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SAMMANFATTNING 

Sexuell hälsa definieras som ett tillstånd av totalt välbefinnande i relation till ens sexualitet. Ett 

holistiskt vårdperspektiv innefattar alla patientens omvårdnadsbehov och ställer därför krav på 

sjuksköterskans attityder kring sexualitet. Syftet med studien var att undersöka 

sjuksköterskestudenters attityder till samtal kring sexualitet och sexuell hälsa med patienter. 

Metoden var en kvantitativ enkätundersökning efter deskriptiv modell. Resultatet visade att 

sjuksköterskestudenternas attityder kunde delas upp i ett flertal barriärer och förutsättningar 

inför samtal om sexualitet och sexuell hälsa med patienter. Den största barriären var att 

sjuksköterskestudenterna inte trodde att patienterna förväntade sig att sjuksköterskan skall fråga 

om sexuella bekymmer.  Förutsättningarna var att de ansåg att de hade förståelse för hur 

sjukdomar och behandlingar påverkar patienters sexualitet och att det var sjuksköterskans ansvar 

att öppna upp för samtal om sexuell hälsa. En majoritet av sjuksköterskestudenterna ansåg att 

utbildningen inte förberett dem inför samtal om sexualitet och sexuell hälsa. Slutsatsen var att 

sjuksköterskeutbildningen bör värna om alla delar i det holistiska omvårdnadsperspektivet, så att 

framtidens sjuksköterskor känner sig redo att möta patienten och alla dennes omvårdnadsbehov. 

 

Nyckelord: Attityder, Sexualitet, Sexuell hälsa, Samtal, Sjuksköterskestudenter 

 



SUMMARY 

Sexual health is defined as a state of complete well-being in relation to one’s sexuality. A 

holistic perspective on healthcare includes all of the patient’s healthcare needs thus making big 

demands on nurses’ attitude regarding sexuality. The aim of this study was to examine nursing 

students’ attitudes to addressing patients’ sexuality. The method used was a quantitative 

survey based on a descriptive model. The results showed that students’ attitudes could be 

divided into several positive tendencies and barriers to addressing patients’ sexuality. The 

highest-ranking barrier was that the nursing students did not believe that patients expected the 

nurse to ask about sexual concerns.  The positive tendencies were that they felt they had an 

understanding about how diseases and treatments affect patients’ sexuality and that it was the 

nurse’s responsibility to open up for addressing sexual health. A majority of the nursing 

students agreed that the education had not prepared them for addressing sexual health. The 

conclusion made was; more education is needed in order to cater for all parts in the holistic 

nursing so that future students feel ready to meet patients and all their needs.  
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1 INLEDNING 

Att ge god omvårdnad innebär att sjuksköterskan bör värna om ett helhetsperspektiv i 

vården av patienten, vilket innebär att även se till den sexuella hälsan. Sexualitet är nära 

sammankopplat med välbefinnande. Att öppna upp för samtal om sexualitet och sexuell 

hälsa med patienten är således en viktig del av sjuksköterskans arbete. I 

sjuksköterskans yrkesuppdrag ingår att öppna upp för samtal och patientundervisning, 

där kunskap om kroppsliga funktioner som påverkas av sjukdomsförloppet bör beröras. 

 

Delar av vår kliniska erfarenhet under den verksamhetsförlagda utbildningen [VFU] 

har väckt frågor kring sjuksköterskors attityder kring att prata om sexualitet och sexuell 

hälsa med patienter. Därför vill vi undersöka blivande sjuksköterskors attityder kring 

detta ämne och hur de upplever att sjuksköterskeutbildningen förberett dem för dessa 

samtal.  
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2 BAKGRUND 

2.1 Omvårdnad 

I Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2011) 

beskrivs att sjuksköterskan förväntas ”tillgodose patientens basala och specifika 

omvårdnadsbehov såväl fysiska, psykiska som sociala, kulturella och andliga”. Det 

framgår också att det ingår i sjuksköterskans uppgifter att tillgodose patienter med den 

information de är i behov av utifrån deras sjukdomsupplevelse, och att även kunna ha 

förmågan att se till dem som inte själva kan förmedla att de är i behov av information 

eller anser att de inte har behov av nya upplysningar (Socialstyrelsen, 2011). 

 

Holism definieras inom omvårdnadsvetenskapen som en helhetssyn vilken syftar till att 

se och behandla hela människan, inte endast ur ett perspektiv. Ett sjukdomstillstånd 

drabbar inte bara det kroppsliga hos människan utan även det själsliga och andliga, och 

där med hela människan (Wiklund, 2003). Ett vårdande baserat på ett holistiskt och 

individuellt perspektiv ställer krav på sjuksköterskans attityder kring sexualitet (Hayter, 

1996).  

 

2.2 Sexualitet och sexuell hälsa 

Synen på sexualitet är föränderlig och har sett olika ut genom historien. Värderingar 

och normer förändras och det som är accepterat i en tid blir förkastat i en annan. Den 

moderna sexualiteten bär med sig spår både från medeltidens kristna moraliserande, där 

alla sexuella handlingar utom de reproduktiva var synd, men även från den viktorianska 

bourgeoisins sexualmoral, där en förfinad livsstil uttrycktes genom en sträng 

självdisciplin och kontroll gentemot det kroppsliga. 1800-talets läkarvetenskapliga 

förklaringsmodell erbjöd absoluta och objektiva svar på sexualitet och sexuellt 

beteende, där avvikande beteende ansågs vara patologiskt eller sjukdomsframkallande 

(Johannisson, 2010).  

 

Under 1930-talet implementerade en växande välfärdsstat sexualupplysningsfrågor i 

den svenska skolan som ett led i folkhemmets ambition att skapa friska och sunda 

medborgare. Sexualitet började ses som en väsentlig del av människans hälsa där det 

psykiska och individuella välbefinnandet tog plats från reproduktionen. En öppen och 
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tolerant sexualpolitik har under senare delen av 1900-talet präglat Sverige (Bäckman, 

2010). 

 

Sexualitet och sexuell hälsa är vida begrepp med olika betydelse för olika individer. 

World Healh Organisation [WHO] definierar sexualitet som en del av människans natur 

som följer henne genom hela livet. Sexualitet innefattar frågor som har med kön, genus, 

sexuell läggning, erotik, njutning, intimitet och reproduktion att göra. Sexualitet utrycks 

på olika sätt, allt från fantasier och tankar till relationer, beteenden och attityder. 

Därmed inte sagt att det är alla uttryck som ageras ut. Sexualitet påverkas av en mängd 

sociala faktorer så som religion, politik, biologi, psykologi, etik och lagar (WHO, 

2006).  

 

Sexualitet som begrepp har förändrats drastiskt under de senaste tre decennierna. En 

våg av problem förknippade med sexuallivet så som sexuellt överförbara sjukdomar, 

oönskade graviditeter, infertilitet, genusrelaterat våld, sexuell dysfunktion med flera, 

öppnade upp för ny forskning kring ämnet. I samband med detta vidgades också 

förståelsen för sexuell funktion och sexualitet och deras påverkan på andra aspekter av 

hälsa. Dessa framsteg i kombination med preventivmedel, medicin för sexuell 

dysfunktion och ett generellt mer holistiskt synsätt på familjeplanering har bidragit till 

en omdefiniering av hälso- och sjukvårdens förhållningssätt till sexualitet (WHO, 

2006).  

 

Sexuell hälsa definieras av WHO (2006) som ett tillstånd av fysisk, psykisk, 

känslomässig och socialt välbefinnande i relation till ens sexualitet. Det innefattar mer 

än endast avsaknad av sjukdom eller funktionsnedsättning. För att uppfylla kraven på 

sexuell hälsa måste det finnas en respektfull och positiv inställning till sexualitet och 

sexuella relationer och tillgängliga alternativ för njutningsfullt säkert sexuellt umgänge. 

Sexuell hälsa innebär ett liv utan diskriminering, tvång eller våld. Alla människors 

sexuella rättigheter måste respekteras och efterföljas (WHO, 2006).  

 

Varje individs sexuella rättigheter innefattar sexualhälsovård, möjlighet att söka och få 

information relaterad till sin sexualitet, sexualundervisning, respekt för individens 

integritet, val av partner, valet att vara sexuellt aktiv eller inte, överenskomna sexuella 
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relationer, giftermål i samförstånd, eget bestämmande över reproduktionsbeslut och 

strävan efter ett tillfredsställande, säkert och njutningsfullt sexliv (WHO, 2006). 

