transmitted infections (Larsson i Gottlieb & Von Schoultz, 2004). 

 

Enligt Smittskyddsinstitutet (2011) är klamydia vanligast hos kvinnor i åldrarna 15-29 år. I 

Sverige var antalet smittade år 2000 19 285. År 2007 steg denna siffra till 47 099, och anses 

idag vara senaste decenniets högsta siffra för antalet svenskar bärande på en 

klamydiainfektion. Samma år låg andelen klamydiafall i USA på 1 108 374 personer 

(AVERT, 2010), och 51 972 personer i Australien (Australian Goverment of Health and 

Ageing, 2011). Prevalensen i Storbritannien låg då på 121 986 och sammanlagt i Europa 

kunde 228 730 fall konstateras (ECDC, 2009). 

 

Smittvägar, symtom och provtagning 

Smittovägen för den urogenitala klamydiainfektionen är enbart genom intim sexuell kontakt, 

såsom analt, oralt och vaginalt (Ericson & Ericson, 2005). Enligt WHO (2011) är 70 – 75 

procent av de kvinnor som konstaterats bära på en klamydiainfektion symtomfria.  

 

Då symtom förekommer är de vanligaste lätta buksmärtor, småblödningar, flytningar, vaginos 

och uretrit (Larsson, 2011). Symtomen för uretrit är täta trängingar i urethra, flytningar, samt 

sveda vid såväl miktion som vid samlag (Praktisk medicin, 2011). Vid vaginos får kvinnan en 

infektion i slidan som ger illaluktande flytningar. Doften påminner om rutten fisk och 

kommer oftast efter samlag samt vid menstruation. Vid konstaterad vaginos kan den drabbade 

behandlas med surgörande kräm eller gel. Detta botar inte infektionen, men avhjälper den sura 

lukten som kan uppstå. Blir däremot den smittade besvärad av lukten som tillkommer blir 

behandling med antibiotika nödvändig (Vårdguiden, 2011).  
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Inkubationstiden för klamydia är 10-14 dagar varpå en inflammatorisk reaktion uppstår 

(Weström et. al, 2009), men kan även ligga latent i kroppen under en lång tid och därmed 

blossa upp utan att partnerbyte gjorts (Kaplan et. al, 2009). Bakterien ligger då kvar i 

nervknutor i kroppen för alltid och kan emellanåt orsaka sjukdomssymtom ännu en gång 

(FASS, 2011). 

 

Det bästa sättet att upptäcka klamydiainfektioner är genom att utföra provtagning. En säker 

diagnos kan då endast ställas genom laboratorieprover (Weström et. al, 2009) i form av 

urinodling, eller prov med en bomullspinne från urethra eller cervix (Ericson & Ericson, 

2005).  

 

Klamydiaprovtagning och informationen kring klamydiainfektioner är uppmärksammade i 

Sverige. Det förekommer uppmaningar om regelbunden testning, gratis provtagning på 

mottagningar fram till tidig tjugoårsålder och den så kallade Klamydiamåndagen infaller varje 

år i september (Klamydiamåndagen, 2011). Denna utförs i uppdrag av Nationella Hivrådet 

och innebär att alla som är intresserade erbjuds gratis provtagning och behandling av 

eventuell klamydiainfektion (ibid). Utöver erbjudandet om att testas för en infektion i 

samband med Klamydiamåndagen kan privatpersoner köpa tester på såväl Internet som på 

Apoteket. 

 

Konsekvenser 

En obehandlad klamydiainfektion kan det leda till äggledarledarinflammation (salpingit), 

inflammation i lilla bäckenet (PID- ”Pelvic Inflammatory Disease”), utomkvedshavandeskap 

och kronisk bäckensmärta (Brito de sa, Gomesa, Viegasa, Arminda Ferreiraa, Paulinao & 

Anjos Cartya, 2002). PID och salpingit liknar varandra till stor del. Skillnaden är däremot att 

vid salpingit är äggledarna drabbade, medan PID innefattar både äggledarinflammation och 

bäckeninflammation (Larsson, 2005). De båda kan diagnostiseras genom palpation i samband 

med en gynekologisk undersökning (Vårdguiden, 2011). Båda tillstånden kan uppträda i tyst 

form, det vill säga utan några symtom, eller med en symtombild (Thejls, 2001; CDC, 2011). 

Symtomen kan då vara ömhet vid palpation i samband med en gynekologisk undersökning 

och buksmärtor (Thejls, 2001). Vidare har det framkommit att illaluktande flytningar, smärta 

vid samlag och besvär från urethra, feber och menstruationsrubbningar kan förekomma 

(Vårdguiden, 2011; CDC, 2011). Vid upprepade salpingiter och PID riskerar äggledarna att 

skadas, varpå ärrvävnad uppstår. (Ericson & Ericson, 2005; Larsson, 2004; CDC, 2011). Den 



 

 5

ärrvävnad som skapas bidrar sedan till att en risk uppstår gällande sammanväxningar mellan 

äggledarna och andra reproduktionsorgan. Det kan bidra till en kronisk buksmärta hos 

kvinnan, samt en framtida infertilitet (Ericson & Ericson, 2005; Larsson, 2004; CDC, 2011). I 

Sverige har det visats att den största anledningen till ofrivillig barnlöshet är tubarskador, det 

vill säga skador på kvinnans äggledare (Gottelib, 2004). Det har framkommit i tidigare 

undersökningar att 10 – 15 procent av de som drabbats av PID blir infertila (CDC, 2011). 

 

Behandling 

En urogenital klamydiainfektion behandlas med hjälp av en typ av antibiotika vid namn 

tetracykliner. Dessa dödar inte bakterien, utan verkar genom att förhindra bakterien att 

tillverka de ämnen denna behöver för att kunna växa och föröka sig (FASS, 2011). 

Antibiotikakuren ges per os i minst tio dagar (Weström et. al, 2009). Under behandlingstiden 

bör den smittade avstå från samlag helt och hållet, och lämpligen även från alkohol (Boman, 

Schneede & Nylander, 2011).  

 

Relaterat till den risk för tubarskador som finns uppmanas förskrivaren som ordinerar 

antibiotikabehandlingen vid en misstänkt salpingit att utföra detta med en något frikostig 

inställning (Larsson, 2004). 

 

Partnerspårning 

Klamydian tillhör sedan 1988 en av de så kallade allmäningspliktiga sjukdomarna i samhället 

(Wijma, 2009). I Smittskyddslagen, kap 1, 3 § förklaras begreppet allmänfarlig sjukdom. Det 

betyder att patienten är i risk att drabbas av allvarliga konsekvenser, livshotande tillstånd, 

långvarig sjukdom och/eller svårt lidande till följd av sjukdomen. Lagen tar senare upp i 2 

kap, 5 § att läkaren för att motverka att patienten drabbas av detta skall anmäla misstanke eller 

konstaterande av sjukdom till såväl Smittskyddsinstitutet som till det landsting där läkaren har 

sin yrkesverksamhet (Socialstyrelsen, 2010). Han/hon skall även ordinera antibiotika till såväl 

den smittade som till de sexuella kontakter som konstaterats blivit smittade (FASS, 2011). 

Den som insjuknat väljer själv om den vill att vårdpersonalen eller hon själv ska kontakta de 

partners som eventuellt smittats (Vårdguiden, 2010). Den ansvarige läkaren har däremot 

huvudansvaret för att dessa personer inte bara behandlas, utan även spåras upp och undersöks. 

Detsamma gäller även för den som diagnostiserats med en klamydiainfektion (FASS, 2011; 

Larsson, 2004).  
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Vad det gäller patienten beskriver Smittskyddslagen i 3 kap, 1 § (2010) att vet eller 

misstänker någon att han/hon bär på en allmänfarlig eller annan spårningspliktig sjukdom är 

personen skyldig att direkt uppsöka läkare. Därefter behöver personen låta läkaren göra 

nödvändiga undersökningar och prover för att konstatera om det förekommer smittsamhet 

(Socialstyrelsen, 2010). Den som konstaterats ha en klamydiainfektion behöver vidare uppge 

de sexpartners denne haft de senaste sex till tolv månaderna, oavsett om skydd använts eller 

inte (Vårdguiden, 2010). 

 

Sjuksköterskans roll 

International Council of Nurses (ICN) upprättades år 1953 och har genom att sammanfatta 

riktlinjer för etiskt handlande upprättat en etisk kod för sjuksköterskor. Denna är uppbyggd på 

fyra grundläggande ansvarsområden som en sjuksköterska bör arbeta efter. De är att 

förebygga sjukdom, främja hälsa, att lindra lidande och att återställa hälsa (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2008).  

