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Relationen mellan sexuell hälsa och  

bassjälvkänsla bland unga vuxna 
 

Martina Bjurling 

 

Inom området för främjande av sexuell hälsa finns en övertygelse om att 

självkänsla fungerar som en psykologisk immunisering mot ohälsa. 

Fortfarande kvarstår dock frågetecken kring såväl självkänsla, sexuell 

hälsa och sambandet mellan dessa. Syftet med denna studie var att 

utveckla ett mätinstrument för sexuell hälsa samt att klargöra huruvida 

det finns ett samband mellan sexuell hälsa och bassjälvkänsla bland unga 

vuxna. En enkätundersökning genomfördes på 75 högskolestudenter i 

åldrarna 18 till 30. Resultatet visade att det fanns ett starkt positivt 

samband mellan sexuell hälsa och bassjälvkänsla. Studien visade även 

att män hade högre sexuell hälsa än kvinnor och att desto oftare 

deltagarna hade sexuellt umgänge desto högre sexuell hälsa hade de.  

 

Key words: sexual health, basic self-esteem, sexuality.  

 

 

Inledning 
 

De senaste tio åren har fokus på människors sexuella beteenden, kunskaper och attityder ökat 

väsentligt, trots det har få representativa undersökningar inom området för sexuell hälsa 

genomförts. Sexuell hälsa är ett begrepp som inom forskning idag används på ett självklart 

sätt, som om innebörden av begreppet skulle vara uppenbar. Sanningen är att begreppet inte 

på något sätt används och förstås enhetligt. I vissa undersökningar läggs fokus på sjukdom 

såsom HIV och könssjukdomar (bl. a. Paul, Dip, Dyson, Pitts, Mitchell & Smith, 2006, Trent, 

Millstein, & Ellen, 2006), andra definierar sexuell hälsa bredare genom att innefatta 

dimensioner av välbefinnande och livskvalitet (bl. a. World Health Organization (WHO), 

2002), samtidigt som vissa menar att sexuell hälsa uppnås genom sexuell avhållsamhet fram 

till äktenskapet (Sandfort & Ehrardt, 2004). Under de senaste tre årtiondena har försök gjorts 

att skapa en enhetlig förståelse av termen sexuell hälsa, fortfarande är dock begreppet under 

diskussion och kommer troligen i framtiden som i det förflutna att reflektera de rådande 

samhällsnormerna. I en metaanalys gjord av Edwards och Coleman (2004) granskades 150 

artiklar som alla förde en diskussion kring definitionen av sexuell hälsa, bland dessa artiklar 

fann författarna flera olika definitioner av begreppet. Enligt Edwards och Coleman har 

definitionen av begreppet sexuell hälsa utvecklats från uppfattningen att sexuell hälsa innebär 

möjlighet till reproduktivitet, till att sexuell hälsa är mer än frånvaron av sjukdom och fysiska 

nedsättningar. Trots förekommandet av olika definitioner, utmärker den senaste utvecklingen 

inbegripandet av mental hälsa, ansvarstagande och betydelsen av mänskliga rättigheter 

(Edwards & Coleman, 2004).  

     Försök att definiera sexuell hälsa har genom alla tider varit starkt influerade av 

definitionen av hälsa i allmänhet, eftersom dessa är starkt sammanlänkade. ”Ett tillstånd av 

fullständig fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande, inte bara frånvaro av sjukdom” är 

definitionen av hälsa som WHO utvecklade 1946 och som fortfarande inte reviderats. 

Definitioner av sexualitet varierar mindre och är mindre omdiskuterade. Kortfattat kan 

sexualitet definieras som ”Företeelser som sammanhänger med könsliv eller könsdrift” 
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(Egidius, 2002). Utifrån definitionerna av hälsa och sexualitet bildades 2002 den senaste 

begreppsbestämningen av sexuell hälsa.  

 
 ”Sexuell hälsa är ett tillstånd av fysiskt, emotionellt, mentalt, och 

socialt välbefinnande relaterat till sexualitet, det är inte endast 

frånvaro av sjukdom, dysfunktion eller svaghet. Sexuell hälsa kräver 

ett positivt och respektfullt närmande till sexualitet och sexuella 

relationer, liksom till möjligheten att få njutbara och säkra sexuella 

erfarenheter, fria från förtryck, diskriminering och våld. För att 

sexuell hälsa ska uppnås och behållas, måste människors sexuella 

rättigheter respekteras, skyddas och uppfyllas” (WHO, 2002). 

 

Sexuell hälsa kan, i enlighet med WHO:s definition, i praktiken exemplifieras genom att 

känna sig trygg i sin sexualitet, att andra respekterar ens sexualitet, att man inte känner sig 

tvingad till sexuella erfarenheter samt att man skyddar sig mot sexuellt överförbara 

sjukdomar.  

     WHO:s definition av sexuell hälsa är bredare än många tidigare definitioner, den innefattar 

inte endast fysisk och/eller mental hälsa utan inkluderar även en social struktur. WHO menar 

att sexualitet är ett socialt fenomen som inte går att förklara i endast biologiska termer, risken 

med att använda medicinska termer är att det bidrar till skapandet av normalt kontra onormalt 

(Sandfort & Ehrhardt, 2004).  

 

Betydelsen av sexuell hälsa 
 

     Ökad sexuell hälsa har utvecklats till en prioritetsfråga i dagens samhälle, framförallt på 

grund av att sexualiteten är en viktig del av människors hälsa. Det förefaller finnas ett 

samband mellan sexuell aktivitet och hälsa. Bland män och kvinnor i Laumann, Gagnon, 

Michael, och Michaels (1994) studie konstateras att, bland dem som inte haft någon sexuell 

partner de senaste tolv månaderna var det 6 % som ansåg sig vara vid dålig hälsa, jämfört med 

endast 2 % av hela populationen. Denna undersökning bidrog till slutsatsen att det finns ett 

samband mellan sexuell aktivitet och lycka. Även i andra studier har sexuella problem 

påvisats orsaka minskad livskvalitet, låg fysisk tillfredställelse och minskad känsla av lycka 

(Jonler et al., 1995). Den positiva effekten av sexuell hälsa är inte begränsad till ungdomar 

utan sträcker sig genom hela livet. Hela 94% av deltagarna i en undersökning genomförd på 

människor i olika åldrar, ansåg att sexuell tillfredställelse gav högre livskvalitet (Marwick, 

1999). Att sexuellt beteende har stor inverkan på människors hälsa gör att förklaringar till, 

och konsekvenser av, sexuellt beteende återstår att vara en prioritetsfråga (Ethier et al., 2006). 

     Idag befinner vi oss vid en kritisk tidpunkt i historien och har en unik möjlighet att 

utveckla globala, nationella och samhälleliga strategier för att främja den sexuella hälsan. 

