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Sammanfattning  
  
Sexualiteten är ett grundläggande livsområde som har påverkan på 
välmåendet. Andra faktorer som kan ha påverkan på hälsan är social 
ångest och självkänsla. Idag finns inget tillgängligt instrument för att 
mäta en heltäckande aspekt av sexuell hälsa. Vi har utvecklat ett nytt 
instrument för att kunna mäta en bredare aspekt av sexuell hälsa än 
befintliga instrument med utgångspunkt i WHO:s definition av sexuell 
hälsa. Vi har också undersökt sambanden mellan sexuell hälsa, social 
ångest och självkänsla. Sexhundratolv personer i åldrarna 18-66 deltog 
i vår internetbaserade undersökning, varav 79 personer i åldrarna 18-
47 återigen svarade på enkäten efter cirka två veckor. Undersökning av 
intern konsistens och reliabilitet visade att vårt instrument har goda 
psykometriska egenskaper. Vi fann ett medelstarkt negativt samband 
mellan social ångest och sexuell hälsa, och ett medelstarkt positivt 
samband mellan självkänsla och sexuell hälsa. Våra resultat indikerar 
att mätinstrumentet går att använda för att mäta sexuell hälsa samt att 
sexuell hälsa tycks vara uppbyggt av flera relaterade, men distinkta 
aspekter. Detta stöder WHO:s holistiska definition av sexualitet och 
sexuell hälsa. Våra resultat indikerar att sexuell hälsa är viktigt att 
undersöka i kliniska sammanhang och vid psykologisk behandling av 
psykisk ohälsa. 
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A new perspective on sexual health, social anxiety and self-esteem1 
 

The development of a new measurement for sexual health and its correlations with social 
anxiety and self-esteem 
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Abstract  
  
Sexuality is an essential aspect of life that affects well-being. Other 
aspects that can affect health is social anxiety and self-esteem. There is 
no instrument available today for measuring a comprehensive aspect of 
sexual health. We have developed a new instrument for measuring a 
broader aspect of sexual health than existing instruments, using WHO's 
definition of sexual health. We have also examined the relationships 
between sexual health, social anxiety and self-esteem. Six hundred and 
twelve participants aged 18-66 took part in our internet based survey, 
of which 79 participants aged 18-47 answered the survey again after 
approximately two weeks. Our instrument has shown good 
psychometric abilities, considering validity and reliability. We found a 
medium sized negative correlation between social anxiety and sexual 
health, and a medium sized positive correlation between self-esteem 
and sexual health. Our results indicate that our instrument can be used 
to measure sexual health, and that sexual health seems to be composed 
of several related, but distinct aspects. This supports WHO's holistic 
definition of sexuality and sexual health. Our results indicate that 
sexual health is important to examine in clinical settings and in 
psychological treatment of mental illness. 
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Ett nytt perspektiv på sexuell hälsa, social ångest och självkänsla -  Utvecklandet av ett nytt 
mätinstrument för sexuell hälsa och dess samband med social ångest och självkänsla 

  

“It is a truism to state that sexual experience and expression is of fundamental  

importance to most people; indeed, this statement is not controversial and needs no citations.”  

(Byers, 2011, s. 20).   

  

Tänk dig en person som ständigt har fokus på hur hen uppfattas av alla andra, som 

ständigt befarar det värsta i sociala situationer, som ägnar en stor del av sin tid åt att försöka 

undgå att skämma ut sig. Sociala situationer ger personen en stark känsla av obehag. 

Personen har fokus på sina kroppsliga signaler och lägger en stor del av sin energi på att 

försöka dölja tecken på nervositet och oro för sin omgivning. När personen tänker på sig själv 

är det ofta i negativa termer som “jag är värdelös”, “varför klarar jag inte av saker lika bra 

som alla andra” eller “alla tycker jag är så konstig”. Hur blir det för denna person att 

interagera med andra människor? Och hur blir det för denna person i sexuella sammanhang? 

Det ena syftet med denna uppsats är att undersöka samband mellan sexuell hälsa och grad av 

social ångest samt självkänsla. Det andra syftet är att ytterligare definiera och undersöka vad 

sexuell hälsa är och innebär, och framför allt hur det kan mätas.  

Sexuell hälsa 

Varför är det viktigt att undersöka den sexuella hälsan? World Association for Sexual 

Health (WAS, 2014), en internationell organisation som arbetar för sexuell hälsa och sexuella 

rättigheter, menar i sin deklaration om sexuell hälsa att sexualiteten är en grundläggande del 

av att vara människa. Sexualitet kan ses som ett paraplybegrepp som innefattar sexuella 

beteenden och uttryck såväl som tankar, värderingar, attityder, roller, önskningar och 

fantasier (World Health Organisation [WHO], 2006). Att undersöka sexuell hälsa är ett sätt 

att undersöka sexualitetens betydelse och inverkan på människor. Med tanke på att 
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sexualiteten är central i många människors liv borde den påverka andra delar av våra liv och 

vårt välmående (Hooghe, 2012). Studier har i linje med det antagandet visat att det sexuella 

välmåendet är direkt kopplat till vårt generella välmående (Davison, Bell, LaChina, Holden, 

Davis, 2009; Stephenson & Meston, 2015; Træen, Schaller, 2010). En av sexualitetens 

funktioner är den reproduktiva, som bland annat involverar socialt, fysiskt och psykiskt 

välmående i relation till reproduktionssystemet, samt även rätten att bestämma hur tätt man 

vill ha barn och hur många barn man vill ha (Förenta nationerna, 2014). Sexualitet och 

sexuell hälsa är dock breda begrepp som inte behöver involvera reproduktion (WHO, 2010). 

Utöver reproduktion har sexualiteten andra viktiga funktioner som avslappning och 

ångestreducering, nöje och njutning, främjande av självkänsla och självförtroende samt 

närhet och tillfredsställelse i relationen (Metz & McCarthy, 2004; Mezzich & Hernandez, 

2006, ref. i Metz och McCarthy, 2007). Sexualiteten spelar sammanfattningsvis en central 

och viktig roll i människors fysiska såväl som psykiska hälsa, och borde vara lika viktig att 

studera och öka kunskapen om, som andra delar av vår hälsa.  

Definition av sexuell hälsa 

Trots att sexualitet är centralt i de flesta människors liv saknas en enhetlig definition 

av vad sexuell hälsa egentligen är. Det psykologiska forskningsfältet med avseende på 

sexuell hälsa har hittills till stor del fokuserat på sexuell hälsa i relation till faktorer som 

sexuellt beteende, däribland sexuellt risktagande (Lehmiller, 2015; Mann et al., 2004) och 

sexuell funktion (Burri, Lachance & Williams, 2014; Monga et al., 1998; Pakpour et al., 

2015; Rico-Villademoros et al., 2012; Ruehlman et al., 2008). Därmed har forskningsfokus 

legat på faktorer som i huvudsak rör sexuell ohälsa. Folkhälsomyndigheten (2012) har 

uppmärksammat att detta även är fallet i de stora mätningarna av sexuell hälsa som 

genomförts i Sverige, och att ett bredare perspektiv skulle behövas.  
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Det är således viktigt att undersöka faktorer som sexuell dysfunktion eftersom det kan 

ha negativ påverkan på välmående (Aslan & Fynes, 2008; Heiman, 2002; Laumann, Paik & 

Rosen, 1999). Men även om sexuell dysfunktion kan bidra till psykisk ohälsa, är det möjligt 

att ha en hälsosam sexualitet trots nedsatt sexuell funktion (Metz & McCarthy, 2007; WHO, 

2006). WHO (1946) poängterar i sin grunddefinition av hälsa att hälsa inte bara innebär 

avsaknad av ohälsa eller dysfunktion. Således är det ett snävt sätt att undersöka hälsa genom 

att bara undersöka den rent biologiska hälsan, och utgå från att avsaknad av sjukdom innebär 

hälsa, och att inte ta med de mer psykologiska aspekterna som också har stor betydelse för 

vår hälsa.  

På samma sätt bör synen på den sexuella hälsan involvera ett heltäckande perspektiv 

med alla dimensioner som rör den sexuella hälsan, och inte bara sexuell ohälsa. För att få en 

så heltäckande bild som möjligt av sexuell hälsa har vi i vår studie utgått från en 

arbetsdefinition som finns framtagen av WHO. Där beskrivs sexuell hälsa enligt följande 

definition: "Sexuell hälsa är ett tillstånd av fysiskt, emotionellt, mentalt och socialt 

välbefinnande i relation till sexualitet; det är inte bara avsaknad av sjukdom, dysfunktion eller 

svaghet. Sexuell hälsa kräver en positiv och respektfull inställning till sexualitet och sexuella 

relationer, liksom möjligheten att ha njutningsfulla och säkra sexuella upplevelser, fria från 

tvång, diskriminering och våld. För att sexuell hälsa ska uppnås och bibehållas måste alla 

människors sexuella rättigheter respekteras, skyddas och uppfyllas." (WHO, 2006, s. 5). Vi 

menar således att sexuell hälsa är ett brett begrepp som inte begränsar sig till sexuell aktivitet 

utan även involverar känslor och kognitiva aspekter. Vi ser inte heller, mot bakgrund av 

denna beskrivning, sexuell hälsa enbart som avsaknaden av sexuella dysfunktioner eller andra 

former av sexuell ohälsa; utan i likhet med WHO (2006) och WAS (2014), som ett begrepp 

som innefattar bland annat en positiv och respektfull inställning till sexualitet.  

 



SEXUELL HÄLSA: MÄTNING OCH ANPASSNING 8 

Mätning av sexuell hälsa  

Som tidigare beskrivits är sexuell hälsa ett viktigt område i livet där mer kunskap kan 

ha stor betydelse för förståelsen av hälsa generellt, men trots detta finns stora brister kring 

mätning av sexuell hälsa. Många gånger saknas det sexuella perspektivet helt vid 

undersökningar av välmående (Hooghe, 2012). I svenska nationella studier har fokus primärt 

legat på könssjukdomar, abort samt våld och tvång i samband med sex 

(Folkhälsomyndigheten, 2012). Få mätinstrument finns för att mäta sexuell hälsa utifrån den 

definition som WHO har tagit fram, trots att det gått tio år sedan deras arbetsdefinition 

publicerades. En anledning till detta kan vara att den befintliga definitionen inte är specifik 

nog. I definitionen beskrivs att sexuell hälsa innefattar god fysisk, emotionell, mental och 

social hälsa i relation till sexuell hälsa, men det specificeras inte vad det innebär. De 

mätinstrument som finns fokuserar vanligtvis på vissa delar av sexuell hälsa, men inte på alla, 

eller har stort fokus på att personen är i ett förhållande, vilket utesluter många personer 

(Meston & Trapnell, 2005; Træen & Schaller, 2010). De studier som enligt vår kännedom 

finns publicerade, där en bredare syn på sexuell hälsa har använts, har snarare använt en eller 

ett par generella frågor eller items i stil med ”Överlag, hur pass nöjd är du med din sexuella 

hälsa?”, istället för att mäta alla delar i WHOs definition (Higgins, Mullinax, Trussell, 

Davidson & Moore, 2011; Hooghe, 2012). Det har därför saknats metoder för att mäta 

sexuell hälsa utifrån ett heltäckande synsätt på sexuell hälsa.  

En arbetsgrupp från WHO ämnade ytterligare definiera vilka indikatorer som behövs 

för att mäta den sexuella hälsan i enlighet med tidigare nämnda definition (WHO, 2010). De 

diskuterar bland annat kring begreppet sexuellt välmående, och att detta troligtvis bara kan 

mätas genom att undersöka den subjektiva upplevelsen av sexuell hälsa. Trots detta saknas 

den individuella upplevelsen av sexuellt välmående i deras föreslagna indikatorer. Istället 

ligger fokus uteslutande på ett folkhälsoperspektiv, med fokus på diskriminering, förtryck, 
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våld, sexuellt överförbara sjukdomar, sexuell information och hälso- och sjukvård. Även fast 

detta är viktiga faktorer av sexuell hälsa så uteblir det de själva beskriver som nödvändigt för 

att mäta sexuellt välmående, nämligen den subjektiva upplevelsen.  

En kanadensisk forskargrupp har mot bakgrund av avsaknaden av breda metoder för 

att undersöka sexuell hälsa, utvecklat ett instrument för att undersöka sexuell hälsa i enlighet 

med WHO:s definition (Smylie et al., 2013). Detta instrument består av 75 items och har 

testats på en kanadensisk population i åldern 16-24 år med goda resultat. Forskarna har 

konceptualiserat sexuell hälsa utifrån fem aspekter; 1) fysiskt, emotionellt, mentalt och 

socialt välmående i relation till sexualitet, 2) approach till sexualitet, 3) sexuella relationer, 4) 

sexuella erfarenheter, samt 5) diskriminering, övertalning och våld. Instrumentet utvecklades 

tillsammans med experter inom sexuell hälsa från Kanada, och testades sedan i en 

pilottestning innan den distribuerades. Detta instrument finns ännu inte spritt för att användas 

av andra än forskargruppen själva. Deras rapport om utvecklandet av instrumentet lämnar 

även en del frågetecken. Ett handlar om att rapporten inte innehåller fullständig information 

om alla analyssteg, vilket gör att viktig kunskap om mätinstrumentets egenskaper saknas. 

Trots ambitionen att mäta sexuell hälsa i enlighet med WHO:s definition och att därigenom 

komplettera det ensidiga medicinska fokus som hittills varit det rådande i Kanadensiska 

studier av sexuell hälsa, är vår bedömning att de har utvecklat ännu ett instrument med en 

övervägande medicinsk approach. Deras instrument handlar till stor del om personers 

inställning till användning av skydd mot graviditet och sexuellt överförbara sjukdomar, 

kommunikation om sex, inklusive om skydd, samt inställning till att söka vård i relation till 

sexuell dysfunktion eller sexuellt överförbara sjukdomar. De har därmed tillfört en viss 

aspekt av individfokus till befintliga medicinska mätinstrument i form av eget ansvar och 

inställning till olika aspekter av sexualitet. Däremot saknas fortfarande ett större fokus på den 

subjektiva upplevelsen av sexuell hälsa för att kunna representera WHO:s definition. 
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Att ta fram ett mätinstrument för sexuell hälsa handlar således om att kunna mäta alla 

aspekter av den sexuella hälsan som tidigare nämnts, den fysiska, emotionella, mentala och 

sociala sexuella hälsan, samt att få in ett subjektivt perspektiv. Det handlar även om att ta 

fram ett mått med god reliabilitet och validitet. Detta behövs göras för att vi i kliniska och 

icke-kliniska sammanhang skall kunna mäta dessa aspekter, eftersom vi sett att de är så 

centrala och betydande för människor och välmående och just nu saknas dessa möjligheter 

(Folkhälsomyndigheten, 2012; Hooghe, 2012; WAS, 2014). Att ha ett mätinstrument med 

goda psykometriska egenskaper är även en förutsättning för att kunna bedriva forskning på 

sambandet mellan sexuell hälsa och övrig anpassning och välmående.   

Operationalisering innebär att konkretisera och tydligt definiera olika begrepp 

(Kazdin, 2010). I denna uppsats behövs en operationalisering av sexuell hälsa och dess 

aspekter, för att sedan sätta samman ett mått som avspeglar denna operationalisering. Detta 

mått behöver i sin tur testas för att se att det har god reliabilitet och validitet. Att ett 

mätinstrument har god validitet innebär att instrumentet faktiskt mäter det som det ämnar 

mäta (Field, 2009). En typ av validitet är face validity, som betyder att mätinstrumentet till 

synes stämmer överens med och ser ut att kunna representera det man vill mäta (Polit, 2015). 

En annan typ av validitet är konstruktvaliditet, som handlar om att instrumentet hänger 

samman som det är tänkt, och att instruments olika delskalor inte mäter samma sak. Ett bra 

sätt att undersöka konstruktvaliditeten, och därmed instrumentets sammansättning, är genom 

att göra en faktoranalys (Clark & Watson, 1995). Med reliabilitet menas att mätinstrumentet 

mäter samma sak över tid och i olika situationer (Field, 2009). Ett sätt att mäta reliabiliteten 

hos ett instrument är att låta samma population genomföra mätinstrumentet vid två olika 

tillfällen. Man får då reda på test-retest reliabiliteten hos instrumentet, det vill säga hur stabilt 

testet är över en kort tidsperiod, en tidsperiod då man inte ska förvänta sig några reella 

förändringar i måttet. En annan typ av reliabilitet är intern konsistens, vilket betyder att items 
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hänger samman och mäter samma underliggande konstrukt. Det kanske vanligaste måttet på 

intern konsistens är Cronbachs alfa (Polit, 2015). Ett bra mått på sexuell hälsa ska således 

baseras på en bra och tydlig operationalisering, och visa goda psykometriska värden som god 

reliabilitet och indikera god validitet.   

Operationalisering av sexuell hälsa  

Eftersom WHO (2006) inte har beskrivit sexuell hälsa i konkreta ordalag har vi själva 

utvecklat en beskrivning på vad de olika delarna av sexuell hälsa innebär. Med andra ord, vad 

det innebär att ha fysiskt, emotionellt, mentalt och socialt välbefinnande i relation till 

sexualitet. På samma sätt som vi kan tänka oss att olika delar av vår hälsa påverkar vår hälsa i 

stort, tänker vi oss att de olika delarna av sexuell hälsa även påverkar vår sexuella hälsa i 

stort. För en person med social ångest kommer till exempel den övergripande hälsan påverkas 

av de besvär personen upplever i samband med sociala situationer. Den sociala aspekten av 

hälsan är således att betrakta som en del av den övergripande hälsan. Vi menar att de olika 

delarna av den sexuella hälsan på ett liknande sätt är att betrakta som en del av den 

övergripande sexuella hälsan.  

Vi har valt att ha en annan uppdelning i vår mätning av sexuell hälsa än Smylie med 

kollegor (2013). Vår tolkning av WHO:s definition av sexualitet är att huvudområdena inom 

sexuell hälsa är fysisk, emotionell, mental och social sexuell hälsa, samt att det finns många 

andra aspekter att undersöka i relation till dessa områden. Istället för att dela upp delar som 

attityder och approach till sexualitet i egna delskalor har vi velat undersöka dessa delar i 

relation till tidigare nämnda huvudområden; fysisk, emotionell, mental och social sexuell 

hälsa. Utöver detta har vi även kompletterat med generella, övergripande frågor om sexuell 

hälsa som vi inte tyckte passade in i något specifikt av dessa huvudområden, eftersom dessa 

frågor var nödvändiga för att täcka de kvarvarande aspekterna i WHO:s definition. I enlighet 
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med WHO:s (2010) resonemang om sexuellt välmående har vi valt att ha med ett subjektivt 

perspektiv på den sexuella hälsan, något som saknas i befintliga mätinstrument.  

