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ABSTRAKT 

Den verkliga förekomsten av sexuell dysfunktion hos kvinnor med diabetes är svår att 

uppskatta. Studier som belyst området har visat skiftande och motstridiga resultat. Det 

råder också oenighet om vilka riskfaktorerna är som kan kopplas ihop med fenomenet. 

Syftet med denna studie var att kartlägga sexuell funktion hos kvinnor med diabetes vid en 

diabetesmottagning. Studien genomfördes med en kvantitativ ansats. Femtio kvinnor 

mellan 18-65 år med typ 1 eller typ 2 diabetes inkluderades i studien där respondenterna 

fick fylla i en enkät med bakgrundsfrågor och frågeformuläret, Female Sexual Function 

Index, FSFI. Tjugonio kvinnor med diabetes (60 procent) uppvisade en totalpoäng på 

under 30, vilket kan klassas som sexuell dysfunktion. De domäner som visade lägst antal 

poäng hos dessa 29 kvinnor var domänerna lust, orgasm och tillfredsställelse. Sextiofyra 

procent av de 50 kvinnorna hade inte fått någon som helst information kring sexualitet 

kopplat till diabetessjukdomen men 82 procent ansåg att det var ganska viktigt eller 

mycket viktigt att diskutera eventuella förändringar i sexualiteten. Förekomsten av sexuell 

dysfunktion hos kvinnor med diabetes är ett fenomen som inte går att förbise. En fördjupad 

kunskap inom detta område vore önskvärt. Denna studie visade att det kan finnas kvinnor 

med diabetes som upplever sexuell dysfunktion. Flertalet av kvinnorna ansåg att det var 

betydelsefullt att få diskutera förändringar i sexualitet kopplat till diabetessjukdomen. 

Därtill uppgav flertalet att det inte informerats om området via deras diabetesmottagning. 

Nyckelord: Diabetes, kvinna, sexuell funktion, enkät. 

ABSTRACT 

The true prevalence of sexual dysfunction in women with diabetes is difficult to estimate. 

Studies of the area have shown varying and conflicting results. There is also disagreement 

about the conditions that influence this relationship and the risk factors that can be linked 

to the phenomenon. The purpose of this study was to investigate sexual function in women 

with diabetes at a diabetes care unit. The study was conducted using a quantitative 

approach. Fifty women aged 18-65 years with type 1 or type 2 diabetes were enrolled in 

the study in which respondents were asked to complete a questionnaire containing 

background questions and the questionnaire, Female Sexual Function Index, FSFI. 

Twenty-nine women with diabetes (60 percent) showed a total score below 30, which can 

be classified as sexual dysfunction. Those domains that showed the lowest scores of these 

29 women were the domains desire, orgasm and satisfaction. Sixty-four percent of the 50 

women had not received any information about sexuality linked to diabetes, but 82 percent 

thought that it was quite important or very important to discuss any changes in sexuality. 

The prevalence of sexual dysfunction in women with diabetes is a phenomenon that one 

can not disregard. A deeper knowledge in this area would be desirable. This study 

demonstrated that there might be women with diabetes who experience sexual dysfunction. 

The majority of the women felt that it was important to discuss changes in sexuality linked 

to diabetes. In addition, the majority stated that it was not informed about the area through 

their clinic. 

Keywords: Diabetes, woman, sexual function, questionnaire. 
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INLEDNING 

Idag kopplas sexuell dysfunktion mer till män än till kvinnor. Guiliano et al., (2013) menar 

att erektil dysfunktion (ED) är den sexuella störning som är mest studerad. Prevalensen av 

ED varierar mellan 35-90 procent i olika studier (Malavige & Levi, 2009).   Det finns 

litteratur som konstaterar att cirka 35 procent av alla män med diabetes drabbas av erektil 

dysfunktion. Vid en ålder över 60 år är förekomsten mycket hög, cirka 55 procent (Hulter, 

2004). Det finns mottagningar för män med ED runt om i landet. Något liknande finns inte 

för kvinnor. Sexuella svårigheter hos kvinnor med diabetes är ett fenomen som finns 

beskrivet i studier. Pontiroli et al., (2013) har belyst fenomenet i sin review och 

metaanalys. 26 vetenskapliga publikationer som inkluderade 3168 kvinnor med diabetes 

och 2823 kvinnor i en kontrollgrupp studerades. Slutsatsen som dras är att sexuell 

dysfunktion är mer vanligt hos kvinnor med diabetes jämfört med kvinnorna i 

kontrollgruppen. Trots att forskning pågått under en längre tid så är fenomenet inte helt 

klarlagt och därmed saknas en vetenskaplig grund. Forskningen pekar på att diabetes 

påverkar kvinnors sexliv. Sexuella problem såsom minskad lust, problem med lubrikation 

(fuktighet i slidan), smärta vid samlag och svårigheter att få orgasm har tidigare 

rapporterats (Enzlin et al., 2009; Ismail et al., 2014; Shi et al., 2012). I Epidemiology of 

Diabetes Interventions and Complications, EDIC-studien, inbjöds 652 kvinnor med typ 1 

diabetes att besvara frågor kring sexuell funktion. 35 procent av dessa kvinnor uppfyllde 

kriterierna för sexuell dysfunktion. Att utveckla någon form av stödåtgärder till kvinnor 

med diabetes, baserat på kunskap och forskning borde vara en befogad målsättning för 

diabetesvården. 

BAKGRUND 

Diabetespandemi 

För ungefär femton år sedan beräknades antalet fall av diabetes uppgå till cirka 30 

miljoner. Idag beräknas den siffran till runt 382 miljoner. År 2035 beräknas siffran ha stigit 

uppemot 592 miljoner (International Diabetes Federation, 2013). 