 

I kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor står det beskrivet att en 

sjuksköterska har i uppgift att främja hälsa och förebygga ohälsa, bland annat genom 

undervisning (Socialstyrelsen, 2005). Genom att förklara vikten av klamydiaprovtagning för 

den som är aktuell för det, verkar vårdpersonalen för att fullfölja denna uppgift. I 

kompetensbeskrivningen står det även att sjuksköterskan skall kunna motivera individen till 

att ändra sitt sätt att leva efter att ha uppmärksammat de hälsorisker som förekommer (ibid). 

Risken att drabbas av en klamydiainfektion förekommer hos samtliga personer som oskyddat 

utför olika sexuella handlingar. Därmed behöver sjuksköterskan informera den person som i 

något sammanhang besöker den vård som berör området av reproduktiv hälsa att denne kan, 

oavsett grad av sexuell aktivitet, drabbas av en klamydiainfektion. Den information individen 

då uppger behöver sjuksköterskan hantera varsamt och på ett korrekt sätt då de uppgifter som 

kommer fram är känsliga (ibid). 

 

Egenvård, egenvårdsbrist och egenvårdskrav är tre begrepp som utgör den omvårdnadsteori 

om egenvård som Dorothea Orem byggt upp (Kirkevold, 2008). Egenvård går ut på att en 

person på eget initiativ utför de aktiviteter som för dennes skull är nödvändiga för att 

upprätthålla hälsa, välbefinnande och liv. För att uppfylla den egenvård en person har utövar 

denne sina så kallade egenvårdaktiviteter. Summan av de egenvårdaktiviteter en person 

behöver utföra definieras som personens egenvårdskrav. När egenvårdskraven är högre än vad 
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individen förmår att utföra, är egenvårdkapaciteteten lägre än vad kraven fordrar. Därmed får 

personen en så kallad egenvårdsbrist. Det är i det sammanhanget personen hamnar i en 

situation då denne är i behov av omvårdnad (ibid).  

 

Då klamydiaprovtagning inte är någonting obligatoriskt att utöva, såvida det inte är aktuellt 

att testa personen i fråga för att den eventuellt blivit smittad av en tidigare partner, anses 

Orems egenvårdteori appliceras bäst i denna undersökning. Det utifrån hur lagarna gällande 

klamydiaprovtagning ser ut idag, samt den roll sjuksköterskan har som bland annat informant 

och som en person som aktivt skall förebygga smitta och smittspridning (Socialstyrelsen, 

2005). 

 

Kunskapsbredden och attityderna till provtagning 

I en studie gjord på 482 personer i olika åldrar hade 60 % av dessa hört talas om klamydia, 

och 45,2 % var medvetna om att kvinnor kan ha en asymtomatisk infektion (Kellock et. al, 

1999). 

 

Många upplever risken att de skulle utsättas för en klamydiainfektion som låg. Den sexuella 

historia de har är enligt dem inte tillräcklig för att sätta dem i riskzonen att drabbas. Blir 

svaret efter en klamydiaprovtagning positivt uppstår därmed känslor av förlägenhet och skam 

(Lorimer, Reid & Hart, 2009). I studien av Kellock et. al. (1999) uppgav 47,7 % av deltagarna 

att de blev förvånade när det framkom att de låg i riskzonen för att drabbas av en 

klamydiainfektion. Främst i och med att de sedan tidigare hade en specifik bild av vilken typ 

av kvinnor som drabbas av en sådan infektion. 

 

Blir det aktuellt att genomgå provtagning för en sexuellt överförbar sjukdom är kvinnor rädda 

för att vårdpersonalen skall döma dem som promiskuösa (Dixon-Woods et. al, 2001). Många 

skulle kunna tänka sig att testas för en klamydiainfektion om en destigmatisering och 

normalisering av diagnosen skulle finnas i samhället (Pavlin et. al, 2006). 
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Syfte 

 

Syftet var att belysa vad kvinnor har för attityder till genital klamydia och dess konsekvenser. 

 

Specifika frågeställningar 

 

-          Vilka tankar har kvinnor om genital klamydia och dess fysiologiska konsekvenser?  

-          Vad känner kvinnor kring provtagningen? 

-          Hur upplever kvinnor beskedet att ha testats positiva för genital klamydia? 

 

 

 

Metod  

 

Uppsatsen är utformad som en systematisk litteraturstudie. Syftet med detta är att samla en 

del av den forskning som tidigare gjorts, och som berör de frågeställningar denna uppsats 

använder sig av. Därefter granskas tidigare forskning och sammanställs i denna studie. 

Förhoppningsvis skall detta bidra till ny kunskap och en grund för framtida studier. 

 

 

Urval av databaser 

 

De artiklar som använts i denna studie är framtagna med hjälp av PubMed. Detta är en 

sökmotor för vetenskapliga artiklar, och är en del av databasen Medline (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2006). MeSH-termer har använts vid sökningen. Denna förkortning står för 

Medical Subject Headings och är det uppslagsverk som används i Medline för att se till att rätt 

sökord för denna databas används. Syftet med att använda MeSH-termer är att det ska bli 

lättare för författaren att hitta de artiklar denne söker (Willman et. al, 2006). Följande MeSH-

termer har använts vid sökningen: Chlamydia trachomatis, knowledge, physiological 

consequences, testing, stigma, women, positive, attitudes, infertility, screening, experiences. 

Vidare används den Booleska sökoperatören AND mellan MESH-termerna (Willman et. Al, 

2006). 



 

 9

 

 

 

Genomförande av datainsamling 

 

 

Databas 

Pubmed 

Sökord Antal träffar Urval 1 Granskade Valda 

artiklar 

#1 Chlamydia trachomatis 2815 0 0 0 

#2 Knowledge 78694 0 0 0 

#3 Physiological 

consequences 

1602 0 0 0 

#4 Testing 76935 0 0 0 

#5 Experiences 24538 0 0 0 

#6 Attitudes 77272 0 0 0 

#7 Screening 916494 0 0 0 

#8 Stigma 2864 0 0 0 

#9 Women 2300535 0 0 0 

#10 Positive 229799 0 0 0 

#11 Infertility 15499 0 0 0 

#12 #1 AND #2 118 21 12 2 

#13 #1 AND #3 0 0 0 0 

#14 #1 AND #4 550 9 4 1 

#15 #1 AND #5 7 4 2 1 

#16 #1 AND #6 98 13 8 2 

#17 #1 AND #7 1660 26 9 2 

#18 #1 AND #8 7 7 6 1 

#19 #1 AND #9 2815 13 8 1 

#20 #1 AND #10 905 17 6 1 

#21 #1 AND #11 199 12 9 1 
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Genomförande av databearbetning 

 

Artikelsökning utfördes genom att följande inklusionskriterier användes: kvinnor, genital 

klamydia, icke gravida, ålder 15-45, studierna skulle vara utförda mellan 1999 - 2011 från 

USA, Europa eller Australien, de skulle vara skrivna på engelska eller svenska.  

 

Kvinnor skulle vara med i undersökningarna som gjorts. Det var således inget krav att 

studierna endast skulle utförts på kvinnor. Deltagarna skall inte vara gravida då detta lätt kan 

skapa fokus på hur barnets hälsa påverkas av klamydiainfektionen, istället för hur den 

påverkar kvinnans. En ökad risk att drabbas av allvarliga konsekvenser finns vid en 

klamydiainfektion, då 70-75 % av kvinnorna är symtomfria (WHO, 2011). Anledningen till 

att kvinnorna skulle vara minst 15 år var på grund av att det enligt svensk lag är förbjudet att 

ha samlag med någon som är under 15 år (Brottsbalk, 1962:700, 6 kap § 4). Genom att senare 

utsträcka åldersintervallet till 45 år skapades ett större omfång i undersökningen. Deltagarna 

skall vara bosatta i USA, Europa eller Australien. Dessa länder valdes för att få en mer 

generaliserad bild över hur kvinnor uppfattar genital klamydia. I och med att studien är gjord i 

Sverige valdes samtliga länder även för att de kulturellt sett är relativt lika varandra och 

därmed även lika Sverige till sina kulturer. Artiklarna skall vara skrivna på engelska eller 

svenska då detta är de språk författarna har tillräckliga kunskaper i för att skriva en 

kandidatuppsats. För att skapa ett större omfång kring området hämtas artiklar från 1999 till 

2011. Studien fokuserar på genital klamydia då detta är den typen av klamydiainfektion som 

är mest uppmärksammad. 

 

Kvalitetsbedömning enligt mallar skapade av William, Stoltz & Bahtsevani (2006) gjordes. 