Denna utsikt har skapats tack vare det faktum att världen upplever en ny sexuell revolution 

och stor fokus på folkhälsan. Samtidigt som möjligheterna att främja den sexuella hälsan ökar, 

står vi inför ett otal och rikt skiftande sexuellt relaterade dilemman. Problem som till exempel 

sexuella trakasserier, diskriminering, könssjukdomar samt våldtäkter, skapar en enorm börda 

för samhället (Coleman, 2002).  

     I Storbritannien utfördes ”The National Survey of Sexual Attitudes and Lifestyles”. 

Studien genomfördes på män och kvinnor i åldrarna 16 till 44 år, vid ett första tillfälle 1990 

och vid ett andra tillfälle 1999. Sammanfattningsvis visar resultaten en relativt stabil grad av 

sexuell aktivitet och en mindre ökning i säkrare sexuellt beteende bland unga människor. 

Fortfarande är det dock ett stort antal unga kvinnor och män som inte använder skydd vid 

sexuella erfarenheter (Wellings, Nanchahal, & Macdowall, 2001). En liknande studie 

genomfördes 2006 i Australien, där en ökning av kunskap kring könssjukdomar och 
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användandet av kondom påvisades. Trots denna ökning är dock kunskaperna fortfarande låga. 

Resultaten från dessa studier är sammantaget både uppmuntrande och utmanande för dem 

som är engagerade i unga människors sexuella hälsa (Paul et al., 2006). 

     För att kunna göra framsteg i försöken att lösa de sexuellt relaterade problemen måste 

begreppet sexuell hälsa fortsätta att utvecklas i takt med framtida händelser som kommer att 

forma världen vi lever i. En enhetlig definition av begreppet sexuell hälsa är en viktig 

byggsten i jakten på ökad sexuell hälsa i samhället. Nästa steg för forskningen är att finna ett 

enhetligt mätinstrument för att kunna svara på frågan om vilka faktorer som främjar den 

sexuella hälsan (Edwards & Coleman, 2004). Trots att kunskapen om riskfaktorer och 

skyddande faktorer för sexuell hälsa ökat, är det tydligt att mer forskning behövs (Coleman, 

2002). 

 

 

Självkänsla som hälsofrämjande egenskap 
 

     Inom området för utbildning och främjande av hälsa finns det bland många en övertygelse 

om att hög självkänsla är en faktor som är skyddande mot inblandning i hälsoriskbeteenden 

som till exempel rökning, alkohol, droger och sexuellt risktagande (McGee & Williams, 

2000). Antagandet om självkänslans skyddande effekt bygger på en ”mottaglighetsmodell” 

som föreslår att, framförallt ungdomar, med låg självkänsla involveras i hälsoriskbeteenden 

för att de är mer mottagliga för negativa influenser från den sociala omgivningen än 

ungdomar med hög självkänsla (Colquhoun, 1997). På detta sätt kan man se självkänsla som 

en typ av psykologisk immunisering mot inblandning i hälsoriskbeteenden (McGee & 

Williams, 2000). Detta synsätt får stöd av flera tidigare undersökningar, bland annat 

Rosenberg och Rosenberg (1978) som påvisade ett samband mellan självkänsla och 

kriminalitet. Kaplan (1975) som konstaterade ett samband mellan självkänsla och avvikande 

beteende. Lowery et al. (2005) genomförde en studie som visade att människor med dålig 

självkänsla motionerar mindre.  

     På grund av detta antagande om att självkänsla fungerar som en skyddande faktor mot 

diverse riskbeteenden arbetar sexualupplysare och experter inom hälsa aktivt för att höja 

ungdomars självkänsla. Bland annat finns att läsa på Statens Folkhälsoinstituts hemsida, att 

för att förebygga hälsorisker förknippade med sexuellt beteende ska individens självkänsla 

stärkas (Forsberg, 2005). 

 

 

Begreppet självkänsla 
 

Trots den utbredda uppfattningen att självkänsla fungerar som en hälsofrämjande egenskap är 

forskning som stödjer antagandet om självkänsla som en skyddande faktor inkonsekvent, 

inom akademiska kretsar står föreställningen inför ständig debatt och osamstämmighet. 

Frågor kvarstår således inte bara kring begreppet sexuell hälsa utan även kring dimensioner av 

självkänsla. Egenskapens stabilitet, dess operationalisering, mätinstrument och användning 

inom hälsofrämjande är fortfarande under diskussion (Goodson, Budi & Dunsmore, 2006). 

      Av de frågor som kvarstår kring självkänsla är den kanske mest omdebatterade den om 

självkänsla ska ses som en stabil egenskap eller ett varierande tillstånd. Vissa menar att 

självkänsla är något globalt som innefattas av det generella värdet man ger sig själv. Andra 

anser att självkänsla är domänspecifikt, det vill säga att självkänslan kan vara olika hög 

gällande olika delar av självet. Det underliggande antagandet i de flesta undersökningar är att 

självkänsla är något föränderligt eftersom designen ofta syftar till att förbättra självkänsla. 

Trots detta är den vanligaste formen av självkänsla, som studeras i undersökningar, den 
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globala självkänslan som anses vara en stabil form av självkänsla. De osamstämmigheter som 

ovan nämnts har stor innebörd för forskningen. Variationen beträffande definition, 

dimensioner och stabilitet har resulterat i ett otal tillgängliga mätinstrument för självkänsla, 

vilket gör att befintlig data är svår att jämföra. Bland de artiklar som publicerats från början 

av 1980-talet fram till 2006, används 200 olika instrument för att mäta självkänsla, även om få 

av dem dominerat. Dessa begränsningar, förenat med kontinuerlig avsaknad av validitets- och 

reliabilitetstestning ger en otydlig bild av kunskapen inom detta område (Goodson, et al., 

2006).  

      Det mest använda mätinstrumentet för självkänsla ”Global self-esteem scale” som 

utformades av Rosenberg (1965). Global självkänsla avspeglar flera faktorer såsom 

människors känslomässiga tillstånd, deras specifika självuppfattning, och sättet de uttrycker 

denna självuppfattning på. Området för personlighetsforskning är särskilt känsligt för att olika 

former av psykologiska försvarsmekanismer påverkar svaren som undersökningsdeltagarna 

ger. En sådan benägenhet är till exempel den narcissistiska tendensen att skydda sin 

självuppfattning genom att kategoriskt strunta i att besvara frågor som antyder negativa 

personlighetsdrag. Vidare påverkas även instrument som mäter självkänsla av fenomenet 

social önskvärdhet, som kan definieras som tendensen att anpassa sina svar till socialt 

accepterade normer. Den globala skalan för självkänsla använder sig av mycket direkta 

påståenden angående självuppfattning och kan därför vara särskilt känslig för sådana 

tendenser (Forsman, 1993). En annan svaghet med instrument som mäter självkänsla är att de 

i många fall saknar teoretisk bas för vad som utgör självkänsla. Påståendena utgörs ofta av 

generellt positiva saker som till exempel kompetens och goda familjerelationer. Frågan är om 

dessa komponenter är en teoretisk del av självkänslan eller om de snarare bör ses som 

bidragande faktorer eller konsekvenser av självkänsla (Johnson, 1998).  