Klassificering 

Diabetes är en kronisk ämnesomsättningssjukdom som kännetecknas av brist på eller dålig 

effekt av insulin, vilket leder till ett tillstånd av kroniskt högt blodglukos. De vanligaste 

formerna av diabetes betecknas typ 1 och typ 2. En tredje form är så kallad 

graviditetsdiabetes som upptäcks eller debuterar under graviditet. Den nedsatta 

glukostoleransen kan vara av varierande grad liksom behandlingen som kan kräva alltifrån 

kost-till insulinbehandling (International Diabetes Federation, 2009). Andelen av typ 1 och 

typ 2 diabetes uppgår till cirka 90-95 procent av all diabetes. Vid typ 1 diabetes förstörs 

bukspottkörtelns insulinproducerande betaceller vilket så småningom leder till helt 

upphävd insulinproduktion. Förmågan att producera insulin är inte helt upphävd vid typ 2 

diabetes men kroppen har en nedsatt insulinkänslighet (Hanås, 2004). Det finns även andra 

typer av diabetes men de står endast för en liten procentandel. Latent Autoimmune 

Diabetes in the Adult (LADA), innebär en långsamt progredierande typ 1 diabetes. 
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Maturity Onset of Diabetes in the Young (MODY), innebär ofta en diabetesdebut före 25 

års ålder, här är insulinsvaret på glukosstimuleringen nedsatt och betacellsdysfunktionen 

progredierar även här (Agardh, Berne och Östman, 2009). 

Senkomplikationer 

Blodkärl som utsätts för skador på grund av höga blodglukosvärden under lång tid ger 

konsekvenser för ett flertal organ i kroppen. Förändringar i ögonbotten som leder till 

försämrad syn, njurskador som kan leda till dialys, nervskador som kan leda till svårläkta 

bensår och i värsta fall amputation. Större kärl åderförkalkas snabbare och risken för stroke 

och hjärtinfarkt är stor. Tillsammans med högt blodtryck, höga blodfetter och rökning ökar 

risken ytterligare (Socialstyrelsen, 2010). Diabetes kan också ha en negativ påverkan vad 

gäller sexuell förmåga både hos män och hos kvinnor (Enzlin et al., 2009). Skador på kärl 

och autonoma nervskador är ofta orsaken till detta. Hos män är erektil dysfunktion 

vanligast men även lusten kan vara påverkad. Det förekommer också ejakulations-och 

orgasmstörningar hos männen. Förekomsten av sexuell dysfunktion hos kvinnor med 

diabetes är inte helt klarlagd. Bristande lust, nedsatt lubrikation (fuktighet i slidan) och 

svårigheter med att få orgasm har rapporterats från olika studier (Agardh et al., 2009). 

ICN-International Council of Nurses 

1953 antogs den första etiska koden för sjuksköterskor. Versionen har sedan reviderats vid 

behov och den senaste upplagan kom 2012 (ICN, 2012). Här beskrivs sjuksköterskans fyra 

grundläggande ansvarsområden. Dessa är att främja hälsa, förebygga sjukdom, att 

återställa hälsa samt att lindra lidande. Sjuksköterskan ansvarar för att den enskilde 

individen får information som ger förutsättningar till samtycke för vård och behandling. 

Sjuksköterskan skall också vara aktiv när det gäller att utveckla omvårdnad som vilar på 

kunskap och forskning. 

Omvårdnad och egenvård 

Målet med omvårdnad är att tillgodose patientens behov, att lindra smärta, att lära 

patienten hantera nya situationer och att stödja och ledsaga patienten i svåra situationer 

(Kirkevold, 2000). Dorotea Orem är en känd omvårdnadsteoretiker som har utvecklat en 

egenvårdsteori (Orem, 2001). Hon menar att egenvård är summan av de handlingar som 

individen själv tar initiativ till och utför. Syftet med detta är att upprätthålla välbefinnande, 

hälsa och ett bra liv. Egenvården är kärnan i hennes teori och omvårdnad ses som en 

ersättning för denna när patienten inte själv klarar av sitt egenvårdsbehov. Sjuksköterskan 

ska ge förebyggande vård som innebär att hon ger råd, stöd och uppmuntran för att hjälpa 

patienten till en fungerande egenvård. 

Sexualitet 

Sexualitet kan ses utifrån flera perspektiv. Faktorerna som inverkar på sexuallivet är 

mångfaldiga. Fysiska förutsättningar, personlighet, känslomässiga resurser, relationer, 

kommunikationsförmåga och det omgivande samhället är några av de faktorer som måste 

finnas med i tolkningen av begreppet (Hulter, 2012). Hulter (2004) beskriver att sexuallivet 

påverkas av barnafödande och livet med barn. Oregelbundna menstruationer, graviditeter, 

förlossningar och amning påverkar också. Att vara en god mor och att ge sina barn vård 

och omsorg gör att egen njutning och sexuell tillfredsställelse ofta hamnar i andra hand. 
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Stress gör också att den sexuella lusten kan försvinna. Inte sällan kan olösta konflikter 

kring praktiska saker ligga till grund för sexuell olust. Stressen kan göra att kvinnan känner 

att det sexuella samlivet blir ett måste och ett krav. Övervikt kan också påverka lusten 

negativt. Kvinnor är känsliga både kroppsligt och känslomässigt och vid minsta lilla 

osäkerhet så kan alla skeenden i underlivet blockeras. Ett begrepp som får liten 

uppmärksamhet i dagens könsforskning är den sexuella självuppfattningen. Det finns en 

mängd olika modeller för att värdera den sexuella självuppfattningen och det finns få 

forskare som har undersökt skillnader mellan könen (Deutsch et al., 2013). Forskning inom 

området är dock på framfart och det behövs mer kunskap om hur den sexuella 

självuppfattningen utvecklas och interagerar med andra aspekter av sexualitet. 