Utifrån mallarna har poängsättning skett av artiklarna med utgångspunkt i den grad av 

relevans dessa uppnår i förhållande till arbetet. Tolv artiklar granskades enligt mallar av 

Willman et. al (2006). Utifrån mallarna graderades var artikels kvalitet utifrån ett upprättat 

poängsystem. Därefter kunde artiklarna klassas som grad 1, grad 2 eller grad 3. Grad 1 

motsvarade därmed högsta möjliga kvalitet. En artikel kan klassificeras som grad 1 om den 

uppnår 80-100 % av den fullständiga poängsumman. Grad 2 gäller för de artiklar som uppnår 

70-79 % av denna summa. För att en artikel skulle uppnå grad 3 behövde 60-69 % av den 

fulla poängsumman uppnås. Elva av artiklarna klassades som grad 1, medan en artikel 

uppnådde grad 2 i samband med granskningen. En artikel har hittats genom sekundärsökning, 
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vilket visats genom att en artikel hänvisat till en annan då sökning gjorts (Östlundh, 2006). En 

integrerad analys av resultatet har skett och artiklarna har sammanställts i en matris (Bilaga 

1). En asterisk (*) har sedan markerats i referenslistan vid artiklarna som är utvalda till 

resultatet. 

 

 

 

Resultat 

 

I samband med analysering av utvalt material framkom fakta från tidigare gjorda studier, som 

skapade tre kategorier med utgångspunkt i frågeställningarna. Sedan framkom 

underkategorier till respektive kategori, som användes för att dela in resultatet. Resultatet 

baseras på studier genomförda i Irland, USA, England, Skottland, Danmark och Australien. 

De är utförda mellan åren 1999 och 2010. I resultatet används ordet ”deltagare” för att 

benämna kvinnorna i de studier denna undersökning bygger på. 

 

 

Kvinnors kunskap 

 

Medvetenhet 

I en studie gjord på 73 kvinnor från England uppgav 60 % att de hört talas om klamydia och 

att det fanns en medvetenhet om att det är en sexuellt överförbar sjukdom (Devonshire, 

Hillman, Capewell & Clark, 1999). Bland de 205 deltagare i studien av Lorimer & Hart 

(2010) var kunskapen relativt hög om klamydiainfektionen och dess konsekvenser. I 

frågeformuläret svarade deltagarna korrekt med minst 61,5 % på samtliga frågor, och cirka 81 

% var medvetna om att risken att drabbas av en ny klamydiainfektion finns om 

diagnostisering skett vid tidigare tillfälle. Att en klamydiainfektion kan behandlas var 62 % 

medvetna om (ibid).  

 

En del kvinnor hade inte hört talas om genital klamydia förrän de deltagit i studien av Santer, 

Wyke & Warner (2003), vilket resulterade i att de bildade en uppfattning om att infektionen 

inte var vanligt förekommande. Av 23 deltagare i en amerikansk studie trodde en fjärdedel att 

en klamydiainfektion kan leda till döden (Blake, Kearney, Oakes, Druker & Bibace, 2003).  
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En stereotypisk bild av vilka personer som har en ökad risk att smittas förekom. De framställs 

som promiskuösa, några som klär sig provokativt och som haft högt antal sexuella partners. 

Många kvinnor relaterade sig inte till denna stereotyp och ansåg därför att de inte befann sig i 

riskzonen för att drabbas av en STI (Duncan, Hart, Scoular & Bigrigg, 2001; Santer et. al, 

2003). Låga kunskaper om klamydiainfektioner kan eventuellt bero på att ämnet inte 

diskuteras tillräckligt ofta med ungdomar idag. Många respondenter i en studie med deltagare 

i åldrarna 16 till 24, kom ihåg att det under deras skoltid istället lades större vikt på 

information om AIDS och HIV (Lorimer et. al, 2010).  

 

Vanligaste sättet att få information om klamydiainfektioner var genom 

informationsbroschyrer. Ytterligare källor som ansågs vanligt förekommande var genom 

vänner, tidningar riktade åt kvinnor och program på TV (Devonshire et. al, 1999). 

 

Symtom och infertilitet 

Andelen personer införstådda med att buksmärta är ett vanligt symtom i samband med en 

klamydiainfektion var 71 % i en skotsk studie (Lorimer et. al, 2010), och 34 % i en studie 

gjord i England (Devonshire et. al, 2003). I den skottska studien var antalet medvetna om att 

sveda kan uppstå vid miktion 41 %, och 46 % visste om att smärta vid samlag kan inträffa vid 

en pågående infektion (Lorimer et. al, 2010). Att illaluktande flytningar kan förekomma var 

det 22 respektive 38 % som visste om (Lorimer et. al, 2010; Devonshire et. al, 1999). 

 

Samtliga 12 kvinnor som deltog i en engelsk intervjubaserad studie kopplade inte ihop 

symtomen med en STI. De trodde istället att det var naturliga förändringar kvinnor går 

igenom i livet. De såg på infektionen i sig som en av harmlös typ, och att de konsekvenser 

som kan uppkomma var någonting som lätt kunde behandlas med en antibiotikakur (Darroch, 

Myers & Cassell, 2003).  

 

Andelen kvinnor som var medvetna om klamydians påverkan på fertiliteten var 3 % (n=377) 

(Quach et. al, 2008) respektive 39,7 % (n=73) (Devonshire et. al, 1999). Lorimer et. al. (2010) 

utförde en studie om kunskap kring klamydia trachomatis bland yngre deltagare. Cirka 85 % 

(n=205) svarade att de trodde klamydia kunde påverka deras fertilitet. 
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Asymtomatisk klamydia 

Medvetenheten av att avsaknad av symtom i de flesta fall förekommer vid en 

klamydiainfektion varierade från 21,9 % (Devonshire et. al, 1999) till 60 % (Lorimer et. al, 

2010). Det var för många kvinnor svårt att förstå relaterat till deras tidigare erfarenheter av 

andra infektioner, trots att information om detta getts (Santer et. al, 2003). Risken fanns att 

information om asymtomatiska klamydiainfektioner skapade en uppfattning om att 

infektionen inte är allvarlig, och att det inte ansågs nödvändigt att söka hjälp förrän symtom 

uppkommit (Blake, Kearney, Oakes, Druker & Bibace, 2003). Förekom ingen symtombild 

tolkade många kvinnor detta som att de inte kan ha smittats med en genital klamydiainfektion 

(Santer et. al, 2003). 

 

 

Kvinnors attityder till organiserade hälsokontroller 

 

Att vara positiv till provtagning 

För de kvinnor som deltog i studien av Santer et. al. (2003) var det viktigt att själva få välja 

om de skulle testa sig eller inte, och att i samband med provtagning uppleva en känsla av att 

ha kontroll på situationen. Att få rikligt med information om genital klamydia, hur den 

behandlas och att den ibland kan vara asymtomatisk prioriterade deltagarna högt för att gå 

med på provtagning. Samtliga deltagare (n=20) var glada över att ha blivit testade. De yngre 

deltagarna påpekade att de var glada över erbjudandet, då de troligtvis inte på egen hand 

skulle tagit initiativ till att genomgå provtagning (ibid). 

 

Balke et. al. (2003) uppger att de främsta skälen till att många accepterade att testa sig var för 

att få reda på om eventuell smitta förekom, och om möjlighet till behandling fanns. Utöver de 

skälen fanns behovet av att skydda sin kropp och partner från en eventuell infektion, få svar 

på de symtom kvinnorna hade, att efter oskyddat samlag undersökas för en STI och att 

misstankar fanns att partnern varit otrogen. 

 

Genom att organiserade hälsokontroller skulle utföras på ett ålderbaserat sätt och tas i 

samband med ett läkarbesök, fanns tankar om att normalisering av klamydiaprovtagning 

kunde ske (Pavlin, Parker, Fairley, Gunn & Hocking, 2008). 
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Att vara negativ till provtagning  

I samband med att provtagning erbjöds blev många kvinnor obekväma och upplevde känslor 

av obehag, häpnad, ångest och stigmatisering (Mills et. al, 2006; Kangas, Andersen, Olesen, 

Möller & Östergaard, 2006). De flesta (n=35) som deltog i studien av Balfe et. al. (2010) 

uppgav att de skulle ha en negativ reaktion till att bli erbjudna provtagning. Den största 

anledningen var en rädsla för att inte lyckas upprätthålla en ”god flicka-identitet”, utan istället 

ses som så kallade ”dåliga flickor”. Med dåliga flickor menade deltagarna de som ägnar sig åt 

sexuella aktiviteter på ett icke-ansvarfullt sätt. Många hade en specifik bild av de kvinnor de 

ansåg vara i behov av provtagning. Dessa ansågs tillhöra en låg socioekonomisk klass och 

vara smutsiga (ibid). 

 

Ett hinder för att vara positiv till provtagning var att behöva uppge tidigare sexuella partners. 