 

2.3 Samtal om sexualitet i vården 

När en patient söker vård för sexuella problem, inbjuds samtalet att direkt ledas mot 

problemet i fråga. Patienten behöver oftast inte mer än en öppen fråga för att ta 

initiativet att börja samtalet, skriver Brattberg och Hulter (2010). Det är när det sexuella 

problemet ligger outtalat som det kan kännas svårare att angripa ämnet som 

sjuksköterska. Genom journalanteckningar eller kunskap om patientens diagnos kan 

sjuksköterskan ana att sexuella svårigheter föreligger och då är det viktigt att bjuda in 

till samtal om eventuella problem. Oavsett om patienten undviker att svara eller inte har 

sjuksköterskan signalerat att det är accepterat att ta upp funderingar kring sexualitet. 

Inledningsvis kan informationen som ges vara av en generell typ, där allmänna 

upplevelser om sexualitet i förhållande till diagnosen belyses. Detta inbjuder patienten 

att ställa personliga frågor han eller hon funderat över och informationen bör då 

anpassas efter individen. Det är viktigt att respektera patientens integritet när frågor om 

sexualitet tas upp. Det bör ske i lugn och ro, med utrymme för diskussion, ostört i ett 

rum där man med fördel kan stänga dörren om sig (Brattberg & Hulter, 2010). 

 

Patienterna i en studie av Lemieux, Kaiser, Pereira och Meadows (2004) menade att 

en holistisk omvårdnad bör inkludera tillfällen för dem att diskutera sjukdomens 

påverkan på sexualliv och sexualitet, men saknade överlag samtal om sexualitet i 

mötet med vården. De uttryckte en specifik önskan om att samtal om sexualitet skulle 

ha tagits upp som en del av omvårdnaden. Patienterna ansåg också att sjuksköterskor 

och läkare var lämpade att ta upp dessa samtal, även om de identifierade ämnet som 

svårt att närma sig för alla involverade. En professionell och rättfram framtoning 

föredrogs av patienterna. 

 

Burrows (2011) beskriver vikten av att använda ett könsneutralt språk. Det visar 

patienten att en viss sexualitet inte förutsätts av vårdpersonalen. Det kan till exempel 

handla om att fråga om partner istället för make/maka. Både vårdpersonal och 

patienter kan känna sig obekväma att prata om sexualitet, men Burrows menar att det 

är av största vikt att homo-, bi-, trans- och queer [HBTQ] personer känner sig trygga 
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med att ta upp ämnet, eftersom det kan påverka individens hälsoaspekter och 

behandling. Det är viktigt att komma ihåg att beskrivningar av majoriteten som 

”normal” marginaliserar dem i minoritet oavsett vilket sammanhang det görs i. 

 

2.4 Attityder 

Enligt Nationalencyklopedin (2011) är attityder ”individuellt formade mönster” av våra 

erfarenheter skapade för att kunna hantera och bemöta vår omgivning. En attityd är ett 

ställningstagande för eller emot ett visst objekt. Svenska Akademins Ordbok (2011) 

beskriver en attityd som ”en inställning till något”. Attityder speglar sig i vårt sätt att 

vara och hur vi uppfattas av vår omgivning. Hur vi använder vår kropp, röst och vår 

blick är ett uttryck för de attityder som vi bär med oss. Därför är det viktigt att i rollen 

som sjuksköterska kunna styra vissa reaktioner och de attityder som vi är medvetna om. 

Det asymmetriska förhållandet som råder mellan patient och sjuksköterska, där 

patienten ofta har en lägre nivå av önskad kunskap och funktionsförmåga än 

sjuksköterskan, gör det än mer viktigt att sjuksköterskan kombinerar sin yrkeskunskap 

med en positiv attityd gentemot patienten (Kristoffersen, Nortvedt, Skaug, 2005). 

                                                                                                                                                                          

2.4.1 Attityder hos sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter 

Enligt en studie av Odey (2009) får studenterna under sjuksköterskeutbildningen till en 

viss mån lära sig om sexualitet och sexuell hälsa ur ett holistiskt perspektiv, men sällan 

får de tillfällen att reflektera över sina egna attityder kring dessa ämnen. Sexualitet och 

sexuell hälsa ses ofta som specialområden mer än obligatoriska ämnen. Magnan och 

Norris (2008) belyser att få studier har gjorts på sjuksköterskors och 

sjuksköterskestudenters attityder kring att ta upp frågor kring sexualitet med patienter. 

Enligt Magnan och Norris studie upplevde sjuksköterskestudenterna att den största 

barriären inför att ta upp frågor kring sexualitet med patienter var att de inte trodde att 

patienterna själva förväntade sig att de skulle ta upp dessa frågor. Den näst största 

barriären var att sjuksköterskestudenterna sällan tog sig tid att prata om patientens 

frågor kring sexualitet, trots att en positiv förutsättning var att de tyckte att detta var 

viktigt och att det var en del av sjuksköterskans ansvar. Ett antal studenter uttryckte 

även föreställningar om att sexualitet var ett ämne för privat att ta upp och att många 

patienter antas vara för sjuka för att ha intresse av att diskutera frågor kring deras 

sexualitet.  
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3 PROBLEMFORMULERING 

Ett holistiskt perspektiv bör influera omvårdnaden, detta innebär ett vårdande av 

patientens alla hälsoaspekter. Sexualitet är en viktig del av en individs välbefinnande 

varför den sexuella hälsan hos patienten inte bör negligeras. Studier visar att 

sjuksköterskor brister i att samtala om sexualitet med sina patienter. Patientgrupper 

känner ett behov av att tala om sexualitet och sexuell hälsa med sjuksköterskor, men 

det behovet blir inte tillgodosett i den utsträckning som patienten efterfrågar. Attityder 

kring sexualitet manifesteras i sättet att agera och i omgivningens uppfattningar. Det är 

därför av största vikt att undersöka de föreställningar som finns kring samtal om 

sexualitet och sexuell hälsa med patienter.  

 

4 SYFTE 

Syftet med uppsatsen var att undersöka sjuksköterskestudenters attityder till samtal 

kring sexualitet och sexuell hälsa med patienter. 

 

4.1 Frågeställningar 

Vilka barriärer respektive förutsättningar för samtal kring sexualitet och sexuell hälsa 

kan identifieras hos sjuksköterskestudenterna? 

 

Känner sjuksköterskestudenterna att utbildningen har förberett dem inför samtal kring 

sexualitet och sexuell hälsa med patienter? 
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5 METOD 

Studien är deskriptiv och utfördes med kvantitativ ansats. Enligt Olsson och Sörensen 

(2007) lämpar sig en deskriptiv modell när det är attityder hos en viss grupp vid ett 

specifikt tillfälle som undersöks. Eliasson (2006) menar att kvantitativ ansats passar sig 

när attityder ska undersökas hos en grupp. 

 

5.1 Design 

Undersökningen utfördes med kvantitativ ansats med hjälp av det validerade 

enkätformuläret Sexual Attitudes and Beliefs Survey [SABS] (Reynolds & Magnan, 

2005). SABS är ett instrument framtaget för att mäta sjuksköterskors eller 

sjuksköterskestudenters attityder och åsikter kring sexualitet. Mätinstrumentet skapades 

för att öka möjligheterna att föra fram fler nya forskningsresultat som kan leda till 

fortsatt utveckling av den holistiska omvårdnadsformen (Reynolds & Magnan, 2005). 

SABS består av 12 påståenden där svarsalternativen består av en sexgradig likertskala 

där respondenterna får skatta sin övertygelse från 1; ”Instämmer inte alls” (eng. 

strongly disagree) till 6; ”Instämmer helt” (eng. strongly agree). Då SABS var skriven 

på engelska, arbetades en svensk översättning av enkätformuläret fram av författarna 

till denna studie (se bilaga 1). För att kunna besvara uppsatsens syfte tillades 6 

påståenden med samma svarsskala, fråga 13-18 (se bilaga 1). Dessa påståenden syftade 

till att undersöka attityder och upplevd beredskap hos sjuksköterskestudenterna. 

Exempel på några av dessa påståenden är ”Jag känner att sjuksköterskeutbildningen 

förberett mig inför att prata med patienter om deras sexuella hälsa” och ” Jag har under 

min VFU öppnat upp för samtal kring sexuell hälsa med patienter”. 

 

Enkäten innehöll således 18 påståenden gällande sjuksköterskors attityder och upplevd 

beredskap kring att prata om sexualitet och sexuell hälsa med patienter. 

Svarsalternativen på den sexgradiga skalan ringades in av respondenterna och 

möjlighet att lämna egna kommentarer gavs i slutet av enkäten. Respondenternas ålder 

fanns med som demografisk data medan kön, etnicitet och tidigare vårderfarenhet 

exkluderades med hänsyn till respondenternas anonymitet, se bilaga 1. 