Sexualfysiologi 

Hypothalamus är ett överordnat organ vars lokalisation är i ett område i hjärnan. Detta 

område styr bland annat lusten. Olika typer av stimuli kan hämma eller potentiera den 

sexuella reaktionen, ett exempel är social påverkan som spelar en betydande roll. För 

fullgod sexuell förmåga fodras god blodcirkulation och intakt innervation. Det är det 

autonoma nervsystemet som styr erektion och lubrikation och blodtillströmningen ökar 

runt slidan och i klitoris. Vid orgasmen sker sedan sammandragningar som också de styrs 

av det autonoma nervsystemet. Ett flertal hormoner i kroppen har betydelse för den 

sexuella lusten. Testosteron, östradiol och prolaktin är de hormoner som främst påverkar 

men även andra hormoner spelar in såsom thyreoideahormoner, glukokortikoider, 

endorfiner med flera. Den sexuella lusten kan påverkas av faktorer som stress, sömnbrist, 

nedstämdhet och relationsproblem. Även omgivningsfaktorer som påverkan av läkemedel 

kan påverka lusten i negativ riktning. Ett exempel på en läkemedelsgrupp är antidepressiva 

läkemedel. Det finns också antihypertensiva läkemedel som minskar den sexuella lusten 

(Hulter et al., 2009). 

Diabetes och sexualitet 

Dunning (1993) belyser i sin artikel den indirekta betydelsen av blodsockernivåerna i 

relation till sexuell aktivitet. Både hypoglykemi och hyperglykemi kan ge oönskade 

effekter. Hypoglykemi under samlaget är inte ovanligt och är ett orosmoment för personer 

med insulinbehandling och deras partners. För personer med diabetes är det lämpligt att 

planera sexuell aktivitet på liknande sätt som planering av andra aktiviteter såsom t.ex. ett 

träningspass. Hyperglykemi kan resultera i utvecklandet av svampinfektioner och vaginit 

vilket i sin tur leder till smärta vid samlag. Dessa besvär botas enkelt och är förmodligen 

en av de vanligaste orsakerna till sexuella bekymmer. Giraldi et al., (2010) beskriver ett 

antal faktorer som kan leda till sexuell dysfunktion hos kvinnor med diabetes. 

Hyperglykemi kan minska hydreringen av slemhinnan i slidan, vilket leder till minskad 

smörjning och dyspareuni (smärta vid samlag). Vaskulär skada och neuropati kan resultera 

i minskat blodflöde i könsorganen, vilket leder till nedsatt svar vad gäller genital 

upphetsning. Psykosociala faktorer som anpassning till diagnosen diabetes och bördan av 

att leva med en kronisk sjukdom och depression kan försämra den sexuella funktionen. 
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Sexuell dysfunktion hos kvinnor med diabetes 

Redan på 1970-talet konstaterade Kolodny (1971) genom sin studie att 35 procent av 

kvinnorna med diabetes hade sexuell dysfunktion. Trots att kvinnor delar samma risker för 

komplikationer som männen så ges sexuell dysfunktion hos kvinnor med diabetes liten 

uppmärksamhet. En förklaring till detta kan vara att orsakerna till sexuella svårigheter och 

funktionella besvär ofta är multifaktoriella och kan vara ett tecken på andra underliggande 

problem. Hos män är erektil dysfunktion en vanlig konsekvens av diabetessjukdomen. Det 

jämförbara fysiologiska svaret hos kvinnor ligger i lubrikationen, som förmodas vara en 

följd av vasokongestion av den vaginala väggen tillsammans med svallningar av vulva och 

clitoris. Alla dessa genitala svar bidrar till ett tillfredsställande vaginalt samlag men inget 

är väsentligt eller oersättligt om man jämför med männens allt eller inget situation. Att 

genomföra ett samlag utan fulländad erektion är omöjligt (Bancroft, 1982).  

Dunning (1993) har summerat möjliga orsaker till sexuell dysfunktion hos kvinnor i tre 

kategorier: Individuella faktorer, mellanmänskliga faktorer samt faktorer som orsakats av 

kronisk sjukdom. Både män och kvinnor med diabetes har en ökad risk för sexuell 

dysfunktion (Enzlin et al., 2003). I sin studie framhåller de att sexuell dysfunktion hos män 

med diabetes är relaterat till somatiska och psykologiska faktorer, medan de psykologiska 

faktorerna dominerar hos kvinnorna med diabetes och sexuell dysfunktion. Studien visar 

på att prediktorerna för sexuell dysfunktion skiljer sig mellan könen. Nowosielski et al., 

(2010) bekräftar också detta genom sin studie. Det slås fast att förekomsten av diabetes är 

en oberoende prediktor för orgasmisk dysfunktion. Däremot är depressiva symptom och 

den individuella uppfattningen av sexuella behov samt partner-relaterade faktorer starkare 

prediktorer för sexuell dysfunktion hos kvinnor.  