Det gav en känsla av brist på privatliv för den smittade och rädsla för att bli dömd av 

vårdpersonalen utifrån antalet tidigare partners. Att fråga om tidigare partners kunde därför 

utgöra ett hinder i samband med provtagning, och deltagare från olika studier uppmanade 

vårdpersonalen att inte lägga stort fokus på antalet tidigare partners. Risken fanns annars att 

somliga valde att utesluta ett antal sexuella kontakter de haft (Pavlin et. al, 2008; Kangas et. 

al, 200; Blake et. al, 2003). 

 

Då provtagning utfördes uppkom känslor av obehag av att vara med om en gynekologisk 

undersökning och att utföra provtagning med en bomullspinne upp i urethra eller vagina. 

Detta upplevdes även som pinsamt och utgjorde vidare ett hinder för att provtagning skulle 

genomföras. Den metod som främst föredrogs var att lämna ett urinprov (Blake et. al, 2003; 

Mills et. al, 2006). I studien utförd av Lorimer et. al. (2010) uppgav cirka 45 % att de inte 

trodde att en klamydiainfektion kunde påvisas genom provtagning med en bomullspinne.  

 

I samband med provtagningen önskade en del kvinnor att vårdpersonalen skulle vara kunnig i 

ämnet genital klamydiainfektion. Vårdpersonalen de pratade med skulle vara några de kunde 

relatera och anförtro sig till, samt kunna känna stöd hos (Mills et. al, 2006; Blake et. al, 2003). 

Blake et. al. (2003) uppgav att de flesta deltagarna ville att integriteten garanterat skulle 

skyddas då provtagning skett. Det framkom även under insamlingen av data till föreliggande 

studie, att de yrkeskategorier som föredrogs att erbjuda provtagning var läkare eller 

sjuksköterskor (Balfe et. al, 2010). Främst yngre kvinnor då många deltagare hade en teori om 

att yngre kvinnliga vårdgivare har lättare att relatera till kvinnoproblem, jämfört med manliga. 
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Ytterligare en teori var att manlig vårdpersonal skulle ge dömande blickar i samband med 

samtal, och att de skulle skapa en egen uppfattning om att kvinnan i fråga frekvent bytte 

sexuella partners. Det fanns även en uppfattning om att äldre vårdgivare troligtvis skulle ha en 

mer konservativ attityd gällande sexualitet. Många upplevde även att läkare ibland kunde 

utnyttja sig av sin auktoritet och börja prata moral med kvinnorna, på ett sådant sätt att de 

kände sig osunda och promiskuösa (ibid). 

 

Hur kvinnor föredrar att provsvar ges  

Det föredrogs främst att få ett positivt provsvar via ett personligt möte med ansvarig läkare 

(Pavlin et. al, 2008; Balfe et. al, 2010). Pavlin et. al. (2008) uppgav att om ett personligt möte 

inte skulle kunna anordnas, ville många av de som deltog i studien få svaret via telefonsamtal. 

Då främst genom att de skulle kontaktas på sin mobiltelefon. Skulle svar skickas via ordinär 

post föredrogs det att brevet skulle vara omärkt. En del kunde tänka sig att få resultatet på sin 

mail, men ingen ville få svaret i form av ett sms. Många var då rädda att folk i deras närhet 

kunde gå in i sms-inkorgen på deras mobil och läsa meddelandet läkaren skickat (ibid). Balfe 

et. al. (2010) uppgav att samtliga deltagare ville att ett negativt svar skulle ges via 

telefonsamtal i mobilen, via sms eller brev. 

 

Behovet av information 

Enligt deltagarna i studien av Blake et. al. (2003) är mer information om klamydiainfektionen 

nödvändigt i samhället. Genom intervjuer har Pavlin et. al. (2008) fått fram förslag på hur 

kunskapen om infektionen skall ökas, och provtagning normaliseras. Deltagarna föreslog att 

TV-reklam, broschyrer, tidningar riktade till yngre människor, sportevenemang och affischer 

skulle användas för detta. Idéer om att utöka sexualundervisningen där mer fokus ligger på 

klamydia som STI, framkom även. För att genomföra detta kunde exempelvis en trovärdig 

gästtalare användas under lektionerna avsatta för sexualundervisning. En utbildningskampanj 

skulle även den kunnat bidra till en normalisering av klamydiaprovtagningen (ibid). 

 

 

Att testas positivt 

 

Känslor som uppkommer i samband med diagnostisering 

Den mest nämnda första reaktionen på en positiv diagnos, som kvinnor uppgav var chock 

(Temple-Smith et. al, 2010; Duncan et. al, 2001; Mills et. al, 2006; Pavlin et. al, 2008). 
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Förutom en initial reaktion av chock, visades det att en del kvinnor även upplever ett positivt 

svar på en klamydiaprovtagning som genant och någonting de skäms över (Pavlin et. al, 

2008). Förskräckelse, upprördhet och en känsla av att vara fullkomligt förkrossad 

rapporterades också, oavsett om deltagarna förväntat sig att svaret skulle vara positivt eller 

negativt (Temple-Smith et. al, 2010; Mills et. al, 2006). Kvinnor kunde uppleva alltifrån mild 

oro efter att diagnostiserats till en känsla av avsky mot sig själva, och kände ofta ett behov av 

att prata med någon professionell om hur de upplevde situationen (Duncan et. al, 2001; 

Kangas et. al, 2006). 

 

I en enkätbaserad studie gjord i Danmark erhöll 21 av 54 deltagare ett positivt provsvar 

(Kangas et. al, 2006). Av dessa upplevde 59 % en känsla av hopplöshet, 57, 4 % blev 

upprörda av resultatet och 42,6 % tyckte att det var pinsamt att de diagnostiserats. Många 

kände sig även oattraktiva och totalt 37 % av de 21 infekterade kvinnor kände sig smutsiga på 

grund av infektionen. Efter diagnostisering med en klamydiainfektion började olika tankar 

cirkulera, bland annat om vem som smittat dem och hur de smittats (Mills et. al, 2006). 

Somliga av de med positivt svar reagerade mildare än andra på resultatet som getts. De 

menade att det ”bara” är en klamydiainfektion, och att det kunde varit någonting ”värre” 

(Darroch et. al, 2003). 

 

En känsla av lättnad över att infektionen är behandlingsbar uppkom hos många efter att de 

initiala reaktionerna lagt sig. Det fanns även en glädje över att ha fått möjligheten att ha 

testats och behandlats för en infektion som annars kanske inte skulle upptäckts (Pavlin et. al, 

2008). 

 

Oro för fertiliteten 

Oro för att den reproduktiva hälsan tagit skada nämndes frekvent för att beskriva hur 

kvinnorna upplevde att ha blivit diagnostiserade med en klamydiainfektion (Duncan et. al, 

2001; Mills et. al, 2006; Darroch et. al, 2003). I samband med provtagning var det vanligt att 

vårdpersonalen informerade om att det fanns en risk att infektionen uppkommit i en tidigare 

relation. Många började då fundera över hur länge de varit smittade och applicerade därefter 

tankar om att en infektion som funnits under en längre tid ökar risken för infertilitet (Duncan 

et. al, 2001). När provtagning utfördes var det vanligt att den medverkande upplevde att det 

förekom brister i hur mycket information som gavs om klamydiainfektionens kliniska förlopp, 

eller att en avsaknad av information förekom helt och hållet. Det bidrog till en ökad oro kring 
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hur fertiliteten påverkats. (Duncan et. al, 2001; Mills et. al, 2006; Pavlin et. al, 2008; Quach 

et. al, 2008). 

 

Somliga av de kvinnor som tidigare hade behandlats för en klamydiainfektion var oroliga att 

antibiotikan inte gjort sin verkan och att de fortfarande var infekterade (Darroch et. al, 2003). 

I samband med diagnostiseringen uttryckte många en oro för att bära på en annan oupptäckt 

infektion, efter att ha blivit informerade om klamydiainfektionens ibland asymtomatiska natur 

(Mills et. al, 2006). 

 

Stigmatiseringens påverkan 

Stigmatiseringen som förekommer kring STI märkte Mills et. al. (2006) av redan när inbjudan 

till studien skickats. Den blev däremot mer tydlig när deltagare blivit diagnostiserade. Efter 

diagnostisering uppkom ofta en känsla av skam och självklandrande, samt rädsla för att bli 

diskriminerad och ses som smutsig. Detta ledde till en ändrad självbild och en uppfattning av 

att ha gjort någonting fel (ibid). Ytterligare en rädsla fanns för att de personer som var 

medvetna om att diagnos ställts hos kvinnan, i tystnad skulle ifrågasätta hur många personer 

hon haft sexuellt umgänge med (Pavlin et. al, 2008; Mills et. al, 2006). 