 

 

Bassjälvkänsla 
 

Ovan beskrivs variationer kring begreppet självkänsla som förekommer i litteraturen, denna 

undersökning kommer dock utgå från följande definition ”Den graden av värde, uppskattning, 

respekt och kärlek som en individ hyser för sig själv som en människa i denna värld”. Denna 

definition beskriver begreppet bassjälvkänsla som är skapat av Forsman och Johnson (1996). 

Forsman och Johnson (1996) menar att det finns två sätt på vilken en hög självkänsla kan 

uppnås, passivt respektive aktivt. De ser människan dels som en aktiv agent som förvärvar sin 

självkänsla genom kompetens och andras uppskattning, denna del av självkänslan väljer de att 

kalla för förvärvad självkänsla. Den självkänsla som uppnås via en reaktiv väg är en 

självkänsla som ges av andra i form av kärlek, social feedback och ett ovillkorligt 

accepterande av personen. Det är en självkänsla som grundläggs redan tidigt under barndom 

och som sedan förstärks under uppväxtens gång. Forsman och Johnson anser att självkänslan i 

det här avseendet utgör en grundläggande del av personligheten och kallar denna del av 

självkänslan för bassjälvkänsla. I denna undersökning valdes att endast fokusera på 

bassjälvkänsla, då tidigare undersökningar har visat att akademisk självkänsla som kan liknas 

vid förvärvad självkänsla inte har någon relevans för sexuella beteenden (McGee R, & 

Williams S. 2000). Den teoretiska utgångspunkten för bassjälvkänslan har sina rötter i 

psykodynamisk och humanistisk/existentiell tradition och utgår från objektrelationsteorins 

införlivande av goda och onda objekt i en person under barndomen. Utgående från Kernbergs 

(1975), Kleins (1948) och Kohuts (1971) psykodynamiska teorier menar Forsman och 

Johnson att vid ett framgångsrikt införlivande av objekt kommer det goda att dominera över 

det onda och resultatet blir då en hög självkänsla 
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     Begreppet bassjälvkänsla kan ses som en annan infallsvinkel på begreppet självkänsla och 

dess mätinstrument representeras av skalan för bassjälvkänsla, skapad av Forsman och 

Johnson 1996. Denna skala skapades främst i syfte att uppnå ett mätinstrument för självkänsla 

som inte refererar till färdighet, kompetens, familjerelationer eller andras bedömningar. 

Påståendena hänförs istället till attityder som ses som ett resultat av lyckad bearbetning av 

sexualitet och aggressivitet, såsom öppna, varma välkomnande relationer till andra och en 

känsla av integritet och självsäkerhet. Dessa egenskaper ses som grundläggande element av 

självkänslan och är baserade på positiva känslomässiga erfarenheter under en tidig fas av 

utvecklingen (Johnson, 1998). 

     Skalan för bassjälvkänsla innefattar till skillnad från Rosenbergs mätinstrument mer 

indirekta påståenden, med syfte att fånga en individs mer omedvetna uppfattning av sig själv. 

Andra aspekter av självet såsom självförtroende och kompetens, som bör distanseras från 

begreppet självkänsla, ses som mer situationsbundna och förvärvade senare i livet av 

individens eget agerande och strävande. Resultat har visat att bassjälvkänsla är mer stabilt än 

globalsjälvkänsla och att globalsjälvkänsla är mer influerad över tid av positiva och negativa 

erfarenheter (Johnson, 1998).  

     Då definitionen av begreppet sexuell hälsa influeras av definitionen av hälsa i allmänhet är 

det även relevant för denna studie att redovisa eventuellt samband mellan hälsa och 

bassjälvkänsla. Någon forskning som undersökt sambandet mellan just bassjälvkänsla och 

WHO:s benämning av hälsa finns inte att tillgå. Som beskrivs i avsnittet Självkänsla som 

hälsofrämjande egenskap har dock tidigare forskning visat att självkänsla korrelerar med 

hälsa genom att fungera som en skyddande faktor mot inblandning i hälsoriskbeteenden. 

Begreppet självkänsla har dokumenterats som att vara en viktig faktor även gällande 

utvecklandet och underhållandet av god mentalhälsa (bl.a. MacInnes, 2006, Wu & Yang, 

2006). Rosenberg (1978) menar att de flesta kliniker ser hög självkänsla som välgörande för 

den mentalahälsan samt att hög självkänsla leder till minskad ångest och depression.  

 

 

Tidigare forskning om relationen mellan sexuellt beteende och självkänsla 
 

     Goodson, et al. genomförde 2006 en systematisk granskning av tidigare empirisk forskning 

som undersökt sambandet mellan självkänsla och sexuellt beteende i syfte att klargöra den 

otydliga bilden av relationen mellan dessa. 38 undersökningar valdes ut efter kriterierna: (a) 

publicerad och ”peer-reviewed” i en engelskspråkig tidskrift, (b) empiriskt undersökt 

relationen mellan självkänsla och ungdomars sexuella beteende och (c) publicerad mellan 

januari 1980 och december 2004. För att mäta undersökningarnas metodologiska kvalitet 

skapades poängskalan MQS. Resultatet visade att alla studier utom en använt sig av 

kvantitativ metod. De flesta undersökningarna innefattade ett stort urval >300 deltagare och 

använde sig av bekvämlighetsurval. Vanligast var självrapporterande undersökningar som 

använt sig av Rosenbergs (1965) mätinstrument för självkänsla och som grundar sig på data 

insamlat vid ett tillfälle. Att stor del av litteraturen kring området baseras på tvärsnitts 

undersökningar, snarare än longitudinella undersökningar, gör att det är svårt att klargöra 

möjliga kausala samband mellan variablerna. Att förändringar över tid inte kan urskiljas leder 

till att det inte går att fastställa huruvida självkänsla leder till sexuell hälsa eller tvärtom. 

Gällande variabeln självkänsla var det endast 18% av studierna som rapporterade 

validitetstestning. Angående relationen mellan självkänsla och sexuellt beteende var det 60% 

av undersökningarna som inte fann något statistiskt signifikant samband mellan variablerna. 

26% indikerade ett negativt samband medan 14% fann ett positivt samband. Resultatet visade 

även på en koppling mellan hög metodologisk kvalitet (MQS) och iakttagelser av inget 
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samband eller positivt samband, de undersökningar som visade på negativt samband hade ett 

lägre MQS.  

     En av få longitudinella undersökningar som genomförts visade att tidig initiering av sex 

bland tjejer, och en historia av riskpartner är relaterat till låg självkänsla, vilket vid andra 

mättillfället sex månader senare predicerade ökat antal oskyddade sexuella erfarenheter. 