Studier som belyst området har dock visat skiftande och motstridiga resultat. Tagliabue et 

al., (2011) har i sin studie jämfört en grupp kvinnor med diabetes med en grupp friska 

kvinnor, och deras resultat pekar på att kvinnorna med diabetes inte skiljer sig från de 

friska kvinnorna förutom högre prevalens vad gäller depression. Författarna menar att 

ytterligare studier är nödvändiga för att förstå eventuella samband mellan sexuell funktion, 

god metabolisk kontroll och psykologiska faktorer. Giraldi et al., (2010) slår fast i sin 

review artikel att depression är den mest väletablerade riskfaktorn för sexuell dysfunktion 

hos kvinnor. De beskriver vidare att inga studier har undersökt om en viss typ av 

depression hos kvinnor med diabetes är relaterat till deras problem med sexuell funktion 

eller om de sexuella problemen fortsätter om depressionen behandlas.  

Salonia et al., (2006) har i sin studie kommit fram till resultat som pekar på att sexuell 

funktion bland fertila kvinnor med typ 1 diabetes varierar under menstruationscykeln. 

Under lutelafasen (ägglossning) rapporteras bekymmer med minskad upphetsning, nedsatt 

förmåga att nå orgasm samt ökat obehag eller smärta vid sexuell penetrering. Även den 

endokrina profilen skilde sig åt jämfört med kontrollgruppen som inte hade diabetes.  

Genitala svampinfektioner förekommer ofta hos både män och kvinnor med diabetes 

(Agardh et al., 2009). Svampinfektioner kan ge smärta i slidan vid samlag och infektionen 

ger en torr och irriterad slemhinna. Sköra och torra slemhinnor kan också bero på 

östrogenbrist. Östrogen har en positiv påverkan på genital känsel.  Agardh et al., (2009) 
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belyser också ett möjligt samband mellan orgasmsvårigheter och amenorré (frånvaro av tre 

eller fler menstruationer hos i övrigt fertila kvinnor) samt förlängd menstruationscykel. 

Pontiroli et al., (2013) har i sin review och meta-analys dragit slutsatsen att sexuell 

dysfunktion är vanligare hos kvinnor med diabetes än hos övriga kvinnor i 

kontrollgrupperna. Sexuell dysfunktion hos kvinnor med diabetes är dock fortfarande ett 

område som kräver fortsatta studier för att förstå riskfaktorerna för detta fenomen.  

Det finns studier som pekar på en koppling mellan fetma och sexuell dysfunktion (Shi et 

al., 2012; Wing et al., 2013). I Look AHEAD studien studerades effekten av intensiv 

livsstilsintervention på överviktiga kvinnor med typ 2 diabetes. Interventionen visade sig 

ha en positiv effekt på den sexuella funktionen. Bal et al., (2013) fann i sin studie att om 

HbA1c, body mass index (BMI) och tiden för hur länge personen haft sin diabetes ökar så 

ökar också prevalensen för sexuell dysfunktion.  

HbA1c är ett mått på hur blodsockret har varit under de senaste 6-8 veckorna. HbA1c 

speglar hur mycket glukos som är bundet till hemoglobinet i de röda blodkropparna. Ett 

sätt att mäta övervikt är att räkna ut en persons BMI. Kroppsvikten divideras med längden i 

kvadrat (Alvarsson et al., 2007). Alvarsson et al., (2007) menar dock att midjemåttet är en 

bättre riskmarkör än BMI när det gäller risken att insjukna i typ 2 diabetes. Fördelningen 

av fettet på kroppen har en stor betydelse. Om Du är kvinna ska midjemåttet enligt 

Världshälsoorganisationen (WHO), vara maximalt 80 centimeter. Kvinnor med ett 

midjemått över 88 cm löper en ökad risk för att drabbas av typ 2 diabetes men de har även 

en ökad risk för att drabbas av hjärt-och kärlsjukdomar (Agardh & Berne, 2009). 

Konsten att införa sexualiteten i omvårdnadsarbetet 

Wilmoth (2007) slår fast att det professionella arbetet som sjuksköterska är en vetenskap 

och en konst. Den vetenskapliga aspekten av att inkludera sexualiteten i omvårdnadsarbetet 

kräver kunskap om normal sexuell funktion och en förståelse för hur patofysiologi och 

behandling med läkemedel kan orsaka förändringar vad gäller sexualiteten. I detta ligger 

också kunskapen om att kunna bedöma behov av behandling av sexuella svårigheter. 

Konsten ligger i att kunna införa sexualiteten som en naturlig del i omvårdnadsarbetet. 

Detta är avhängigt av hur sjuksköterskans egen trosuppfattning ser ut, hennes värderingar 

och hur bekväm hon känner sig med att samtala kring sexualitet. Wilmoth (2007) tycker att 

sjuksköterskor borde kunna fråga hur sjukdomen påverkat sexualiteten och intima 

relationer och hon menar vidare att det kommer att visa sig att de flesta av de tillfrågade 

patienterna kommer att vara nöjda med att bli bekräftade. Hulter (2004) betonar också 

vikten av att våga fråga. Patienterna vågar oftast inte fråga själva om vi inte signalerar att 

det går för sig. Agardh et al., (2009) tar upp sex områden som kan vara bra att ta med i den 

sexuella anamnesen hos kvinnor. Reproduktion, lust, lubrikation, klitoriserektion, orgasm 

och tillfredsställelse. 