Som tidigare nämnts är reproduktion en viktig del av den sexuella hälsan (Förenta 

nationerna, 2014). Även fast reproduktiv hälsa är en viktig del av sexuell hälsa så överlappar 

den endast i viss grad med vårt syfte; nämligen att mäta den sexuella hälsan i relation till 

fysiska, emotionella, mentala och sociala aspekter. Vi har därför valt att inte ha med det 

reproduktiva perspektivet i denna uppsats.  

Sexuell hälsa kan beskrivas på en övergripande nivå, som summan av de olika delarna 

av sexuell hälsa. Denna beskrivning ger en sammantagen bild av personens övergripande 

sexuella hälsa. För att få en djupare inblick och förståelse i den sexuella hälsan har vi 

dessutom delat in den i de fyra domäner som tidigare nämnts, det vill säga fysisk, emotionell, 

mental och social sexuell hälsa. Dessa fyra domäner har kompletterats med en femte, generell 

domän. För att beskriva dessa domäner har vi använt oss av WHO:s (2006) beskrivningar av 

sexualitet, sexuell hälsa och sexuella rättigheter. När vi i uppsatsen refererar till fysisk sexuell 

hälsa så utgår vi från ett biologiskt synsätt, alltså den delen av den sexuella hälsan som rör 

kroppen. Det blir således sexuell funktion, som orgasmkvalitet, lust och upphetsning, eller 

sexuell dysfunktion, som exempelvis smärta, vi ämnar undersöka här, samt om man skyddar 

sig mot sexuellt överförbara sjukdomar. Den emotionella sexuella hälsan handlar om en 

individs känsla inför och upplevelse av sitt sexuella liv. Det handlar om de känslor en person 

har i samband med sex. Vår definition av mental sexuell hälsa handlar om hur en individ ser 

på sig själv ur ett sexuellt perspektiv, och individens inställning till sitt sexuella liv. Här ingår 

aspekter som attityder, normer, meningsfullhet och acceptans. Den sociala aspekten handlar 

om sexualitet i relation till andra, genom sexuella aktiviteter eller sammanhang med andra 

personer. Detta innefattar dels det sexuella samspelet, hur nöjd man är med det man ger och 

får, men även kommunikation om sex. Den femte och sista aspekten av sexuell hälsa är den 
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vi kallar för generell sexuell hälsa. Dessa frågor har inte passat in under de fyra övriga 

domänerna, men innehåller viktiga delar för att få en sammantagen bild av sexuell hälsa. Här 

finns frågor som handlar om personers uppfattning om sin sexuella hälsa och om sjukvård, 

information om sex samt en upplevelse av hur nöjd man är med sitt sexuella liv. Utvecklandet 

av ett instrument för att mäta sexuell hälsa är vårt första syfte och ligger till grund för vårt 

andra syfte, att undersöka samband mellan olika aspekter av sexuell hälsa å ena sidan, samt 

social ångest och självkänsla å den andra.  

Social ångest och sexuell hälsa  

Uppsatsens inledande stycke målar upp en bild av hur vardagen kan se ut för personer 

med social ångest. Femte upplagan av diagnosmanualen Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders (DSM-5) beskriver diagnosen social ångeststörning, som är en av de 

vanligaste psykiatriska diagnoserna (American Psychiatric Association, 2013; Kessler et al., 

2005). Även om en individ inte når upp till de diagnostiska nivåerna för socialt 

ångestsyndrom kan hen fortfarande uppleva problem med social ångest i olika situationer. 

Henderson och Zimbardo (2010) argumenterar för att det rör sig om gradskillnader, där det är 

möjligt att ha högre eller lägre grad av social ångest, snarare än att antingen ha socialt 

ångestsyndrom eller inte. Det finns en stor litteratur om social ångest och vilken påverkan 

den har på människors liv (Farmer & Kashdan, 2015; MacKenzie & Fowler, 2013; 

Washburn, Wilson, Roes, Rnic & Harkness, 2016). Därför vet vi idag mycket om hur 

vardagen ser ut för personer med social ångest. Till exempel har studier visat att personer 

med social ångest har högre grad av stress relaterat till sociala sammanhang, färre positiva 

och meningsfulla sociala sammanhang, sämre mental hälsa samt gör oftare felbedömningar 

av andras sinnesstämningar (Farmer & Kashdan, 2015; Washburn et al., 2016). Något som vi 

däremot vet lite om är hur det är för dessa personer i sexuella sammanhang. Tidigare 

forskning kring social ångest och sexualitet har bland annat visat att personer med social 
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ångest i större utsträckning rapporterar sexuell aktivitet som mindre njutningsfull, att de 

kände mindre samhörighet med sin partner, mer rädsla för intimitet, lägre sexuell 

tillfredsställelse och är mindre bekväma med öppen sexuell kommunikation (Kashdan et al., 

2014; Montesi et al., 2013). Dessa studier saknar dock en stor del av det subjektiva fokus på 

personens upplevelse av sin sexuella hälsa samt de olika aspekterna av sexuell hälsa som 

efterfrågas av WHO. Snarare ligger fokus till övervägande del på relationen och hur personen 

blir i sin relation, samt kommunikation och typ av sexuell aktivitet. Hur ser den sexuella 

hälsan ut, så som WHO (2006) beskriver den, för de personer som har en negativ självbild, 

som ständigt har fokus på sitt beteende och oroar sig över hur de ter sig i andras ögon? 

Vi har redan tidigare i uppsatsen definierat sexuell hälsa som ett brett och komplext 

begrepp som involverar många olika delar av livet, däribland den sociala aspekten. Enligt en 

definition av sexuell aktivitet, består den av en interaktion mellan två eller flera personer, och 

är därför en social aktivitet (Lauman, Gagnon, Michael & Michaels, 1994). Även om detta 

inte är en fulltäckande del av sexuell hälsa så tar den ändå upp en av de övergripande delarna, 

nämligen det sociala sexuella samspelet. Det kan därför vara relevant att tänka på sexuellt 

samspel utifrån Clark & Wells (1995) modell över social ångest. Denna modell beskriver hur 

social ångest fungerar och vidmakthålls. En företeelse som tydligt märker ut personer med 

social ångest är att de i sociala situationer i hög grad riktar uppmärksamheten inåt, mot sig 

själva. I och med detta blir dessa personer mer uppmärksamma på de kroppsliga signalerna 

som exempelvis att rodna, få darriga händer, skakande ben, svettningar, eller darrande röst. 

Eftersom de kroppsliga signalerna blir väldigt påtagliga så kommer ett antagande om att även 

andra borde lägga märke till dessa signaler, vilket skapar ytterligare känslor av obehag. Detta 

förstärker i sin tur de kroppsliga signalerna. För att minska risken för att andra ska upptäcka 

dessa signaler som skulle avslöja personen som nervös, lägger sig personer med social ångest 

till med beteenden som maskerar signalerna, och sänker därmed ångestnivån; så kallade 
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säkerhetsbeteenden (Clark & Wells, 1995). Exempel på säkerhetsbeteenden kan vara att hålla 

i sig i något för att det inte ska synas att benen skakar, eller att hålla en mugg med båda 

händerna för att det inte ska synas att muggen darrar. Hos en person med social ångest 

kommer fokus alltså till stor del att skifta från den faktiska situationen till sina egna 

kroppsliga signaler och sätt att dölja dem. Vidare beskriver Clark & Wells (1995) hur 

personer med social ångest efter en social situation har en tendens att tänka tillbaka på 

situationen, med fokus på detaljer som stärker känslan av misslyckande. Inför stundande 

sociala situationer finns en tendens att tänka tillbaka på liknande situationer och därmed 

förstora upp bilden av vad som kan gå fel. Det skapas alltså en förväntansångest, där det som 

befaras hända upplevs närmast synonymt med vad som faktiskt även kommer att hända. Detta 

kommer öka risken för att personen kommer att undvika den sociala situationen.  

 En person med social ångest, som har en rädsla för att bli bedömd i sociala 

situationer och har tendenser att bete sig i enlighet med vad som tidigare beskrivits gällande 

självfokus och säkerhetsbeteenden under sociala situationer, borde med bakgrund av detta 

kunna tillämpa dessa beteenden även i sexuella sammanhang. Detta borde gälla åtminstone i 

nyare relationer, där personen rimligtvis kommer känna högre osäkerhet. Om en person i ett 

sexuellt samspel flyttar fokus från själva situationen till att övervaka kroppens negativa 

signaler och att ägna sig åt sätt att dölja dessa, är det lätt att tänka att detta skulle förta en del 

av den sexuella upplevelsen och därmed leda till sämre upplevd sexuell hälsa. Och eftersom 

vi redan konstaterat att det sociala samspelet tillhör den sexuella hälsan, kan vi anta att 

personer med sämre självkänsla och högre grad av social ångest kommer tänka att andra ser 

på dem negativt även i dessa situationer, och därför uppleva sexualiteten mer negativ och 

därmed även uppleva sämre sexuell hälsa.   

Symbolisk interaktionism - kopplingen mellan sexuell hälsa och social ångest. Ett 

sätt att förstå kopplingen mellan sexuell hälsa och social ångest är genom teorin om 
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symbolisk interaktionism. Denna teori menar att vi människor blir till i mötet med andra 

människor, alltså att vi skapar och blir de vi är först när vi interagerar med andra. (Cooley, 

1964; Mead, 1976). Mead menade att vår kommunikation till stor del kan förstås genom 

symboler, att vårt kroppsspråk och muntliga språk inte bara förmedlar det objektiva som sägs, 

utan även kan ge många symboliska undermeningar, därav namnet symbolisk interaktionism. 

Vårt skapande av vilka vi är blir ständigt influerat av detta, vid mötet av andra människor och 

mötet med samhället, och därav blir vi inte bara enskilda individer utan även avspeglingar av 

det samhälle vi lever i (Mead, 1976). Andra processer som sker när vi möter andra människor 

är att vi blir de vi är i ett socialt sammanhang och vi kan börja se oss själva genom andras 

perspektiv. Vilka vi är blir således även influerat av hur andra ser på oss (Cooley, 1964). 

Vidare resonerar Cooley (1964) att hur vi ser på oss själva kommer bero på, inte hur vi 

objektivt ser ut, utan hur vi tror att andra ser på oss. Teorin om symbolisk interaktionism 

menar alltså att vi människor är sociala varelser som påverkas av andra, samt att vi bildar vår 

självuppfattning i mötet med andra människor.  

Denna teori kan på ett bra sätt förklara hur personer med social ångest skapar och 

förstärker sin negativa självbild. Om en person med social ångest redan har en negativ 

självuppfattning kommer den att tro att andra uppfattar dem negativt. Personer med social 

ångest upplever ett hot kopplat till sociala situationer, där rädslan hänger samman med att dra 

andras uppmärksamhet till sig och skämma ut sig, och i situationer där risken för detta ökar 

får dessa personer höga ångestnivåer (American Psychiatric Association, 2013; Schlenker & 

Leary, 1982). Det kan handla om att riskera att skämma ut sig, exempelvis genom att på 

något sätt råka visa för andra att man känner sig nervös, och därmed känna det som att man 

tappar ansiktet, att andra tycker att man är dum eller svag, och i slutändan riskera att bli 

utstött (Clark & Wells, 1995; American Psychiatric Association, 2013). Utöver de problem 

som kommer med social ångest i sig självt är det vanligt att dessutom drabbas av andra 
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psykiska problem som depression eller andra ångestsyndrom (Wittchen & Fehm, 2003). Den 

sociala ångesten uppstår vanligtvis i situationer som involverar personer som personen inte 

känner väl, och inte med exempelvis familjemedlemmar (Clark & Wells, 1995). Centralt i 

social ångest är alltså en rädsla för att bli negativt bedömd av andra. Som tidigare beskrivits 

handlar symbolisk interaktionism om att vi bildar vår självuppfattning utifrån hur vi tror att 

andra uppfattar oss. För en person med social ångest innebär detta att rädslan att uppfattas 

som dum eller svag blir tätt sammankopplad med en tro om att det är så andra uppfattar en. 

Detta kommer enligt teorin leda till att personen själv kommer uppfatta sig som dum eller 

svag.  

Utifrån teorin om symbolisk interaktionism kommer personer som tror att andra ser på 

dem positivt lättare att skapa en mer positiv självbild, medan de som tror att andra bedömer 

dem negativt lättare kommer skapa en mer negativ självbild. Vi har sett att både personer 

med hög grad av social ångest och personer med dålig självkänsla har en tendens att tänka i 

negativa termer om sig själva (Clark & Wells, 1995; Iancu et al., 2014; van Tuijl et al., 2014). 

Därför kan vi även anta att deras syn på hur andra ser på dem är negativt färgad, och att dessa 

personer därför lättare skapar negativa självbilder. Den redan negativa självbilden blir således 

förstärkt utifrån föreställningen om att andra tänker lika negativt om en själv.   

Vad vi inte vet baserat på tidigare forskning är hur det är för dessa personer i en 

sexuell kontext. Studier som undersökt kopplingen mellan social ångest och sexuell hälsa 

saknas enligt vår kännedom i litteraturen. Den sexuella hälsan är, som tidigare beskrivet, av 

stor vikt för de flesta människor, men hur påverkas den sexuella hälsan av att tänka negativt 

om sig själv? Blir det sexuella samspelet påverkat av föreställningar om hur andra ser på en? 

Och hur påverkas den sexuella hälsan av personens självkänsla?   
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Självkänsla och sexuell hälsa  

Självkänsla är ett elementärt fenomen inom mental hälsa och en bra självkänsla har 

visat sig ha många viktiga fördelar för vårt välbefinnande (Mann et al., 2004). Begreppet 

självkänsla har definierats som “en med känslor och värderingar förbunden del av en persons 

självmedvetande”, samt “medvetenhet om den egna personlighetens värde” (självkänsla, i.d.).  

Det går att likna bra självkänsla vid en personlig buffert som både gör det lättare att 

hantera svårigheter i livet så som sjukdomar, samtidigt som den visat sig främja vår 

tillfredsställelse i livet, framgång och prestationsförmåga. En studie visade till och med att 

självkänsla var en av de mest kraftfulla prediktorerna för lycka (Furnham & Cheng, 2000). 

En bra självkänsla kan bidra till bättre mental hälsa och mer positiva sociala beteenden, 

medan dålig självkänsla ökar risken för depression, ångest, substansberoende, anorexia 

nervosa, bulimi, samt även högriskbeteenden och våld (Beck, 1967; Mann et al., 2004). En 

longitudinell studie på ungdomar visade att dålig självkänsla var en sårbarhetsfaktor för 

depression och social ångest (van Tuijl et al., 2014). Vi konstaterar därför att självkänslan i 

allra högsta grad hänger samman med det allmänna välbefinnandet och att det således är ett 

viktigt område att undersöka i relation till hälsa, inklusive sexuell hälsa. 

Det är möjligt att ha olika självkänsla inom olika domäner i livet, så som akademisk 

eller social självkänsla. Även sexualitet är en domän i livet, och vi tänker oss att en person 

med dålig självkänsla, som ofta tänker i negativa termer om sig själv, även inom det sexuella 

borde ha en dålig självkänsla. Forskning stöder detta resonemang då studier sett att den 

sexuella självkänslan korrelerar med den övergripande självkänslan (Oattes & Offman, 

2007). Alltså tenderar personer att ha bra sexuell självkänsla om den övergripande 

självkänslan är bra, och vice versa. Vad vi däremot inte vet är hur personer med dålig 

självkänsla upplever sin sexuella hälsa. Påverkas den sexuella hälsan av att en person 

värderar sig själv lågt? Och vilka delar av den sexuella hälsan blir i så fall mest påverkade? 
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Vi ämnar undersöka just detta i denna uppsats för att ge fördjupad kunskap och täppa till 

detta kunskapsglapp i litteraturen.  

Enligt tidigare resonemang är både sexualiteten och självkänslan centrala delar i vår 

såväl fysiska som mentala hälsa. Då vi sett att sexuell självkänsla och övergripande 

självkänsla tenderar att höra ihop drar vi slutsatsen att dålig självkänsla borde påverka den 

sexuella hälsan negativt. Eftersom självkänsla, som tidigare beskrivits, är en sårbarhetsfaktor 

för sämre psykisk hälsa, kommer således sexuell hälsa spela en roll i detta. Om den sexuella 

hälsan påverkar självkänslan, och självkänslan påverkar den sexuella hälsan så har vi en 

negativ spiral som kommer kunna påverka den övergripande hälsan. Således kan en negativ 

sexuell hälsa ses som en sårbarhetsfaktor för den övergripande hälsan, i synnerhet för 

personer med dålig självkänsla.  

Självkänsla är en basal del hos oss människor och finns med oss redan tidigt i 

barndomen (Robins & Trzesniewski, 2005). Som tidigare nämnts är dålig självkänsla en 

sårbarhetsfaktor för att senare utveckla social ångest (van Tuijl et al., 2014), och i denna 

uppsats utgår vi från att det är i denna ordning utvecklandet sker. Genom den dåliga 

självkänslan och eventuella sociala ångesten tänker vi oss sedan att den sexuella hälsan blir 

påverkad. Vi tänker oss även att dessa faktorer kan påverka varandra i andra riktningar. Om 

en person exempelvis upplever dålig sexuell hälsa kan det relateras till ångest i sociala 

situationer och en sänkning i självkänsla.   

Följaktligen är självkänsla och en medföljande uppfattning om ens eget värde något vi 

har med oss sedan barnsben (Robins & Trzesniewski, 2005). Självkänsla har även visat sig 

påverka social ångest, en effekt som medieras av en rädsla för att bli negativt bedömd 

(Kocovski & Endler, 2000). Även om vi inte hittat forskning som visar vilka livsområden 

som påverkas av den negativa bedömningen tror vi att den kan påverka det sexuella 

välmåendet. Eftersom den negativa bedömningen har starka kopplingar till sociala 
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sammanhang borde sambandet vara starkast i de sociala delarna av den sexuella hälsan. Detta 

ligger även i enlighet med teorin om symbolisk interaktionism, som beskriver hur den 

upplevda negativa bedömningen från andra även påverkar hur vi bedömer oss själva (Cooley, 

1964; Mead, 1976). Sammantaget borde detta innebära att personer med dålig självkänsla 

riskerar att få högre grad av social ångest, samt en sämre sexuell hälsa. Som tidigare nämnts 

borde även social ångest påverka den sexuella hälsan negativt.   