Samma undersökning visade dock inget samband mellan självkänsla och antal sexuellt 

överförbara sjukdomar eller antal partners (Ethier et al., 2006). Även McGee och Williams 

(2000) genomförde en studie för att undersöka relationen mellan självkänsla och oskyddad 

sexuell aktivitet, denna studie påvisade dock till skillnad från Eithers et al. undersökning inget 

samband mellan dessa variabler. Rivas och Fernandez (1995) genomförde en studie för att 

undersöka relationen mellan värdering av hälsa, positivt hälsobeteende och självkänsla. 

Resultaten från denna studie visade att självkänsla korrelerade positivt med mental hälsa och 

negativt med riskbeteende. 

     Frågan Goodson et al. ställer sig efter genomförandet av granskningen av tidigare 

forskning kring ämnet är varför hälsofrämjande verksamhet och sexualundervisning fortsätter 

att lägga tonvikt vid förbättring av självkänsla trots motstridiga resultat. Kunskapen kring 

vilka faktorer som främjar den sexuella hälsan är uppenbart bristande, vilket gör strävan efter 

dessa faktorer viktig, då den sexuella hälsan har stor inverkan på den mentala hälsan. 

 

 

Syfte 
 

I studien inledning framkommer att frågetecken fortfarande kvarstår kring såväl självkänsla, 

sexuell hälsa och sambandet mellan dessa. Till en följd av detta finns många forskningsluckor 

att fylla. De största bristerna som påvisats i tidigare studier är användandet av mätinstrument 

för självkänsla som inte är validitets- och reliabilitetstestade, samt att ingen tidigare studie 

mäter sexuell hälsa utifrån definitionen av begreppet utan endast mäter olika former av 

sexuellt beteende. En tredje lucka i forskningen kring området är att större delar av 

forskningen är avgränsad till studiet av ungdomar. 

      De forskningsluckor som denna studie ämnar fylla är således framförallt metodologiska, i 

form av användning av ett validitets- och reliabilitetstestat mätinstrument för självkänsla samt 

ett försök att utveckla ett mätinstrument för sexuell hälsa. Undersökningens forskningsfråga 

är: Finns det ett samband mellan sexuell hälsa och bassjälvkänsla bland unga vuxna? Frågor 

som denna undersökning avgränsar sig från att besvara är huruvida självkänsla är en stabil 

egenskap eller inte. Eftersom studien avser att mäta ett eventuellt samband vid ett enstaka 

tillfälle ligger det utanför studiens område att ta hänsyn till om självkänsla är föränderligt. Av 

samma anledning uttalar sig studien inte om problematiken kring kausalitet, undersökningen 

fastställer endast huruvida ett samband förekommer, inte teorier kring orsak och verkan.   

 

 

Metod 

 

Deltagare 
 

Populationen för undersökningen var högskolestudenter i åldrarna 18 till 30. 90 enkäter 

delades ut till unga kvinnor och män i två olika klasser på en högskola i Sverige. Då bortfallet 

var över hälften kompletterades detta genom att lämna enkäter till vänners vänner, även de 

högskolestudenter. När även dessa enkäter samlats in bestod undersökningen av 79 deltagare, 

dock uteslöts fyra respondenter på grund av att deras ålder översteg 30 år och att de därmed 
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inte ingick i populationen. Det slutliga urvalet bestod av 48 kvinnor och 27 män i åldrarna 18 

till 30 med en medelålder på 24,5 år. 

 

 

Material 
 

För att besvara studiens renodlat kvantitativa frågeställning användes en enkätundersökning. 

Enkäten bestod av tre delar, den första delen innefattade bakgrundsfrågor, den andra delen 

mätte sexuell hälsa och den tredje delen bassjälvkänsla. De bakgrundsfrågor som ställdes i 

början av enkäten innefattades av kön, ålder, civilstånd, sexualdebut, antal sexpartners samt 

hur ofta respondenten hade sexuellt umgänge. Dessa frågor ställdes för att kunna analysera 

huruvida de hade någon effekt på den sexuella hälsan och/eller självkänslan. 

För att mäta självkänsla användes ett validitets- och reliabilitetstestat mätinstrumentet som 

utvecklats av Forsman och Johnson (1996). Deras instrument skapades utifrån ett 

frågeformulär bestående av 525 påståenden. Formuläret innefattad påståenden från befintliga 

mätinstrument för självkänsla, bland annat från Rosenbergs (1965) mätinstrument, och även 

av nyskapade påståenden. Utifrån teoretiska grunder och analyser gjorda på frågeformuläret 

valdes ett antal påståenden ut som skapade ett mätinstrument som mäter självkänsla i form 

av bassjälvkänsla. Instrumentet finns i en fullständig version och en kortversion. 

Kortversionen som innehåller fjorton frågor valdes på grund av att ifyllandet av enkäten i 

annat fall blivit alltför tidskrävande.  

     Påståenden till den förkortade skalan valdes ut av Forsman och Johnson dels på basis av 

multiple R squared och dels på basis av högsta faktorladdningarna på olika faktorer. Exempel 

på påståenden är ”Känner mig positiv och optimistisk om livet i största allmänhet”, ”Jag 

känner mig trygg med mig själv” och ”Jag tycker ibland att jag är alldeles värdelös”. Dessa 

påståenden besvarades genom att respondenten fick ringa in det av svarsalternativen som bäst 

stämde in på hur de kände, på en 5-gradig skala där 1 stod för ”stämmer inte alls” och 5 för 

”stämmer precis”. Ett högt värde på skalan för självkänsla representerar hög självkänsla.  

     För att mäta sexuell hälsa har frågor utvecklats specifikt för denna undersökning. 

Anledningen till att inget befintligt mätinstrument använts är att inget lämpligt funnits. De 

mätinstrument som använts i tidigare studier är inte användbara av flera anledningar. För det 

första mäts i de flesta tidigare fall sexuellt riskbeteende och inte sexuell hälsa, för det andra är 

de flesta tidigare studier gjorda i USA eller Storbritannien och på grund av kulturella 

skillnader mellan Sverige och dessa länder gällande syn på sexualitet är dessa mätinstrument 

inte användbara (Either et al., 2006). 

