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Samtal 2: Alex (kodat) 
 
 

Målbeteende 
Skydda sig mot sexuellt överförbara sjukdomar och oönskad graviditet. 

Övrig information 
 
Information om begreppen som används i kodningen av samtalet finns i 
kodningsmanualen (MITI 4.2.1) alternativt i Lathunden (Hjälp med att tyda 
MITI-protokoll).  

 

Alla behandlaryttranden delas in i en yttrandekategori. En del yttranden får 
även illustrera vad som har påverkat de Övergripande skattningarna (se 
kodningsprotokoll).  

 

Samtal 
 

1. Samtalsledaren (S): Är det okej att jag sammanfattar lite? (Söka samarbete) 

2. Alex (A): Ja. 

3. S: Tidigare så sa du, eller du bedömde din risk att du blivit smittad av någon 
sexuellt överförbar infektion till en 5:a, och det gjorde du därför att du känner 
inte alltid dina partners så väl, och du använder inte alltid kondom. Samtidigt 
så säger du att det är mycket viktigt för dig att inte bli smittad med någon 
könssjukdom, eller smitta någon annan, för att du vet att det kan få långsiktiga 
eller permanenta konsekvenser. Du uppgav också det här med att bli ofrivillig 
förälder, du är verkligen inte redo att bli förälder, det skulle aldrig funka. 
(Okodat) 

4. A: Mmm, nej. 

5. S: Du är här idag, vilket är bra, för att du har fått ett brev kring partnerspårning. 
(Okodat) En del kan tycka att det kan kännas obekvämt eller pinsamt, 
obehagligt, eller ja, eller spännande, att prata om hur det är att använda 
kondom. (Information) Är det okej att vi pratar lite om hur det är för dig, att 
använda kondom? (Söka samarbete; Partnerskap+) 

6. A: Ja, kan vi göra. 

7. S: Mm, ja, så hur är det för dig? Hur är det för dig att använda kondom när du 
har sex? (Fråga) 
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8. A: Jaa, jag har ju oftast sex med tjejer, och i det senaste förhållandet så tog ju 
hon typ p-piller... men det blev ju att vi använde kondom ändå, ja för hon 
tyckte att det var jobbigt att få det i sig. Alltså, typ i munnen. 

9. S: Okej. Så i det förhållandet du hade så använde ni kondom trots att hon åt p-
piller? (Fråga- tonfallshöjning) 

10. A: Inte alltid men... 

11. S: Okej. Ni använde kondom därför att hon tyckte det var obehagligt att få i sig 
sperma i munnen vid oralsex, och då var kondomen en lösning. (Enkel 
Reflektion) 

12. A: Mm. 

13. S: Så hur fungerar det för dig nu, att använda kondom när du har sex? (Fråga) 

14. A: Nja det funkar väl. 

15. S: Det funkar vid vissa tillfällen. (Komplex Reflektion) 

16. A: Ja, det är absolut inte lika skönt. 

17. S: Nej. Vad är det som gör att det inte är lika skönt? (Fråga; Dämpa 
bibehållandetal-) 

18. A: Jag vet inte. Det är inte samma känsla bara. 

19. S: Det är inte samma känsla, det blir en annan känsla. (Enkel Reflektion; 
Dämpa bibehållandetal-) Jag undrar lite vad känner du till kring kondomer, 
vilka olika sorter som finns och hur man kan tänka kring det? (Fråga) 

20. A: Jag vet väl att det finns olika, har väl provat de flesta, det är väl ingen större 
skillnad. 

21. S: Du har provat en del olika kondomer men tycker att de känns ganska 
likvärdiga så. (Enkel Reflektion) Vill du att jag berättar lite om de vanligaste 
sorterna? (Söka samarbete) 

22. A: Ja visst. 

23. S: Ja, ehm, då kan man tänka, det här är absolut den vanligaste kondomen, det 
är kondomernas Volvo, så, den är absolut vanligast och väldigt många tycker 
att den funkar helt okej. Den är rak, och ja, den ser ut såhär helt enkelt. Den 
näst vanligaste, nu vet inte jag hur det är för dig, men det är den här som är lite 
tunnare, ska se om jag hittar den här. Och en del som kan tycka att känslan 
påverkas, kan tycka att den är absolut bäst. Ja vad har vi mer här då, vi har den 
här, det är den tredje vanligaste. Och den är, om man känner efter lite, så finns 
det en del, det finns små knottror på, och det kan man också känna, att det kan 
både killar och tjejer kan uppleva att det känns skönt, så. Sen finns det med…ja 
vill du känna? Det är lite…som knottror. Sen har vi med olika doft och färg. 
(Ge information) 

24. A: Ja, de här har jag provat, de med smak. 
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25. S: Dom har du provat (Enkel Reflektion), bra. Det kan också vara så att formen 
påverkar, på kondomen, speciellt om man har druckit alkohol, då kan det vara 
så att det kan vara svårt att rulla på, och då brukar de tycka, att då är ju den här, 
den är ju rak, så den är ju enkel att få på. Samtidigt så kan en del tycka om 
kondomer som är, som har form, att de kniper åt eller att de sitter lite tightare 
så. Naturligtvis finns det ju extra långa och extra breda kondomer också, det är 
lite olika. (Ge information) 

26. A: Vad är det här då? 

27. S: Bra fråga. (Okodat) Det där är glidmedel, det är vattenbaserat också för att 
inte skada kondomen så, för det kan en del oljor göra. Och för en del som 
använder kondom kan ju tycka att det kan kännas torrt när man sätter på 
kondomen när man har den, och då kan det vara bra att man tar en klick 
glidmedel på först. Sen är det också så att om man tar emot eller ger analsex så 
är det jätteviktigt att man har tillgång till glidmedel och använder det. (Ge 
information) Vad tänker du kring det här? (Söka samarbete) 