Syfte, frågeställningar samt hypoteser  

I den här uppsatsen har vi två syften som vi delat upp i två delstudier. I den första 

delstudien är syftet att utforma ett mätinstrument, en enkät, för att mäta sexuell hälsa, då detta 

inte gjorts på svenska grupper och knappt heller internationellt tidigare. Vi har bara 

identifierat en studie i litteraturen där forskare konstruerat en enkät för att mäta sexuell hälsa i 

enlighet med WHO:s definition, men denna enkät är inte spridd och är inte heller översatt till 

svenska (Smylie et al., 2013).   

Vår första frågeställning är om vår egenutformade enkät fungerar för att mäta sexuell 

hälsa. Vi avser att mäta aspekter av både validitet och reliabilitet i vårt mätinstrument samt 

dess acceptabilitet för att besvara den frågan.  

I den andra delstudien är syftet att undersöka vilket samband social ångest och 

självkänsla har med sexuell hälsa. Vår andra frågeställning är således hur sambanden mellan 

social ångest och självkänsla ser ut med sexuell hälsa. Vi har tidigare beskrivit hur personer 

med hög nivå av social ångest i större grad har negativt självfokus och att de i högre grad 

ägnar sig åt katastroftankar än personer med låg nivå av social ångest, och hur detta kan 

kopplas till sexuella sammanhang (Clark & Wells, 1995; Cooley, 1964; Mead, 1976). Vår 

hypotes är därför att personer med hög nivå av social ångest upplever sämre sexuell hälsa än 

personer med låg nivå av social ångest. Eftersom personer med social ångest till stor del 
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påverkas i deras sociala liv är ytterligare en hypotes att det starkaste sambandet finns till den 

sociala delen av sexuell hälsa (Clark & Wells, 1995).  

Då vi tidigare tagit upp att självkänslan tenderar att korrelera med sexuell självkänsla 

blir således vår hypotes att personer med sämre självkänsla har lägre sexuell hälsa än 

personer med bättre självkänsla (Oattes & Offman, 2007). Eftersom självkänsla handlar om 

en uppfattning och värdering av sig själv så ingår en känslomässig aspekt i självkänslan 

(självkänsla, i.d.). Ytterligare en hypotes vi har är därför att det starkaste sambandet finns 

mellan självkänsla och emotionell sexuell hälsa.   

Eftersom social ångest och självkänsla båda hänger samman med psykiska hälsa, men 

även varandra (Clark & Wells, 1995; Cooley, 1964; Kocovski & Endler, 2000; van Tuijl et 

al., 2014), är vår sista hypotes att de personer som har högre grad av social ångest och lägre 

grad av självkänsla kommer skilja sig åt med avseende på sexuell hälsa, jämfört med övriga 

personer.   

Studie 1 

Metod  

Design och deltagare. För att genomföra studie 1 använde vi oss av en test-retest 

design med ett testtillfälle där deltagare fick fylla i en webbenkät, som skapats på Sunet, och 

ett retesttillfälle med samma datainsamlingsmetod. Ett retest används för att undersöka 

mätinstrumentets tillförlitlighet genom att testa dess stabilitet över tid.   

Deltagare rekryterades genom att information om uppsatsen lades ut på de sociala 

medierna Facebook och Twitter, med en bifogad länk till formuläret. Vi har skickat e-post till 

samtliga psykologstudenter på sex svenska lärosäten samt distribuerat flygblad på ett 

universitet och en ungdomsmottagning i en medelstor stad. Vi besökte även samtliga klasser 

på psykologprogrammet på ett universitet och informerade om studien. Då möjligheter att 
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samla in föräldrars medgivande till deltagande i studien inte funnits, sattes en undre 

åldersgräns på 18 år för deltagarna. Inga andra exklusionskriterier har funnits.  

Vid testtillfället deltog 614 personer som svarade på enkäten. En person togs bort från 

materialet då ett fel gjort att datan från denna person inte gick att se, och en person togs bort 

då denne delvis inte svarat på majoriteten av enkäten och delvis fyllt i öppna fält på ett sätt 

som indikerar oseriositet, med obscena ord och påhopp på oss som forskare. Således innehöll 

vårt analyssample 612 personer där 446 var kvinnor, 160 var män och sex uppgett annat kön. 

Ålder på deltagarna varierade från 18-66 år (M=27,02 år, Median=25 år, Sd=6,91 år). 

Deltagarna rapporterade högsta avslutade utbildningsnivå, enligt kategorierna “ingen avslutad 

utbildning” (n = 0), “grundskola” (n = 4), “gymnasium” (n =286), “eftergymnasial utbildning 

3 år eller kortare (folkhögskola/högskola/universitet)” (n = 146), “eftergymnasial utbildning 

längre än 3 år (folkhögskola/högskola/universitet)” (n =173), “annat” (n = 3) eller “vet ej” (n 

= 0). Den vanligaste utbildningsnivån var således eftergymnasial utbildning.   

Sjuttionio personer av de som svarade på enkäten vid testtillfället deltog även vid 

retesttillfället cirka två veckor senare. Av dessa var 56 kvinnor, 22 män och en uppgav annat 

kön. Medelåldern var 25,71 år (Sd=5,61 år, Median=24 år) och åldersspannet sträckte sig 

mellan 18-47 års ålder. Fördelningen på utbildning var: “ingen avslutad utbildning” (n = 0), 

“grundskola” (n = 0), “gymnasium” (n =40), “eftergymnasial utbildning 3 år eller kortare 

(folkhögskola/högskola/universitet)” (n = 17), “eftergymnasial utbildning längre än 3 år 

(folkhögskola/högskola/universitet)” (n = 20), “annat” (n = 2) eller “vet ej” (n = 0 ). Vid 

retest-tillfället var alltså samplet något yngre och något mindre välutbildat jämfört med hela 

samplet som deltog vid första mättillfället. Genomsnittlig tid mellan test och retest var 15 

dagar (min-max 10-21). Deltagarna fick rapportera hur lång tid det tog att fylla i formuläret. 

Den genomsnittliga tiden det tog att fylla i var 16,94 minuter (Median =15 min). I den tiden 

ingick dock även de skalor som använts i studie 2.   
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Material. Vi utformade en webbaserad enkät som deltagarna fick fylla i. Den innehöll 

frågor som rörde social ångest, självkänsla samt sexuell hälsa. Vi använde flera validerade 

mått, men lade även till egna frågor för att få enkäten att passa vårt syfte. Deltagarna fick 

svara på totalt 136 frågor; demografi och administrativa frågor 6 st, självkänsla 10 st, social 

ångest 48 st, sexuell hälsa 69 st (emotionell 18 st, fysisk 13 st, mental 11 st, social 15 st och 

generell 12 st) samt frågor om enkätens utformning 3 st. För mått på psykologiska symptom 

se studie 2.  

Sexuell hälsa. För att få ett bra och stabilt mätinstrument för sexuell hälsa har vi 

använt existerande mätinstrument samt lagt till egna items för att komplettera där det har 

saknats delar för att få ett heltäckande instrument. Vi har valt att använda mätinstrument som 

har fokus på personers upplevelse av sexuell hälsa, då upplevelsen är det vi uppfattar som 

viktigast i definitionen framtagen av WHO (2006). I början av varje delskala har vi skrivit ut 

vår definition av sex så att deltagarna får en tydlig bild av vad vi menar. Dessa formuleringar 

har använts: “När vi pratar om sex eller sexuell aktivitet kan det innebära både smekningar, 

förspel, onani eller samlag (oralt, vaginalt eller analt).” och “Med sex menas sexuell aktivitet 

med såväl andra som ensam/med en själv.” (se Bilaga 1 för hela enkätens utformning och 

innehåll).  

Satisfaction With Life Scale (SWLS) är en skala som mäter generell tillfredsställelse i 

livet. Skalan innehåller fem items där den svarande får skatta hur pass väl påståendet 

stämmer in på en själv på en skala mellan 1-7, där 1 = instämmer inte alls och 7 = instämmer 

helt. Alla items på skalan användes men formulerades om till exempelvis, “jag är nöjd med 

mitt sexuella liv”, så att frågorna skulle passa in på hur tillfredsställd man är i sitt 

övergripande sexuella liv. Instrumentet har visat god konstruktvaliditet samt bra 

diskriminativ validitet (Pavot & Diener, 1993). Den har även bra test-retest reliabilitet och 
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hög intern konsistens med ett Cronbachs alfavärde på ,87 (Diener et al., 1985, ref. i Pavot & 

Diener, 1993). Vi har använt oss av en svensk vedertagen översättning av detta instrument.  

The New Sexual Satisfaction Scale (NSSS) innehåller 20 frågor och mäter sexuell 

tillfredsställelse. Formuläret utgår från formuleringen “Om du tänker tillbaka på de senaste 

sex månaderna, hur pass nöjd är du med följande aspekter?”, och besvaras enligt en 

Likertskala från ett till fem, där 1 = inte alls nöjd och 5 = extremt nöjd. Det består av två 

delskalor där den ena delen är självfokuserad, exempelvis “hur ditt humör varit efter sexuell 

aktivitet”, och den andra är fokuserad på partner och aktiviteter, exempelvis “min partners 

förmåga att ge efter för sexuell njutning”. Formuläret har visat goda psykometriska värden: 

Cronbachs alfa = ,94 till ,96 i kroatiska och amerikanska populationer samt test-

reteststabilitet ,76 i en kroatisk population (Štulhofer, Buško & Brouillard, 2010). På grund 

av en felöversättning föll ett item från detta instrument bort i våra analyser (”min partners 

sexuella tillgänglighet”). Detta instrument är översatt från engelska av oss själva.  

Physical Activity Enjoyment Scale (PACES) är ett instrument som mäter njutning av 

fysisk aktivitet. Det innehåller 16 frågor där respondenten ska ta ställning till olika känslor 

relaterat till hur det känns vid fysisk aktivitet. Dessa påståenden besvaras enligt en 

Likertskala från ett till fem, där 1 = håller inte alls med och 5 = håller verkligen med. 

Instrumentet har uppvisat goda psykometriska egenskaper med ett alfavärde på ,87 och bra 

konvergent validitet (Moore et al., 2009). För att anpassa PACES till vårt ändamål ändrades 

den ursprungliga frågan “När jag är fysiskt aktiv så…” till “När jag har sex så…”. Vi har 

använt oss av en svensk översättning av detta instrument.  

Frågorna delades in i kategorierna generell, emotionell, fysisk, mental och social 

sexuell hälsa enligt tidigare resonemang. Efter att ha satt samman de tre nämnda 

mätinstrumenten (SWLS, NSSS och PACES) jämförde vi detta mot WHO:s (2006) 

definitioner av sexuell hälsa, sexualitet och sexuella rättigheter för att se om frågorna vi 
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använt låg i linje med dessa definitioner samt för att se om något saknades. Face validity 

bedömdes som god. Vi lade därefter till frågor för att komplettera det befintliga materialet. 

Delar som saknades som vi upplevde som viktiga var möjligheten att ha säkra sexuella 

upplevelser, tillgång till rätt vård, att bli respekterad samt de inre processer som benämns i 

WHO:s definition av sexualitet. Till hjälp i att konstruera frågor hade vi det kanadensiska 

mätinstrumentet Sexual Health Indicators Survey för att få inspiration och för att se hur andra 

resonerat kring dessa begrepp (Smylie et al., 2013). Vi har valt att inte ha med frågor som rör 

reproduktion trots att det finns med i WHO:s definition av sexualitet. Anledningen till detta 

är att reproduktionen är en begränsad del av sexualiteten som bara blir aktuell att undersöka 

hos personer som berörs. Den som inte försöker skaffa eller väntar barn kommer inte beröras 

av denna del av den sexuella hälsan. Likaså behöver inte den som berörs av den reproduktiva 

aspekten av sexuell hälsa, nödvändigtvis få sin sexuella hälsa påverkad av att försöka skaffa 

eller vänta barn. Se Bilaga 1 för slutgiltiga mätinstrumentet.  

Deltagares upplevelse av enkäten - Acceptabilitet. Slutligen hade vi tre frågor som 

rörde hur det var att svara på enkäte. Frågorna användes för att mäta enkätens acceptabilitet, 

vilket enkelt uttryckt refererar till om deltagarna upplevde att enkäten var okej att svara på. 

De fick svara på om de tyckte att enkäten kändes meningsfull och om den passade in på den 

svarande bra. De fick här gradera på en skala från 1-5, där 1= inte alls och 5= väldigt.  

Procedur. Utifrån detta konstruerade vi vår enkät med hjälp av tidigare nämnda 

instrument samt tillägg av egna frågor. För att skapa våra delskalor inom den sexuella hälsan 

granskade vi alla frågor vi hade, och delade upp dem tematiskt i enkäten där de passade in 

bäst. Efter enkätens färdigställande fick sju testpersoner göra en pilottestning av studien. Då 

detta var en digital enkät såg vi till att enkäten pilottestades både på dator och mobil. Enkäten 

lades upp på webbservern för alla deltagarna att fylla i efter att vissa justeringar gjorts, 

baserat på respons från pilottestningen. Några av justeringarna som gjordes var att ändra i 
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inledningstexten, rätta till grammatiska fel samt att vi gjorde våra kontaktuppgifter synliga 

under hela enkäten.  

Två veckor efter att vi först lade ut information om formuläret på sociala medier, lade 

vi ut en länk till formuläret igen med information om att vi önskade att deltagarna fyllde i det 

ännu en gång för att kunna reliabilitetstesta formuläret med en test-retestbedömning. Vi 

skickade även ut e-post till de deltagare som fått e-post när enkäten först lades ut med samma 

information som på sociala medier. För mer information kring proceduren se studie 2 nedan. 

Det finns inget självklart tidsintervall att använda sig av mellan två mättillfällen, men två 

veckor är en standard som är vanlig att använda sig av (Brazier et al., 1992; Gosling, 

Rentfrow & Swann, 2003). På två veckor ska man inte förvänta sig någon reell förändring i 

de uppmätta konstrukten samtidigt som tid har gått så att deltagare inte bara svarar vad de 

kommer ihåg att de svarade vid testtillfället.  

Information kring studien samt enkätens innehåll presenterades allra först när 

deltagarna gick in på länken. Här presenterades vilka som gjorde undersökningen, vår 

handledare, vad studien ämnade undersöka samt vad enkäten skulle komma att innehålla för 

typ av frågor. De fick informationen att enkäten var uppdelad i flera delar, där den första 

handlade om hur det känns i olika vardagssituationer, den andra om inställning till sig själv, 

den tredje delen om sexuell hälsa och den fjärde och sista delen handlade om hur det var att 

fylla i enkäten. Här gavs även information om att deltagandet var anonymt, frivilligt samt att 

den svarande behövde vara 18 år eller äldre. Deltagarna fick information om att de skulle 

behöva välja en anonymkod samt att det skulle uppskattas om de var med och genomförde 

enkäten ytterligare en gång ca två veckor efter första mätningen. Vid andra mättillfället fick 

deltagarna fylla i samma anonymkod igen. Författarnas mailadresser fanns i sidfoten under 

hela enkäten så att deltagarna kunde maila vid eventuella frågor.  
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Etik. I studien har vi nogsamt beaktat och följt informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- och nyttjandekraven. Efter etiska överväganden kom vi fram till att 

deltagarna behövde vara 18 år eller äldre för att ingå i studien, inte för att det är först då 

personer utvecklar sin sexualitet, utan för att frågorna kan upplevas känsliga. Vi valde även 

att utesluta frågor som handlade om sexuella trakasserier eller övergrepp, då vi inte skulle 

kunna följa upp detta efteråt vid behov. Detta gör att viss kunskap går förlorad, då även dessa 

frågor är en viktig del av sexuell hälsa, men av etiska skäl valde vi att inte ta med dessa delar. 

Samtliga deltagare i studien blev informerade om studiens innehåll och upplägg, vilka typer 

av frågor enkäten skulle komma att innehålla, i förväg via inledningstexten i enkäten. De blev 

informerade om att studien var anonym, att resultaten enbart skulle användas i 

forskningssyfte och redovisas på gruppnivå och att det därmed inte går att identifiera enskilda 

individers svar. Deltagandet var frivilligt, deltagarna fick avbryta när som helst, hoppa över 

enskilda frågor om de ville samt hade möjlighet att svara “inte aktuellt” på vissa frågor. För 

att få informerat samtycke så fick deltagarna först all information om studien, och sedan fick 

de intyga att de var 18 år eller äldre och ge sitt samtycke till att delta i studien genom att 

klicka på “Nästa sida”. De svarande informerades även om var de kunde få tag i resultaten av 

studien.  

Vi bedömer denna studie som etiskt försvarbar och som tidigare nämnts är sexualitet 

centralt hos oss som människor samtidigt som sexuell hälsa som brett begrepp är ett relativt 

outforskat område, och vi anser att vinsterna med denna studie är större än potentiella risker.

 Databearbetning och statistiska analyser. Datan exporterades från Sunet, där 

enkäten skapats, till SPSS, städades och förbereddes för analyser. För att deltagaren skulle 

inkluderas i analysen krävdes att personen hade svarat på 80 % eller mer, där de svar som 

uteblivit ersattes med personens medelvärde på sina svar för den skalan. Detta då tidigare 

studier visat att 20 % ersatta svar med personens medelvärde representerar datan väl 



SEXUELL HÄLSA: MÄTNING OCH ANPASSNING 28 

(Downey & King, 1998). Det gjordes även analyser för att undersöka om datan var 

normalfördelad via ett Kolmogorov-Smirnov-test, samt Littles MCAR för att undersöka om 

databortfall skett slumpmässigt eller systematiskt. En analys av internt bortfall visade att det 

totala bortfallet i antalet items var 2,75 % i hela enkäten. Vi imputerade data där internt 

bortfall fanns med hjälp av series mean och genomförde analyserna för att undersöka om 

resultaten skulle skilja sig åt. Då inga betydande skillnader uppstod och då svarsfrekvensen i 

vårt sample var hög, mer än 95 % (se vidare under resultatdelen), och samplet var stort, valde 

vi att inte imputera och ersätta saknad data genom analyserna (Garson, 2015). För att 

undersöka psykometriska egenskaper hos såväl de redan validerade skalorna som sexuell 

hälsa-skalan användes skalanalyser där mått på Cronbachs alfa, inter-item korrelation samt 

item means togs fram. Därefter användes explorativ faktoranalys med orthogonal rotation 

(varimax) för att undersöka sexuell hälsa-skalan, och för att se hur frågorna laddade på olika 

underliggande konstrukt samt hur de hörde ihop med varandra. Vidare gjordes Spearmans 

korrelationstest mellan vad personerna fyllt i första och andra gången, eftersom datan ej var 

normalfördelad. Detta gjordes på sexuell hälsa som helskala, samt de olika delskalorna, för 

att undersöka test-retest reliabilitet.  