Olsson och Sörensen (2007) menar att frågor som kan väcka anstöt hos respondenterna 

bör undvikas, varför ambitionen var att skapa enkla entydiga frågor och att i enlighet 
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med Olsson och Sörensens hänvisningar placera dem i en naturlig ordningsföljd. Enligt 

Eliasson (2006) är det viktigt att sträva efter att göra ett lättöverskådligt och tydligt 

formulär, där det tydligt framgår för respondenterna hur de ska gå till väga vid 

ifyllandet av enkäten. Enkätens svarsalternativ var utformade efter en sexgradig 

ordinalskala av likert-typ som enligt Ejlertsson (2005) lämpar sig att användas vid 

enkätundersökningar av attityder. 

 

5.2 Urval 

Urvalet gjordes på Röda Korsets Högskola där registrerade sjuksköterskestudenter i 

grundutbildningens sista termin (termin 6) valdes ut. Urvalet gjordes efter en icke-

slumpmässig princip kallad bekvämlighetsurval, vilket Polit och Beck (2010) menar är 

en lämplig urvalsmetod när en specifik grupp undersöks. Eftersom 

sjuksköterskestudenterna i termin 6 snart var färdigutbildade var det troligt att de hade 

en uppfattning om hur de ser på sig själva i sin professionella yrkesroll än de 

sjuksköterskestudenterna som går i lägre terminer. Urvalet av respondenter motiverades 

också med att de hade störst erfarenhet av möten med patienter och därmed situationer 

som kan uppstå i mötet med dessa. Förhoppningsvis har de även haft längst tid på sig 

att reflektera kring sina attityder. 

 

5.3 Datainsamlingsmetod 

Enkäten pilottestades på en testgrupp som bestod av ett tiotal sjuksköterskestudenter 

studerande i lägre terminer på Röda Korsets högskola. Personerna i testgruppen fick 

efter ifyllandet av enkäten lämna synpunkter och invändningar på enkätens utformning 

och tydlighet. Åsikterna togs i beaktande och några revideringar gjordes för att göra 

materialet så lättförståeligt som möjligt. Detta tillvägagångssätt styrks av Ejlertsson 

(2005). 

 

Inför utlämnandet av den slutgiltiga enkäten kontaktades de utvalda respondenternas 

kursansvariga lärare och informerades om studien och dess syfte. Därefter diskuterades 

lämpliga tillfällen att besöka respondenterna under deras föreläsningar för att kunna 

dela ut enkäten. 
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Respondenterna kontaktades personligen via mejl innan enkäten delades ut. I mejlet 

informerades studenterna om syftet med undersökningen och när utdelningen av 

enkäterna skulle ske, detta för att ge respondenterna en chans att hinna fundera över sitt 

eventuella medverkande. Vid utdelningen fick respondenterna en kortfattad muntlig 

information om studiens syfte och hur de skulle förhålla sig till en enkät som 

undersöker attityder. I enkäten beskrevs definitioner på begreppen sexualitet och 

sexuell hälsa. Respondenterna delgavs även skriftlig information via det följebrev som 

bifogades enkäten (se bilaga 2). Detta för att i enlighet med Olsson och Sörensen 

(2007) tydliggöra motivet och syftet med undersökningen. I linje med Ejvegårds (1996) 

beskrivning av följebrevsförfattande innehöll det även en underrättelse om informerat 

samtycke och etiska aspekter. Enkäten delades ut vid två olika tillfällen, i samband med 

två föreläsningar. Vid det första tillfället fanns studiens författare på plats under tiden 

respondenterna fick fylla i formuläret. Vid det andra tillfället fick resterande delen av 

respondenterna chansen att fylla i enkäten under dagen och lämna in den i samband 

med föreläsningens slut. 

 

Studiens enkät var riktad till en specifik grupp. Fördelen med en gruppenkät är enligt 

Ejlertsson (2005) att svarsfrekvensen ofta är hög vid en sådan distributionsform. Vid 

första insamlingstillfället lämnades 36 enkäter ut och samtliga samlades in ifyllda. 

Enkäten tog mellan fem och tio minuter att fylla i. Vid det andra tillfället delades 38 

enkäter ut och respondenterna gavs möjlighet att fylla i enkäten under rasten. Den 

samlades därefter in av kursansvarig lärare. 29 ifyllda enkäter återficks under detta 

tillfälle. Totalt delades således 74 enkäter ut till sjuksköterskestudenterna. Efter 

föreläsningarnas slut samlades totalt 65 enkäter in, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 

89 %. Det externa bortfallet var nio enkäter som inte återlämnades. Av de 65 besvarade 

enkäterna hade fyra respondenter ej svarat på alla påståendena. Dessa interna bortfall 

exkluderades vid sammanställningen av resultatet på de påståenden som inte var 

besvarade, vilket styrks av Olsson och Sörensens (2007) beskrivning av olika 

bortfallstyper.  

 

5.4 Dataanalys 

Analys av insamlad data infogades i ett Microsoft Excel-dokument där varje 

respondents svar registrerades under respektive påstående. Enligt Polit och Beck 
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(2010) gör överföring av data till en tabell resultatet överskådligt och hanterbart. 

Sedan sammanställdes resultatet i en frekvenstabell i Microsoft Word. Typvärdet 

framgick tydligt och ett aritmetiskt medelvärde presenterades i tabellen vilket Bryman 

(2011) menar ökar tydligheten i materialbearbetningen.  

 

Med hjälp av frekvenstabellen räknades procenten ut på respektive fråga för att se hur 

svarsfrekvensen var fördelad och underlätta analys av materialet. I löpande text 

presenterades endast tabellerna och svarsfrekvensen i antal, för att ge en tydligare bild 

av svarsfrekvensen. Svarsskalan dikotomiserades 1-3 och 4-6 vilken har 

färgmarkerats med grått eller vitt fält för att åskådliggöra om 

sjuksköterskestudenterna instämde helt på påståendena eller inte alls, en metod som 

tidigare SABS studier använt sig av (Magnan, Reynolds & Galvin, 2005; Saunamäki, 

Andersson & Engström, 2010). Vidare undersöktes manuellt de frågor som hade ett 

samband sinsemellan. Genom att undersöka endast hur de respondenter som skattat 

lågt eller högt på ett påstående, också svarat på ett annat påstående kunde attityderna 

undersökas ytterligare. 

 

Efter noggrann genomläsning av alla enkätens påståenden lyftes av författarna 

gemensamma grupperingar som mynnade sedan ut i fem rubriker. Grupperingarna 

utgick ifrån vad varje påstående handlade om, vilket var Trygghet och självsäkerhet, 

Föreställningar om patienters uppfattningar, Sjuksköterskans ansvar, Betydelsen av 

att prata om sexualitet och sexuell hälsa och Utbildningen. Dessa blev sedan rubriker 

vars syfte var att underlätta och tydliggöra presentationen av resultatet. Resultatet 

presenterades under rubrikerna i löpande text tillsammans med tabellerna. Ur svaren 

kunde förutsättningar och barriärer för samtal om sexualitet och sexuell hälsa utläsas, 

vilket också redovisats i tidigare SABS studier (Reynolds & Magnan, 2005; Magnan 

& Norris, 2008). 
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6 ETISKA ASPEKTER 

Deltagandet i undersökningen var frivilligt och anonymt, respondenterna kunde när 

som helst avbryta sin medverkan utan påföljder. Samtycke till deltagande i 

undersökningen gavs vid inlämnande av enkäten. Materialet har hanterats konfidentiellt 

och med respekt för respondenterna. Enkätsvaren kan ej härledas till de deltagande 

individerna i resultatredovisningen.  

 

Olsson och Sörensen (2007)  menar att en etisk aspekt att reflektera över är om vissa 

individer tycker att ämnet känns obekvämt. För att undvika onödig genans underströks 

att det inte handlar om sjuksköterskestudenternas egen sexualitet utan en generell 

attityd kring samtal om sexualitet inom deras verksamhetsförlagda utbildning. 

Förhoppningen var att ämnet då skulle kännas avdramatiserat. 
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7 RESULTAT 

Resultatet har sammanställts under rubriker som sammanfattar de gemensamma 

grupperingarna av frågorna, se bilaga 3-4. Resultatet redovisas i löpande text 

tillsammans med tabellerna med de numrerade påståendena i enkäten redovisade under 

respektive gruppering. Förutsättningar och barriärer inför samtal om sexualitet och 

sexuell hälsa har lyfts fram ur resultatet.  

 

7.1 Attityder kring trygghet och självsäkerhet 

Sjuksköterskestudenterna/respondenterna gavs fyra påståenden som berörde deras 

upplevda trygghet och självsäkerhet. 

 

Resultatet visade något spridda svar då respondenterna tillfrågades om det kändes 

obekvämt att prata med patienter om deras sexuella problem. 39 av 65 (69 %) har dock 

svarat att de inte känner sig obekväma i sådana situationer, vilket visar på 

förutsättningar för samtal om sexualitet och sexuell hälsa hos sjuksköterskestudenterna. 