 

Många kvinnor undvek därför att diskutera ett positivt svar med människor i deras närhet, för 

att minimera risken att skvaller skulle uppstå och att de skulle dömas som lösaktiga (Pavlin et. 

al, 2008; Duncan et. al, 2001; Blake et. al, 2006; Mills et. al, 2006). För att få bort fokus från 

stereotypen som förknippas med infektionen, lade en del av de kvinnor som valde att berätta 

för omgivningen fram en bild av att de haft maximal otur och smittats via ett oplanerat 

samlag. På sådant sätt ansåg deltagarna att de gav en bra bild av sig själva, trots 

diagnostiseringen (Duncan et. al, 2001; Mills et. al, 2006). Vanligt var att den som visats 

positiv valde att berätta resultatet för familj och vänner, men med en oro för att negativa 

reaktioner skulle uppkomma och att hon skulle bli dömd (Duncan et. al, 2001; Mills et. al, 

2006). 

 

Partnerspårning 

Det fanns en oro gällande att anmäla nuvarande och tidigare partners (Mills et. al, 2006; 

Duncan et. al, 2001; Darroch et. al, 2003), vilken hade sin grund i att många var rädda för 

partnerns reaktion samt att de skulle föra vidare informationen om det positiva provsvaret 

(Balfe et. al, 2010; Duncan et. al, 2001). Det gjorde att många inte berättade för sin partner 
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om de blivit positivt testade (Pavlin et. al, 2008). Att informera tidigare partners om resultatet 

upplevdes som svårt eftersom känslor av ångest, skuld och att vara smutsig uppkom (Duncan 

et. al, 2001). 

 

En del kvinnor var rädda för att pekas ut som den som fört in infektionen i förhållandet 

(Darroch et. al, 2003; Mills et. al, 2006). Det framkom även en rädsla att deras partners inte 

skulle vilja ha sexuellt umgänge med dem igen (Pavlin et. al, 2008), och att den bild partnern 

hade av dem som en ”god flicka” skulle förstöras (Balfe et. al, 2010; Darroch et. al, 2003). 

Förhållandet skulle därmed ta skada om resultatet redovisades (ibid). För att undvika att fokus 

lades på den smittade valde många av de diagnostiserade som ingick i intervjuerna ledda av 

Balfe et. al. (2010) att direkt anklaga sin partner för att ha smittat dem.   

 

Vanligt förekommande i den intervjubaserade studien Darroch et. al. (2003) skapat var att de i 

stadiga förhållanden ofta valde att på egen hand informera sina partners, istället för att 

överlåta det ansvaret till kliniken. Anledningen var att det skapade en känsla av lättnad. Att 

informera tidigare partners fann många som någonting som var socialt rätt att göra. Som en 

typ av plikt (Temple-Smith et. al, 2010). Det grundade sig i att de inte endast var måna om sin 

egen hälsa, utan även om andras. Genom att tidigare partners informerades resulterades det 

förhoppningsvis i att de skulle föra vidare informationen och att fler personer därmed skulle 

genomgå provtagning (ibid). Hade en tidigare relation avslutats på ett dåligt sätt var det 

många som ignorerade att genomgå en partnerspårning (Duncan et. al, 2001). Senare skapade 

detta en psykisk påverkan hos dessa kvinnor i form av att de upplevde en känsla av skuld och 

ansvarslöshet då de inte underrättat tidigare partners att de eventuellt kan bära på denna STI 

(ibid). 

 

När ett positivt svar levererades väcktes många misstankar att de smittade varit otrogna (ibid). 

För att förhindra det var det viktigt att vårdpersonalen informerade den smittade om att 

infektionen kan vara symtomfri, innan hon diskuterade resultatet med sin partner (Santer et. 

al, 2003). 

 

Det framkom i studien av Pavlin et. al. (2008) att det var mer vanligt att de äldre deltagarna 

var de mest positiva till att informera partnern om att de smittats. Det berodde inte endast på 

att de var äldre, utan ytterligare faktorer som spelade in var att de ofta var i ett stabilt 

förhållande, de såg allvarligt på en klamydiainfektion och upplevde ett ansvar gentemot 
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partnern. Samtidigt uppgav mer än hälften av de 24 deltagarna att de inte skulle berätta det för 

de sexuella partners de gjort slut med eller haft tillfällig sexuell kontakt med (ibid). 

 

Anonym smittspårning var ett koncept somliga såg på som ett bra sätt att anmäla personer 

som eventuellt smittats i och med att spårningen var anonym, och fler på sådant sätt kunde 

anmälas (Pavlin et. al, 2008). Andra tyckte däremot att en anonym smittspårning var fel sätt 

att hantera situationen på och de ansåg att det var ett fegt och respektlöst tillvägagångssätt 

(ibid). 

 

Trots att många var rädda för partnerns reaktion visade det sig att de reaktioner kvinnorna fick 

i de flesta fall inte var så illa som de förväntat sig (Mills et. al, 2006). I många fall visades det 

däremot att kvinnan till stor del fann stöd hos de hon informerade (ibid). I studien av Kangas 

et. al (2006) blev 9 % av deltagarna lämnade eller tog initiativet och lämnade sina partners på 

grund av det positiva resultatet. 

 

 

 

Diskussion 

 

 

Diskussion av vald metod 

 

Till en början fann författarna svårigheter med att få fram relevanta artiklar för att kunna 

genomföra en litteraturstudie, vilken var den metod som föredrogs. Frågor väcktes om en 

empirisk undersökning skulle varit mer lämpad för ämnet. Genom att senare läsa igenom 

tidigare gjorda studier hittades däremot sökord mer passande än de som användes från start i 

artikelsökningen. Författarna använde senare dem då artiklar skulle sökas till resultatet, de 

fann relevanta artiklar och en litteraturstudie blev därmed genomförbar.  

 

PubMed var den enda databas som användes för att få fram material till undersökningen. Det 

var för författarna tillräckligt i och med att det under sökningen kom fram tolv artiklar som 

besvarade undersökningens frågeställningar. Det ansågs då vara nog för att utgöra ett 

underlag för resultatet. En av de artiklar som använts klassades som grad 2 under analys, trots 
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att åldersintervallet översteg det som räknats med i inklusionskriterierna. Den valdes i och 

med att det resultat som framkom var mycket relevant och ett undantag kunde därmed göras. 

Till en början sträckte sig åldersintervallet mellan 15 och 35. Detta ökades efter att ett flertal 

artiklar påträffats då deltagarnas ålder översteg 35, och det slutliga intervallet blev 15 till 45 

år. Artiklar publicerade mellan 1999 och 2011 valdes som underlag för att få ett större 

omfång, och för att en artikel från 1999 tidigt i processen påträffades och ansågs vara relevant 

för undersökningens resultat. Det skiljer därmed tolv år mellan de år artiklar får vara 

publicerade, och författarna trodde att det fortfarande var möjligt att applicera resultatet på 

kvinnor idag. 

 

Valda länder för undersökningen inräknades i inklusionskriterierna för att de samhällena för 

författarna ansågs vara lika det svenska samhället. Ett observandum är däremot att det i USA 

mellan delstaterna skiljer sig åt hur mycket sexualundervisning det tillåts i skolorna. Det var 

för författarna uppmärksammat sedan tidigare. De hade därför det faktum i åtanke när 

material valdes ut, trots att ingen specifik information om vilka delstater detta gäller hittades 

under skrivarprocessen. En önskan om att svenska artiklar skulle utgjort en del av resultatet 

förelåg hos författarna under sammanställningen av materialet. Dessvärre uppnådde inte de 

svenska artiklar som författarna kom över tillräckligt hög grad av relevans för att medräknas i 

undersökningen. 

 

 

Diskussion av framtaget resultat 

 

Syftet var att belysa vad kvinnor har för attityder till genital klamydia och dess konsekvenser. 

Det utfördes genom att ställa frågor om de tankar kvinnor har om genital klamydia och 

infektionens fysiologiska konsekvenser, vad de känner kring att genomgå provtagning och hur 

de upplever ett positivt besked efter att ha testat sig. 

 

I bakgrunden till denna undersökning framkom det att kvinnor överlag är medvetna om att 

klamydiainfektionen är en sexuellt överförbar infektion (Kellock et. al, 1999), vilket senare 

kunde bekräftas i resultatet genom att Devonshire et. al. (1999) och Lorimer et. al. (2010) 

uppgav det i de studier de utfört. Däremot i studien av Blake et. al, 2003 trodde en fjärdedel 

av dem 23 som deltog att en klamydiainfektion kan leda till döden. Detta anser författarna 

beror på den varierande sexualundervisningen som förekommer mellan de amerikanska 
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delstaterna.  Brister finns däremot kring kunskaperna om infektionens symtom, uppger 

Dixon-Woods et al. (2001), och senare Santer et. al (2003). Okunskap förekommer även kring 

asymtomin. Det uppgav studien av Kellock et. al. (1999), och bekräftades sedan av det som 

framkom i studierna Lorimer et. al. (2010), Devonshire et. al. (1999)  och Santer et. al. (2003) 

utförde. Kellock et. al. (1999) och Dixon-Woods et. al. (2001) uppgav i sina studier att många 

kvinnor inte söker vård förrän symtomen blivit intolerabla. Blake et. al. (2003) menade att i 

och med att information om infektionens asymtomati ges uppkommer lätt en risk att kvinnan 

tror att detta är en relativt ofarlig STI. Samtidigt uppgav de studier gjorda av Dixon-Woods et. 

el (2001), Darroch et. al. (2003) och Santer et. al. (2003) att det är vanligt att symtomen lätt 

tolkas som naturliga förändringar eller förväxlas med andra sjukdomstillstånd. 