28. A: Det är bra grejer att veta, aldrig riktigt tänkt på det... 

29. S: Ja är det någon av de här som du är intresserad av att prova? (Fråga) 

30. A: Jag kan väl ta en av varje... 

31. S: Absolut, jättebra. Så okej, utöver det här med känslan då, finns det något 
annat som är negativt för dig med att använda kondom? (Fråga; Dämpa 
bibehållandetal-) 

32. A: Näe, det är det väl inte. 

33. S: Nej, så känslan är det som kan vara ett hinder för dig att använda kondom. 
Enkel Reflektion; Dämpa bibehållandetal-) 

34. A: Ja. 

35. S: Okej. Vad är det som är positivt för dig då, med att använda kondom? 
(Fråga; Främja förändringstal +) 

36. A: Ja det skyddar väl mot sjukdomar, olika smittor. Sen så blir det väl inga 
onödiga barn, eller oplanerade barn, eller hur man nu ska säga. 

37. S: Det där har du tänkt på, den här risken med att bli förälder ofrivilligt. Och 
där skyddar kondomen. Den kan påverka känslan samtidigt så skyddar den mot 
att bli ofrivilligt förälder, och mot eventuella sexuellt överförbara infektioner. 
(Komplex Reflektion; Främja förändringstal+) 

38. A: Mm. 

39. S: Om man tänker lite kring alkohol, att alkohol kan påverka hur vi ser kring 
risker, är det okej för dig att vi snackar lite om det hur det är för dig? (Söka 
samarbete) 

40. A: Ja. 

41. S: Hur tänker du att alkohol påverkar din risk att få en könssjukdom? (Fråga) 
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42. A: (skrattar) Nej jag vet inte. Hur menar du? 

43. S: Ja, jag tänker lite kring hur alkohol påverkar dig, om du gör saker som du 
inte skulle göra när du var nykter. (Okodat) 

44. A: Ja, det påverkar väl. 

45. S: Det påverkar. (Enkel Reflektion) Hur påverkar det? (Fråga) 

46. A: Jag vet inte, ja men det blir väl bara så, många som är fulla blir väl kåta, 
typ. Och det händer väl att man har sex oftare. 

47. S: Så när du dricker så blir du kåt och det leder oftare till sex när du har druckit 
än när du är nykter. (Enkel Reflektion) 

48. A: Ja, då tänker man ju inte efter före. 

49. S: Så när du är nykter så tar du mer ansvar och tar hand om dig själv mer. 
(Komplex Reflektion; Empati+) 

50. A: Precis. 

51. S: Alkoholen påverkar ansvarskänslan, hur du tänker kring det här med att bli 
ofrivilligt förälder, och eventuella smittor. (Komplex Reflektion) 

52. A: Ja, men då tänker man ju inte på sånt. 

53. S: Tänker inte lika mycket på det då. (Enkel Reflektion) 

54. A: Nej 

55. S: Okej. (Okodat) 

56. A: Lite efteråt kanske, när man vaknar men då kan man inte göra något åt det, 
gjort är gjort liksom. Ja men sen beror det ju på också vem man har haft sex 
med, alltså hur det känns. 

57. S: Den där känslan, hur känns den? (Fråga) 

58. A: Man har väl lite ångestkänsla... tänker väl att det betydde ingenting, det var 
lite onödigt. 

59. S: När du vaknar upp dagen efter när du har druckit, då känns det mindre bra. 
(Enkel Reflektion) 

60. A: Mmm. 

61. S: Okej, ja. Så så kan alkoholen påverka, (Enkel Reflektion) är det okej att jag 
frågar lite kring droger? (Söka samarbete) 

62. A: Mm. 

63. S: Har du använt droger någon gång i samband med att du haft sex de senaste 
12 månaderna? (Fråga) 

64. A: Nej, eller ja jo... en gång har jag väl provat, men det var inte min grej, så det 
gör jag inte om. 

65. S: Nej inget för dig. (Enkel Reflektion) 

66. A: Nej. 
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67. S: Du nämnde tidigare att du hade ett förhållande, men du har fler partners nu. 
(Enkel Reflektion) 

68. A: Jo, nej men nu har jag väl en del som jag träffar några gånger, och andra 
träffar jag bara en gång. 

69. S: Du träffar några för att ha sex. (Enkel Reflektion) 

70. A: Ja så kan man säga. 

71. S: Om man tänker lite kring det här med antal partners då, skulle du vilja ha 
fler, färre, eller känns det lagom det som du har nu? (Fråga) 

72. A: (skrattar) Hahaha, vilka frågor! Jag vet inte, jag har inte riktigt tänkt på det 
men. Ja ibland kan man väl vakna upp och tänka, ja hur gick det här till? Ja 
som du sa tidigare, alkoholen kan väl påverka vad som händer. 

73. S: Hur skulle du vilja att det var? (Fråga) 

74. A: Vet inte... 

75. S: Nej. Det väcker en del tankar det här. (Komplex Reflektion) 

76. A: Ja, det gör väl det. 

77. S: Ja, du har erfarenhet av att kondomen inte alltid kommer på när du har 
druckit, och det kan väcka en del tankar. Samtidigt så vet du att kondom funkar 
för dig, och du skyddar mot sexuellt överförbara infektioner, och det här med 
att bli oplanerat, ja att bli pappa eller bli förälder. (Komplex Reflektion) 

78. A: Mmm. 
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