Resultat  

Forskningsfrågan för studie 1 var “Fungerar vår egenutformade enkät för att mäta 

sexuell hälsa?”. I alla analyser som genomförts, förutom för test-retestanalysen, har data från 

första insamlings-, eller testtillfället, använts.   

Kolmogorov-Smirnov-testet visade att samtliga skalor inte var normalfördelade. För 

sexuell hälsa helskala, D (601) = ,051, p < ,01. Detta gjordes även för varje delskala inom 

sexuell hälsa: generell D (605) = ,089, p < ,001, fysisk D (609) = ,092, p < ,001, emotionell D 

(602) = ,123, p < ,001, mental D (603) = ,077, p < ,001, samt social D (531) = ,079, p < ,001.  



SEXUELL HÄLSA: MÄTNING OCH ANPASSNING 29 

Littles MCAR-testet var signifikant (p < ,001) och vi kunde därmed förkasta 

nollhypotesen. Detta innebär att internt bortfall inte skett slumpmässigt.   

I nästa steg gjordes en analys av internt bortfall, vilken visade att det totala bortfallet i 

antal svar var 4,05 % på delen om sexuell hälsa. Följande elva items hade ett bortfall på över 

10 %, “I vilken utsträckning upplever du att du blivit respektfullt behandlad av hälso- och 

sjukvård när du sökt i samband med din sexuella hälsa?” (28,9 %), följt av frågor som 

handlade om hur pass nöjd personen varit med följande aspekter de senaste sex månaderna; 

“Hur min partner öppnar upp sig känslomässigt för mig under sex?” (16,5 %), “Min partners 

förmåga att ge efter för sexuell njutning?” (14,2 %), “Min partners förmåga att få orgasm?” 

(14,2 %), “Min partners initiering av sexuell aktivitet?” (13,6 %), “Min partners sexuella 

kreativitet?” (13,1 %), “Min partners sexuella förmåga?” (12,7 %), “Sättet min partner tar 

hand om mina sexuella behov?” (12,7 %), “Sättet jag reagerar på min sexuella partner?” 

(10,5 %), “Hur du öppnat upp dig känslomässigt under sex?” (10,3 %), “Balansen mellan vad 

jag ger och får vid sex?” (10,1 %). En stor del av bortfallet förklaras av att deltagare fyllt i 

svarsalternativet “inte aktuellt” (se Tabeller 4-8 för en specifikation).  

Sexuell hälsa. Först gjordes en reliabilitetsanalys på samtliga 69 items om sexuell 

hälsa. Resultatet gav en Cronbachs alfa på ,97, en mean inter-item korrelation på M = ,30, 

samt ett item mean på M = 3,86 (min-max = 2,65-4,87). Medelvärde för helskalan M = 

266,22 och Sd = 40,70. När vi undersökte hur alfavärdet skulle påverkas av borttagandet av 

enskilda items fann vi att endast två items, vilka handlade om skydd mot sexuellt överförbara 

sjukdomar, skulle höja alfa-värdet. Dessa båda höjde värdet med endast ,001 och vi valde 

därför att behålla dessa.  

Sedan gjordes en faktoranalys på samtliga 69 items om sexuell hälsa (se Tabell 1). 

Kaiser-Meyer-Olkin testet visade att vårt sample var lämpligt för analysen, KMO = ,94, 

vilket är över det rekommenderade gränsvärdet på ,50 (Hutcheson & Sofroniou, 1999 ref. i 
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Field, 2009). Alla KMO värden för individuella items var även > ,50, vilket är acceptabla 

värden (Field, 2009). Bartletts test var signifikant X2 (2346) = 13551,439, p < ,001, vilket 

indikerar att korrelationer mellan alla items var tillräckligt höga för faktoranalysen. I 

analysen undersöktes egenvärde (eigenvalue) för varje komponent i datan. Tretton 

komponenter eller faktorer hade egenvärde över Kaisers kriterium 1 och förklarade 

tillsammans 64,9 % av variansen. Spridningen var stor i antal items per komponent. Vi har 

valt att endast visa items som laddade över ,40 på en komponent i faktoranalysen (Field, 

2009; Smylie et al., 2013). Vissa items laddade på två olika komponenter. I våra analyser 

räknade vi dock endast med items i den komponent där de laddat starkast.  

Komponent 1 överensstämde till stor del med vår hypotetiserade komponent generell 

sexuell hälsa, och innehöll fjorton items. Komponent 2 överensstämde till stor del med vår 

hypotetiserade komponent emotionell sexuell hälsa, och innehöll sjutton items. Komponent 3 

överensstämde till stor del med vår hypotetiserade komponent fysisk sexuell hälsa, och 

innehöll nio items. Komponent 4 överensstämde till stor del med vår hypotetiserade 

komponent social sexuell hälsa, och innehöll åtta items. Komponent 5 innehöll endast två 

items vilka handlade om orgasm. Komponent 6 innehöll tre items om könsidentitet, 

könsroller och sexuell läggning. Komponent 7 innehöll endast två items, vilka handlade om 

kroppens utseende och känsla av framgång vid sex. Komponent 8 innehöll tre items om 

skydd mot sexuellt överförbara sjukdomar. Komponent 9 innehöll endast två items om smärta 

och medicinsk behandling. Komponent 10 innehöll endast två items om hälso- och sjukvård. 

Komponent 11 innehöll endast två items som handlade om partnerrelaterade frågor kring 

njutning och orgasm. Komponent 12 innehöll endast ett item vilken handlade om tillgång till 

information om sex, och även komponent 13 innehöll endast ett item som handlade om 

huruvida man kan prata om sex med vänner.  
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Tre items laddade inte på någon av de 13 faktorerna (”När du tänker tillbaka på de 

senaste sex månaderna, hur pass nöjd är du med hur du öppnat upp dig känslomässigt under 

sex?”, ”Sättet jag reagerar på min sexuella partner?” och “Hur pass bra brukar du kunna 

koncentrera dig under sexuella aktiviteter?”).  

Items som inte laddade alls togs bort, liksom de items som ensamma utgjorde ett 

konstrukt (se Bilaga 2 för fullständig lista över alla items som togs bort från originalenkäten). 

Efter det gjordes skalanalyser på samtliga kvarvarande sex komponenter. Detta var 

komponenterna 1, 2, 3, 4, 5 och 8. Komponent 1-5 och 8 hade goda psykometriska 

egenskaper enligt Cronbachs alfa och mean inter-itemanalyser (se Tabell 2). Ett item i 

komponent 1 togs bort då det höjde skalans Cronbachs alfa-värdet från ,94 till ,95.  

Skalanalyserna som gjordes på komponent 6, 7, 9, 10 och 11 visade Cronbachs 

alfavärden under den rekommenderade gränsen på < ,70 och de togs därför bort (Field, 2009). 

Inga av de items som togs bort under denna process laddade på något av de konstrukt som vi 

valde att behålla i mätinstrumentet. 

 Vissa av de frågor som vi ursprungligen hade med i vår tilltänkta delskala 

generell sexuell hälsa laddade inte på något konstrukt enligt faktoranalysen, och togs därför 

bort ur vårt instrument. Detta medförde att vi fick en lite annorlunda utformad delskala än vi 

från början hade tänkt. Vi ansåg även att namnet generell sexuell hälsa är lätt att förväxla 

med den övergripande sexuella hälsan. Därför valde vi att byta namn på denna delskala till 

sexuell nöjdhet, då detta överensstämde bättre med de frågor som slutligen hamnade i denna 

delskala. 
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Tabell 1 
Tabell över faktoranalys på samtliga items i Sexuell hälsa (roterad) 
___________________________________________________________________________ 
Item   Komponent 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1         ,675     
2         ,840     
3   ,519           
4 ,601             
5        ,767      
6   ,723           
7   ,715           
8   ,795           
9   ,765           
10   ,741           
11     ,687         
12   ,598           
13     ,634         
14              
15 ,431             
16  ,672            
17  ,506            
18  ,696            
19  ,736            
20  ,730            
21  ,518            
22  ,613            
23  ,685            
24  ,442            
25  ,721            
26  ,487            
27  ,421            
28  ,765            
29       ,565       
30  ,785            
31  ,726            
32       ,579       
33              
34 ,483 ,479            
35      ,717        
36      ,723        
37      ,740        
38  ,402            
39  ,414 ,499           

Not. De fetmarkerade värdena betyder att det var där itemet laddade mest 
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Tabell 1 fortsättning 
Tabell över faktoranalys på samtliga items i Sexuell hälsa (roterad) 
___________________________________________________________________________ 
Item   Komponent 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
40   ,514           
41 ,432   ,452          
42 ,612             
43 ,701             
44             ,726 
45        ,777      
46        ,812      
47  ,525            
48              
49           ,519   
50    ,486          
51    ,616          
52    ,709          
53           ,634   
54    ,603       ,474   
55    ,723          
56    ,703          
57    ,606          
58 ,728             
59 ,690             
60 ,836             
61 ,748             
62 ,492             
63 ,757             
64 ,599             
65            ,641  
66 ,751             
67 ,798             
68          ,765    
69          ,791    

Not. De fetmarkerade värdena betyder att det var där itemet laddade mest 
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Tabell 2 
Tabell över varje konstrukts psykometriska egenskaper 

Konstrukt n M  
(Sd) 

Cronbachs alfa Inter-item 
korrelation 

Item means 
(min-max) 

1 543 48,20 (13,67) ,95 M=,60 M=3,70 
(2,74-4,56) 

2 517 69,12 (11,63) ,94 M=,47 M=4,07 
(3,12-4,56) 

3 565 31,21  
(7,45) 

,92 M=,55 M=3,47 
(3,29-3,74) 

4 481 28,10  
(6,56) 

,89 M=,51 M=3,51 
(3,10-3,93) 

5 589 6,87 
 (2,10) 

,82 M=,70 M=3,43 
(3,31-3,56) 

8 553 12,15  
(2,48) 

,72 M=,46 M=4,05 
(3,68-4,35) 

Not. n = antal deltagare, M = medelvärde, Sd = Standardavvikelse 

  

Efter detta gjordes ett Spearmans korrelationstest mellan de sex olika nya delskalorna 

i sexuell hälsa, som satts ihop efter hur items bäst laddat på respektive komponent. Denna 

analys gjordes på deltagarnas medelvärden. Resultaten visade att samtliga delskalor 

korrelerade signifikant med varandra, utom skydd som inte korrelerade signifikant med 

emotionell sexuell hälsa och fysisk sexuell hälsa. Skydd hade dessutom låga 

korrelationsvärden (Cohen, 1988) med de delskalor där korrelationen var signifikant (rho = 

,09 - ,10), samt mot sexuell hälsa som helskala (rho = ,09, p < ,01) och därför togs denna 

delskala bort. Då samtliga kvarvarande, slutgiltiga, delskalor hade ett korrelationsvärde 

mellan ,42 och ,74 visar detta att dessa hänger ihop bra, men samtidigt att de är distinkta 

konstrukt (se Tabell 3) (Field, 2009). 

En ny skalanalys gjordes på hela vårt instrument för sexuell hälsa, nu med 49 items 

och fem delskalor (se Tabell 4-8) (n = 401). Instrumentet visade goda psykometriska 
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egenskaper med Cronbachs alfavärde på ,97, mean inter-itemkorrelationsvärde på M = ,40, 

och item means M = 3,81 (min-max = 2,81-4,75). Skalans medelvärde blev M = 186,81 och 

Sd = 33,81, där möjliga maxpoängen var 253 poäng.   

Slutligen gjordes ett Spearmans korrelationstest mellan hur deltagarna hade svarat vid 

tillfälle ett och två, för att få fram stabiliteten eller test-retest reliabiliteten i vårt slutgiltiga 

mätinstrument för sexuell hälsa. Sexuell hälsa som helskala visade god stabilitet, rho (73) = 

,94, p < ,001. Samma sak gällde för alla de ingående delskalorna: sexuell nöjdhet, rho (78) = 

,93, p < ,001, emotionell sexuell hälsa, rho (77) = ,87, p < ,001, fysisk sexuell hälsa, rho (77) 

= ,89, p < ,001, social sexuell hälsa, rho (65) = ,88, p < ,001 samt orgasm, rho (78) = ,81, p < 

,001.  

 

Tabell 3 
Tabell över de fyra olika delskalornas Spearmankorrelationsvärden 
 Sexuell 

nöjdhet 
Emotionell 

sexuell 
hälsa 

Fysisk 
sexuell 
hälsa 

Social 
sexuell 
hälsa 

Orgasm 

 rho 
(n) 

rho 
(n) 

rho 
(n) 

rho 
(n) 

rho 
(n) 

 
Emotionell 
sexuell hälsa 
 

 
,71*** 
(598) 

    

Fysisk sexuell 
hälsa 
 

,63*** 
(580) 

,74*** 
(578) 

   

Social sexuell 
hälsa 
 

,71*** 
(525) 

,56*** 
(524) 

,42*** 
(524) 

  

Orgasm 
 
 

,59*** 
(600) 

,55*** 
(599) 

,55*** 
(582) 

,51*** 
(525) 

 

Sexuell hälsa, 
helskala 
 

,90*** 
(521) 

,84*** 
(521) 

,79*** 
(521) 

,77*** 
(521) 

,80*** 
(521) 

Not. rho = Spearmans korrelationskoefficient, n = antal, ***p < 001  
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Tabell 4 
Psykometriska egenskaper av delskalan Sexuell nöjdhet (konstrukt 1) 

 n 
(%) 

M  
(Sd) 

Laddning Alfa- 
värde om 
raderad 

Antal svar 
“inte 

aktuellt” 
(%) 

4. I vilken utsträckning har du förmåga att 
utföra det du vill i ditt sexuella liv? 

607 
(99,2) 

3,46 
(1,05) 

,606 ,95 - 

15. När du tänker tillbaka på de senaste 
sex månaderna, hur nöjd har du varit med 
ditt humör efter sexuell aktivitet? 

583 
(95,3) 

3,67 
(1,05) 

,431 ,95 26 
(4,2) 

34. I vilken utsträckning upplever du ditt 
sexliv som meningsfullt? 

606 
(99) 

3,51 
(1,12) 

,483 ,95 - 

42. När du tänker tillbaka på de senaste 
sex månaderna, hur nöjd har du varit med 
frekvensen för din sexuella aktivitet? 

604 
(98,7) 

2,71 
(1,19) 

,612 ,94 - 

43. Hur pass nöjd är du med dina sexuella 
relationer? 

576 
(94,1) 

3,78 
(1,24) 

,701 ,94 33 
(5,4) 

58. Det mesta i mitt sexuella liv är nära 
mitt ideal. 

607 
(99,2) 

3,82 
(1,74) 

,728 ,94 - 

59. Förutsättningarna för mitt sexuella liv 
är utmärkta.  

607 
(99,2) 

4,09 
(1,87) 

,690 ,95 - 

60. Jag är nöjd med mitt sexuella liv. 609 
(99,5) 

4,16 
(1,83) 

,836 ,94 - 

61. Så här långt har jag fått de saker jag 
anser viktiga i mitt sexuella liv. 

604 
(98,7) 

4,43 
(1,80) 

,748 ,94 - 

63. Hur skulle du skatta kvaliteten på ditt 
sexliv? 

605 
(98,9) 

3,59 
(1,11) 

,757 ,94 - 

64. På det stora hela, hur nöjd är du med 
din sexuella hälsa? 

606 
(99) 

3,69 
(1,09) 

,599 ,94 - 

66. I vilken utsträckning får du utlopp för 
din sexualitet på det sätt du skulle vilja? 

607 
(99,2) 

3,32 
(0,99) 

,751 ,94 - 

67. På det stora hela känner jag att mitt 
sexuella liv fungerar på det sätt jag vill? 

609 
(99,5) 

3,01 
(1,33) 

,798 ,94 - 

Not. n = antal personer, M =medelvärde, Sd = standardavvikelse, laddning = items laddning på 
konstruktet, alfa-värde om raderad = Cronbachs alfavärde om item raderas från skalan, antal svar 
”inte aktuellt” = hur många som svarat ”inte aktuellt” på detta item. 
  