     För att utveckla frågor som skulle ge ett mått på sexuell hälsa användes WHO:s definition 

av begreppet självkänsla som utgångspunkt. Definitionen delades in i tre övergripande 

områden: psykiskt/mentalt välbefinnande relaterat till sexualiteten, socialt välbefinnande 

relaterat till sexualiteten och fysiskt/kroppsligt välbefinnande relaterat till sexualiteten (se 

appendix). Med stöd från definitionen utformades sedan sex frågor inom varje övergripande 

område. Exempel på påståenden från vartdera området är ”Jag känner mig trygg i min 

sexualitet”, ”Jag har möjlighet till sexuell njutning med andra”, ”Jag har problem att bli 

upphetsad vid sex”. Baserat på att området för fysiskt/kroppslig välbefinnande relaterat till 

sexualiteten krävde olika påståenden för män och kvinnor, innehåller enkäten två påståenden 

som skiljer sig åt beroende på kön. Dessa påståenden kommer dock att behandlas som 

likvärdiga eftersom det är för studien relevant att skapa ett medelvärde på sexuell hälsa som 

gäller hela urvalet. För att göra enkäten så enhetlig som möjligt och på så sätt underlätta 

ifyllandet besvarades även dessa frågor med hjälp av en 5-gradig skala där 1 stod för 

”stämmer inte alls” och 5 för ”stämmer precis”. Nio av påståenden valdes att kodas omvänt 

för att det inte skulle vara uppenbart för respondenterna vilket alternativ som representerade 
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hög sexuell hälsa. I databearbetningen omvändes dessa påstående så att ett högt värde på 

skalan för sexuell hälsa representerade hög sexuell hälsa.  
 

Procedur 
 

Populationen valdes ut på grunderna att de flesta tidigare undersökningar innefattar ungdomar 

och att det därför fanns en lucka i forskningen som behövdes fyllas genom att undersöka 

sambandet mellan självkänsla och sexuell hälsa även på äldre människor. Ytterligare en 

motivering till populationsvalet var antagandet att unga vuxna har ett mer stabiliserat 

sexualliv och därför var mer lämpade att besvara de frågor som ingick i enkäten. Tidigare 

forskning inom området har framförallt mätt sexuellt beteende eller sexuellt riskbeteende och 

inte sexuell hälsa och därför kunnat använda sig av ungdomar. Sexuellt beteende i form av till 

exempel antal partners, tidpunkt för första sexuella erfarenheten och användandet av kondom 

är frågor som inte kräver att respondenten har ett sexualliv. Denna enkätundersökning 

innefattade dock frågor som lämpade sig bättre att besvaras av personer som hade mer sexuell 

erfarenhet och ett stadigare sexualliv och därför användes unga vuxna som respondenter.  

 

Populationens storlek gjorde att det inte fanns möjlighet att göra ett slumpmässigt urval, 

istället användes ett bekvämlighetsurval. Två olika klasser med studerande valdes ut på en 

högskola i Sverige. Då det inte fanns någon andledning att tro att studenternas studieämne 

skulle påverka resultatet togs ingen hänsyn till detta i urvalsprocessen. Lärarna i de berörda 

klasserna kontaktades, informerades om enkäten och gav sitt tillstånd till att enkäterna 

utlämnades under deras föreläsningar. Efter en kort muntlig beskrivning av undersökningens 

syfte, information om att deltagandet var konfidentiellt och frivilligt fick studenterna varsitt 

kuvert med enkäten i. Eftersom enkäten berör ett känsligt ämne fann studien det mer etiskt 

korrekt att deltagarna fick ta med sig enkäten hem och fylla i den i lugn och ro istället för i 

klassrummet. Enkäten inleddes med en beskrivning av författaren och ämnesområdet och 

följdes av den sex sidor långa enkäten som tog ungefär 10 minuter att fylla i. Vid nästa 

föreläsningstillfälle tog studenterna med sig de ifyllda enkäterna, som samlades in av läraren 

och förmedlades vidare till författaren av uppsatsen. Då inte lika många enkäter som 

förväntats besvarats valde studien att komplettera genom att dela ut enkäter till vänner som i 

sin tur delade ut dem till sina vänner. Anledningen till att studien inte valde att inkludera 

vänner i undersökningen var för att undvika risken att kunna identifiera deltagarna. Även 

dessa respondenter fick enkäten, med information på förstasidan, i ett kuvert och återlämnade 

den i samma stängda kuvert.  

 

 

Databearbetning 
 

Bearbetning av insamlad data genomfördes i statistikprogrammet SPSS. Analyser som 

utfördes var, homogenitetstest med hjälp av Cronbach´s Alpha, Pearson korrelationer och 

envägsvariansanalyser. Efter analyser med Cronbach´s Alpha valde studien att utesluta 7 av 

de ursprungliga 18 påståendena som mätte sexuell hälsa. Detta urval skedde genom en 

avvägning mellan statistiska och teoretiska skäl. Fyra påståenden uteslöts framförallt på 

teoretiska grunder. Påstående nummer 17 ”Mina erfarenheter är fria från våld” valdes bort 

baserat på att påståendet kan misstolkas på grund av felformulering. Den korrekta 

formuleringen borde vara ”Mina erfarenheter är fria från ofrivilligt våld”. Även påstående 

nummer 14 ”Jag använder skydd vid sexuella erfarenheter för att skydda mig mot 

könssjukdomar” uteslöts på grund av felformulering. Påståendet borde ha innehållit ordvalet 

”tillfälliga sexuella erfarenheter”. Eftersom 57,3 % av deltagarna vid undersökningstillfället 
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var i ett förhållande, kan förmodas att de av denna anledning inte använder skydd. Detta är 

dock inte ett tecken på sexuell ohälsa vilket gör resultatet missvisande. Påståendet användes 

dock för analys efter att alla deltagare som var i ett förhållande uteslutits. Påstående nummer 

23 ”Så vitt jag vet fungerar min reproduktionsförmåga som den ska” uteslöts på grund av att 

deltagarna i undersökningen var förhållandevis unga (18-30). Därmed kan antas att många av 

dem inte ännu var medvetna om eventuella reproduktionsnedsättningar, vilket gör även detta 

resultat missvisande. Påstående nummer 19 hade inte svarsalternativ från 1 till 5 utan var en 

öppen fråga. Svaren som erhölls på denna fråga var svåra att kategorisera och eftersom det 

därmed inte gick att räkna in dessa svar i medeltalet ströks även detta påstående. Övriga 

påståenden valdes bort med avsikt att höja Cronbach´s Alpha värdet. Det slutgiltiga indexet 

för sexuell hälsa bestod av 11 påståenden, en sammanställning av dessa ses i tabell 1.  

 

 

Resultat 
 

Homogenitetstest på de två skalorna som använts i denna undersökning visade ett Cronbach´s 

Alpha värde på .841 för skalan för självkänsla. Skalan för sexuell hälsa hade för män ett 

Cronbach´s Alpha värde på .707 och för kvinnor .827. Medelvärdena på båda skalorna var 

höga, skalan för sexuell hälsa hade ett medelvärde på 4,39 (1-5) och skalan för självkänsla 

hade ett medelvärde på 3,91 (1-5). Medelvärdena på de olika delområdena i skalan för sexuell 

hälsa skilde sig något åt, högst var medelvärdet för socialt välbefinnande relaterat till 

sexualiteten, 4,50. Den delen som mätte mentalt/psykiskt välbefinnande relaterat till 

sexualiteten hade ett medelvärde på 4,38, lägst medelvärde hade deltagarna på 

fysiskt/kroppsligt välbefinnande relaterat till sexualiteten, 4,27. 