Uppmärksamhet dras därför inte till att kvinnan skulle kunnat smittas med en genital 

klamydiainfektion symtom. Santer et. al. (2003) menade även att asymtomatin var för många 

kvinnor svårt att förstå i och med att de relaterade till tidigare erfarenheter av olika infektioner 

de utsatts för. 

 

Medvetenheten om infektionen är därmed relativt bra, men kunskapen om symtomen är låg. 

De symtom som uppkommer i samband med en genital klamydiainfektion är inga specifika 

för infektionen, utan är sådana som även uppkommer vid andra tillstånd. Det gör det svårt att 

dra paralleller till att den smittade skulle bära på en klamydiainfektion då hon upplever dem. 

Deltagarna som medverkade i den studie Lorimer et. al. (2010) utförde uppger till exempel att 

det läggs mer vikt under sexualundervisningen på att informera om HIV och AIDS, än om 

exempelvis klamydiainfektioner. Det kan leda till att många som genomgått genital 

klamydiainfektion under sexualundervisningen i skolan inte lagt stor vikt vid att komma ihåg 

symtomen som kan uppkomma. Resultatet av detta blir att de lägger på minnet att det är en 

sexuellt överförbar sjukdom, och resonerar om att fler partners därmed borde öka risken att 

drabbas. Det kan styrkas med att Duncan et. al. (2001) och Santer et. al. (2003) uppger i sina 

studier att denna teori förekommer. Mer information är därför nödvändig så att sjukvård kan 

sökas i god tid. Santer et. al (2003) uppger i sin studie att deltagarna tror att mer information 

om infektionen, behandlingen och asymtomatin kan bidra till att fler genomgår provtagning. I 

undersökningen har författarna upptäckt att ökad information gör kvinnorna mer säkra och 

mer motiverade till att testa sig. Det verkar förekomma en rädsla för det okända, vilket i detta 

fall är genital klamydia. 
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En stereotyp har satts upp av vem som är i behov av provtagning, eller som lätt blir smittad. 

Det gör att få kvinnor anser sig själva ligga i riskzonen att drabbas av en STI. Det 

framkommer i Kellock et. al. (1999) och Lorimer et. al. (2009). Senare, i resultatet i 

föreliggande studie, styrktes detta av de som deltog i de studier Duncan et. al. (2001), Balfe 

et. al. (2010) och Santer et. al. (2003) skapat också angav detta. Lorimer et. al. (2009) fick 

fram att ett positivt svar väcker olika negativa känslor hos kvinnan, och en rädsla för att bli 

dömd av människor i hennes närhet. Det stöds senare av Temple-Smith et. al. (2010), Duncan 

et. al. (2001), Blake et. al. (2006), Kangas et. al. (2006) och Pavlin et. al. (2008) i 

föreliggande studie. I såväl Kellock et. al (1999) som Kangas et. al (2006) kom det fram att i 

och med den stereotyp som förekommer blir många kvinnor häpna över att erbjudas 

provtagning. Enligt Balfe et. al. (2010) och Mills et. al. (2006) tolkas erbjudandet som att 

kvinnorna är i behov av det. De får uppfattningen av att stigmatisering förekommer och att 

vårdpersonalen ser dem i klass med den stereotyp som förekommer. Därmed kränks deras 

identitet (ibid). I studien av Dixon-Woods et. al. (2001) framkom det att kvinnorna som 

genomgick provtagning var rädda att vårdpersonalen skulle se på dem som promiskuösa. 

Detta kunde senare styrkas av att Pavlin et. al. (2008) i deras studie uppgav att även deras 

deltagare i samband med provtagning var rädda att dömas av vårdpersonalen. De tyckte 

därmed inte att stort fokus skall läggas på antalet sexpartners (ibid). Agerar vårdpersonalen 

genom att döma och fokusera på kvinnans sexuella historia förekommer en risk att inte alla 

tidigare partners räknas med (Pavlin et. al, 2008; Kangas et. al, 2006 & Blake et. al, 2003). 

Att fråga om antalet sexuella partners kvinnorna haft inom det senaste halvåret är viktigt 

enligt författarna, men förutsätter även att fokus inte läggs på hur stort det totala antalet är. 

Det anses inte relevant i smittspårningen och kan med stor sannolikhet kränka kvinnans 

integritet. Därför bör vårdpersonalen i situationer när smittspårning genomförs, utgå från de 

föreskrifter som finns gällande hur långt bak i sin sexuella historia kvinnan behöver gå. 

 

Samhället har, enligt författarna i föreliggande studie bidragit till att en känsla av att anklagas 

för att vara i behov av provtagning upplevs hos de som erbjuds det. Könssjukdomar i största 

allmänhet är någonting få vill prata om då det anses, som undersökningen visar, på någonting 

som bara promiskuösa och smutsiga kvinnor får. Detta vill ingen förknippas med. Därför är 

en attitydförändring i samhället nödvändig i och med att en nästintill sexuellt oerfaren kvinna 

lika gärna kan drabbas av en klamydiainfektion, som en med mer erfarenhet. Ett förslag är 

även att vårdpersonalen på rutin skulle kunna erbjuda klamydiaprovtagning för de som är 

sexuellt aktiva, för att en normalisering av diagnosen skall kunna utvecklas. När provtagning 
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erbjuds upplever många att de utsätts för stigmatisering och förknippas med den stereotyp 

som förekommer, enligt det Balfe et. al, (2010) och Mills et. al (2006) redovisar i sina 

studieresultat. Därför upplever kvinnorna att för att stärka sina identiteter efter att de blivit 

kränkta relaterat till stigmatisering från vårdpersonalens sida, behöver få möjligheten att ha 

kontroll över hur provtagningen skall gå till (Santer et. al, 2003). 

 

Ovisshet och rädsla för den genitala klamydiainfektionen och för provtagning verkar till stor 

del ligga till grund för att få prioriterar att testa sig. En kvinna som inte är medveten om den 

smittorisk som finns för en klamydiainfektion kan lätt bilda egna föreställningar om 

infektionen. Det är då nödvändigt för vårdpersonalen att förse henne med rätt information 

kring ämnet. Enligt ICN (Svensk sjuksköterskeförening, 2008) ansvarar sjuksköterskan för att 

genom att ge tillräckligt mycket information skapa förutsättningar hos individen, för att den 

vård och behandling som är nödvändig för det tillstånd personen befinner sig i skall kunna 

godtas. Den verksamma sjuksköterskan kan därför i en situation med en sexuellt aktiv kvinna, 

som inte blivit namngiven genom partnerspårning, inte tvinga henne att genomgå 

provtagning. All intervention kräver kvinnans samtycke. Istället bör stor vikt läggas på att 

informera om det mest nödvändiga kring klamydiainfektionen, provtagningen, behandlingen, 

vilka sjukdomstillstånd som kan uppkomma vid en obehandlad infektion, samt hur ett positivt 

svar följs upp. Appliceras Orems egenvårdteori på detta förser sjuksköterskan kvinnan med 

information, vilket bidrar till att egenvårdkapaciteteten ökar. Kunskapen om infektionen ökar 

och kvinnan kan på så vis möta sina egenvårdskrav på ett bättre sätt, gällande hennes framtida 

sexuella aktiviteter. Syftet med att upplysa kvinnan blir då att öka motivationen till 

provtagning. Genom detta kan tre av de ansvarsområden en sjuksköterska enligt ICN bör 

arbeta efter uppnås: att främja hälsa, förebygga sjukdom och om en infektion föreligger kan 

hälsan återställas. Informationen bör läggas fram på ett sätt som tar hänsyn till kvinnans 

integritet och med ett öppet sinne för hur hon väljer att leva. Vårdpersonalen bör således inte 

lägga fram förslaget om provtagning så att de framför det som att kvinnorna skulle vara i 

behov av det, utan arbeta med inställningen att alla bör göra det oavsett antalet tidigare 

partners de haft. 