SEXUELL HÄLSA: MÄTNING OCH ANPASSNING 37 

Tabell 5 
Psykometriska egenskaper av delskalan Emotionell Sexuell Hälsa (konstrukt 2) 

 n 
(%) 

M 
 (Sd) 

Laddning Alfa- 
värde om 
raderad 

Antal svar 
“inte 

aktuellt” 
(%) 

16. När jag har sex så trivs jag 596 
(97,4) 

4,03 
(1,01) 

,672 ,93 - 

17. När jag har sex så känner jag mig 
uttråkad 

598 
(97,7) 

4,05 
(1,04) 

,506 ,93 - 

18. När jag har sex så tycker jag inte om det 595 
(97,2) 

4,47 
(0,89) 

,696 ,93 - 

19. När jag har sex så njuter jag av det 593 
(96,9) 

4,21 
(0,86) 

,736 ,93 - 

20. När jag har sex så är det inte roligt alls 598 
(97,7) 

4,53 
(0,81) 

,730 ,93 - 

21. När jag har sex så får jag energi av det 598 
(97,7) 

3,65 
(1,07) 

,518 ,94 - 

22. När jag har sex så blir jag ledsen av det 597 
(97,5) 

4,43 
(0,93) 

,613 ,93 - 

23. När jag har sex så är det väldigt 
njutningsfullt 

599 
(97,9) 

3,90 
(1,01) 

,685 ,93 - 

24. När jag har sex så känns min kropp bra 601 
(98,2) 

3,62 
(1,11) 

,442 ,93 - 

25. När jag har sex så får jag ut något av det 598 
(97,7) 

4,03 
(1,01) 

,721 ,93 - 

26. När jag har sex så är det väldigt 
spännande 

595 
(97,2) 

3,13 
(1,19) 

,487 ,93 - 

27. När jag har sex så blir jag frustrerad av 
det 

602 
(98,4) 

3,98 
(1,12) 

,421 ,94 - 

Not. n = antal personer, M = medelvärde, Sd = standardavvikelse, laddning = items laddning på 
konstruktet, alfa-värde om raderad = Cronbachs alfavärde om item raderas från skalan, antal svar 
”inte aktuellt” = hur många som svarat ”inte aktuellt” på detta item. 
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Fortsättning Tabell 5 
Psykometriska egenskaper av delskalan Emotionell Sexuell Hälsa (konstrukt 2) 

 n 
(%) 

M 
 (Sd) 

Laddning Alfa- 
värde om 
raderad 

Antal svar 
“inte 

aktuellt” 
(%) 

 

28. När jag har sex så är det inte 
intressant överhuvudtaget 

594 
(97,1) 

4,54 
(0,86) 

,765 ,93 - 

30. När jag har sex så känns det bra 592 
(96,7) 

4,18 
(0,93) 

,785 ,93 - 

31. När jag har sex så känner jag det 
som att jag hellre skulle göra något 
annat 

594 
(97,1) 

4,37 
(0,96) 

,726 ,93 - 

38. Jag tycker om den jag är när jag 
har sex 

604 
(98,7) 

3,81 
(0,97) 

,402 ,93 - 

47. När jag har sex med en partner så 
kan jag njuta av det 

584 
(95,4) 

4,11 
(0,78) 

,525 ,93 25 
(4,1) 

Not. n = antal personer, M = medelvärde, Sd = standardavvikelse, laddning = items laddning på 
konstruktet, alfa-värde om raderad = Cronbachs alfavärde om item raderas från skalan, antal svar 
”inte aktuellt” = hur många som svarat ”inte aktuellt” på detta item. 
 
 

Därefter undersökte vi hur deltagarna hade upplevt enkäten genom att analysera 

frågorna om acceptabilitet. På frågan “Jag tyckte det kändes meningsfullt” svarade deltagarna 

(n = 607) i medel 3,33, (Sd = ,97, min-max = 1-5), median 3, och det vanligaste svaret var 

“mycket meningsfullt” (35,4 % av de som svarade på frågan). På frågan “Jag tyckte frågorna 

passade mig bra” svarade deltagarna (n = 609) i medel 3,14 (Sd = 1, min-max = 1-5), median 

3, och här var det vanligaste svaret “mycket” (35,6 % av de som svarade på frågan). På den 

sista frågan “Jag tyckte frågorna var svåra att förstå” svarade deltagarna (n = 610) i medel 

1,59 (Sd = ,85, min-max = 1-5), median 1, och här var det vanligaste svaret “inte alls” (60,7 

% av de som svarade på frågan).  
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Tabell 6 
Psykometriska egenskaper av delskalan Fysisk Sexuell Hälsa (konstrukt 3) 

 n 
(%) 

M  
(Sd) 

Laddning Alfa- 
värde om 
raderad 

Antal svar 
“inte 

aktuellt” 
(%) 

3. Hur ofta anser du dig ha den energi 
du skulle önska till sexuella aktiviteter? 

607 
(99,2) 

3,56 
(1,04) 

,519 ,92 - 

6. Hur pass ofta är det svårt för dig att 
bli så pass fysiskt upphetsad 
(lubrikation/erektion) som du skulle 
önska? 

609 
(99,5) 

3,74 
(1,15) 

,723 ,91 - 

7. Hur pass svårt är det vanligtvis för 
dig att bibehålla din fysiska 
upphetsning (lubrikation/erektion) till 
den grad du skulle vilja? 

610 
(99,7) 

3,72 
(1,07) 

,715 ,91 - 

8. Hur pass nöjd känner du dig med din 
förmåga att känna sexuell lust i den 
utsträckning du önskar? 

608 
(99,3) 

3,32 
(1,05) 

,795 ,90 - 

9. Hur pass nöjd känner du dig med 
intensiteteten i din sexuella lust? 

609 
(99,5) 

3,29 
(1,05) 

,765 ,90 - 

10. Hur pass nöjd känner du dig med 
intensiteten i din sexuella upphetsning? 

598 
(97,7) 

3,37 
(1,12) 

,741 ,90 12 
(2) 

12. Hur pass nöjd känner du dig med 
din kropps sexuella fungerande? 

606 
(99) 

3,36 
(1,08) 

,598 ,91 - 

39. Hur pass nöjd känner du dig med 
din förmåga att hänge dig åt den 
sexuella njutningen under sex? 

579 
(94,6) 

3,48 
(1,09) 

,499 ,91 25 
(4,1) 

40. Hur pass nöjd känner du dig med 
din koncentration under sexuell 
aktivitet? 

580 
(94,8) 

3,37 
(1,02) 

,514 ,91 24 
(3,9) 

Not. n = antal personer, M = medelvärde, Sd = standardavvikelse, laddning = items laddning på 
konstruktet, alfa-värde om raderad = Cronbachs alfavärde om item raderas från skalan, antal svar 
”inte aktuellt” = hur många som svarat ”inte aktuellt” på detta item. 
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Tabell 7 
Psykometriska egenskaper av delskalan Social Sexuell Hälsa (konstrukt 4) 

Om du tänker tillbaka på de senaste 
sex månaderna, hur pass nöjd är du 
med följande aspekter? 

n 
(%) 

M  
(Sd) 

Laddning Alfa- 
värde om 
raderad 

Antal svar 
“inte 

aktuellt” 
(%) 

41. Variationen på dina sexuella 
aktiviteter 

601 
(98,2) 

2,93 
(1,09) 

,452 ,89 - 

50. Balansen mellan vad jag ger och får 
vid sex 

550 
(89,9) 

3,42 
(1,09) 

,486 ,89 58 
(9,5) 

51. Hur min partner öppnar upp sig 
känslomässigt för mig under sex 

511 
(83,5) 

3,41 
(1,16) 

,616 ,89 95 
(15,5) 

52. Min partners initiering av sexuell 
aktivitet  

529 
(86,4) 

3,31 
(1,15) 

,709 ,88 76 
(12,4) 

54. Min partners förmåga att ge efter för 
sexuell njutning  

525 
(85,8) 

3,85 
(1,03) 

,603 ,88 80 
(13,1) 

55. Sättet min partner tar hand om mina 
sexuella behov  

534 
(87,3) 

3,61 
(1,19) 

,723 ,87 73 
(11,9) 

56. Min partners sexuella kreativitet  532 
(86,9) 

3,32 
(1,12) 

,703 ,88 75 
(12,3) 

57. Min partners sexuella förmåga  534 
(87,3) 

3,90 
(1,00) 

,606 ,88 73 
(11,9) 

Not. n = antal personer, M = medelvärde, Sd = standardavvikelse, laddning = items laddning på 
konstruktet, alfa-värde om raderad = Cronbachs alfavärde om item raderas från skalan, antal svar 
”inte aktuellt” = hur många som svarat ”inte aktuellt” på detta item. 
 
Tabell 8 
Psykometriska egenskaper av delskalan Orgasm (konstrukt 5) 

Om du tänker tillbaka på de senaste 
sex månaderna, hur pass nöjd är du 
med följande aspekter? 

n 
(%) 

M (Sd) Laddning Alfa- 
värde om 
raderad 

Antal svar 
“inte 

aktuellt” 
(%) 

11. Kvaliteten på dina orgasmer 590 
(96,4) 

3,56 
(1,11) 

,687 - 19 
(3,1) 

13. Hur ofta du fått orgasm 608 
(99,3) 

3,27 
(1,20) 

,634 - - 

Not. n = antal personer, M = medelvärde, Sd = standardavvikelse, laddning = items laddning på 
konstruktet, alfa-värde om raderad= Cronbachs alfavärde om item raderas från skalan, antal svar ”inte 
aktuellt” = hur många som svarat ”inte aktuellt” på detta item. 
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Sammanfattningsvis gör vi bedömningen att vi i vår första delstudie lyckades ta fram 

ett mätinstrument för att mäta sexuell hälsa. Faktoranalyser på samtliga 69 items inom sexuell 

hälsa resulterade i att sex konstrukt gjordes om till nya delskalor: sexuell nöjdhet, emotionell 

sexuell hälsa, fysisk sexuell hälsa, social sexuell hälsa, orgasm och skydd. Dessa delskalor 

hade goda psykometriska egenskaper och behölls för vidare analyser i delstudie 2, med 

undantag för skydd som togs bort. Test-retest på de nya delskalorna för sexuell hälsa visade 

att testet hade god stabilitet eller tillförlitlighet över tid.   

Studie 2  

Metod  

Deltagare. Rekrytering skedde enligt vad som finns beskrivet i metod 1, med samma 

exklusionskriterium. För studie 2 användes information från testtillfället, det vill säga 

datainsamlingstillfälle 1.   

Material. Som tidigare nämnts användes redan validerade mått i vår webbenkät för 

att mäta social ångest och självkänsla.  

Social ångest. Liebowitz Social Anxiety Scale (LSAS) användes för att mäta graden 

av social ångest (dos Santos, Loureiro, Crippa & de Lima Osório, 2013). Det är en 

självskattningsskala med 48 items. Deltagarna får svara på 24 påståenden vilka handlar om 

olika sociala situationer, och får skatta dels hur pass mycket ångest situationen väcker och 

dels till vilken grad de brukar undvika dessa situationer. Exempel på en sådan situation är 

”tala i telefon på offentlig plats”. De svarande får skatta på en skala mellan 0-3, där 0 = ingen 

rädsla eller ångest respektive aldrig på undvikande, 1 = mild rädsla eller ångest respektive 

ibland på undvikande, 2 = måttlig rädsla eller ångest respektive ofta på undvikande, 3 = stark 

rädsla eller ångest respektive vanligtvis på undvikande. Skalan har visat sig ha goda 

psykometriska egenskaper med stark intern konsistens på såväl delskalor som helskalan, där 
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Cronbachs alfa = ,95 hos personer med socialt ångestsyndrom, och ,94 hos kontrollgruppen 

där personerna inte hade socialt ångestsyndrom (Fresco, Coles, Heimberg, Liebowitz, Hami 

& Goetz, 2001). LSAS har även visat god konvergent validitet samt diskriminativ validitet. 

Vi har använt en svensk vedertagen översättning av instrumentet. I vårt sample blev 

Cronbachs alfa ,95 för LSAS.  

Självkänsla. Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES) är ett välanvänt instrument för att 

mäta självkänsla, bestående av tio frågor. Respondenterna tar ställning till olika påståenden 

om sig själv och svarar enligt en Likertskala från noll till tre där noll motsvarar “stämmer inte 

alls överens” och tre “stämmer väl överens”. Exempel på frågor är ”i det stora hela är jag 

nöjd med mig själv”. I en multinationell utvärdering av instrumentet i 53 länder hade testet ett 

genomsnittligt Cronbachs alfavärde på ,81 (Schmitt & Allik, 2005). Instrumentet översattes 

från engelska av oss själva, då vi inte fann någon vedertagen svensk översättning. I vårt 

sample blev Cronbachs alfa ,92 för RSES.   

Procedur. Se Procedur i Studie 1.  

Etik. Se Etik i Studie 1.  

Statistiska analyser. Ett Kolmogorov-Smirnov-test gjorde för att undersöka om datan 

för social ångest och självkänsla var normalfördelad. För att undersöka om det fanns ett 

samband mellan grad av social ångest och grad av sexuell hälsa, samt mellan grad av 

självkänsla och grad av sexuell hälsa, användes Spearmans korrelationstest, eftersom datan 

inte var normalfördelad. Samtliga korrelationer gjordes på skalornas medelvärden. Helskalan 

mättes genom att individens medelvärden för delskalorna adderades ihop. Detta för att de 

olika delskalorna i sexuell hälsa skulle vara lika mycket värda. Spearmans korrelationstest 

användes även för att undersöka social ångests respektive självkänslans samband med de 

olika konstrukten i sexuell hälsa. För att inkluderas i analyserna så krävdes att personen hade 

svarat på minst 80 % av frågorna i en skala, och de enstaka svar som då fattades ersattes med 
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personens medelvärde på svaren för den skalan. Denna gräns valdes eftersom tidigare studier 

har visat att 20 % eller mindre imputerade värden representerar datan väl (Downey & King, 

1998). Vi började med att konvertera värdena på 4 items då de hade 1-7, istället för alla 

övriga som hade 1-5, till 1 = 1, 2 = 1,67, 3 = 2,33, 4 = 3, 5 = 3,67, 6 = 4,33 och 7 = 5. Efter 

detta gjordes även ett test för att undersöka om det fanns signifikanta skillnader i sambandens 

styrkor, t ex mellan social ångest och emotionell sexuell hälsa samt mellan social ångest och 

social sexuell hälsa (Lee & Preacher, 2013). Slutligen gjordes en ANOVA, med Gabriels post 

hoc test, för att testa om gruppen med hög social ångest och låg självkänsla skilde sig åt på 

sexuell hälsa, jämfört med övriga personer med andra kombinationer av social ångest och 

självkänsla. Vi delade in vårt sample i nio grupper baserat på grad av självkänsla (låg, medel, 

hög) och social ångest (låg, medel, hög) med hjälp av tredjedelspercentiler (cut offs vid 33:e 

respektive 67:e percentilerna för vardera av måtten).  

Resultat   

Ett Kolmogorov-Smirnov-test visade att datan för social ångest och självkänsla inte 

var normalfördelad. För social ångest, D (591) = ,084, p < ,001, och för självkänsla, D (612) 

= ,067, p < ,001. 

Vi fann en signifikant medelstark negativ korrelation mellan grad av social ångest och 

grad av sexuell hälsa mätt via den övergripande helskalan, då rho = -,31, p < ,001 (n = 502) 

(Cohen, 1988). Detta bekräftar vår hypotes om att personer med högre grad av social ångest 

upplever lägre grad av sexuell hälsa än personer med lägre grad av social ångest.   

Det fanns även en signifikant positiv medelstark korrelation mellan grad av 

självkänsla och grad av sexuell hälsa mätt via den övergripande helskalan, då rho = ,33, p < 

,001 (n=521) (Cohen, 1988). Således bekräftar detta vår hypotes om att personer med sämre 

självkänsla har lägre grad av sexuell hälsa än personer med bättre självkänsla.  
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Eftersom vi även hade som syfte att undersöka hur social ångest och självkänsla 

hänger samman med de olika konstrukten i sexuell hälsa, gjordes ett Spearmans 

korrelationstest för varje delskala i sexuell hälsa, (se Tabell 9). 

 
Tabell 9 
Tabell över korrelationskoefficienten mellan Social ångest och respektive delskala i sexuell hälsa, 
samt självkänsla och respektive delskala i sexuell hälsa. 
 Sexuell 

hälsa, 
helskala 

Sexuell 
nöjdhet 

Emotionell 
Sexuell 
hälsa 

Fysisk 
Sexuell 
hälsa 

Social 
Sexuell 
hälsa 

Orgasm 

 n n n n n n 
 rho rho rho rho rho rho 
Social 
Ångest 

502 582 581 561 505 588 

 -,31*** -,25*** -,32*** -,30*** -,20*** -,22*** 
       
Självkänsla 521 

 
602 601 582 526 609 

 ,33*** ,31*** ,36*** ,31*** ,20*** ,25*** 
       
Not. n = antal, rho = Spearmans korrelationskoefficient, *** p < ,001. 

  

Resultaten visade en signifikant negativ korrelation mellan grad av social ångest och 

sexuell nöjdhet, (rho = -,25, p < ,001). Sambandet visar att personer tenderar att ha lägre 

sexuell nöjdhet ju högre grad av social ångest de har, även om sambandet är litet. Detsamma 

gällde mellan social ångest och social sexuell hälsa, (rho = -,20, p < ,001), och social ångest 

och orgasm, (rho = -,22, p < ,001). Det fanns även ett medelstarkt negativt samband mellan 

social ångest och emotionell sexuell hälsa, (rho = -,32, p < ,001), och social ångest och fysisk 

sexuell hälsa, (rho = -,30, p < ,001).   

Mellan grad av självkänsla och sexuell nöjdhet hittades ett medelstarkt positivt 

samband, (rho = ,31, p < ,001), vilket innebär att ju högre grad av självkänsla en person har 

desto högre grad av sexuell nöjdhet tenderar denna person att ha. Detsamma gällde för 

självkänsla och emotionell sexuell hälsa, (rho = ,36, p < ,001), och självkänsla och fysisk 

sexuell hälsa, (rho = ,31, p < ,001). Signifikanta positiva samband hittades även mellan 
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självkänsla och social sexuell hälsa, (rho = ,20, p < ,001), samt mellan självkänsla och 

orgasm, (rho = ,25, p < ,001), men dessa samband var svagare (Cohen, 1988). 

Ett Spearmankorrelations-test visade ett signifikant starkt negativt samband mellan 

social ångest och självkänsla (n=591), rho = -,56, p < ,001.   

Efter detta gjordes även test för att se om korrelationskoefficienterna signifikant 

skilde sig åt, det vill säga om olika aspekter av sexuell hälsa hänger olika starkt samman med, 

eller är olika viktiga för social ångest och självkänsla (Lee & Preacher, 2013). Dessa test 

visade att för social ångest var emotionell sexuell hälsa signifikant starkare i sin korrelation 

än sexuell nöjdhet (z = 2,35, p < ,05), social sexuell hälsa (z = 3,21, p < ,01) samt orgasm (z = 

2,75, p < ,01). Det visade även att fysisk sexuell hälsa var signifikant starkare i sin korrelation 

än social sexuell hälsa (z = 2,05, p < ,05), för social ångest. Detta motsäger vår hypotes om 

att sambandet skulle vara starkast mellan social ångest och social sexuell hälsa.   