Vidare ansåg sjuksköterskestudenterna att de inte kände sig mer bekväma än sina 

kolleger eller kurskamrater, när det gällde att prata om sexualitet med sina patienter 

(n=50). Detta kan ställas i relation till påståendet ovan, och visa på förtroende inför 

kollegornas/kurskamraternas förutsättningar att prata om sexualitet med patienter (se 

tabell 1).  

 

Tabell 1. Sjuksköterskestudenternas uppfattningar om hur bekväma de känner sig att prata med patienter 

om sexuella problem. 

 

 

 

N=65 1 

Instämmer 

inte alls 

2 3 4 5 6  

Instämmer 

helt 

Medel-

värde 

3. Det känns obekvämt för mig 
att prata om sexuella problem 
med mina patienter. 

10 17 12 14 7 5 3,09 

4.  Jag känner mig mer bekväm 
att prata om sexualitet med 
mina patienter, än flertalet av 
mina kollegor/kurskamrater. 

19 23 8 7 5 3 2,46 
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Resultatet visade även på positiva attityder vad det gäller påstående nio ”Sexualfrågor 

är för privata för att diskutera med patienter.”  31 sjuksköterskestudenter instämde inte 

alls med påståendet och 60 stycken svarade på nedre delen av skalan. Däremot svarade 

39 av 65 sjuksköterskestudenter att de inte kände sig självsäkra i sin förmåga att ta upp 

patienters sexuella bekymmer (se tabell 2). Att inte känna sig självsäker i sin förmåga 

att adressera sexuella problem hos patienten kan identifieras som en barriär hos 

sjuksköterskestudenterna.  

 

Tabell 2. Sjuksköterskestudenternas attityder till att ta upp sexualfrågor med patienter. 

 

 

7.2 Föreställningar om patientens uppfattningar 

Fyra frågor rörde attityder kring hur respondenterna trodde att patienten uppfattade 

samtal om sexualitet och sexuell hälsa. 

 

Av de 65 sjuksköterskestudenterna ansåg 49 att patienter som vårdas på sjukhus inte är 

för sjuka för att vara intresserade av sexualfrågor. 46 av 64 sjuksköterskestudenter 

tyckte inte heller att sexualitet endast bör diskuteras om det tas upp av patienten själv 

men 55 av 63 sjuksköterskestudenter trodde inte att patienter förväntar sig att 

sjuksköterskan skall fråga om deras sexuella bekymmer. Även om de två första 

resultaten tyder på förutsättningar för samtal om sexualitet och sexuell hälsa hos 

sjuksköterskestudenterna kan det tredje (påstående 12) bli en barriär för 

sjuksköterskestudenterna i framtida möten med patienter. Dessutom pekade resultatet 

på att sjuksköterskestudenternas uppfattning var att patienterna tycker att sexualfrågor 

är för privata för att diskutera (n=40). Detta skapar ytterligare barriärer i mötet med 

patienten (se tabell 3).  

 

N=65 1 

Instämmer 

inte alls 

2 3 4 5 6  

Instämmer 

helt 

Medel

-värde 

9. Sexualfrågor är för privata 
för att diskutera med 
patienter. 

31 19 10 4 1 0 1,85 

8. Jag är självsäker i min 
förmåga att ta upp patienters 
sexuella bekymmer. 

5 17 17 14 6 6 3,26 
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Tabell 3. Sjuksköterskestudenternas föreställningar om patientens uppfattningar om att prata om 

sexualitet och sexuell hälsa. 

*Ett bortfall 

 

7.3 Attityder kring sjuksköterskans ansvar 

50 av 63 sjuksköterskestudenter tyckte att det var sjuksköterskans ansvar gentemot 

patienten, att öppna upp för möjligheten att prata om sexuella problem. 51 

sjuksköterskestudenter svarade även att de inte hänvisar patienten till läkaren när det 

gällde sexuellt relaterade frågor (se tabell 4).  

 

Tabell 4. Sjuksköterskans ansvar. 

 

 

Av resultatet framgick att 60 av 65 sjuksköterskestudenter (92%) inte tycker att 

sexualfrågor är för privata för att diskutera med patienter men 36 stycken av de 60 

(60%) trodde att patienter tycker att det är för privat att diskutera sexuella bekymmer. 

N=65 1  

Instämmer 

inte alls 

2 3 4 5 6 

Instämmer 

helt 

Medel

-värde 

5. De flesta av patienterna 
som vårdas på sjukhus är för 
sjuka för att vara intresserade 
av sexualfrågor. 

16 15 18 9 6 1 2,65 

11. Sexualitet bör endast 
diskuteras om det tas upp av 
patienten själv. * 

11 20 15 10 6 2 2,78 

12.  Patienter förväntar sig att 
sjuksköterskan skall fråga om 
deras sexuella bekymmer. ** 

15 26 14 6 2 0 2,27 

15. Min uppfattning är att 
patienter tycker att det är för 
privat att diskutera sexuella 
bekymmer. 

3 7 15 23 12 5 3,75 

N=64 1  

Instämmer 

inte alls 

2 3 4 5 6 

Instämmer 

helt 

Medel

-värde 

10. Att öppna upp för 
möjligheten att prata om 
sexuella problem är 
sjuksköterskans ansvar 
gentemot patienten. * 

1 4 9 16 18 16 4,47 

7. När patienter frågar mig om 
sexuellt relaterade frågor, 
råder jag dem att diskutera 
detta med sin läkare. * 

22 16 13 10 1 2 2,34 
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Vidare ansåg 50 av 64 sjuksköterskestudenter (78%) att det är sjuksköterskans ansvar 

att öppna upp för samtal om sexuella problem med patienten. Men av de 50 svarade 

endast 15 stycken (30%) att de under sin VFU hade öppnat upp för dessa samtal.  

 

7.4 Betydelsen av att prata om sexualitet och sexuell hälsa 

Resultatet visar sjuksköterskestudenternas attityder kring hur viktigt det är att diskutera 

sexualitet och sexuell hälsa med patienter.  

 

Totalt 42 respondenter tyckte inte att samtal om sexualitet var viktigt för patientens 

tillfrisknande. 39 av 65 sjuksköterskestudenter skattade lågt på påståendet att de tar sig 

tid att diskutera sexuella problem med sina patienter, det vill säga att de inte tar sig tid 

för sådana samtal. Endast fem sjuksköterskestudenter instämmer helt med påståendet 

(se tabell 5). 

 

Tabell 5. Vikten av att diskutera sexualitet och sexuella problem. 

* Ett bortfall 

 

På påståendet ”det är viktigt att öppna upp för frågor om sexuell hälsa oavsett vilken 

avdelning patienten är inlagd på” valde 39 av sjuksköterskestudenterna svarsalternativ 

1-3, vilket tyder på att de tog ett visst avstånd från påståendet. Däremot svarade 46 

respondenter att de inte tyckte att samtal om sexuell hälsa endast var aktuellt på 

gynekologisk- urologisk- eller obstetrisk avdelning (se tabell 6). 

 

 

 

 

 

 

N=65 1 

Instämmer 

inte alls 

2 3 4 5 6  

Instämmer 

helt 

Medel

-värde 

1. Att diskutera sexualitet är 
viktigt för patientens 
tillfrisknande. * 

4 16 22 14 4 4 3,16 

6. Jag tar mig tid att 
diskutera sexuella problem 
med mina patienter. 

14 14 11 10 11 5 3,08 
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Tabell 6. Att öppna upp för samtal om sexuell hälsa beroende på vilken avdelning patienten är inlagd på. 

 

39 stycken skattade lågt på påståendet om de inkluderar frågor om sexuell hälsa i 

anamnesen (se tabell 7). 

 

Tabell 7. Sjuksköterskestudenternas attityder till att inkludera sexuell hälsa i anamnesen. 

 

 

7.5  Upplevd beredskap 

Sjuksköterskestudenternas upplevda beredskap, och deras tidigare erfarenheter av att 

samtala om sexualitet och sexuell hälsa undersöktes i tre påståenden (2,17, 18). Ett av 

dem behandlade förståelsen för hur sjukdomar och behandlingar påverkar patienters 

sexualitet, det andra handlade om tidigare erfarenheter. Det sista undersökte om 

utbildningen förberett dem inför samtal om sexuell hälsa. 

 

Resultatet visade att respondenterna anser att de har förståelse för hur sjukdomar- och 

behandlingar påverkar patientens sexualitet. En majoritet (n=54) instämde med 

påståendet. Resultatet visade även att en stor andel av sjuksköterskestudenterna (n=46) 

inte hade öppnat upp för samtal kring sexuell hälsa under sin VFU-period. Endast fem 

av sjuksköterskestudenterna instämde helt med påståendet (se tabell 8).  