     Studiens frågeställning, finns det ett samband mellan sexuell hälsa och självkänsla bland 

unga vuxna, testades genom att en Pearson korrelation utfördes, analysen visade ett starkt 

samband mellan sexuell hälsa och självkänsla (r=.577, N = 72, p<.01). Diagrammet nedan 

(Figur 1) visar en bild av relationen mellan sexuell hälsa och självkänsla, sambandet är 

positivt det vill säga de deltagare som hade hög självkänsla hade även hög sexuell hälsa och 

de deltagare som hade låg självkänsla hade även låg sexuell hälsa.  
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Figur 1. Sambandet mellan sexuell hälsa och självkänsla. 

 

För att testa vilka specifika påståenden i enkäten som korrelerade med självkänsla utfördes 

korrelationsanalyser dels för varje delområde i enkäten, fysiskt, mentalt och socialt, och dels 

för varje enskild fråga. Korrelationsanalyserna visade på signifikanta samband mellan 

samtliga delområden och bassjälvkänsla. Starkast samband påvisades mellan självkänsla och 

socialt välbefinnande relaterat till sexualiteten (r=.522, N=72, p<.01). Sambandet mellan 

självkänsla och mentalt/psykiskt välbefinnande relaterat till sexualiteten var något svagare 

(r=.477, N=70, p<.01). Svagast samband påvisades mellan självkänsla och fysiskt/kroppsligt 

välbefinnande relaterat till sexualiteten (r=.417, N=72, p<.01). 

     Nedan visas en tabell över hur varje enskilt påstående från det slutgiltiga mätinstrumentet 

korrelerade med självkänsla.  

 

Tabell 1.  

Pearsonkorrelationer mellan enskilda påståenden i skalan för sexuell   

hälsa och hela skalan för bassjälvkänsla samt medelvärden och   

standardavvikelser. 

 

Påstående 

 

Korrelation 

Påståenden gällande mental/psykisk sexuell hälsa: 

Jag känner mig trygg i min sexualitet  

 

r = .284 *  M=4,16  SD= ,91 

Jag har en positiv inställning till sex  r = .474 #  M=4,68  SD= ,55 

Sex gör mig känslomässigt nedstämd (R) r = .436 #  M=4,47  SD= ,85 

Min sexualitet är viktig för mig  r = .436   M=4,16  SD= ,87 

Påståenden gällande social sexuell hälsa: 

Jag har möjlighet till sexuell njutning med andra  

 

r = .070  M=4,23  SD=1,10 

Det händer att jag känner mig tvingad till sexuella erfarenheter (R)  r = .514 #  M=4,84  SD= ,85 

Jag upplever att min sexualitet ibland utsätts för diskriminering (R) r = .410 #  M=4,56  SD ,84 
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Jag känner att andra respekterar min sexualitet  r = .562 #  M=4,56  SD= ,84 

Påståenden gällande fysisk/kroppslig sexuell hälsa: 

Jag har erektionsproblem (Påståendet besvarades endast av män) (R) 

 

r = .345  M=4,81  SD= ,49 

Jag har problem med för tidig utlösning (Påståendet besvarades endast av män) 

(R) 

r = -.060  M=4,27  SD= ,92 

Jag har problem med smärta vid sex (Påståendet besvarades endast av kvinnor) 

(R) 

r = .218  M=4,12  SD=1,08 

Jag har problem att bli våt vid sex (Påståendet besvarades endast av kvinnor) (R) r = .311 *  M=3,93  SD=1,24 

Jag har problem att bli upphetsad (R)  r = .541 #  M=4,22  SD=1,11 

* p<.05, ** p<.01, *** p<.005, # p<.001 M=Medelvärde SD=Standardavvikelse (R)=Omvänd kodning 

  

Av de 13 påståendena som ingick i det slutliga mätinstrumentet var det 8 som signifikant 

korrelerade med självkänsla. Av de påståenden som männen besvarade var det 7 som 

korrelerade signifikant och av de påståenden som kvinnorna besvarade var det 9 som 

korrelerade signifikant. Gällande både delområdet för mental sexuell hälsa och social sexuell 

hälsa var det 3 av fyra påståenden som korrelerade signifikant. Av påståendena som ingick i 

det fysiska delområdet för sexuell hälsa var de 2 av 5 påståenden som korrelerade signifikant.  

     En envägs variansanalys (ANOVA) visade att det fanns en signifikant skillnad mellan män 

och kvinnor med avseende på sexuell hälsa F (1,70) = 5,80; p < 0.05. Män hade en högre 

sexuell hälsa (M = 4.59) än kvinnor (M = 4.28). I fortsatt analys testades eventuella 

könsskillnader på varje delområde, det visade sig att det var endast gällande delområdet för 

kroppsligt/fysiskt välbefinnande relaterat till sexualiteten som det fanns en signifikant skillnad 

mellan könen F (1,70) = 6.75; p < 0.05. Männen hade ett medelvärde på 4,6 och kvinnorna på 

4,0 Inga signifikanta könsskillnader påvisades dock gällande självkänsla.  

     Ingen korrelation förekom mellan ålder och sexuell hälsa eller självkänsla. Inte heller när 

deltagarna dikotomiserats genom att delas in i två åldersgrupper, en med yngre deltagare (18-

24) och en med äldre deltagare (25-30) påvisades någon skillnad i vare sig sexuell hälsa eller 

självkänsla beroende på ålder. En av bakgrundsfrågorna i enkäten var ”Ungefär hur ofta har 

du haft sex det senaste året?” Svarsalternativen var 0ggr, 1-5ggr/år, 1-5ggr/månad och 1-

5ggr/veckan. En signifikant skillnad påvisades mellan de olika grupperna angående sexuell 

hälsa F (3,68) = 2,99; p < 0.05. Resultatet visade att desto oftare deltagarna hade haft sexuellt 

umgänge under det senaste året desto högre sexuell hälsa hade de, med undantag för de två 

deltagarna som inte hade haft sex någon gång det senaste året. Ett post hoc test (Tukey, p < 

0.05) visade dock att endast skillnaden mellan de som hade haft sex 1-5 gånger det senaste 

året och de som hade haft sex 1-5 gånger i veckan var signifikanta. De förstnämnda hade 

sämre sexuell hälsa än de sist nämnda.  

     Påstående nummer 14 ”Jag använder skydd vid sexuella erfarenheter för att skydda mig 

mot sexuellt överförbara sjukdomar” uteslöts ur indexet för sexuell hälsa på grund av att 

svaren gav missvisande resultatet. Efter att uteslutit alla deltagare som var i ett förhållande 

användes dock detta påstående för analys. Resultatet visade att medelvärdet för i vilken 

utsträckning från 1 till 5 som singlarna använde sig av skydd vid sexuella erfarenheter låg på 

2,5. En korrelationsanalys gjordes för att se om det bland de deltagare som var singlar fanns 

något samband mellan självkänsla och/eller sexuell hälsa och användandet av skydd, 

resultatet visade inte på något signifikant samband. I enkätens bakgrundsdel frågades 

deltagarna om när de förlorat sin oskuld. Denna variabler delades in i två kategorier utifrån 

medianvärdet, en med de deltagare som förlorat oskulden tidigt (12-16) och en med de 

deltagare som förlorat oskulden sent. (17-25). Inte heller kunde något samband påvisas mellan 

vare sig självkänsla eller sexuell hälsa och om deltagarna förlorade oskulden sent eller tidigt.   