Vidare visade testet att för självkänsla var emotionell sexuell hälsa signifikant 

starkare i sin korrelation än social sexuell hälsa (z = 4,18, p < ,001) och orgasm (z = 3,08, p < 

,01). Sexuell nöjdhet var signifikant starkare än social sexuell hälsa (z = 3,54, p < ,001), och 

fysisk sexuell hälsa var signifikant starkare i sin korrelation än social sexuell hälsa (z = 2,50, 

p < ,05), för grad av självkänsla. Detta bekräftar delvis vår hypotes om att sambandet skulle 

vara starkast mellan självkänsla och emotionell sexuell hälsa.   
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Tabell 10 
Tabell över de olika gruppernas kombinationer av social ångest och självkänsla samt deras 
medelvärde på övergripande sexuell hälsa 
 
Grupp 

 
n 

M 
(Sd) 

 
Post Hoc 

1.Låg social ångest,  
låg självkänsla 

19 
 

183,48 
(27,65) 

1>3 

2. Medel social ångest, låg 
självkänsla 

61 
 

174,67 
(32,02) 

2>3; 2<7 

3. Hög social ångest, låg 
självkänsla 

99 
 

156,19 
(32,9) 

3<1,2,4,5,6,7,8,9 

4. Låg social ångest, medel 
självkänsla 

38 
 

182,84 
(30,91) 

4>3 

5. Medel social ångest, medel 
självkänsla 

67 
 

180,26 
(27,16) 

5<7; 5>3 

6. Hög social ångest, medel 
självkänsla 

60 
 

176,68 
(30,25) 

6<7; 6>3 

7. Låg social ångest, hög 
självkänsla 

113 
 

195,66 
(29,72) 

7>3,5,6 

8. Medel social ångest, Hög 
självkänsla 

74 
 

186,05 
(30,78) 

8>3 

9. Hög social ångest, medel 
självkänsla 

23 
 

188,41 
(31,16) 

9>3 

Not. n = antal, M = Medelvärde, Sd = Standardavvikelse. Alla rapporterade post hoc skillnader är 
signifikanta på p < .05 nivån. 
 
 

ANOVA-testet visade att det fanns en signifikant skillnad mellan grupperna med 

avseende på sexuell hälsa F(8,545) = 12,186, p <,001. Gabriels post hoc test visade att 

gruppen med hög grad av social ångest och låg grad av självkänsla signifikant skilde sig åt 

mot alla andra grupper på grad av sexuell hälsa (se Tabell 10). Testet visade också att 

gruppen med låg grad av social ångest och hög grad av självkänsla signifikant skilde sig åt 

mot gruppen med medel grad av social ångest och låg grad av självkänsla, och mot gruppen 

med medelstark grad av social ångest och medel grad av självkänsla samt mot gruppen med 

hög grad av social ångest och medelstark grad av självkänsla. Således skilde sig den gruppen 

med högst grad av ohälsa, det vill säga låg grad av självkänsla och hög grad av social ångest, 

mot alla andra grupper, medan gruppen med lägst grad av ohälsa, det vill säga hög grad av 

självkänsla och låg grad av social ångest, skilde sig åt mot de grupper som hade en 

kombination av lägre grad av självkänsla och högre grad av social ångest.  
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Diskussion  

Mätinstrument av sexuell hälsa  

Det första syftet med denna uppsats var att skapa ett mätinstrument för att mäta 

sexuell hälsa enligt WHO:s definition, vilken lyder "Sexuell hälsa är ett tillstånd av fysiskt, 

emotionellt, mentalt och socialt välbefinnande i relation till sexualitet; det är inte bara 

avsaknad av sjukdom, dysfunktion eller svaghet. Sexuell hälsa kräver en positiv och 

respektfull inställning till sexualitet och sexuella relationer, liksom möjligheten att ha 

njutningsfulla och säkra sexuella upplevelser, fria från tvång, diskriminering och våld. För att 

sexuell hälsa ska uppnås och bibehållas måste alla människors sexuella rättigheter 

respekteras, skyddas och uppfyllas." (WHO, 2006, s. 5). Sexuell hälsa är en viktig del i vår 

generella hälsa. Sexualiteten är av grundläggande betydelse för människan och något som 

alltid är aktuellt att undersöka (Folkhälsomyndigheten, 2012). I studier av sexualitet i Sverige 

idag ligger fokus på faktorer som sexuell dysfunktion, sexuellt överförbara sjukdomar och 

abort (Folkhälsomyndigheten, 2012). Även om detta är viktiga faktorer saknas delar för att få 

en heltäckande bild av den sexuella hälsan. Att sexualitetsperspektivet är bristfälligt vid 

undersökning av hälsa är ett problem som uppmärksammats även i Belgien (Hooghe, 2012) 

och Kanada (Smylie et al., 2013). I Sverige har Folkhälsomyndigheten (2012) flaggat för att 

hälso- och sjukvårdspersonal behöver bli bättre på att belysa det sexuella perspektivet av 

hälsan, men också att det behövs ett nytt sätt att mäta sexuell hälsa i Sverige, i enlighet med 

WHO:s definition. Till vår kännedom finns bara ett enda instrument som är utvecklat för att 

mäta sexuell hälsa med grund i WHO:s definition. Denna studie är utvecklad för en 

kanadensisk population och är inte spridd, eller översatt till svenska (Smylie et al., 2013).  

Vi har använt en deduktiv ansats, där vi utgått från tidigare nämnda definition och satt 

samman instrumentet för att fånga definitionens olika delar. Vi använde oss av redan 

validerade skalor och anpassade frågorna så att de skulle passa till sexuella sammanhang. 
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Därefter kompletterade vi med egna formulerade frågor för att mätinstrumentet skulle 

överensstämma med WHO:s definition, med undantag för områdena reproduktion, våld och 

övertalning relaterat till sex, som vi valde att exkludera. De delskalor som utgör 

mätinstrumentet i dess slutgiltiga form visade sig till stor del hänga samman som vi 

ursprungligen hade tänkt.  

Fungerade vårt mätinstrument till att mäta sexuell hälsa? Det slutgiltiga 

mätinstrumentet som vi tagit fram hade högt Cronbachs alfavärde, vilket indikerar hög intern 

konsistens eller reliabilitet (Polit, 2015). Detta innebär att de frågorna som ingår i vårt 

mätinstrument passar bra ihop som sammanhållen enhet. De mäter således samma 

underliggande konstrukt, i detta fall sexuell hälsa. Korrelationsvärdena mellan mättillfälle ett 

och två var starka vilket indikerar att vårt instrument är stabilt över tid och situation och alltså 

har en hög test-retestreliabilitet (Cohen, 1988). Det innebär att en mätning av den sexuella 

hälsan troligen kommer att vara liknande vid olika tillfällen. Två veckors mellanrum mellan 

mättillfälle ett och två har valts eftersom ett allt för kort tidsintervall skulle riskera att en 

person kommer ihåg hur den svarat och därför svarar likadant, istället för att ta ställning till 

den faktiska upplevelsen. Ett alltför långt tidsintervall skulle riskera för stora skillnader för att 

avgöra testets stabilitet, eftersom den sexuella hälsan förmodligen är något som fluktuerar 

över tid och kan påverkas av andra faktorer som relationer till andra människor, jobbsituation 

eller mående i övrigt (Cohen, Kamarck & Mermelstein, 1983). Andra studier som mäter olika 

aspekter av hälsa har haft korrelationskoefficienter mellan ,47-,95, där de haft två veckors 

mellanrum mellan sina test-retesttillfällen (Alphin et.al., 2015; Rawal, Hoffman, Honda, 

Huedo-Medina & Duffy, 2015). Alltså kan vi konstatera att vårt mätinstrument relativt 

tidigare studier hade mycket bra test-retestvärden (rho= ,81-,94). Således uppvisar vårt 

instrument goda psykometriska egenskaper med avseende på reliabilitet.  
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Då vi vid utformandet av instrumentet ständigt återkopplade till WHO:s definition, 

och fann att det till stor del stämde överens med denna, har instrumentet hög face validity 

(Polit, 2015). Givet att instrumentet korrelerar som förväntat med väletablerade 

mätinstrument för social ångest och självkänsla (LSAS respektive RSES) kan vi se att 

instrumentet uppvisat viss prediktiv validitet. Eftersom vi inte utforskat andra delar av 

validiteten, som diskriminativ, konstrukt- eller begreppsvaliditet kan vi inte uttala oss om 

detta. Preliminärt gör vi bedömningen att validiteten är god, men vidare undersökningar 

behöver göras för att styrka detta.  

Våra tilltänkta skalor emotionell, fysisk och social sexuell hälsa stämde till stor del 

överens med de slutgiltiga skalorna med samma namn. Den delskala vi ursprungligen 

benämnt generell sexuell hälsa blev något annorlunda i sin slutliga form än hur den 

ursprungligen var sammansatt. I sin slutliga form består denna delskala av frågor som tycks 

handla om sexuell nöjdhet, varpå denna skala döptes om till just sexuell nöjdhet. Det tillkom 

en ny delskala, som vi inte hade hypotetiserat innan, nämligen orgasm. Vi hade tänkt oss att 

dessa frågor om orgasm skulle hänga samman med de övriga frågorna om fysisk sexuell 

hälsa. Dock visade faktoranalysen att dessa frågor representerades bäst som eget konstrukt.  

Av de fyra aspekter i WHO:s definition som vi ämnade mäta, var den mentala 

aspekten den enda vi inte lyckades fånga i en egen delskala i vårt slutgiltiga instrument. Av 

de elva frågor vi ursprungligen hade med i delskalan mental sexuell hälsa fördelade sig fem 

frågor på andra delskalor, medan vi valde att ta bort sex frågor som i våra analyser inte visade 

sig passa in i instrumentet. En anledning till att vi inte lyckades fånga den mentala sexuella 

hälsan som eget konstrukt kan vara att detta var det område från WHO:s definition som var 

svårast att operationalisera. En annan förklaring till att vi inte lyckats återfinna detta 

perspektiv i ett eget konstrukt är att vi valt att inkludera ett perspektiv som undersöker den 

subjektiva upplevelsen. Om vi utgår från att vårt mätinstrument faktiskt mäter subjektivt 
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upplevd sexuell hälsa så styrker också detta att ett mentalt konstrukt inte kunde återfinnas, då 

den subjektiva upplevelsen är just en mental aspekt. Således tänker vi oss att själva 

perspektivet vi har använt oss av fångar upp den mentala aspekten.  

I utvecklandet av vårt mätinstrument lade vi tyngdpunkten på den första delen i 

WHO:s definition; "Sexuell hälsa är ett tillstånd av fysiskt, emotionellt, mentalt och socialt 

välbefinnande i relation till sexualitet” (WHO, 2006, s. 5). Det slutgiltiga mätinstrumentet, 

bestående av delskalorna sexuell nöjdhet, emotionell sexuell hälsa, fysisk sexuell hälsa, social 

sexuell hälsa samt orgasm, tycks ha gemensamt att det mäter den subjektiva upplevelsen av 

dessa aspekter, och således den subjektivt upplevda sexuella hälsan hos en individ. Detta 

ligger därmed i linje med resonemang som WHO (2010) fört om att subjektiv upplevelse 

troligen är det enda sättet att mäta sexuellt välbefinnande. Att använda den ovan nämnda 

definitionen för att mäta sexuell hälsa borde därför även innebära att det är viktigt att ha med 

ett subjektivt perspektiv; något vi har lyckats med. Som tidigare nämnts har detta instrument 

visat sig ha goda psykometriska egenskaper med avseende på reliabilitet, samt även hög face 

validity, och tycks därmed fungera bra för att mäta subjektivt upplevd sexuell hälsa. Detta 

mätinstrument användes sedan för att undersöka det andra syftet med denna uppsats; att 

undersöka sambanden mellan sexuell hälsa, social ångest och självkänsla.  

Vårt instrument kontra befintliga instrument  

Det finns idag många olika sätt att undersöka sexuellt välbefinnande. Det existerar 

bland annat ett antal instrument som mäter sexuell tillfredsställelse, även om det inte heller 

där finns en tydlig definition (Mark, Herbenick, Fortenberry, Sanders & Reece, 2014). Trots 

goda psykometriska egenskaper har de formulär som finns ofta ett ensidigt fokus på lust och 

funktion (e.g. Golombok Rust Inventory of Sexual Satisfaction; Rust & Golombok, 1986), 

och/eller förutsätter att personen är i ett förhållande (e.g. Index of Sexual Satisfaction; 

Hudson, Harrison & Crosscup, 1981 & NSSS; The Global Measure of Sexual Satisfaction; 
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Lawrance & Byers, 1995; Štulhofer, Buško & Brouillard, 2010). Dessa exkluderar både 

personer som inte är i ett förhållande, och saknar en stor del av WHO:s definition av sexuell 

hälsa i sin utformning.   

Som tidigare beskrivits ämnade en kanadensisk forskargrupp utveckla ett 

mätinstrument i linje med WHO:s definition av sexuell hälsa (Smylie et al., 2013). I deras 

rapport om utvecklandet av deras mätinstrument är det oklart hur deras slutgiltiga 

mätinstrument är utformat. Vid efterfrågan om möjligheten att få tillgång till deras enkät har 

de hänvisat till den tekniska rapporten som finns tillgänglig för allmänheten. Trots våra 

liknande ambitioner att konstruera ett mätinstrument för att undersöka sexuell hälsa i enlighet 

med WHO:s definition tycks vi ha belyst olika delar av definitionen. Där vi i vårt instrument 

har belyst en psykologisk aspekt av sexuell hälsa tycks Smylie med kollegor ha framtagit ett 

instrument som snarare har en medicinsk utgångspunkt. Till skillnad från traditionella 

medicinska instrument, som har stort fokus på frekvens och funktion, har Smylie med 

kollegor (2013) även lagt till ett perspektiv med tilltro till sin förmåga med avseende på att ta 

ansvar för sin sexualitet och sin sexuella hälsa. För att mäta sexuellt välmående, vilket vi 

anser är ett nyckelord i WHO:s definition, behöver man mäta den subjektivt upplevda 

sexuella hälsan (WHO, 2010), något Smylie med kollegor inte lyckas uppnå. Även om de har 

större fokus på individens perspektiv än många andra instrument så saknas fortfarande ett 

perspektiv som undersöker hur individen faktiskt upplever sin sexuella hälsa. 

Subjective Sexual Health Indicator (SUSHI) är ett mätinstrument vi utvecklat för att 

undersöka de psykologiska aspekterna av den sexuella hälsan och är ett viktigt tillskott till de 

befintliga mätinstrument som har ett medicinskt fokus. Vårt instrument är att ses som unikt 

då det tillför ett helt nytt perspektiv i och med att vi undersöker den subjektivt upplevda 

sexuella hälsan. Ur ett upplevelseperspektiv på sexuell hälsa är det inte intressant att 

undersöka frekvens eller funktion, eftersom det i slutändan är individens upplevelse av sin 
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situation som påverkar det sexuella välmåendet. Detta instrument skiljer sig därmed stort från 

befintliga mätinstrument och är således ett viktigt komplement för att kunna förstå sexuell 

hälsa ur ett bredare perspektiv. Vi anser därmed att vi lyckades uppnå vårt första syfte med 

att utveckla ett mätinstrument för att undersöka sexuell hälsa ur ett bredare perspektiv. 

Således kunde vi använda detta instrument till uppsatsens andra syfte.  

Sambanden mellan sexuell hälsa, social ångest och självkänsla  

Social ångest och sexuell hälsa. Vårt andra syfte var att undersöka sambanden 

mellan sexuell hälsa samt social ångest och självkänsla. I enlighet med våra hypoteser hittade 

vi ett negativt samband mellan social ångest och sexuell hälsa och ett positivt samband 

mellan självkänsla och sexuell hälsa. Alla samband återfanns även på delskalenivå, men inte 

helt i linje med våra hypoteser. Det starkaste sambandet mellan social ångest och sexuell 

hälsa på delskalenivå återfanns inte i relation till den sociala delen, som vi hade antagit, utan i 

relation till den emotionella delen. I motsats till vår hypotes fanns endast ett svagt samband 

mellan social ångest och social sexuell hälsa. Sambandet mellan social ångest och social 

sexuell hälsa var signifikant svagare än sambandet mellan social ångest och emotionell 

sexuell hälsa och mellan social ångest och fysisk sexuell hälsa.   

Att social ångest primärt är en ångestdiagnos (APA, 2013) skulle kunna förklara 

varför den sociala sexuella hälsan inte korrelerar lika starkt som den emotionella sexuella 

hälsan med social ångest. Då ångest är en emotion blir det således logiskt att denna del av 

sexuella hälsan får starkast samband med social ångest. Enligt Clark & Wells (1995) 

kognitiva modell över social ångest är vanliga företeelser hos en person som upplever social 

ångest att vända sin uppmärksamhet inåt mot sig själv, att uppmärksamma kroppens negativa 

signaler och att tänka i negativa termer vilket skapar starka känslor av obehag. Det är således 

logiskt att det är just den emotionella sexuella hälsan som starkast korrelerar med social 

ångest. Då dessa beteenden stärker kroppens signaler, och känslan av obehag ökar, skapas en 
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negativ spiral och för att dölja detta och minska ångestnivån använder sig ofta personer med 

social ångest av säkerhetsbeteenden (Clark & Wells, 1995). Då dessa säkerhetsbeteendens 

syften är att dölja ångesten utåt sett så kan detta ytterligare förklara varför den sociala 

sexuella hälsan inte korrelerar lika starkt som vi hade antagit. En annan aspekt att ha i åtanke 

är att personer med social ångest vanligtvis upplever sociala situationer med flera människor 

som besvärande. En studie fann exempelvis att personer med social ångest tyckte att prata 

eller framträda inför publik var det som var mest ångestframkallande (Ranta, Tuomisto, 

Kaltiala-Heino, Rantanen & Marttunen, 2014). Om vi utgår från att majoriteten av sexuella 

möten sker mellan ett begränsat antal människor i taget, kommer de flesta med social 

ångestproblematik inte uppleva dessa sociala situationer som lika jobbiga som att stå inför en 

grupp personer och hålla tal.  

Det samband vi har hittat mellan social ångest och social sexuell hälsa kan förstås 

genom teorin om symbolisk interaktionism. Den symboliska interaktionismen beskriver att vi 

blir till i mötet med andra människor, och att vår självbild är beroende av hur vi tror att andra 

ser på oss (Cooley, 1964; Mead, 1976). Då personer med social ångest upplever obehag i 

olika sociala sammanhang går de ofta in i en situation med en redan negativt färgad bild 

(Clark & Wells, 1995). Eftersom de i större utsträckning uppmärksammar kroppen och 

omgivningens negativa signaler är det lätt att dra slutsatsen att deras självbild blir negativ, 

eftersom de tror att andra uppfattar dem negativt, vilket leder till sämre upplevd social sexuell 

hälsa.  