N=64 

 

1 

Instämmer 

inte alls 

2 3 4 5 6 

Instämmer 

helt 

Medel

-värde 

13. Jag anser att det är viktigt 
att öppna upp för frågor om 
sexuell hälsa, oavsett vilken 
avdelning patienten är 
inskriven på. * 

9 9 21 7 10 7 3,34 

14. Jag tycker att det är viktigt 
att öppna upp för frågor om 
patientens sexuella hälsa 
enbart om han/hon är inlagd 
på en 
gynekologisk/urologisk/obste
trik avdelning. * 

25 10 11 10 5 3 2,52 

N=65 1 

Instämmer 

inte alls 

2 3 4 5 6 

Instämmer 

helt 

Medel

-värde 

16. Vid inskrivningssamtal 
inkluderar jag frågor om 
patientens sexuella hälsa i 
anamnesen. 

11 17 11 13 7 6 3,09 
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Tabell 8. Sjuksköterskestudenterans förståelse för hur sjukdomar och behandlingar påverkar sexualitet 

och erfarenheter av dessa samtal. 

 

En majoritet av sjuksköterskestuderandena (n=59) ansåg att de under sin utbildning inte 

blivit förberedda inför att samtala om sexuell hälsa med patienter. Ingen av 

respondenterna hade svarat svarsalternativ 5-6 (att de instämde helt med påståendet att 

de kände sig förberedda av utbildningen). Resultatet pekar således på en brist inom 

utbildningen på detta område (se tabell 9). 

 

Tabell 9. Sjuksköterskestudenternas upplevelse av hur utbildningen förberett dem inför samtal om sexuell 

hälsa med patienter. 

 

 

Resultatet visade att av de 39 sjuksköterskestudenter av 65 (60%) som svarade att de 

inte känner sig självsäkra i sin förmåga att ta upp sexuella bekymmer med patienter 

svarade 35 stycken av de 39 (90%) att de inte heller tycker att utbildningen bidragit 

med förberedelser inför sådana samtal. Vidare undersöktes hur de respondenter som 

menar att de har förståelse för hur sjukdomar och behandlingar påverkar patienters 

sexualitet förhåller sig till utbildningen. 53 av 65 respondenter (82%) menade att de 

hade förståelse för sjukdomars och behandlingars påverkan på sexualitet men 47 av de 

53 (89%) ansåg inte att utbildningen förberett dem inför att prata om sexuell hälsa med 

patienter. 

N=65 1 

Instämmer 

inte alls 

2 3 4 5 6 

Instämmer 

helt 

Medel

-värde 

2.  Jag har förståelse för hur 
mina patienters sjukdomar 
och behandlingar kan 
påverka deras sexualitet. 

1 2 8 13 25 16 4,65 

17. Jag har under min 
verksamhetsförlagda 
utbildning (VFU) öppnat upp 
för samtal kring sexuell hälsa 
med patienter. 

25 14 7 7 7 5 2,57 

N=65 1  

Instämmer 

inte alls 

2 3 4 5 6  

Instämmer 

helt 

Medel

-värde 

18. Jag känner att 
sjuksköterskeutbildningen 
förberett mig inför att prata 
med patienter om deras 
sexuella hälsa. 

28 24 7 6 0 0 1,86 
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8 DISKUSSION 

 

8.1 Metoddiskussion 

En styrka i studien är att det validerade enkätformuläret i studien har tidigare använts i 

studier för att undersöka både sjuksköterskestudenters och sjuksköterskors attityder till 

samtal kring sexualitet och sexuell hälsa. Metoden som användes passade därför 

studiens syfte, som var att undersöka respondenternas attityder. Ett alternativ hade 

kunnat vara en intervjubaserad studie. En kvalitativ ansats hade troligen resulterat i en 

mer djupgående undersökning av sjuksköterskestudenters attityder. Möjligen hade en 

sådan studie avslöjat bakomliggande orsaker till de funna attityderna, då frågor för att 

identifiera normer, värderingar och strukturer hade kunnat inkluderas. Dock hade 

endast ett fåtal sjuksköterskestudenters attityder kunnat undersökas, då intervjuer tar 

längre tid och resulterar i mer material att analysera per informant. Trots 

intervjustudiers många fördelar valdes en kvantitativ ansats, eftersom ämnet är relativt 

outforskat i svensk kontext och enkätstudier ger en mer generell uppfattning om en 

större populations attityder, än vad som är möjligt vid en intervjustudie (Polit & Beck, 

2010).  

 

Julien, Thom och Kline (2010) diskuterar i sin studie som också utgick från SABS, 

att sexualitet kan uppfattas som ett känsligt ämne och därför ge upphov till socialt 

bias. De menar att vissa respondenter kan uppleva ämnet för genant för att diskutera 

med främlingar och därför svara antingen som de tror att andra skulle svara, enligt 

samhällsnormen, eller helt avstå från att delta i studien. Med detta i åtanke 

eftersträvades i enkäten att tydliggöra att det var generella attityder kring samtal om 

sexualitet och sexuell hälsa som skulle undersökas och inte studenternas egen 

sexualitet, med förhoppningen att sjuksköterskestudenterna inte skulle känna att 

ämnet var för känsligt. Ejlertsson (2005) skriver att det generellt finns en tendens till 

att överdriva positiva attityder och värderingar i enkäter. Istället för att svara som 

respondenten tycker, svarar respondenten det som denne tror är socialt önskvärt. 

Dock visade resultatet av pilotstudien som gjordes av Reynolds och Magnan (2005) i 

samband med validering av SABS att sjuksköterskorna svarade uppriktigt och inte 

gav svar de trodde var önskvärda.  
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Det finns också en möjlighet att respondenten kan bli påverkad från en institution 

eller organisation, beroende på var undersökningen äger rum (Ejlertsson, 2005). På så 

sätt påverkar den rådande samhällsnormen indirekt svaren på frågorna. Därmed kan 

en risk finnas att respondenterna i denna studie skattade påståendena efter sina 

föreställningar om hur samhället ser på sjuksköterskans roll och ett upplevt krav på 

hur de borde svara. Med ett större urval och i en annan kontext hade attityderna kanske 

sett annorlunda ut. Att alla studenter studerar vid samma högskola kan avspeglas i 

resultatet. Möjligheten att studenterna sökt sig till samma utbildning på grund av 

liknande värderingar kan inte uteslutas. Det är också möjligt att 

sjuksköterskestudenterna blivit färgade av högskolans värdegrund under utbildningens 

gång. 

 

En svaghet i studien kan vara att den undersökta gruppen bestod av 65 individer och 

kan därför anses för liten för att vara representativ för sjuksköterskestudenter i 

allmänhet. Resultat från studier gjorda på en mindre population kan enligt Bryman 

(2011) vara svåra att generalisera till större populationer. Resultaten i denna studie kan 

därför tolkas som exklusiva för den specifika gruppen. Dock menar Ejvegård (1996) att 

en svarsfrekvens på över 80 procent talar för en viss reliabilitet och en sådan 

undersökning är värd att analysera vidare. Eftersom resultatet i denna studie också 

överensstämde med resultaten från liknande studier som använt samma mätinstrument, 

anser författarna att denna studies resultat ändå är generaliserbart trots lågt antal 

deltagare. Studien skulle kunna inspirera till liknande studier på andra 

sjuksköterskeutbildningar för att se om attityderna och den upplevda beredskapen 

upplevs på samma sätt. Förhoppningen med denna studie var att beskriva om rådande 

attityder och upplevd beredskap angående detta ämne. 

 

Vid den första utdelningen av enkäterna erhölls en svarsfrekvens på 100 %, vid den 

andra utdelningen resulterade i 9 externa bortfall, vilka var enkäter som ej lämnades 

tillbaka. Det är möjligt att det påverkade svarsfrekvensen att författarna inte fanns 

närvarande andra gången, då respondenter kan ha glömt att lämna in eller inte tagit sig 

tid att fylla i enkäten. Möjligen kan resultatet ha påverkats av att de respondenter som 

fyllde i enkäten vid det andra tillfället fick längre betänketid.  
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Ejlertsson (2005) diskuterar fördelar och nackdelar med udda och jämnt antal 

svarsalternativ. En fördel med udda svarsalternativ är att respondenten ges 

möjligheten att svara helt neutralt på påståendet. Däremot tvingar en svarsskala med 

jämnt antal svarsalternativ respondenten till ett ställningstagande, vilket var till fördel 

vid sammanställning av resultaten i denna studie eftersom det då går att urskilja 

attityderna tydligare. Vissa av resultaten i denna studie analyserades efter en 

dikotomisering av svarsskalan delad mellan svarsalternativ 1-3 och 4-6, för att 

undersöka hur många som höll med respektive inte höll med om påståendet. Detta 

stöds av tidigare SABS-studier (Magnan et al., 2005; Saunamäki et al., 2010).                                                       

 

En annan svaghet kan vara att enkäter med den typ av likertskala som användes i 

denna studie endast har de yttersta svarsalternativen definierade i ord. Det blir då 

respondenterna som var för sig tolkar vad de olika siffrorna på skalan innebär, vilket 

kan skilja sig från hur studieförfattarna tolkar skalan. Fördelen med den valda skalan 

är dock att respondenterna slipper tolka fler utskrivna svarsalternativ, eftersom ord 

och begrepp också kan tolkas olika av respondenterna. (Bryman, 2011). De 

påståenden där svarsalternativen i mitten var överrepresenterade utmanade tolkningen 

av resultatet, då det var svårt att dra slutsatser.                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

8.2 Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att undersöka sjuksköterskestudenters attityder till samtal kring 

sexualitet och sexuell hälsa med patienter. Resultatet visade på ett flertal barriärer men 

också förutsättningar hos sjuksköterskestudenterna angående samtal om dessa ämnen.  