 

 

Diskussion 
 



 12 

Syftet med denna undersökning var att utveckla ett mätinstrument för sexuell hälsa som inte 

endast mäter sexuellt beteende utan grundar sig i definitionen av sexuell hälsa, och att med 

hjälp av detta instrument klargöra huruvida det finns ett samband mellan sexuell hälsa och 

bassjälvkänsla bland unga vuxna. 

    Homogenitetstest utförda på det skapade mätinstrumentet visade höga värden på 

Cronbach´s Alpha, vilket tyder på att denna undersökning bidragit med ett steg i rätt riktning 

mot målet att utveckla ett mätinstrument för sexuell hälsa. När studiens resultat värderas 

måste dock tas i beaktning att undersökningen trots allt är genomförd med ett egengjort 

mätinstrument som ej är validitets- och reliabilitetstestat.  

     Resultatet visade att det fanns ett starkt positivt samband mellan sexuell hälsa och 

bassjälvkänsla bland unga vuxna. Av de olika delområdena i mätinstrumentet korrelerade 

socialt välbefinnande och mentalt/psykologiskt välbefinnande relaterat till sexualiteten högt 

med bassjälvkänsla. Det fysiska/kroppsliga välbefinnandet relaterat till sexualiteten 

korrelerade något lägre med bassjälvkänsla. Resultatet visade även att det fanns en skillnad 

mellan män och kvinnor gällande sexuell hälsa. Män påvisades ha ett högre fysiskt/kroppsligt 

välbefinnande relaterat till sexualiteten än kvinnor.  

     Enligt Goodson et al. (2006) har endast 14% av tidigare undersökningar på området funnit 

ett positivt sambandet mellan variablerna sexuell hälsa och självkänsla. Det betyder att det 

påvisade sambandet mellan sexuell hälsa och bassjälvkänsla i denna studie motsäger 60% av 

tidigare undersökningar på området. Förklaringarna till detta kan vara flera, studien 

genomförd av Goodson et al. visade till exempel att ett påvisat positivt samband hörde 

samman med hög metodologisk kvalitet. Denna studies metodologiska styrka är framförallt 

att den använt sig av ett validitets- och reliabilitets testat mätinstrument för bassjälvkänsla, till 

skillnad från 82 % av tidigare undersökningar. 

     Ytterligare förklaringar till att denna studie påvisat ett samband mellan sexuell hälsa och 

bassjälvkänsla, trots att majoriteten av tidigare studier inte gjort det, är att de flesta tidigare 

undersökningar endast mäter sexuellt beteende i form av antal partners, användandet av skydd 

och antal könssjukdomar. Denna studie innefattar inte bara den fysiska delen av den sexuella 

hälsan utan även den mentala och sociala biten. Av de tre delområdena som sexuell hälsa 

innefattas av i denna studie, är det den fysiska/kroppsliga delen som är mest jämförbar med 

mätinstrument använda i tidigare undersökningar. Denna del av mätinstrumentet var även den 

del som korrelerade minst med bassjälvkänsla. Av påståendena som ingick i det fysiska 

delområdet för sexuell hälsa var det endast 2 av 5 påståenden som korrelerade signifikant. Till 

skillnad från de övriga två delområdena där 3 av 4 påståenden korrelerade signifikant. De 

könsskillnader som påvisades inom det fysiska delområdet kan studien inte finna någon 

förklaring till.  

     Likheten mellan de påståenden som utgjorde mätinstrumentet för sexuell hälsa samt de 

påståenden som ingick i mätinstrumentet för bassjälvkänsla är viktigt att diskutera. Främst 

påståenden som utgjorde delområdet för mental/psykisk sexuell hälsa liknar bassjälvkänslans 

påståenden. Påståendena ”Jag känner mig positiv och optimistisk om livet i största allmänhet” 

samt ”Jag känner mig trygg med mig själv” som är delar av mätinstrumentet för 

bassjälvkänsla påminner mycket om påståendena ”Jag har en positiv inställning till sex” samt 

”Jag känner mig trygg i min sexualitet” som är delar av mätinstrumentet för mental/psykiskt 

sexuell hälsa. Den genomgående skillnaden för de två mätinstrumenten är dock att 

påståendena gällande bassjälvkänslan syftar till jaget medan påståendena gällande sexuella 

hälsan syftar till sexualiteten. Huruvida det påvisade sambandet mellan sexuell hälsa och 

bassjälvkänsla har sin grund i att hög självkänsla hör samman med en god sexuell hälsa, eller i 

likheterna i påståendenas utformning, krävs vidare forskning för att avgöra.  

     Vidare är mätinstrumentet för sexuell hälsa, som använts i denna studie, skapat utifrån 

WHO:s definition av sexuell hälsa som i sin tur är konstruerad utifrån WHO:s definition av 
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hälsa i allmänhet. Detta faktum gör att det påvisade sambandet mellan sexuell hälsa och 

bassjälvkänsla, som påvisats i denna undersökning, snarare är väntat än förvånande då 

tidigare studier visat på ett samband mellan självkänsla och hälsa.  

     Tidigare undersökningar har följaktligen eventuellt inte påvisat något samband mellan 

sexuell hälsa och självkänsla på grund av att de mäter sexuellt beteende och inte sexuell hälsa. 

Frågan är hur mycket sexuellt beteende hör ihop med sexuell hälsa samt hur mycket sexuell 

hälsa hör ihop med allmän hälsa? Till exempel menar många tidigare studier, framförallt i 

USA, att sexuell hälsa innebär låg frekvens av sexuellt umgänge, användandet av skydd vid 

sexuella erfarenheter och att det är tecken på dålig sexuell hälsa om man har sin första 

sexuella erfarenhet tidigt i livet (bl. a. Agius, et al. 2006; Trent et al. 2006; Sandfort & 

Ehrardt, 2004). Dessa studier är mestadels utförda på yngre deltagare än de som ingår i denna 

studie. Dock är det fortfarande en intressant iakttagelse att resultatet i denna undersökning 

visar att desto mer sexuellt umgänge deltagarna har desto högre sexuell hälsa har de. Studien 

fann dessutom inget samband mellan vare sig antal sexuellt överförbara sjukdomar och 

sexuell hälsa eller vilken tidpunkt deltagarna förlorade oskulden och sexuell hälsa. Dessa 

variabler i relation till självkänsla har visat varierat resultat. Either et al. (2006) påvisade ett 

samband mellan tidig initiering av sex och låg självkänsla. Denna studie fann inget samband 

mellan dessa variabler. Studien kan dock inte spekulera i hur hög deltagarnas bassjälvkänsla 

var vid tidpunkten för deras första sexuella erfarenhet. Angående huruvida det finns ett 

samband mellan självkänsla och oskyddade sexuella erfarenheter, menar Either et al. att det 

finns ett samband medan McGee och Williams undersökning visade att det inte fanns något 

samband. Denna studie stödjer de sistnämnda författarna då inget samband påvisats.  