Vidare beskriver modellen att personer med social ångest tenderar att tänka tillbaka på 

en social situation och efterkonstruera den genom att tänka på de negativa aspekterna och 

därmed få situationen att verka mer negativ än den i själva verket kanske var (Clark & Wells, 

1995). Detta kan skapa en förväntansångest inför liknande sociala situationer och kan i sin tur 

få personen att undvika dessa situationer. Vi har i vårt mätinstrument inte mätt grad av 
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undvikande av sexuella situationer eller sexuell kontakt, varken med sig själv eller med 

andra, vilket skulle vara intressant att göra i framtida forskning. Om man finner att personer 

med social ångest i högre grad undviker sexuella aktiviteter, på grund av ångest, skulle detta 

kunna vara en faktor som negativt påverkar den sociala sexuella hälsan.   

Den fysiska sexuella hälsan hade också ett medelstarkt samband med social ångest 

(Cohen, 1988). Eftersom personer med social ångest i högre utsträckning fokuserar på 

kroppens negativa signaler är det logiskt att tänka att man upplever kroppens fungerande som 

sämre, även i sexuella sammanhang, vilket leder till att den subjektivt upplevda fysiska 

sexuella hälsan blir sämre ju högre grad av social ångest man har (Clark & Wells, 1995). 

Samma resonemang som används för att förstå kopplingen mellan social ångest och fysisk 

sexuell hälsa kan användas för att förstå sambanden mellan social ångest och orgasm.  

Även sexuell nöjdhet hade samband med social ångest, dock inte lika starka som den 

emotionella och fysiska sexuella hälsan. Detta går att förstå utifrån samma argument som 

tidigare, nämligen att en person som riktar uppmärksamheten inåt, tänker mer negativt om sig 

själv och kroppens signaler samt upplever starka känslor av obehag rimligtvis inte blir lika 

förmögen att hänge sig åt den sexuella njutningen eftersom fokus ligger på andra saker än 

den sexuella aktiviteten (Clark & Wells, 1995).   

Självkänsla och sexuell hälsa. I enlighet med våra hypoteser hittade vi ett positivt 

samband mellan självkänsla och sexuell hälsa. Även här återfanns det starkaste sambandet på 

delskalenivå med emotionell sexuell hälsa. Med tanke på att självkänsla handlar om 

värdering av sig själv (självkänsla i.d.), och att värderingar involverar en känslomässig 

aspekt, är det rimligt att det starkaste sambandet mellan självkänsla och sexuell hälsa ska 

finnas inom den emotionella delskalan, vilket också bekräftade vår hypotes. Detta kan också 

förstås i enlighet med tidigare forskning som visat att vår sexuella självkänsla korrelerar med 

vår övergripande självkänsla (Oattes & Offman, 2007). Alltså kan vi konstatera att en person 
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med dålig självkänsla skulle tendera att även ha dålig sexuell självkänsla vilket skulle 

innebära en negativ värdering av sig själv i sexuella sammanhang. Det tycks alltså finnas en 

tydlig koppling mellan självkänsla och sexuell hälsa, som primärt har att göra med en 

känslomässig aspekt.   

Våra analyser visade att den fysiska sexuella hälsan och sexuell nöjdhet hade 

medelstarka samband med självkänsla. En person med dålig självkänsla, som värderar sig 

själv i negativa termer skulle således inte vara nöjd med sig själv, vilket blir logiskt även i 

sexuella sammanhang. En studie av Adachi & Willoughby (2014) fann att personer med bra 

självkänsla i högre utsträckning njöt av sport över tid, och att om man i högre utsträckning 

njöt av sport predicerade det bättre självkänsla över tid. Enligt en annan studie var självkänsla 

positivt korrelerat med sexuell njutning, för kvinnor (Galinsky & Sonenstein, 2011). Dessa 

resultat antyder att självkänsla och njutning är nära sammankopplade, ett resultat som vi kan 

utläsa även i vår studie, även om vi inte analyserat könsskillnader. Om en person inte är nöjd 

med sig själv, värderar sig själv lågt och inte njuter i lika stor utsträckning kan vi anta att 

även den fysiska sexuella hälsan blir sämre. Om man inte är nöjd med sig själv i sexuella 

sammanhang, och värderar sin sexuella förmåga eller insats lägre, blir således resultatet att 

den subjektivt upplevda fysiska sexuella hälsan upplevs sämre, precis som våra resultat visar.  

Vi fann även att självkänsla var positivt korrelerat med orgasm. Detta är logiskt med 

tanke på tidigare resonemang och forskning kring att en person med dålig självkänsla 

upplever fysisk sexuell hälsa sämre, och sämre sexuell nöjdhet (Adachi & Willoughby, 2014; 

Galinsky & Sonenstein, 2011). En person med dålig självkänsla, som inte är nöjd med sig 

själv i sexuella sammanhang, borde rimligtvis påverkas negativt i relation till orgasm. Studien 

som fann att kvinnor som hade sämre självkänsla upplevde sämre sexuell njutning hade 

definierat en del av den sexuella njutningen som frekvens av orgasmer (Galinsky & 
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Sonenstein, 2011). Enligt denna studie fann man alltså att kvinnor med sämre självkänsla 

hade mindre regelbundna orgasmer.  

Våra fynd visade att ett samband fanns mellan självkänsla och social sexuell hälsa, 

även om sambandet var litet. I enlighet med teorin om symbolisk interaktionism påverkas vår 

självbild av hur vi tror att andra uppfattar oss, och således borde vår sexuella självbild 

påverkas av hur vi tror att andra uppfattar oss i en sexuell kontext (Cooley, 1964; Mead, 

1976). Detta ligger i linje med tidigare forskning som visat att vår sexuella självbild 

korrelerar med vår övergripande självbild (Oattes & Offman 2007). I enlighet med dessa fynd 

och teorin om symbolisk interaktionism borde därför personer med sämre självkänsla uppleva 

att andra ser på dem mer negativt och därmed uppleva sämre sexuell självkänsla. Således kan 

vi anta att en person med dålig självkänsla upplever social interaktion som mer negativ, vilket 

förklarar att våra resultat visade att sämre självkänsla tenderar att höra ihop med sämre 

upplevd social sexuell hälsa.   

Social ångest och självkänsla i kombination. Både självkänsla och social ångest är 

således relaterade till grad av sexuell hälsa. Vi ville undersöka om kombinerad grad av dessa 

två faktorer, alltså hög grad av social ångest och låg grad av självkänsla, medförde en 

signifikant lägre grad av sexuell hälsa än de grupper som bara hade en av dessa faktorer. I 

enlighet med vår hypotes så visade vår envägs-ANOVA att gruppen med hög grad av social 

ångest och låg grad av självkänsla signifikant skilde sig åt mot övriga grupper på sexuell 

hälsa. Vi har sett att både social ångest och dålig självkänsla kan orsaka stort psykiskt lidande 

hos personer (Beck, 1967; Farmer & Kashdan, 2015; MacKenzie & Fowler, 2013; Mann et 

al., 2004; van Tuijl et al., 2014; Washburn, Wilson, Roes, Rnic & Harkness, 2016; Wittchen 

& Fehm, 2003).  Som vi tidigare nämnt så tenderar personer med social ångest att uppleva 

ångest och obehag i sociala situationer (Clark & Wells, 1995), och personer med dålig 

självkänsla att ha dålig sexuell självkänsla (Oattes & Offman, 2007). Vi har också tidigare 
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sett att både personer med social ångest och dålig självkänsla tenderar att tänka i negativa 

termer om sig själva (Clark & Wells, 1995; Iancu et al., 2014; van Tuijl et al., 2014). Om vi 

föreställer oss en person som tänker negativt som sig själv, värderar sig själv lågt och inte är 

nöjd med varken sig själv eller sina prestationer och som också upplever obehag i sociala 

situationer, ständigt övervakar kroppens negativa signaler och förutsätter att andra tänker 

negativt om dem, kan vi enkelt förstå att detta blir en extra utsatt grupp som även kommer 

uppleva sin sexuella hälsa som sämre.  

Kliniska implikationer  

 Vi ser att det är viktigt att kliniker som möter människor vågar ta upp sexualiteten, 

och visar att det går bra att samtala om sexuell hälsa, eftersom det är en så pass viktig och 

grundläggande del i människors liv (Byers, 2011; WAS, 2014). WHO (2006) poängterar i sin 

definition av sexuell hälsa att alla människors sexuella rättigheter måste skyddas och 

uppfyllas för att sexuell hälsa ska kunna uppnås. Vidare beskrivs att hälso- och 

sjukvårdspersonal måste bli bättre på att bemöta och lyfta dessa frågor. Vår studie har visat 

att ett negativt samband finns mellan sexuell hälsa och social ångest. Eftersom social ångest 

är en av de vanligaste ångestdiagnoserna är det mycket troligt att personer som arbetar i 

kliniska sammanhang kommer stöta på denna grupp (American Psychiatric Association, 

2013; Kessler et al., 2005). Även olika former av smärtproblematik är relaterade till sämre 

sexuell hälsa (Rico-Villademoros et al., 2012). Forskning har visat att sexuell funktion har en 

medierande effekt mellan kronisk smärta och depression (Pakpour et al., 2015) samt att 

behandling av sexuell dysfunktion minskar smärtan hos patienter med kronisk smärta 

(Arabkheradmand et al., 2008). Kronisk smärta är ett vanligt förekommande problem som 

visat sig ha samband med inte bara minskad sexuell hälsa, men också minskad självkänsla 

(Breivik, Collett, Ventafridda, Cohen & Gallacher, 2006). Eftersom vi kan se att sexuell hälsa 

har en koppling till en mängd olika psykologiska tillstånd är det viktigt att undersöka den 
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sexuella hälsan vid olika former av psykisk ohälsa och i samband med psykologisk 

behandling. Vi kan också se i våra resultat att den starkaste kopplingen mellan psykisk ohälsa 

och sexuell hälsa finns i den emotionella sexuella hälsan, vilket gör att det blir av yttersta vikt 

att undersöka den emotionella aspekten av sexuell hälsa i kliniska sammanhang. Vi vet inte 

till fullo kopplingen mellan sexuell hälsa, självkänsla och olika former av psykisk ohälsa, 

men både sexuell hälsa och självkänsla har visat sig relaterade till varandra och till olika 

former av psykisk ohälsa. Vilken roll den sexuella hälsan kan spela i att minska psykisk 

ohälsa är idag ett område som är relativt obeforskat. Longitudinella studier på sexuell hälsa 

och dess relation till olika former av psykisk ohälsa kan visa huruvida sexuell hälsa kan ha en 

nyckelroll i att behandla och minska psykisk ohälsa.  

Frågor för framtida forskning  

Då vi inte till fullo undersökt instrumentets egenskaper med avseende på validitet, är 

detta något som måste göras för att bekräfta att instrumentet verkligen mäter det som är avsett 

att mätas, det vill säga subjektivt upplevd sexuell hälsa. Vidare är en självklar uppmaning till 

framtida forskning att studera könsskillnader, både i relation till vårt mätinstrument samt i 

relation till samband mellan sexuell hälsa och social ångest och självkänsla samt att validera 

vårt mätinstrument i andra populationer. 

Vi vet idag inte hur de olika delarna av sexuell hälsa påverkar varandra. I enlighet 

med våra fynd kan vi anta att våra känslor ofta blir påverkade vid psykisk ohälsa, och att det 

därför är den emotionella aspekten av sexuell hälsa som blir påverkad först. Det vore 

intressant att i en framtida longitudinell mätning undersöka vilken påverkan de olika delarna 

av sexuell hälsa har på varandra.  

Vad som också vore intressant att undersöka är om den sexuella hälsan påverkas olika 

för personer med social ångest beroende på den sociala kontexten. Upplever en person med 

hög grad   
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av social ångest sin sexuella hälsa som bättre i stabila sexuella relationer än i mer 

tillfälliga sexuella relationer? Detta är en aspekt vi inte haft med i vår underökning i denna 

uppsats, men vore intressant att studera vidare i framtida forskning. 

Styrkor och svagheter  

Styrkor. Vår studie har flera betydelsefulla styrkor. Detta är det första 

mätinstrumentet framtaget för att mäta subjektivt upplevd sexuell hälsa. Vi har inte lyckats 

hitta andra formulär som undersöker dessa aspekter av sexuell hälsa, vilket gör att vi ger 

möjlighet till helt ny kunskap inom detta område. Vi fann att vårt mätinstrument hade mycket 

goda psykometriska egenskaper, i bemärkelsen reliabilitet och validitet, vilket tyder på att det 

fungerar bra att använda till att mäta den subjektivt upplevda sexuella hälsan. Vi hade som 

ambition vid utformandet av enkäten att frångå en del normer, som normen om 

penetrationssex och heteronormativitet, och ville ha ett så inkluderande instrument som 

möjligt. Detta bedömer vi att vi har lyckats med och instrumentet ges således möjlighet att 

användas i många sammanhang. Vidare har vi i denna uppsats tydligt redogjort och redovisat 

vilka items som hamnade i vilken delskala, vilka items som föll bort och varför.  

Ytterligare en styrka i denna uppsats är att vi fick ett högt deltagarantal, och vi har 

således hög power i alla våra analyser. Vi hade dessutom endast litet internt bortfall på våra 

enkätfrågor. Våra analyser i studie två bedöms således som tillförlitliga, och ger ny kunskap 

om såväl sexuell hälsa som social ångest och självkänsla.  

 Svagheter. Vår studie har även svagheter som ska tas i beaktning vid tolkningen av 

resultaten. En av frågorna från NSSS blev felöversatt i vår enkät (fråga 18 “Your partner’s 

sexual availability”, som blev översatt till “Din partners sexuella förmåga”). Våra analyser 

visade dock att detta item trots detta bidrog till vårt mätinstrument, både på helskalenivå och 

på delskalenivå, varför vi valde att behålla det. För framtida användning av mätinstrumentet 

bör dock den ursprungliga frågan vara med, med översättningen “Din partners sexuella 
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tillgänglighet”. Vi rekommenderar att man också undersöker om detta item tillför något till 

mätinstrumentet.  

En av skalorna vi använde oss av för att konstruera vårt instrument, SWLS har 

skalsteg från 1-7. För att få ett mer uniformt instrument, som följer samma struktur borde 

dessa ändras till 1-5 vid framtida bruk.   

Slutligen var det få personer av de som svarade på enkäten vid mättillfälle ett som 

sedan svarade på enkäten vid mättillfälle två. Det var fortfarande tillräckligt många som 

svarade för att vi skull kunna uttala oss om vårt mätinstruments test-retest reliabilitet, men 

om samtliga deltagare hade svarat en andra gång finns det ändå en risk att dessa värden hade 

blivit annorlunda.  

En anledning till att vissa items föll bort kan vara att perspektivet i frågorna i den 

slutgiltiga skalan fokuserar på individen själv i relation till sexuell aktivitet och individens 

inställning till sig själv i relation till sex. Detta till skillnad från frågor om sjukvård och 

information som snarare handlar om situationer utanför den sexuella kontexten. Dessa 

faktorer behandlar också något som ligger utanför ens egen kontroll, då det inte är individen 

själv som bestämmer hur exempelvis bemötandet från sjukvården varit. En annan anledning 

till att enstaka items föll bort är att de kan ha varit svåra att förstå. Då de validerade skalorna 

behövde justeras till ett sexuellt perspektiv kan anpassningen medfört att frågorna blivit svåra 

att förstå i sammanhanget. Några items hade en mer medicinsk inriktning, vilket tydligt 

skiljer sig från vår slutprodukt som fokuserar på den subjektivt upplevda sexuella hälsan. 

Således tycks inte dessa frågor, som berör bland annat sjukvård och information, mäta 

subjektivt upplevd sexuell hälsa.   

En ytterligare svaghet i vårt mätinstrument är att vissa frågor har ett retrospektivt 

sexmånadersperspektiv i tidsangivelserna, medan andra frågor inte har något tidsperspektiv. 

Att ha angivna tidsramar minskar hänsynen till fluktuation i sexualiteten. En förbättring vore 
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att helt ta bort tidsperspektivet, för att individen själv ska få avgöra vilket tidsperspektiv den 

anser vara relevant för sin sexuella hälsa. 

Slutsatser 

Vi har i denna uppsats utvecklat ett mätinstrument för att mäta sexuell hälsa, 

bestående av fem olika delskalor; sexuell nöjdhet, emotionell sexuell hälsa, fysisk sexuell 

hälsa, social sexuell hälsa och orgasm. Instrumentet uppvisade goda psykometriska 

egenskaper med avseende på reliabilitet och vissa aspekter av validiteten, och tycks således 

fungera bra för att mäta sexuell hälsa. Våra fynd stöder WHO:s holistiska definition av 

sexualitet och sexuell hälsa samt är det första instrumentet som mäter subjektiv upplevelse av 

sexuell hälsa. Därmed kan instrumentet bidra till att fylla stora kunskapsglapp i litteraturen. 

Vidare fann vi signifikanta medelstarka samband mellan sexuell hälsa och social ångest, och 

sexuell hälsa och självkänsla. Detta indikerar att sexuell hälsa är av stor vikt att våga prata 

om och bör involveras mer i kliniska sammanhang och vid behandling.  
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Tack! 
 
Först och främst vill vi tacka vår eminenta handledare Therése för att, utöver en imponerande 
flexiblitet, te och många intressanta samtal, ha bidragit med ovärderlig kunskap, stöttning och 
uppmuntran. Utan dig hade inte den här uppsatsen varit möjlig. 
 
Vi vill också tacka alla som pilottestat, kommit med feedback och förslag, artiklar och skalor. 
Kvaliteten på vår uppsats har höjts tack vare er! 
 
Stort tack till alla som fyllt i och spridit vår enkät och hjälpt oss att få denna fantastiska 
databas att arbeta med. 
 