Stödåtgärder och hjälpverktyg för vårdpersonal och för personen med diabetes 

Det finns stödåtgärder vid omhändertagandet av sexuella problem. Hulter (2004) beskriver 

en modell som funnits i många år.  Det handlar om fyra nivåer. Permission, limited 

information, specific suggestions och intensive therapy. Den sk. PLISSIT-modellen 

utformades på 1970-talet av Jack Annon. Permission innebär att vårdaren bör ha en 
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tillåtande hållning, attityd. Limited information innebär en form av sexualupplysning där 

vårdaren informerar om hur den aktuella sjukdomen kan påverka sexualiteten. Specific 

suggestions går ut på mer riktade lösningar. Det handlar om sexualrådgivning där speciell 

utbildning krävs. Den fjärde och sista nivån kräver också specialkunskap och här handlar 

det om sexualterapi (intensive therapy).                                                                                                                                                                                                         

Rosen et.al., (2000) har i sin artikel presenterat utvecklandet av ett frågeformulär som kan 

vara användbart när man undersöker den sexuella funktionen hos kvinnor, The Female 

Sexual Function Index-FSFI.  FSFI har visat sig vara ett utomordentligt mätinstrument i ett 

flertal studier. Jones (2002) hänvisar till två studier som använt sig av formuläret och som 

redovisade sina resultat vid ett internationellt möte i Boston 2001.  

Storstockholms Diabetesförening lanserade till Världsdiabetesdagen den 14 november 

2013 en broschyr om diabetes och sex (Storstockholms Diabetesförening, 2013). 

Broschyren vänder sig till både kvinnor och män med diabetes. Broschyren innehåller 

bland annat en checklista som personen med diabetes kan ta med sig vid vårdbesök som 

underlag för samtal kring ämnet. Frågorna till kvinnorna är nio till antalet och utgår från 

samma huvudområden som tidigare belysts, det vill säga lust, upphetsning, lubrikation, 

orgasm och smärta. 

PROBLEMFORMULERING 

Den verkliga förekomsten av sexuell dysfunktion hos kvinnor med diabetes är svår att 

uppskatta. Det är inte helt klarlagt om förekomsten ligger i nivå med männens höga 

procentsatser. Hos män med diabetes anses den autonoma perifera neuropatin och 

kärlsjukdom vara den dominerande orsaken till sexuella svårigheter (Agard et al., 2009). 

Det förefaller som om prediktorerna för sexuell dysfunktion skiljer sig mellan könen. 

Diabetessjukdomen påverkar hela livssituationen och drabbar grundläggande behov och 

däribland också sexualiteten. Studier visar på att psykologiska faktorer dominerar hos 

kvinnor med diabetes och samtidig sexuell dysfunktion. Depressiva besvär, den 

individuella självuppfattningen vad gäller sexuella behov och partner relaterade faktorer är 

starka prediktorer för kvinnor med diabetes och samtidig sexuell dysfunktion (Enzlin et al., 

2003; Nowosielski et al., 2010). Personer med kroniska sjukdomar har ofta begränsad 

kännedom om vilken effekt sjukdomen har på sexualiteten och de vet förmodligen väldigt 

lite om tillgängliga behandlingsalternativ. Detta kan förvärra oron över förändringar i 

kroppsfunktionen. En fördjupad kunskap inom området sexualitet är önskvärt för att kunna 

informera och ge kunskap om sexuell funktion hos kvinnor med diabetes. För att få denna 

fördjupade kunskap behövs vidare kartläggning gällande detta fenomen. 

SYFTE 

Syftet med denna studie var att kartlägga sexuell funktion hos kvinnor med diabetes vid en 

diabetesmottagning. 
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METOD 

Studien genomfördes med en kvantitativ ansats och var en enkätstudie. Forskarens roll har 

varit objektiv gentemot respondenterna i studien och mätinstrumentet är standardiserat. Ett 

standardiserat mätinstrument är skrivet och administrerat på så sätt att alla respondenter får 

exakt samma frågor i ett identiskt format och svaren registreras på ett enhetligt sätt. 

Standardiseringen ökar mätinstrumentets tillförlitlighet. Genom att använda ett tidigare 

validerat och publicerat frågeformulär kunde denna studies resultat jämföras med resultatet 

från andra studier inom området (Boynton et al., 2004). I bakgrundsfrågorna finns inslag 

av kvalitativ ansats i form av en öppen fråga. Denna fråga analyserades med kvalitativ 

metod, och det gjordes en så kallad innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004). 

Design 

Studien utformades som en experimentell studie vilket innebär att data samlades in genom 

att individerna i urvalet placerades i en kontext som var avgränsad för att stämma överens 

med undersökningens syfte. Studien kan också ses som en form av tvärsnittsstudie. Detta 

innebär att samtliga individer som ingick i urvalet observerades en gång (Lantz, 2011). 

Urval 

På den aktuella diabetesmottagningen följs totalt 330 kvinnor med diabetes. 260 kvinnor 

med diagnosen typ 1 diabetes och 71 kvinnor med typ 2 diabetes. 50 kvinnor utav dessa 

330 valdes ut till den tänkta studien. Urvalet gjordes konsekutivt, det vill säga att 

kvinnorna med diabetes inkluderades i den ordning som de blev aktuella, i det här fallet vid 

mottagningsbesöket hos diabetessjuksköterskan. Urvalsförfarandet var icke slumpmässigt 

men systematiskt (Forsberg & Wengström, 2013). När kvoten med 50 deltagare var 

uppnådd avslutades rekryteringen av respondenter. 

Inklusionskriterier: Kvinnor mellan 18-65 år.  Kvinnor med typ 1 eller typ 2 diabetes. 

Exklusionskriterier: Gravida kvinnor och kvinnor med nyupptäckt diabetes (kvinnor som 

fått diagnosen inom de senaste 24 månaderna). 

Genomförande 

Lämpliga respondenter som matchade inklusions- och exklusionskriterier tillfrågades vid 

sitt mottagningsbesök hos en diabetessjuksköterska om de ville deltaga i studien. 