     I inledningen beskrivs antagandet om självkänslans skyddande effekt i form av 

”mottaglihetsmodellen” (Colquhoun 1997). Sambandet mellan sexuell hälsa och 

bassjälvkänsla som påvisats i denna undersökning stödjer teorin om att självkänsla fungerar 

som en slags psykologisk immunisering mot ohälsa. Självkänslans skyddande effekt mot 

inblandning i hälsoriskbeteenden kan dock diskuteras. Enligt de operationaliseringar av 

hälsoriskbeteenden som tidigare studier gjort, visar denna studie inte på något samband 

mellan bassjälvkänsla och hälsoriskbeteenden. Studien ställer sig dock, som tidigare nämnts, 

kritisk till dessa operationaliseringar och stödjer detta till trots ändå antagandet om självkänsla 

som främjande egenskap. Studien ställer sig dock frågande till de utbredda försöken, bland 

sexualupplysare och experter, att höja ungdomars självkänsla i syfte att främja den sexuella 

hälsan då forskning som stödjer detta antagande är inkonsekvent. 

     För att mäta variablerna sexuell hälsa och bassjälvkänsla användes självrapporterande 

mätinstrument, vilket alltid medför begränsningar då psykologiska försvarsmekanismer kan 

påverka deltagarnas svar. Forsman (1993) nämner bland annat den narcissistiska tendensen att 

skydda sin självuppfattning. Då ämnet sexuell hälsa för många är känsligt kan denna tendens 

ha påverkat deltagarnas svar. Självrapporterande mätinstrument påverkas även av social 

önskvärdhet, som kan definieras som tendensen att anpassa sina svar till socialt accepterade 

normer. Denna benägenhet kan ha haft stort inflytande på resultatet eftersom sex och 

sexualitet är ett område människor har starka åsikter och värdering om. Ett tecken på att dessa 

tendenser till viss del påverkat resultatet är att medelvärdet för både sexuell hälsa och 

självkänsla visade sig vara mycket höga i denna undersökning. Då mätinstrumentet för sexuell 

hälsa aldrig tidigare använts kan inga jämförelser göras mellan tidigare studier och denna. 

Medelvärdet på skalan för självkänsla kan dock jämföras med tidigare studier utförda av 

Forsman och Johnsson. Medelvärdet på skalan för bassjälvkänsla brukar enligt Johnson 

generellt ligga runt 3,5 och i denna studie var medelvärdet 3,9. För att undvika detta problem 

borde studien mätt eventuell påverkan av social önskvärdhet. Ännu en anledning till de höga 

medelvärdena skulle kunna vara ett systematiskt bortfall. Då ämnet är känsligt för många 

finns risken att de som valde att inte svara på enkäten hade sämre sexuell hälsa än de som 
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ingick i studien. De metodologiska problem som diskuterats ovan borde rimligtvis ha haft 

samma inverkan på de båda skalorna och därmed inte gjort intryck på de påvisade sambanden. 

Risken finns trots allt att dessa problem kan ha haft en inverkan på de korrelationer som 

påvisats i resultatet.  

     Ytterligare en metodologisk svaghet med studien är att undersökningen är genomförd med 

ett urval som endast bestod av studenter, vilka inte kan anses vara representativa för hela 

populationen. Vidare var deltagarantalet är något lågt (75 personer) och bortfallet stort samt 

eventuellt systematiskt. På dessa grunder bör försiktighet vidtagas när resultaten generaliseras 

till populationen 

     Studien metodologiska styrkor är framförallt att den använde sig av ett validitets- och 

reliabilitetstestat mätinstrument för bassjälvkänsla samt ett mätinstrument för sexuell hälsa 

som systematiskt utgår från definitionen av begreppet.  

     Även om denna undersökning avgränsat sig från att undersöka huruvida bassjälvkänsla är 

stabilt eller inte och hur det eventuella kausala sambandet mellan sexuell hälsa och 

bassjälvkänsla ser ut, är dessa ämnen dock viktiga att ha i åtanke för framtida forskning 

eftersom de väcker ett antal frågor. Syftet med undersökningar inom området för sexuell hälsa 

är framförallt att utveckla strategier för hur man ska lyckas främja den sexuella hälsan. Frågan 

är om det verkligen går att påverka den sexuella hälsan genom att öka självkänslan? Om den 

sexuella hälsan korrelerar endast med former av självkänsla som anses vara stabila och inte de 

former av självkänsla som anses vara föränderliga hur ska då sexuell hälsa kunna främjas 

genom ökad självkänsla om självkänsla inte är föränderligt? 

     Med tanke på motiven för forskning kring området är även frågan om hur det kausala 

sambandet mellan sexuell hälsa och självkänsla ser ut viktigt. Är det självkänsla som främjar 

sexuell hälsa eller är det sexuell hälsa som främjar självkänsla? Eftersom de flesta 

undersökningar utgår från data insamlat vid ett tillfälle och ett antagande om att det är 

självkänsla som främjar sexuell hälsa är denna fråga i stort sätt outforskad. En stor anledning 

till den osäkerhet som omger relationen mellan självkänsla och sexuell hälsa beror på att de 

flesta tidigare studier baseras på data som är insamlad vid ett tillfälle. För att kunna uttala sig 

om huruvida självkänsla är stabilt eller föränderligt och om kausala samband, krävs 

longitidunella undersökningar som ger en bild av förändring. Fler studier behöver dessutom 

undersöka huruvida det är endast de stabila formerna av självkänsla som korrelerar med 

sexuell hälsa eller om även de föränderliga formerna av självkänsla korrelerar med 

självkänsla.  

     Denna studies bidrag till forskningen är framförallt att den tagit forskningen ett steg framåt 

i försöken att utveckla ett mätinstrument för sexuell hälsa. Eftersom forskare är överens om 

att sexualiteten är ett mentalt och socialt fenomen är det viktigt att forskning i framtiden inte 

utesluter dessa delar av den sexuella hälsan. Även om denna studie påvisat ett starkt samband 

mellan sexuell hälsa och bassjälvkänsla har sexuell hälsa i tidigare forskning visat sig vara 

både relaterat och icke relaterat till självkänsla. På grund av detta bör bassjälvkänsla inte vara 

det enda mått som den sexuella hälsans mått bör valideras mot, utan undersökningar med 

andra relevanta variabler bör genomföras.  
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