 

8.2.1 Barriärer 

Vissa av attityderna som identifierades ur resultatet kan ses som barriärer hos 

sjuksköterskestudenterna, dessa barriärer kan försvåra mötet med patienten vad det 

gäller samtal om sexualitet och sexuell hälsa. 

 

8.2.1.1 Föreställningar om patientens uppfattningar 

Den största barriären som identifierades ur resultatet var att sjuksköterskestudenterna 

inte trodde att patienten förväntade sig att sjuksköterskan skall fråga om sexuella 
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bekymmer. Föreställningen om att patienter inte förväntar sig frågor om deras sexuella 

hälsa kan innebära ett hinder för sjuksköterskorna att öppna upp för samtal om 

sexualfrågor. Detta fynd stämmer överens med tidigare studiers resultat (Julien et al., 

2010; Kong, Wu & Loke, 2009; Magnan & Norris, 2006; Magnan & Reynolds, 2006; 

Magnan et al., 2005). Varför sjuksköterskorna står bakom en sådan uppfattning 

diskuteras i flera av studierna. Julien et al. lyfter fram att en stark korrelation finns 

mellan sjuksköterskornas attityder till sexualitet och deras praktiska yrkesutövande vad 

det gäller frågor kring detta. En möjlig förklaring till attityden kan vara att 

sjuksköterskorna undermedvetet, genom att undvika dessa samtal med patienter 

skyddar både patienten och sig själv från att närma sig ett ämne som socialt sett 

uppfattas som känsligt (Magnan & Reynolds; Magnan, Reynolds & Galvin). Magnan, 

Reynolds och Galvin diskuterar vidare att om sjuksköterskan anser att relationen till 

patienten är baserad på tillit och bör främja välmående, skulle det gå emot den rådande 

normen att ta upp ämnen som besvärar antingen patienten eller sjuksköterskan. Detta 

styrker resultatet i denna studie där majoriteten av sjuksköterskestudenterna trodde att 

patienten tyckte att sexualfrågor var för privata för att diskutera. I en kinesisk studie 

gick de medverkande sjuksköterskestudenterna ännu längre i sin uppfattning och 

befarade att patienterna skulle bli generade eller reagera med att uppvisa ett motstånd 

om de blev tillfrågade om deras sexualitet eller sexuella bekymmer (Kong et al.).  

  

Patienterna i Lemieux et al. (2004) studie saknade samtal om sexualitet i vårdmötet. 

Southard och Keller (2009) beskriver även i sin studie som också utgår ifrån ett 

patientperspektiv att patienterna hade önskat att sjuksköterskorna frågat dem om deras 

sexualitet. Vidare framkom att patienterna gärna hade känt att det var accepterat att 

ställa frågor rörande sexuell hälsa till sjuksköterska. Dessa två studier styrker fyndet i 

denna studie, att sjuksköterskestudenternas uppfattning att patienter inte förväntar sig 

att sjuksköterskor skall fråga om sexuella problem. Inte heller 

sjuksköterskestudenternas föreställningar om att patienter tycker att det är för privat att 

diskutera sexualfrågor bekräftas hos Southard och Keller där patienterna snarare känt 

sig hindrade att ta upp dessa frågor av vårdpersonalen. Lemieux et al. studie visade 

även att patienterna menade att en holistisk omvårdnad bör inkludera tillfällen att 

diskutera sjukdomars påverkan på sexualitet och sexualliv. Sjuksköterskestudenternas 

attityder tyder därför på att de undviker dessa föreställningar för att undvika att ta upp 

samtal om sexuella problem med patienter. Magnan och Reynolds (2006) diskuterar att 
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detta skulle kunna bero på dissonansen mellan sjuksköterskans uppfattning om sin 

yrkesroll och vad de gör i den praktiska verkligheten. Genom att undvika 

föreställningen att patienten inte förväntar sig att de ska fråga om sexuella bekymmer 

minskar de glappet mellan idén om sjuksköterskan och praktiken. Dessa fynd kan också 

sättas i relation till Brattberg och Hulters (2010) resonemang kring vikten av att 

sjuksköterskan inbjuder till dessa samtal. Patienten förstår då, oavsett om denne vill 

svara eller inte att det är tillåtet att ta upp frågor om sexualitet och sexuell hälsa. Att 

utmana denna föreställning hos sjuksköterskestudenterna skulle kunna bidra till en mer 

tillmötesgående patientkontakt. 

 

8.2.1.2 Betydelsen av att prata om sexualitet och sexuell hälsa 

Ytterligare en barriär som framkom av resultatet var att drygt hälften av 

sjuksköterskestudenterna svarade att de inte tog sig tid att diskutera sexuella problem 

med patienter. Detta resultat stöds av Magnan och Norris (2006) studie på 

sjuksköterskestudenter, och bekräftas ytterligare av andra studier (Magnan & Reynolds, 

2006; Saunamäki et al., 2010). En majoritet av sjuksköterskorna i Magnan et al. (2005) 

studie ansåg att det var sjuksköterskans ansvar att öppna upp för samtal om sexuell 

hälsa med patienten, men att bara en tredjedel tog sig tid att göra det. Överlag angav 

sjuksköterskestudenterna i denna studie att de inte kände sig särskilt obekväma att 

diskutera sexuella problem med patienter. Till skillnad från sjuksköterskorna i Magnan 

och Reynolds studie som upplevde ett visst obehag inför att diskutera dessa frågor med 

patienterna. 

 

8.2.1.3 Attityder kring självsäkerhet och trygghet 

Drygt hälften av sjuksköterskestudenterna i denna studie kände sig inte självsäkra i sin 

förmåga att ta upp patienters sexuella bekymmer. Detta stämmer överens med resultatet 

från Saunamäki et al. (2010) studie. Resultatet visade också att av de 

sjuksköterskestudenter som svarade att de inte känner sig självsäkra i sin förmåga att 

ta upp sexuella bekymmer med patienter, svarade majoriteten att de inte ansåg att 

utbildningen bidragit med förberedelser inför sådana samtal. För att 

sjuksköterskestudenterna ska kunna stärka sin förmåga behöver de känna att 

utbildningen skapar förutsättningar för detta. Julien et al. (2010) föreslår en 

utbildningsplan som utgår ifrån sjuksköterskors sätt att kommunicera samt utvecklar 
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strategier för att minska barriärerna inför att utföra sexualhälsobedömningar. Magnan 

et al. (2005) har också i sin studie kommit fram till att utbildningsprogram behövs för 

att utveckla självsäkerhet och trygghet vad det gäller frågor om patienters sexualitet. 

 

8.2.2 Förutsättningar  

Några av sjuksköterskestudenternas attityder identifierades som förutsättningar inför 

samtal om sexualitet och sexuell hälsa med patienter.  

 

8.2.2.1 Förståelse för hur sjukdomar och behandlingar påverkar sexualiteten 

En stor andel av sjuksköterskestudenterna ansåg sig ha förståelse för hur sjukdomar 

och behandlingar påverkar patientens sexualitet. Resultatet visar samstämmighet med 

flera andra studier (Magnan et al., 2005; Saunamäki et al., 2010). Detta visar att 

sjuksköterskestudenternas attityder till deras egen förvärvade kännedom kring hur 

sjukdomar och behandling påverkar sexualitet, men inte om deras redskap för att 

prata om ämnet med patienterna. Resultatet visade att flertalet sjuksköterskestudenter 

sa sig ha förståelsen, men de flesta av dessa tyckte inte att utbildningen hade förberett 

dem inför att prata om sexuell hälsa med patienter. Detta kan tolkas som att 

sjuksköterskestudentera upplevde att utbildningen givit dem en övergripande kunskap 

kring sexualitet, men bristfälliga förberedelser för hur de kan samtala med patienter 

rörande sexualitet och sexuell hälsa. Sjuksköterskestudenter får sällan tillfälle att 

reflektera över sina egna attityder i utbildningen, även om de får utbildning i hur 

sexualitet och sexuell hälsa påverkar patienter ur ett holistiskt omvårdnadsperspektiv 

menar Odey (2009). Kong et al. (2009) identifierar också en diskrepans mellan teori 

och praktik inom sjuksköterskeutbildningen i sin studie. 