 

Enligt Smittskyddslagen (Vårdguiden, 2010) är partneranmälan nödvändigt efter att positivt 

svar getts för en klamydiainfektion. Att utföra detta skapar hos många kvinnor en stor oro och 

är därmed svårt att genomföra. Detta uppger först Mills et. al. (2006), och bekräftas sedan av 

Duncan et. al. (2001) och Darroch et. al. (2003).  
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I resultatet i föreliggande studie har författarna funnit att när partnern skall informeras om att 

en smittorisk föreligger uppkommer en rädsla hos kvinnan. Hon är rädd för att pekas ut som 

den som fört in infektionen i förhållandet och att det skall ta skada, samt att partnern inte ska 

vilja ha samlag med henne igen (Pavlin et. al, 2008; Balfe et. al, 2010; Mills et. al, 2006 & 

Darroch et. al, 2003). Rädsla för att kvinnornas ”god flicka”-identitet skall försvinna gör att 

de inför familj och vänner uppger att infektionen uppkommit genom maximal otur efter att ha 

haft en tillfällig sexuell kontakt. Många väljer att hantera detta genom att anklaga partnern för 

att ha fört in infektionen i förhållandet (Balfe et. al, 2010; Duncan et. al, 2001 & Mills et. al, 

2006). 

 

Författarna till föreliggande studie anser att den ”god flicka”-identitet många kvinnor 

diskuterar i undersökningen har uppkommit genom en bild som finns på kvinnor att de inte 

skall ha onödigt många partners. I många kulturer ser man ner på en kvinna som har samlag 

med flera personer. Hon bör istället ägna sig åt sexuella aktiviteter med någon hon verkligen 

bryr sig om. För män är det mer accepterat att ha samlag med ett flertal personer, utan att få 

dömande blickar som antyder att de skulle vara promiskuösa. Deltagarna som var med i 

studien av Santer et. al. (2003) ansåg att genom att sjuksköterskan när information ges till 

kvinnorna belyser att infektionen kan finnas kvar sedan tidigare förhållande, kan 

förhoppningsvis oron att bli dömd av omgivningen och lämnad av partnern minska. 

 

 

Kliniska implikationer 

Undersökningen riktar sig främst till de sjuksköterskor som arbetar med kvinnor och 

klamydiafrågor. Förhoppningsvis bidrar den till ökad information och upplysning gällande 

utformningen av kvinnors attityder kring klamydia, och vad de vet om konsekvenserna av 

denna könssjukdom. Genom den vetskap som arbetet bistår med är önskan att 

sjuksköterskorna i större utsträckning motivera kvinnorna att trots avsaknad av symtom testa 

sig regelbundet, samt att sjuksköterskor uppmärksammar och informerar om de konsekvenser 

som kan uppstå till följd av en obehandlad klamydiainfektion. 
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Arbetsfördelning  

 

Artikelsökning skedde för författarna på var sitt håll. Därefter diskuterades det som framkom i 

artiklarna, och granskning skedde därefter på separata håll. Det var för att minimera risken att 

författarna skulle påverkas av varandras åsikter, och för att en mer jämngod bedömning. 

Under skrivarprocessen utformade författarna textinnehållet tillsammans och de båda 

närvarade på de handledarmöten som förekom. 
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Författare, Titel, Årtal, Land Syfte Metod Resultat Studienskvalitet 

Balfe, M. Brugha, R. 
O'Donovan D. O'Connell E & 
Vaughan, D. Young women's 
decisions to accept chlamydia 
screening: influences of stigma 
and doctor-patient interactions, 
2010, Irland. 
 

Vilka känslor som skulle 
uppkomma hos kvinnorna när 
de blev erbjudna ett 
klamydiatest, när de screenades 
och på vilket sätt de skulle vilja 
bli kallade till screening. 
Dessutom undersöktes vilka 
faktorer som spelade roll då 
kvinnorna skulle berätta för 
eventuella partners.  

N: 35 kvinnor (Bortfall: 6st) 
Ålder: 18-29 
Intervjuer över telefon eller genom ett möte. 
Nyckelord, fraser och teman, kodades och 
grupperades till olika kategorier 
Semi-strukturerade intervjuer, 
kvalitativmetod. 

Screening var ett hot mot 
kvinnornas identiteter och de 
kände sig förolämpade. De ville 
erbjudas test av sjuksköterskor 
eller läkare. Helst av kvinnor, 
och de ville få testresultatet via 
ett telefonsamtal. En rädsla 
förekom kring att informera 
eventuella partners. 

Grad 1.

Blake, D - R. Kearney, M - H. 
Oakes, J - M. Druker S – K & 
Bibace, R. Improving 
participation in Chlamydia 
screening programs: 
perspectives of high-risk youth, 
2003, USA. 
 

 

 

 

Att lära sig mer om ungdomars 
förståelse om klamydia, 
attityder till testning, hinder för 
att testa sig, ideér för att 
övervinna dessa hinder. 

N: 55 
32 män, 23 kvinnor.  
Ålder: 15-24 
Åtta fokusgrupper (4 grupper män; 4 
grupper kvinnor) 
Frågeformulär om kunskap delades ut, och 
muntliga intervjuer genomfördes. 
Semi-strukturerade intervjuer, 
kvalitativmetod. 

Det fanns bristande kunskaper 
om klamydia, negativa känslor i 
samband med diagnostisering, de 
flesta ville testas med hjälp av 
urinprov och många ville ha mer 
information om klamydia, 
testning och behandling för att 
kunna normalisera sjukdomen. 

Grad 1.

 

 

 

 

 



 

 

 

Författare, Titel, Årtal, Land Syfte Metod Resultat Studienskvalitet 

Darroch, J. Myers, L & Cassell, 
J. Sex differences in the 
experience of testing positive 
for genital chlamydia infection: 
a qualitative study with 
implications for public health 
and for a national screening 
programme. 2003, England. 

Att utforska skillnaden mellan 
män och kvinnors tankar kring 
klamydia, ur ett 
genusperspektiv. 
 

N: 24  
12 män, 12 kvinnor. 
Ålder: 16-44 
Inklusionskriterier: 
Att ha diagnostiserats med en 
klamydiainfektion 
Semi-strukturerande intervjuer 
spelades in 
Kvalitativ metod.  

Ingen av kvinnorna kunde 
korrekt identifiera sina symtom 
med en klamydiainfektion. 
Många trodde att symtomen var 
en del av det naturliga 
åldrandet. När de fått diagnosen 
tyckte de att det fanns värre 
saker att få, än klamydia. De såg 
på klamydia som en liten 
infektion, som lätt kan 
behandlas med antibiotika. 
Kvinnorna uttryckte oro för sin 
framtida fertilitet och upplevde 
skuldkänslor över att 
eventuelltsmittat exempelvis 
partnern. 

Grad 1. 

Devonshire, P. Hillman, R. 
Capewell, S. & Clark, B- J. 
Knowledge of Chlamydia 
trachomatis genital infection 
and its consequences in people 
attending a genitourinary 
medicine clinic, 1999, England. 
 

Att bedöma kunskapen om 
klamydia trachomatis, jämfört 
med gonorré. 
 

N: 163 
90 män, 73 kvinnor 
Ålder: 20-35 
Frågeformulär. 
Tvärsnittsstudie 
Kvantitativ metod. 
 
 

60% av kvinnorna hade hört 
talas om klamydia och 39,7% 
visste att klamydia kan leda till 
infertilitet.  

Grad 2. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Författare, Titel, Årtal, Land Syfte Metod Resultat Studienskvalitet 
Duncan, B. Hart, G. Scoular, A, 
& Bigrigg, A. Qualitative 
analysis of psychosocial impact 
of diagnosis of Chlamydia 
trachomatis: implications for 
screening, 2001, Skottland. 

Att undersöka psykosociala 
konsekvenser hos kvinnor med 
en diagnotiserad 
klamydiainfektion. 

N: 17 kvinnor 
Ålder: 18-29 
Inklusionskriterier: 
Kvinnor med pågående eller 
nyligen diagnotiserade med 
klamydia. Semi-strukturerade 
intervjuer utfördes under 40- 
120 min och spelades in. 
Fenomenologisk analys 
Kvalitativ metod.

Kvinnorna upplevde 
stigmatisering i samband med 
diagnostiseringen. En osäkerhet 
upplevdes om eventuell 
framtida infertilitet, och 
gällande att anmäla sina 
sexuella partners. Dessa teman 
kan påverka framtida 
screeningsprogram. 

Grad 1. 

Kangas, I. Andersen, B. Olesen, 
F. Møller, J- K & Østergaard, L. 
Psychosocial impact of 
Chlamydia trachomatis testing 
in general practice, 2006, 
Danmark 

Att bland män och kvinnor som 
blivit testade för klamydia 
trachomatis. Ta reda på 
omfattningen av 
stigmatiseringen, eventuella 
problem som kan uppstå med 
partnern och ångest gällande 
infertilitet. Syftet var även att se 
om ett positivt klamydiasvar 
motiverar ungdomar att i 
framtiden använda sig av 
kondom. 