Sist men inte minst, tack till våra sambos som peppat, stöttat, tröstat och funnits där i alla 
lägen. 
Utan er vet vi inte hur vi hade orkat. 
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Bilaga 1 
 
Subjective Sexual Health Indicator, SUSHI 
Numreringen är enligt hur de var placerade i originalenkäten 
 
Nu kommer frågor om din sexuella njutning. När vi refererar till sexuell hälsa så är det i 
relation till sexuella aktiviteter, men också i relation till hur vi mår, hur vi ser på oss själva 
och hur våra sexuella relationer fungerar. Försök svara så gott det går på frågorna. När vi 
pratar om sex eller sexuell aktivitet kan det innebära både smekningar, förspel, onani eller 
samlag (oralt, vaginalt eller analt). Sexuella sammanhang är situationer där detta 
förekommer. 
Ditt sexliv eller sexuella liv är din sammantagna bild av sex, sexuella aktiviteter och sexuella 
sammanhang. Med sex menas sexuell aktivitet med såväl andra som ensam/med en själv. 
 
4. I vilken utsträckning har du förmåga att utföra det du vill i ditt sexuella liv? 
 
Inte alls ofta eller aldrig 
Sällan 
Då och då 
Ofta 
Extremt ofta eller alltid 
 
15. När du tänker tillbaka på de senaste sex månaderna, hur nöjd känner du dig med 
hur ditt humör varit efter sexuell aktivitet? 
 
Inte alls nöjd 
Lite nöjd 
Måttligt nöjd 
Mycket nöjd 
Extremt nöjd 
Inte aktuellt 
 
34. I vilken utsträckning upplever du ditt sexliv som meningsfullt? 
 
Inte alls 
Lite 
Måttligt 
Mycket 
Väldigt mycket 
 
42. När du tänker tillbaka på de senaste sex månaderna, hur nöjd har du varit med frekvensen 
för din sexuella aktivitet? 
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Inte alls nöjd 
Lite nöjd 
Måttligt nöjd 
Mycket nöjd 
Extremt nöjd 
 
43. Hur pass nöjd är du med dina sexuella relationer? 
 
Väldigt missnöjd 
Missnöjd 
Varken nöjd eller missnöjd 
Nöjd 
Väldigt nöjd 
Inte aktuellt 
 
58. Det mesta i mitt sexuella liv är nära mitt ideal. 
 
Instämmer inte alls 
Instämmer inte 
Instämmer inte helt 
Varken instämmer eller inte 
Instämmer på ett ungefär 
Instämmer 
Instämmer helt 
 
59. Förutsättningarna för mitt sexuella liv är utmärkta. 
 
Instämmer inte alls 
Instämmer inte 
Instämmer inte helt 
Varken instämmer eller inte 
Instämmer på ett ungefär 
Instämmer 
Instämmer helt 
 
60. Jag är nöjd med mitt sexuella liv. 
 
Instämmer inte alls 
Instämmer inte 
Instämmer inte helt 
Varken instämmer eller inte 
Instämmer på ett ungefär 
Instämmer 
Instämmer helt 
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61. Så här långt har jag fått de saker jag anser viktiga i mitt sexuella liv. 
 
Instämmer inte alls 
Instämmer inte 
Instämmer inte helt 
Varken instämmer eller inte 
Instämmer på ett ungefär 
Instämmer 
Instämmer helt 
 
63. Hur skulle du skatta kvaliteten på ditt sexliv? 
 
Väldigt bra 
Bra 
Varken bra eller dålig 
Dålig 
Väldigt dålig 
 
64. På det stora hela, hur nöjd är du med din sexuella hälsa? 
 
Väldigt missnöjd 
Missnöjd 
Varken nöjd eller missnöjd 
Nöjd 
Väldigt nöjd 
 
66. I vilken utsträckning får du utlopp för din sexualitet på det sätt du skulle vilja? 
 
Aldrig 
Sällan 
Då och då 
Oftast 
Alltid 
 
67. På det stora hela känner jag att mitt sexuella liv fungerar på det sätt jag vill. 
 
Håller inte alls med 
Håller med till viss del 
Håller varken med eller inte med 
Håller med till stor del 
Håller med helt och fullt 
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Nu kommer frågor om den emotionella aspekten av din sexuella hälsa. När vi refererar 
till sexuell hälsa så är det i relation till sexuella aktiviteter, men också i relation till hur vi 
mår, 
hur vi ser på oss själva och hur våra sexuella relationer fungerar. Försök svara så gott det går 
på frågorna. När vi pratar om sex eller sexuell aktivitet kan det innebära både smekningar, 
förspel, onani eller samlag (oralt, vaginalt eller analt). Sexuella sammanhang är situationer 
där detta förekommer. Ditt sexliv eller sexuella liv är din sammantagna bild av sex, sexuella 
aktiviteter och sexuella sammanhang. Med sex menas sexuell aktivitet med såväl andra som 
ensam/med en själv. 
 
Följande frågor handlar om hur det känns för dig i sexuella sammanhang. Klicka i 
det alternativ som stämmer bäst överens. När jag har sex så... 
 
Håller inte alls med    Håller verkligen med 

1  2 3 4 5  
 
16. trivs jag 
17. känner jag mig uttråkad 
18. tycker jag inte om det 
19. njuter jag av det 
20. är det inte roligt alls 
21. får jag energi av det 
22. blir jag ledsen av det 
23. är det väldigt njutningsfullt 
24. känns min kropp bra 
25. får jag ut något av det 
26. är det väldigt spännande 
27. blir jag frustrerad av det 
28. är det inte intressant överhuvudtaget 
30. känns det bra 
31. känner jag det som att jag hellre skulle göra något annat 
 
38. Jag tycker om den jag är när jag har sex. 
 
Stämmer inte alls 
Stämmer lite 
Stämmer måttligt 
Stämmer bra 
Stämmer helt och fullt 
 
47. När jag har sex med en partner så kan jag njuta av det. 
 
Aldrig 
Sällan 
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Då och då 
Oftast 
Alltid 
Inte aktuellt 
 
Nu kommer frågor om den fysiska aspekten av din sexuella hälsa. När vi refererar till sexuell 
hälsa så är det i relation till sexuella aktiviteter, men också i relation till hur vi mår, hur vi ser 
på oss själva och hur våra sexuella relationer fungerar. Försök svara så gott det går på 
frågorna. När vi pratar om sex eller sexuell aktivitet kan det innebära både smekningar, 
förspel, onani eller samlag (oralt, vaginalt eller analt). Sexuella sammanhang är situationer 
där detta förekommer. Ditt sexliv eller sexuella liv är din sammantagna bild av sex, sexuella 
aktiviteter och sexuella sammanhang. Med sex menas sexuell aktivitet med såväl andra som 
ensam/med en själv. 
 
3. Hur ofta anser du dig ha den energi du skulle önska till sexuella aktiviteter? 
 
Inte alls ofta eller aldrig 
Sällan 
Då och då 
Ofta 
Extremt ofta eller alltid 
 
6. Hur pass ofta är det svårt för dig att bli så pass fysiskt upphetsad 
(lubrikation/erektion) som du skulle önska? 
 
Inte alls ofta eller aldrig 
Sällan 
Då och då 
Ofta 
Extremt ofta eller alltid 
 
7. Hur pass svårt är det vanligtvis för dig att bibehålla din fysiska upphetsning 
(lubrikation/erektion) till den grad du skulle vilja? 
 
Extremt svårt 
Svårt 
Varken lätt eller svårt 
Inte särskilt svårt 
Inte alls svårt 
 
8. Hur pass nöjd känner du dig med din förmåga att känna sexuell lust i den 
utsträckning du önskar? 
Inte alls nöjd 
Inte särskilt nöjd 
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Måttligt nöjd 
Mycket nöjd 
Extremt nöjd 
 
9. Hur pass nöjd känner du dig med intensiteten i din sexuella lust? 
 
Inte alls nöjd 
Lite nöjd 
Måttligt nöjd 
Mycket nöjd 
Extremt nöjd 
 
Om du tänker tillbaka på de senaste sex månaderna, hur pass nöjd är du med följande 
aspekter? Klicka i det alternativ som stämmer bäst överens för dig. 
 
10. Intensiteten i din sexuella upphetsning? 
 
Inte alls nöjd 
Lite nöjd 
Måttligt nöjd 
Mycket nöjd 
Extremt nöjd 
Inte aktuellt 
 
12. Din kropps sexuella fungerande? 
 
Inte alls nöjd 
Lite nöjd 
Måttligt nöjd 
Mycket nöjd 
Extremt nöjd 
 
39. Din förmåga att hänge dig åt den sexuella njutningen under sex? 
 
Inte alls nöjd 
Lite nöjd 
Måttligt nöjd 
Mycket nöjd 
Extremt nöjd 
Inte aktuellt 
 
40. Din koncentration under sexuell aktivitet? 
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Inte alls nöjd 
Lite nöjd 
Måttligt nöjd 
Mycket nöjd 
Extremt nöjd 
Inte aktuellt 
 
Nu kommer frågor om den sociala aspekten av din sexuella hälsa. När vi refererar till sexuell 
hälsa så är det i relation till sexuella aktiviteter, men också i relation till hur vi mår, hur vi ser 
på oss själva och hur våra sexuella relationer fungerar. Försök svara så gott det går på 
frågorna. När vi pratar om sex eller sexuell aktivitet kan det innebära både smekningar, 
förspel, onani eller samlag (oralt, vaginalt eller analt). Sexuella sammanhang är situationer 
där detta förekommer. Ditt sexliv eller sexuella liv är din sammantagna bild av sex, sexuella 
aktiviteter och sexuella sammanhang. Med sex menas sexuell aktivitet med såväl andra som 
ensam/med en själv. Med sexuell partner menas både tillfälliga och mer fasta sexuella 
partners. 
 
Om du tänker tillbaka på de senaste sex månaderna, hur pass nöjd är du med följande 
aspekter? Klicka i det som stämmer bäst överens för dig. 
 
41. Variationen på dina sexuella aktiviteter? 
 
Inte alls nöjd 
Lite nöjd 
Måttligt nöjd 
Mycket nöjd 
Extremt nöjd 
 
50. Balansen mellan vad jag ger och får vid sex? 
 
Inte alls nöjd 
Lite nöjd 
Måttligt nöjd 
Mycket nöjd 
Extremt nöjd 
Inte aktuellt 
 
51. Hur min partner öppnar upp sig känslomässigt för mig under sex? 
 
Inte alls nöjd 
Lite nöjd 
Måttligt nöjd 
Mycket nöjd 
Extremt nöjd 
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Inte aktuellt 
 
52. Min partners initiering av sexuell aktivitet? 
 
Inte alls nöjd 
Lite nöjd 
Måttligt nöjd 
Mycket nöjd 
Extremt nöjd 
Inte aktuellt 
 
54. Min partners förmåga att ge efter för sexuell njutning? 
 
Inte alls nöjd 
Lite nöjd 
Måttligt nöjd 
Mycket nöjd 
Extremt nöjd 
Inte aktuellt 
 
55. Sättet min partner tar hand om mina sexuella behov? 
 
Inte alls nöjd 
Lite nöjd 
Måttligt nöjd 
Mycket nöjd 
Extremt nöjd 
Inte aktuellt 
 
56. Min partners sexuella kreativitet? 
 
Inte alls nöjd 
Lite nöjd 
Måttligt nöjd 
Mycket nöjd 
Extremt nöjd 
Inte aktuellt 
 
57. Min partners sexuella förmåga? 
 
Inte alls nöjd 
Lite nöjd 
Måttligt nöjd 
Mycket nöjd 
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Extremt nöjd 
Inte aktuellt 
 
Nu kommer frågor som rör orgasm. När vi refererar till sexuell hälsa så är det i relation till 
sexuella aktiviteter, men också i relation till hur vi mår, hur vi ser på oss själva och hur våra 
sexuella relationer fungerar. Försök svara så gott det går på frågorna. När vi pratar om sex 
eller sexuell aktivitet kan det innebära både smekningar, 
förspel, onani eller samlag (oralt, vaginalt eller analt). Sexuella sammanhang är situationer 
där detta förekommer. Ditt sexliv eller sexuella liv är din sammantagna bild av sex, sexuella 
aktiviteter och sexuella sammanhang. Med sex menas sexuell aktivitet med såväl andra som 
ensam/med en själv. 
 
Om du tänker tillbaka på de senaste sex månaderna, hur pass nöjd är du med följande 
aspekter? Klicka i det som stämmer bäst överens för dig. 
  
11. Kvaliteten på dina orgasmer? 
 
Inte alls nöjd 
Lite nöjd 
Måttligt nöjd 
Mycket nöjd 
Extremt nöjd 
Inte aktuellt 
 
13. Hur ofta du fått orgasm? 
 
Inte alls nöjd 
Lite nöjd 
Måttligt nöjd 
Mycket nöjd 
Extremt nöjd 
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Bilaga 2 
 
Lista över de items som föll bort från originalenkäten då de inte laddade alls eller tillräckligt högt på 
de slutgiltiga konstrukten. 
 
Numreringen är enligt hur de var placerade i originalenkäten 
  
1. Hur ofta känner du dig begränsad att utföra sexuella aktiviteter du skulle vilja ägna  
dig åt på grund av fysisk smärta? (Smärtan behöver inte vara av sexuell karaktär, utan  
kan vara exempelvis huvudvärk eller ryggsmärta).  
  
Inte alls ofta eller aldrig  
Sällan  
Då och då  
Ofta  
Extremt ofta eller alltid  
  
2. Hur ofta behöver du medicinsk behandling för att ditt sexliv ska fungera på det sätt  
som du önskar?  
  
Inte alls ofta eller aldrig  
Sällan  
Då och då  
Ofta  
Extremt ofta eller alltid  
  
5. Hur pass viktigt är det för dig att skydda dig mot sexuellt överförbara sjukdomar?  
  
Inte alls viktigt  
Inte särskilt viktigt  
Varken viktigt eller oviktigt  
Viktigt  
Extremt viktigt  
  
14. När du tänker tillbaka på de senaste sex månaderna, hur pass nöjd är du med hur du  
öppnat upp dig känslomässigt under sex?  
  
Inte alls nöjd  
Lite nöjd  
Måttligt nöjd  
Mycket nöjd  
Extremt nöjd  
Inte aktuellt  
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Följande frågor handlar om hur det känns för dig i sexuella sammanhang. Klicka i  
det alternativ som stämmer bäst överens. När jag har sex så...  
   
29. ger det mig en stark känsla av framgång 
 
1 Håller inte alls med 
2 
3 
4 
5 Håller verkligen med  
  
32. Hur pass nöjd är du med hur din kropp ser ut i sexuella sammanhang?  
  
Väldigt missnöjd  
Lite missnöjd  
Varken nöjd eller missnöjd  
Nöjd  
Väldigt nöjd  
  
33. Hur pass bra brukar du kunna koncentrera dig under sexuella aktiviteter?  
  
Inte alls  
Lite  
Måttligt  
Mycket bra  
Extremt bra  
  
35. Din könsidentitet är detsamma som det kön som du upplever dig tillhöra. Det är  
alltså det kön som du brukar benämna dig själv som. Det kan vara man, kvinna eller  
något annat. I vilken utsträckning känner du dig bekväm i din könsidentitet?  
  
Inte alls bekväm  
Inte särskilt bekväm  
Varken bekväm eller obekväm  
Bekväm  
Extremt bekväm  
  
36. Könsroller handlar om hur du förväntas bete dig, i enlighet med ditt kön. Om du  
exempelvis uppfattas som kvinna så förväntas du bete dig på ett visst sätt på grund av  
detta. I vilken utsträckning känner du dig bekväm med din könsroll?  
  
Inte alls bekväm  
Inte särskilt bekväm  
Varken bekväm eller obekväm  
Bekväm  
Extremt bekväm  
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37. Sexuell läggning handlar om det kön du är attraherad av. Alltså vilken eller vilka du  
tänder sexuellt på. Exempel på sexuella läggningar är homosexuell, bisexuell och  
heterosexuell. I vilken utsträckning känner du dig bekväm med din sexuella läggning?  
  
Inte alls bekväm  
Inte särskilt bekväm  
Varken bekväm eller obekväm  
Bekväm  
Extremt bekväm  
  
44. Känner du att du kan prata med dina vänner om ditt sexliv när du vill och när du  
behöver?  
  
Aldrig  
Sällan  
Då och då  
Oftast  
Alltid  
Inte aktuellt  
  
45. I vilken utsträckning känner du att du skulle kunna föreslå att använda skydd mot  
sexuellt överförbara sjukdomar vid en sexuell kontakt?  
  
Aldrig  
Sällan  
Då och då  
Oftast  
Alltid  
Vet ej  
  
46. Om en sexuell partner inte skulle vilja använda skydd mot sexuellt överförbara  
sjukdomar så skulle jag gå med på det.  
  
Absolut inte  
Troligtvis inte  
Ibland, ibland inte  
Troligtvis  
Absolut  
Vet ej  
  
Om du tänker tillbaka på de senaste sex månaderna, hur pass nöjd är du med följande  
aspekter? Klicka i det som stämmer bäst överens för dig.  
  
48. Sättet jag reagerar på min sexuella partner?  
  
Inte alls nöjd  
Lite nöjd  
Måttligt nöjd  
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Mycket nöjd  
Extremt nöjd  
Inte aktuellt  
  
49. Njutningen jag ger till min partner?  
  
Inte alls nöjd  
Lite nöjd  
Måttligt nöjd  
Mycket nöjd  
Extremt nöjd  
Inte aktuellt  
  
53. Min partners förmåga att få orgasm?  
  
Inte alls nöjd  
Lite nöjd  
Måttligt nöjd  
Mycket nöjd  
Extremt nöjd  
Inte aktuellt  
  
62. Om jag kunde leva om mitt sexuella liv, skulle jag inte ändra om nästan någonting.  
  
Instämmer inte alls  
Instämmer inte  
Instämmer inte helt  
Varken instämmer eller inte  
Instämmer på ett ungefär  
Instämmer  
Instämmer helt  
  
65. I vilken utsträckning har du tillgång till den information som du behöver om sex?  
  
Inte alls  
Till viss del  
Måttligt  
Till stor del  
Helt och fullt  
  
68. I vilken utsträckning känner du att du har möjlighet att få den hjälp du behöver av  
hälso- och sjukvård i relation till din sexuella hälsa?  
  
Inte alls  
Till viss del  
Måttligt  
Till stor del  
Helt och fullt  
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69. I vilken utsträckning upplever du att du blivit respektfullt behandlad av hälso- och  
sjukvård när du sökt i samband med din sexuella hälsa?  
  
Aldrig  
Sällan  
Då och då  
Oftast  
Alltid  
Inte aktuellt  
 

 
  