Diabetessjuksköterskan gav en kortfattad muntlig information kring studien. Före 

deltagandet i studien fick respondenterna läsa igenom forskningspersonsinformationen och 

skriva under ett samtyckesformulär (Bilaga 1.) För att säkerställa svarslatensen så ombads 

villiga respondenter att fylla i frågeformuläret på plats och att därefter lämna ifyllt 

frågeformulär i förslutet kuvert, i avsedd plomberad låda i receptionen på aktuell 

vårdenhet. I varje studiekuvert lades broschyren ”Sex och diabetes”. 

Mätinstrument 

I denna studie användes mätinstrumentet The Female Sexual Function Index (FSFI). 

Frågeformuläret är reliabilitetstestat och validerat för skattning av kvinnlig sexuell 

dysfunktion (Rosen et al., .2000). Vid utvecklandet av detta frågeformulär tillsattes en 

expertpanel som identifierade en struktur med sex domäner. Detta följdes av en studie för 
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att ytterligare förbättra frågeformuläret. Frågeformuläret administrerades till 131 kvinnor i 

en kontrollgrupp och till 128 kvinnor med en konstaterad störning vad gäller upphetsning 

(femal sexual arousal disorder-FSAD), vid fem olika studiecenter. Vid den så kallade test 

re-test analysen var tillförlitlighets koefficienterna höga i var och en av de enskilda 

domänerna. Cronbach´s alpha värden på 0,82 och högre uppvisades. Test re-test analys går 

ut på att om samma personer får samma frågor med någon tids mellanrum så är tanken att 

samma resultat ska uppnås. Graden av överensstämmelse mellan mätningarna ger då ett 

mått på reliabiliteten. Cronbach´s alpha är en metod för att testa intern 

konsistens/homogenitet, det vill säga huruvida ett antal frågor tillsammans samverkar vid 

en mätning av ett visst fenomen. Generellt anses alfavärden på ≥70 vara acceptabla men de 

bör vara ≥80 (Jakobsson, 2011). Frågeformuläret som inkluderar nitton frågor utgår från 

sex huvudområden: lust, upphetsning, lubrikation, orgasm, tillfredsställelse och smärta 

(Bilaga 2)                                             

Den fullskaliga betygsskalan vad gäller frågorna sträcker sig från 2 till 36 poäng. Ju högre 

poäng desto lägre förekomst av sexuell dysfunktion. Tillstånd att använda frågeformuläret 

har givits av Jules Mitchel, MBA,Ph.D.,President, Target Health Inc, New York. Den 

svenska översättningen har erhållits via koordinator Marie-Pierre Escanez-Virieux, Mapi 

Research Trust, Lyon, Frankrike. Mapi Research Trust har en hemsida som tillhandahåller 

översättningar av validerade mätinstrument (http://www.mapi-

trust.org/ressources/questionnairestranslations). 

 

Utöver frågeformuläret så ombads respondenterna att svara på ett antal bakgrundsfrågor 

som ansågs viktiga för analysarbetet av studien såsom ålder, typ av diabetes, civilstånd, 

antal barn samt menstruationsuppgifter. Respondenterna tillfrågades också om hur viktigt 

det ansågs vara att diskutera eventuella förändringar i sexualiteten. Det efterfrågades också 

vilken information respondenten hade fått kring sexualitet kopplat till diabetessjukdomen 

(Bilaga 3.) 

Kriterier för sexuell dysfunktion 

Vilken totalpoäng på FSFI-skalan som räknas som kriterier för när det föreligger sexuell 

dysfunktion skiljer sig något åt i olika länder. Shi et al., (2012) som genomfört en studie i 

Kina menar att en totalpoäng på <25 är ett kriterium för kvinnlig sexuell dysfunktion. 

Wiegel et al., (2005)  som gjort sin studie i USA menar däremot att en totalpoäng på 26.55 

är den gräns för när sexuell dysfunktion föreligger. Cortelazzi et al., (2013) har i sin studie 

från Italien använt en mer nyanserad skala där en totalpoäng på <23 räknas som svår 

sexuell dysfunktion, 23-29 poäng anger en lindrig sexuell dysfunktion och vid 30 poäng 

eller över förligger ingen sexuell dysfunktion alls. Denna studies resultat utgår från 

Cortelazzi et al., (2013) definition för sexuell dysfunktion. 

http://www.mapi-trust.org/ressources/questionnairestranslations
http://www.mapi-trust.org/ressources/questionnairestranslations
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Databearbetning 

I denna studie användes Excel för sammanställning och databearbetning av data. 

Bakgrundsfrågorna som innefattade olika variabler såsom ålder, civilstånd, antal barn, typ 

av diabetes, menstruationsuppgifter samt vikten av att diskutera eventuella förändringar i 

sexualiteten kopplat till diabetessjukdomen, sammanställdes på så sätt att respondenternas 

svar fördes in under respektive variabel och räknades samman. Antalet träffar i respektive 

variabel dividerades sedan med antalet respondenter för att erhålla antalet i procent. 

FSFI, domänpoäng och fullskalig poäng. 

Den individuella poängen i vardera domän och den totala poängen kan räknades ut med 

hjälp av nedanstående beräkningsformel och tabell. Den individuella domänpoängen 

multiplicerades med respektive domän faktor. Alla domänpoäng adderades sedan för att 

erhålla den totala poängen för FSFI. Det bör noteras att inom de enskilda domänerna, 

indikerar noll poäng att studiedeltagaren inte har haft någon sexuell aktivitet under den 

senaste månaden. 

 

Tabell 1. Beräkningsformel och tabell för beräkning av individuell domänpoäng samt total FSFI-poäng. 