 

8.2.2.2 Att prata om det privata 

Resultatet från denna studie visade att sjuksköterskestudenter inte tyckte att sexualitet 

är för privat för att diskutera med patienter. I studien av Julien et al. (2010) visades att 

sjuksköterskor hänvisade dessa samtal till läkaren, trots att de menade att det inte var 

för privat att diskutera, vilket skiljer sig från fynden i denna studie. Denna studie visar 

snarare på en förutsättning hos sjuksköterskestudenterna då det gäller samtal om 
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sexualitet och sexuell hälsa med patienten. Deras skattade attityder visar att de inte 

undviker dessa samtal genom att hänvisa till läkaren.  

 

Resultatet i denna studie visade att sjuksköterskestudenterna inte kände sig obekväma 

då det gällde att prata om sexualitet och sexuella hälsa med patienter. Detta 

överensstämmer med Saunamäki et al. (2010) studie. Dock framkom motsatt resultat i 

en studie av Kong et al. (2009) där en majoritet av de tillfrågade kinesiska 

sjuksköterskestudenterna kände sig obekväma att diskutera sexuellt relaterade problem. 

Möjligen kan denna skillnad bero på kulturella olikheter, då det svenska samhället 

under senare delen av1900-talet strävat mot att utveckla en öppen och tolerant 

sexualpolitik (Bäckman, 2010). I Kina finns fortfarande ett uttalat stigma kring 

sexualitet och sexualfrågor (Watts, 2004). Dock visade resultatet i vår studie en 

motsägelsefull bild av attityderna kring att prata om sexualitet med patienter. 

Exempelvis tyckte de flesta (60 av 65) sjuksköterskestudenter inte att sexualfrågor var 

för privata att diskutera med patienter, men drygt hälften av dessa (36 av 60) var av 

åsikten att patienter tyckte att det var för privat att diskutera sexuella bekymmer. 

Kanske kan det bero på utgångsläge, sjuksköterskestudenterna har inga problem att 

diskutera andras sexuella bekymmer men föreställer sig att patienten tycker att det är 

för privat att diskutera dennes egna. Det asymmetriska maktförhållandet mellan 

sjuksköterska och patient bidrar till att en positiv attityd är än viktigare hos 

sjuksköterskan i mötet med patienten, enligt Kristoffersen et al. (2005). 

 

8.2.2.3 Diskrepansen mellan idén om sjuksköterskerollen och sjuksköterskan i 

praktiken  

Resultatet i denna studie visade att flertalet av sjuksköterskestudenterna ansåg att det 

är sjuksköterskans ansvar att öppna upp för samtal om sexuella problem med 

patienten. Men av dessa svarade endast 15 stycken att de under sin VFU hade tagit 

upp detta ämne med patienten. Sjuksköterskestudenterna hade således övervägande 

positiva attityder till att samtal kring sexualitet och sexuell hälsa ingår i 

sjuksköterskans ansvar, vilket överensstämmer med tidigare studiers resultat (Kong 

et. al., 2009; Magnan & Norris, 2006; Magnan et. al., 2005; Saunamäki et. al., 2010). 

Denna studie visade dock att sjuksköterskestudenterna samtidigt upplevde att deras 

utbildning var bristfällig då det gällde att förbereda dem inför att föra samtal med 
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patienter om sexualitet och sexuell hälsa. Detta kan möjligen förklara det låga antalet 

som angav att de tagit upp dessa ämnen med patienter under sin VFU. Resultatet kan 

även förstås som att de medverkande sjuksköterskestudenterna kräver mer av sin 

utbildning för att kunna känna sig förberedda att föra dessa samtal. Kong et al. 

diskuterar att förutsättningarna för att sjuksköterskestudenterna ska känna sig redo för 

denna del av sjuksköterskerollen är att de känner sig självsäkra och upplever ett stöd 

inom detta specifika område. 

 

8.3 Slutsatser 

Enligt denna studie kände sig sjuksköterskestudenterna inte tillräckligt förberedda att 

diskutera sexuell hälsa med patienter genom den teoretiska utbildning de fått. 

Sjuksköterskeutbildningen behöver fokusera på att dekonstruera de barriärer som 

framkommit i denna studie, likväl som den behöver utveckla sjuksköterskestudenternas 

självsäkerhet i att ta upp frågor kring sexualitet och sexuell hälsa. Den identifierade 

föreställningen att patienter tycker att dessa frågor är för privata för att diskutera och 

idén om att de inte heller förväntar sig att sjuksköterskan skall fråga om sexuella 

problem behöver utmanas. 

 

Kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor belyser det holistiska 

omvårdnadsperspektivet som ett viktigt element i relationen mellan sjuksköterska och 

patient. Sjuksköterskeutbildningarna bör därför rimligen sträva efter att ge studenterna 

det breda perspektiv som krävs för att utöva holistisk omvårdnad. Utbildningen borde 

även handhålla redskap och möjliggöra studenternas utveckling inom samtal om 

sexualitet och sexuell hälsa med patienter, så att framtidens sjuksköterskor känner sig 

redo att möta patienten och alla dennes omvårdnadsbehov. 

 

8.4 Klinisk betydelse 

Många sjukdomar och behandlingar kan påverka patientens sexualitet. För att 

praktisera en holistisk omvårdnad, är det av största vikt att dagens och framtidens 

sjuksköterskor både har kunskap om detta och känner sig förberedda inför samtal om 

sexualitet och sexuell hälsa med patienter.  
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8.5 Förslag på vidare forskning/utveckling 

Vidare forskning behövs för att närmare undersöka sjuksköterskestudenters- och 

sjuksköterskors barriärer för att samtala om sexualitet och sexuell hälsa med 

patienter. Finns det fler (eller kanske andra) barriärer när det gäller att möta olika 

specifika patientgrupper? Studier med kvalitativ ansats skulle kunna ge en djupare 

förståelse kring orsakerna och mekanismerna som bidrar till attityder kring samtal om 

sexualitet och sexuell hälsa. Intervjustudier eller fokusgrupper skulle kunna bidra till 

en mer fördjupad kunskap inom ämnet. Patienters attityder kring att prata om 

sexualitet och sexuell hälsa är också ett viktigt ämne för vidare studier. Vidare 

forskning behövs även för att undersöka huruvida uppfattningen att patienter inte 

förväntar sig frågor om deras sexuella hälsa stämmer eller inte. Intressant vore också 

att mer djupgående undersöka hur attityder kring att prata om sexualitet och sexuell 

hälsa ser ut i den kliniska verksamheten. Studier av det slaget gjorda i en svensk 

kontext är få. Intervjustudier som undersöker vad sjuksköterskestudenter anser saknas 

i deras utbildning när det gäller samtal om sexualitet och sexuell hälsa skulle kunna 

bidra till att sjuksköterskeutbildningen kan utvecklas i detta avseende.  
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Bilaga 1 
Att prata om sexualitet och 
sexuell hälsa 
En enkätundersökning om sjuksköterskestudenters 
attityder till, och upplevd beredskap inför att prata om 
sexualitet och sexuell hälsa med patienter. 
 
Sexual Attitudes and Beliefs Survey [SABS] den svenska översättningen 
är gjord för denna studie, med sju tilläggsfrågor. 
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Defenitioner enligt WHO (2006) 

 

Sexualitet innefattar frågor som har med kön, genus, sexuell läggning, erotik, njutning, 

intimitet och reproduktion att göra (WHO, 2006).  

Sexuell hälsa definieras som ett tillstånd av fysisk, psykisk, känslomässig och socialt 

välbefinnande i relation till ens sexualitet. Det innefattar mer än endast avsaknad av 

sjukdom eller funktionsnedsättning.  Sexuell hälsa innebär ett liv utan diskriminering, 

tvång eller våld (WHO, 2006).  

 

Del I – SABS 

 
Enkäten undersöker attityder, därför är det viktig att Du svarar på påståendena så som 

Du föreställer dig att Du skulle förhålla Dig till dem. Syftet är alltså inte att Du ska 

besvara frågorna efter Dina egna erfarenheter.  

 

Påståendena besvaras genom att ringa in en siffra mellan 1 och 6, där 1 är ”instämmer 

inte alls” och 6 är ”instämmer helt”.  

 

 

1. Att diskutera sexualitet är viktigt för patientens tillfrisknande.  

Instämmer                                      Instämmer 

inte alls               1               2               3               4               5               6                helt 

 

 

2. Jag har förståelse för hur mina patienters sjukdomar och behandlingar kan påverka 

deras sexualitet. 