N: 277  
176 kvinnor, 101 män. 
Ålder: 18-43  
Inklusionskriterier: 
Ålder över 18 och att de 
accepterade att testas. Alla de 
som testats positiva för 
klamydia inkluderades 
automatiskt. 
De delades in i två grupper: 
Grupp1: 18-25år (n:183) 
Grupp2: 26-43år (n:94). 
Båda grupperna fick svara på ett 
frågeformulär 
Jämförande tvärsnittsstudie 
Kvantitativ metod. 
 

54/ 176 kvinnor var infekterade. 
35/54 kvinnor hade symtom 
innan diagnos ställdes och 
behandling genomfördes. Olika 
orsaker till varför personerna 
ville testa sig, kom fram. 
Exempelvis för att de haft 
sexuell kontakt med en ny 
person. Det visade sig även att 
32/54 kvinnor var oroliga för 
eventuell infertilitet, och 91 % 
av kvinnorna skulle använda 
kondom oftare efter deltagandet 
i studien. 

Grad 1. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Författare, Titel, Årtal, Land Syfte Metod Resultat Studienskvalitet 

Lorimer, K & Hart, G- J. 
Knowledge of Chlamydia 
trachomatis among men and 
women approached to 
participate in community-based 
screening, Scotland, UK., 2010, 
Skottland. 

Att avgöra kunskapen och 
medvetenheten om klamydia 
bland ungdomar i Glagow i 
Skottland. 

N: 363 
158 män, 205 kvinnor. 
Ålder: 16-24 
Studien pågick mellan oktober 
2004 och april 2005. 
Frågeformulär delades ut, efter 
det fick alla lämna ett urinprov. 
Efter att det lämnats in spelades 
semi-strukturerade intervjuer in 
Kvalitativ metod.  

Majoriteten (93%) hade hört 
talas om klamydia. Det fanns en 
del missförstånd kring 
symtomen, och fler kvinnor än 
män visste att klamydia kan 
orsaka infertilitet. 

Grad 1. 

Mills, N. Daker-White, G. 
Graham, A. & Campbell, R. 
Population Screening for 
Chlamydia Trachomatis 
Infection in the UK: a 
Qualitative Study of the 
Experiences of Those Screened, 
2006. Storbritannien. 

Att undersöka epidemiologiska, 
sociala, diagnostiska och 
ekonomiska aspekter kring 
klamydianfektionen, genom att 
skicka ut information och 
provtagningsmaterial till 
befolkningen i landet. 

N:45, män och kvinnor. 
Ålder: 15- 39 
Inklusionskriterier: Män och 
kvinnor 16- 39år. 
Slumpmässigt utvalda. 
Inbjudningar skickades ut till 
studien. Provtagningsmaterial 
och resultatet skickades hem 
som brev. De som lämnat prov 
erbjöds att delta i en inspelad 
intervju som varade i 45-60min. 
Djupintervjuer 
Kvalitativ metod. 

Majoriteten blev inte kränkt av 
erbjudandet om provtagning. De 
kände sig däremot obekväma 
med tanken att folk kanske 
skulle få reda på att de testats. 
En del kvinnor tyckte det var 
jobbigt med vaginal-pinnen, och 
mycket ångest skapades i 
samband med positivt svar och 
då de skulle informera partnern 
om det positiva svaret. 

Grad 1. 

 

 

 

 

 



 

 

Författare, Titel, Årtal, Land Syfte Metod Resultat Studienskvalitet 

Pavlin, N- L. Parker, R. Fairley, 
C- K. Gunn, J- M & Hocking, J. 
Take the sex out of STI 
screening! Views of young 
women on implementing 
chlamydia screening in General 
Practice, 2008, Australien. 

Att avgöra hur kvinnor i 
Australien känner kring att bli 
tillfrågade att testa sig för 
klamydia när de besöker sin 
allmänläkare av en annan 
anledning. Syftet var att ta reda 
på de potentiella psykosociala 
effekterna av att slumpmässigt 
genomgå klamydiaprovtagning, 
samt avgöra vilken information 
och stöd kvinnorna skulle vilja 
ha. 

N: 24 kvinnor 
Ålder: 16-25 
Inklusionskriterier: Kvinnor som var 
sexuellt aktiva och mellan 16 och 
25år. Studien utfördes mellan 
november 2005 och februari 2006.  
Semi-strukturerade intervjuer 
spelades in  
Kvalitativ metod. 

Man fick fram att det finns ett 
behov av att normalisera 
klamydiadiagnosen. Rädsla fanns 
att vid diagnostisering dömas som 
promiskuös. De flesta ville ha 
resultatet genom brev eller 
telefonsamtal. Mer än hälften av 
kvinnorna skulle inte berätta för 
sin partner om smittan, och det 
förekom en rädsla för att skvaller 
skulle uppstå. 

Grad 1. 

Quach, S & Librach, C. 
Infertility Knowledge and 
Attitudes in Urban High School 
Students, 2008, USA. 

Att bedöma kunskaper och 
attityder om infertilitet genom 
undersökning. 

N: 772 
377 kvinnor, 395 män 
Medelåldern låg på 17år 
Slumpmässig provtagning utfördes på 
18 av de 107 högskolor so 
tillfrågades att vara med i studien. Ett 
informationspaket sändes ut till de 
skolor som accepterade att vara med, 
och studien utfördes mellan maj och 
juni 2006. Delatagarna fick 15 
minuter på sig att fylla i enkäten. 
Dessa granskades av en 
infertilitetsspecialist, en 
infertilitetssjuksköterska, en 
socionom och en hälso-pedagog. 
Deskriptiv studie 
Kvantitativ. 

608 elever hade hört talas om 
infertilitet, nästan hälften (43 %) 
visste inte att man kan bli infertil 
av vissa STI:s. 23 ungdomar 
visste att klamydia kan medföra 
infertilitet. 

Grad 1. 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

Författare, Titel, Årtal, Land Syfte Metod Resultat Studienskvalitet 

Santer, M, Wyke, S, & Warner, 
P. Women's Experiences of 
Chlamydia Screening. 
Qualitative Interviews with 
Women in Primary Care, 2003, 
Storbrittanien. 

Att undersöka upplevelserna av 
organiserad 
klamydiaprovtagning hos 
kvinnor med både positivt och 
negativt resultat, och hos de 
kvinnor som fortfarande 
väntade på resultat. Syftet var 
att ta reda på vad kvinnorna 
tyckte om att införa 
klamydiaprovtagning i 
primärvården. 

N: 20 kvinnor. 4 med en positiv 
diagnos, 14 med en negativ och 
2 väntade på resultat.  
Ålder: 15-31.  
Ett informationshäfte delades ut 
som handlade om 
klamydiainfektionen, hur 
provtagning går till och om 
studien. Intervjuer spelades in. 
De som deltog erbjöds 
urinprovtagning för klamydia. 
Inklusionskriterier: Alla med 
positiv eller negativ diagnos, 
samt de som väntade på resultat 
Kvalitativ intervjustudie. 

De flesta deltagarna hade inte 
hört om klamydia innan studien, 
och trodde inte det var en 
vanligt förekommande 
infektion. De trodde att 
riskfaktorn för att smittas var att 
ha många olika sexpartners. 
Några kvinnor trodde inte de 
kunde bära på infektionen om 
de inte kände av några symtom. 
De fyra kvinnor med positiv 
diagnos blev förvånade att de 
var smittade. Alla kvinnorna var 
glada över att de genomgått 
provtagning.  

Grad 1. 

Tempel-Smith, Hopkins, C, 
Fairley, C, Tomnay, J, Pavlin, 
N, Parker, R, Russell, D., 
Bowden, F., Hocking, J, Pitts, 
M & Chen, M. The right thing 
to do: patients’ views and 
experiences of telling partners 
about chlamydia, 2010, 
Australien 

Att undersöka reaktionerna i 
samband med diagnostisering 
med en klamydiainfektion, samt 
orsaker till och känslor kring att 
berätta för partnern om 
infektionen 

N: 40 
25 kvinnor, 15 män. 
Inklusionskriterier: Alla som 
diagnotiserats med klamydia 
och var mellan 18 och 55. 
Semistrukturerade 
telefonintervjuer spelades in och 
pågick under 30-40min. Tiden 
mellan personen fått diagnos 
tills intervjun varierade mellan 
1-3 veckor. Semistrukturerade 
djupintervjuer 
Kvalitativ metod. 

En minoritet av deltagarna 
kände lättnad att få klamydia 
diagnosen, ett fåtal kände en 
lättnad att sätta ett namn på sina 
symtom och kunna behandla 
dessa, många kände sig 
smutsiga, både män och kvinnor 
såg partner anm som en 
socialplikt, rädsla för partnerns 
reaktion. 

Grad 2. 

 