Domän Frågor Poängskala Faktor Lägsta 

poäng 

Maximal 

poäng 

      

Lust 1,2 1-5 0,6 1,2 6,0 

Upphetsning 3,4,5,6 0-5 0,3 0 6,0 

Lubrikation 7,8,9,10 0-5 0,3 0 6,0 

Orgasm 11,12,13 0-5 0,4 0 6,0 

Tillfreds- 

ställelse 

14,15,16 0(eller 1)-5 0,4 0,8 6,0 

Smärta 17,18,19 0-5 0,4 0 6,0 

      

   Fullskalig 

poängskala 

2,0 36,0 

 

I denna studie gjordes beräkningar av frekvens, procent, medelvärde. FSFI-formulären 

sammanställdes på följande sätt. Fyrtioåtta kvinnors domänpoäng räknades samman. 

Kvinnorna delades upp i två kategorier; 29 kvinnor med en totalpoäng under 30 samt 19 

kvinnor med en totalpoäng över 30. Den totala domänpoängen i respektive grupp 
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dividerades sedan med antalet kvinnor i respektive grupp. Detta för att erhålla ett 

medelvärde för poängen i de olika domänerna. 

Forskningsetiska övervägande 

Tillstånd att genomföra studien inhämtades från sjukhusets verksamhetschef (Bilaga 4). 

Information till respondenterna gavs skriftligt men de fick också en kort muntlig 

information av de diabetessjuksköterskor som delade ut enkäterna. Tillsammans med 

enkäterna bifogades en forskningspersonsinformation och ett samtyckesformulär (Bilaga 

1). Respondenterna informerades här om att deltagandet i studien var frivilligt och att det 

när som helst kunde avbrytas. För att säkerställa anonymiteten placerades underskrivna 

samtyckesformulär och ifyllda enkäter på separata ställen. Inga personuppgifter behövde 

fyllas i på enkäterna. Enkätsvaren kunde således inte kopplas till en viss person. 

Respondenterna fick lämna sina samtyckesformulär och ifyllda enkäter (i förslutet kuvert) 

till receptionisten på enheten som inte stod i vårdrelation till respondenterna.  Endast 

författaren hade tillgång till det insamlade materialet.  

RESULTAT 

Enkäterna delades ut inom loppet av två månader, januari och februari 2014. Av totalt 50 

utlämnade enkäter besvarades 50 enkäter. Två frågeformulär, FSFI, valdes bort på grund 

av att de var ofullständigt ifyllda. Enligt de diabetessjuksköterskor som delade ut enkäterna 

var det ingen av de tillfrågade kvinnorna med diabetes som avböjde att vara med i studien. 

Fyrtiosju kvinnor, 94 procent hade typ 1 diabetes. Tre kvinnor, sex procent, hade typ 2 

diabetes (Figur 1). 

 
Figur 1. Typ av diabetes hos 50 kvinnor 
 

Tio kvinnor, 20 procent, var i åldersgruppen 18-25 år. Tjugosju kvinnor, 54 procent, var i 

åldergruppen 26-50 år. Tretton kvinnor, 26 procent, var i åldersgruppen 51-65 år. 

Trettiosju kvinnor, 74 procent, är således i fertil ålder (Figur 2). 
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Figur 2. Åldersfördelning på 50 kvinnor med diabetes  

 

Elva kvinnor, 22 procent, var ensamstående. Trettioåtta kvinnor, 76 procent, var gifta eller 

i ett samboförhållande. En kvinna, två procent, var skild. De flesta av kvinnorna hade 

antingen inga barn eller ett eller två barn. Tre eller fler barn var inte vanligt.  

Vad gäller menstruationsinformationen så hade 44 procent av kvinnorna regelbunden 

menstruation, 22 procent oregelbunden och 34 procent hade upphörd menstruation (Figur 

3). 

 
Figur 3. Menstruationsinformation hos 50 kvinnor i åldrarna 18-65 år 

 

På frågan om hur viktigt det var att diskutera eventuella förändringar i sexualiteten ansåg 

18 procent av kvinnorna att det var oviktigt. Femtiosex procent ansåg att det var ganska 

viktigt. Tjugosex procent ansåg att det var mycket viktigt. Lägger man ihop de två 
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sistnämnda kategorierna visar det på att 82 procent av kvinnorna anser det som viktigt att 

diskutera förändringar i sexualiteten (Figur 4). 

 
Figur 4. Sammanställning om vikten av att diskutera eventuella förändringar i sexualiteten 

 

I slutet av bakgrundsfrågorna ställdes en öppen fråga. Här efterfrågades vilken information 

som kvinnorna hade fått kring sexualitet kopplat till diabetessjukdomen via 

diabetesmottagningen. Det utkristalliserades ganska snabbt en huvudkategori. Ingen 

information. Tjugonio kvinnor, 58 procent besvarade frågan med ”Ingen” eller ” Ingen 

information”.  

Tre kvinnor svarade på ett sådant sätt att de föll in i ovanstående kategori: Aldrig 

diskuterat. Ingen speciell information. Vad jag minns har vi inte diskuterat detta nåt 

särskilt. Trettiotvå kvinnor, 64 procent hade alltså inte fått någon information alls kring 

ämnet. Nästa kategori, fem kvinnor, 10 procent, besvarade frågan med inte mycket eller 

mycket lite. Nio kvinnor, 18 procent, valde att inte besvara frågan alls. Fyra kvinnor, 8 

procent, besvarade frågan på ett sådant sätt att de fick bilda sin egen kategori. 
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 Figur 5. Sammanställning av information kring sexualitet som är given via diabetesmottagning till 50 

kvinnor. 