Instämmer                                                        Instämmer 

inte alls               1               2               3               4               5               6                helt 

 

 

3. Det känns obekvämt för mig att prata om sexuella problem med mina patienter. 

Instämmer                                      Instämmer 

inte alls               1               2               3               4               5               6                helt 
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4. Jag känner mig mer bekväm att prata om sexualitet med mina patienter, än flertalet 

av mina kollegor/kurskamrater. 

Instämmer                                      Instämmer 

inte alls               1               2               3               4               5               6                helt 

 

 

5. De flesta av patienterna som vårdas på sjukhus är för sjuka för att vara intresserade 

av sexual frågor. 

Instämmer                                       Instämmer 

inte alls               1               2               3               4               5               6                helt 

 

 

6. Jag tar mig tid att diskutera sexuella problem med mina patienter. 

Instämmer                                       Instämmer 

inte alls               1               2               3               4               5               6                helt 

 

 

7. När patienter frågar mig om sexuellt relaterade frågor, råder jag dem att diskutera 

detta med sin läkare. 

Instämmer                                        Instämmer 

inte alls               1               2               3               4               5               6                helt 

 

 

8. Jag är självsäker i min förmåga att ta upp patienters sexuella bekymmer. 

Instämmer                                      Instämmer 

inte alls               1               2               3               4               5               6                helt 

 

 

 

9. Sexual frågor är för privata för att diskutera med patienter. 

Instämmer                                      Instämmer 

inte alls               1               2               3               4               5               6                helt 
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10. Att öppna upp för möjligheten att prata om sexuella problem är sjuksköterskans 

ansvar gentemot patienten.  

Instämmer                                      Instämmer 

inte alls               1               2               3               4               5               6                helt 

 

 

11. Sexualitet bör endast diskuteras om det tas upp av patienten själv. 

Instämmer                                       Instämmer 

inte alls               1               2               3               4               5               6                helt 

 

 

12. Patienter förväntar sig att sjuksköterskan skall fråga om deras sexuella bekymmer. 

Instämmer                                       Instämmer 

inte alls               1               2               3               4               5               6                helt 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

Del II - Tilläggsfrågor: 

 

13. Jag anser att det är viktigt att öppna upp för frågor om sexuell hälsa, oavsett vilken 

avdelning patienten är inskriven på. 

Instämmer                                      Instämmer 

inte alls               1               2               3               4               5               6                helt 

 

 

14. Jag tycker att det är viktigt att öppna upp för frågor om patientens sexuella hälsa 

enbart om han/hon är inlagd på en gynekologisk/urologisk/obstetrik avdelning. 

Instämmer                                      Instämmer 

inte alls               1               2               3               4               5               6                helt 
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15. Min uppfattning är att patienter tycker att det är för privat att diskutera sexuella 

bekymmer. 

Instämmer                                      Instämmer 

inte alls               1               2               3               4               5               6                helt 

 

 

16. Vid inskrivningssamtal inkluderar jag frågor om patientens sexuella hälsa i 

anamnesen. 

Instämmer                                       Instämmer 

inte alls               1               2               3               4               5               6                helt 

 

 

17. Jag har under min verksamhetsförlagda utbildning (VFU) öppnat upp för samtal 

kring sexuell hälsa med patienter. 

Instämmer                                       Instämmer 

inte alls               1               2               3               4               5               6                helt 

 

 

18. Jag känner att sjuksköterskeutbildningen förberett mig inför att prata med patienter 

om deras sexuella hälsa. 

Instämmer                                      Instämmer 

inte alls               1               2               3               4               5               6                helt 

 

 

19.  Ålder: ______________ 

 

 

Egna kommentarer: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________ 
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                 Bilaga 2 

 

Hej! 

Vi är två studenter från HK09 som nu skriver vår C-uppsats med syftet att undersöka 

sjuksköterskestudenters attityder till, och upplevd beredskap inför samtal kring 

sexualitet och sexuell hälsa med patienter. Därför behöver vi Din hjälp för att 

genomföra vår enkätstudie. 

Din medverkan är helt frivillig och enkäten är anonym. Vi garanterar att materialet 

kommer att behandlas med respekt och enbart användas i studiens syfte. Datan kommer 

att hanteras konfidentiellt och enligt etiska regler. 

Enkäten uppskattas ta cirka 10-15 minuter att fylla i. 

Enkäten består av två delar där första delen är ett validerat frågeformulär efter 

översättning av den engelska enkäten; Sexual Attitudes and Beliefs Survey [SABS]
1
. 

Andra delen består av frågor som vi kompletterat med för att kunna besvara vårt syfte, 

samt möjlighet att lämna egna kommentarer. 

 

 

Har du några frågor angående studien tveka inte att kontakta oss: 

Andrea Rindström e-post: anrihk09@rkh.se 

Karin Beck-Friis e-post: kabehk09@rkh.se 

 

 

 

 

 

 

Tack för Din medverkan! 

 

                                                 

1  K.E  Reynolds och M.A Magnan 2005 

mailto:anrihk09@rkh.se
mailto:kabehk09@rkh.se
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Bilaga 3 

SABS 
Fråga / Svar (antal): 

*Ett bortfall  
**Två bortfall 

1 

Instämmer 
inte alls 

2 

okokok
oik 

3 

hkhkhij
kh 

4 

ljljljljljljl
jl 

5 

okokok
oo 

6 

Instämmer 
helt 

Medel-
värde 

1. Att diskutera sexualitet är 
viktigt för patientens 
tillfrisknande. * 

4 16 22 14 4 4 3,16 

2.  Jag har förståelse för hur 
mina patienters sjukdomar 
och behandlingar kan 
påverka deras sexualitet. 

1 2 8 13 25 16 4,65 

3. Det känns obekvämt för 
mig att prata om sexuella 
problem med mina patienter. 

10 17 12 14 7 5 3,09 

4.  Jag känner mig mer 
bekväm att prata om 
sexualitet med mina 
patienter, än flertalet av 
mina kollegor/kurskamrater. 

19 23 8 7 5 3 2,46 

5. De flesta av patienterna 
som vårdas på sjukhus är för 
sjuka för att vara 
intresserade av sexualfrågor. 

16 15 18 9 6 1 2,65 

6. Jag tar mig tid att 
diskutera sexuella problem 
med mina patienter. 

14 14 11 10 11 5 3,08 

7. När patienter frågar mig 
om sexuellt relaterade 
frågor, råder jag dem att 
diskutera detta med sin 
läkare. * 

22 16 13 10 1 2 2,34 

8. Jag är självsäker i min 
förmåga att ta upp patienters 
sexuella bekymmer. 

5 17 17 14 6 6 3,26 

9. Sexualfrågor är för privata 
för att diskutera med 
patienter. 

31 19 10 4 1 0 1,85 

10. Att öppna upp för 
möjligheten att prata om 
sexuella problem är 
sjuksköterskans ansvar 
gentemot patienten. * 

1 4 9 16 18 16 4,47 

11. Sexualitet bör endast 
diskuteras om det tas upp av 
patienten själv. * 

11 20 15 10 6 2 2,78 

12.  Patienter förväntar sig 
att sjuksköterskan skall fråga 
om deras sexuella 
bekymmer. ** 

15 26 14 6 2 0 2,27 
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Bilaga 4 

 

Tillägg 

Fråga/Svar: 

*Ett bortfall 

1 

Instämmer 
inte alls 

2 

ojojojooj 

3 

hohohho 

4 

jojojojoj
o 

5 

okokok
o 

6 

Instämmer 
helt 

Medel-
värde 

13. Jag anser att det är viktigt att 
öppna upp för frågor om sexuell 
hälsa, oavsett vilken avdelning 
patienten är inskriven på. * 

9 9 21 7 10 7 3,34 

14. Jag tycker att det är viktigt att 
öppna upp för frågor om patientens 
sexuella hälsa enbart om han/hon är 
inlagd på en 
gynekologisk/urologisk/obstetrik 
avdelning. * 

25 10 11 10 5 3 2,52 

15. Min uppfattning är att patienter 
tycker att det är för privat att 
diskutera sexuella bekymmer. 

3 7 15 23 12 5 3,75 

16. Vid inskrivningssamtal 
inkluderar jag frågor om patientens 
sexuella hälsa i anamnesen. 

11 17 11 13 7 6 3,09 

17. Jag har under min 
verksamhetsförlagda utbildning 
(VFU) öppnat upp för samtal kring 
sexuell hälsa med patienter. 

25 14 7 7 7 5 2,57 

18. Jag känner att 
sjuksköterskeutbildningen förberett 
mig inför att prata med patienter om 
deras sexuella hälsa. 

28 24 7 6 0 0 1,86 