 

The female sexual function index-FSFI 
Tjugonio kvinnor, 60 procent av de 48 kvinnorna uppvisade en totalpoäng av FSFI på 

under 30.  Nitton kvinnor, 40 procent av kvinnorna uppvisade en totalpoäng av FSFI över 

30 poäng. Lägsta poäng av FSFI var 30 och max poäng var 33,6 av 36 möjliga. Bland de 

29 kvinnorna där totalpoängen understeg 30 poäng, sträckte sig totalpoängen från lägsta 

värde på 2 till max värde på 29,9. Medelvärdet vad gäller totalpoäng för FSFI blev 18,5 

poäng. Efter att ha konstaterat att en stor del av kvinnorna uppvisade en totalpoäng förenlig 

med sexuell dysfunktion, granskades dessa 29 FSFI-formulär ytterligare en gång. Detta för 

att försöka utröna om det fanns någon domän där poängen var särskilt låga. Samtliga 

domänpoänger räknades samman. Lust var den domän som uppvisade lägst totalpoäng. 

Därefter orgasm och tillfredsställelse (Figur 6). Kvinnorna med en FSFI totalpoäng över 30 

uppvisade ett generellt högre medelvärde i samtliga domäner. I båda grupperna var dock 

lust den domän som uppvisade särskilt låga värden (Figur 7). 
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Figur 6. Medelvärde FSFI-poäng i respektive domän för 29 kvinnor 

 

 
Figur 7. Medelvärde FSFI-poäng i respektive domän för 19 kvinnor 
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Inom de enskilda domänerna indikerar noll poäng att kvinnorna inte haft någon sexuell 

aktivitet den senaste månaden (Figur 8). 

 
Figur 8. Sammanställning av ingen sexuell aktivitet den senaste månaden. 

 
DISKUSSION 

Metoddiskussion 

För att undvika problemet med bortfall ombads respondenterna i denna studie att fylla i 

enkäten på plats. Detta för att få en så hög svarsfrekvens som möjligt. Ingen av kvinnorna 

som tillfrågades om studiedeltagande tackade nej. Samtidigt ligger en del i 

urvalsförfarandet i händerna på diabetessjuksköterskorna som medvetet eller omedvetet 

kan välja bort respondenter av en eller annan anledning. Vid enkätundersökningar är det 

vanligt med bortfall. Det finns både externt och internt bortfall (Forsberg & Wengström, 

2013). Det externa bortfallet består i att vissa personer inte vill delta i en studie. Något 

externt bortfall fanns inte i denna studie. Däremot förekom ett internt bortfall, det vill säga 

att en del av respondenterna undvek att svara på vissa frågor. Dels gällde det frågan om 

vilken information respondenterna hade fått kring sexualitet kopplat till diabetessjukdomen 

via sin diabetesmottagning. Kanske fanns det respondenter som på grund av någon form av 

lojalitetskänsla till sin diabetessjuksköterska valde att inte svara på frågan? Nio kvinnor, 18 

procent valde att inte besvara frågan angående vilken information de hade fått kring 

sexualitet kopplat till diabetessjukdomen. Hur skall detta tolkas? Det beror förstås på hur 

respondenterna har tolkat frågan. Att inte besvara frågan skulle kunna vara liktydigt med 

att ingen information har givits. I så fall blir antalet kvinnor som inte har fått någon 

information kring ämnet ännu högre, 82 procent. Är frågan formulerad på ett sådant sätt att 

den ger uttryck för att de borde bli informerade? Frågor kring komplexa ämnen kan 

formuleras på ett sådant sätt att respondenten påverkas att erkänna okunskap (Polit & 

Beck, 2012).  Två respondenter hade ofullständigt ifyllda FSFI-formulär. Frågor som är 
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känsliga på ett personligt plan, t.ex. rörande sex kan lätt leda till validitets- och 

reliabilitetsproblem. Respondenterna kanske inte vill svara på frågorna eller att de 

medvetet svarar ”fel” (Lantz, 2011). Metoden med att använda sig av enkäter ger möjlighet 

till fullständig anonymitet. En garanti för anonymitet kan vara avgörande för att få 

uppriktiga svar, särskilt om frågorna är av känslig karaktär. Frågorna på enkäten kan dock 

misstolkas och författaren har ingen möjlighet att klargöra eventuella misstolkningar av 

frågor. Risken för att respondenterna ger ett ”vet inte” svar eller lämnar en fråga obesvarad 

är större när man använder sig av enkäter i jämförelse med intervjuer (Polit & Beck, 2012). 

Antal studiedeltagare är för litet för att man skall kunna generalisera resultatet och det går 

heller inte att säga att urvalet är representativt. Rekryteringen av respondenter avslutades 

när önskad kvot var uppnådd. I denna studie användes ett validerat mätinstrument som har 

används i studier över hela världen. Studien är reproducerbar och skulle kunna upprepas på 

andra diabetesmottagningar i Sverige. Resultatet från olika stickprov skulle sedan kunna 

generaliseras till en större population. 

 

Resultatdiskussion 

I denna studie bekräftas att förekomsten av sexuell dysfunktion hos kvinnor med diabetes 

är hög. Detta är i linje med den review och meta-analys som gjordes av Pontiroli et al., 

(2013). Sjuttiofyra procent av kvinnorna i denna studie är i fertil ålder. Sjuttiosex procent 

lever i ett samboförhållande eller i ett äktenskap. För de allra flesta människor betyder 

sexuella relationer och samlevnad mycket för livstillfredsställelsen. Det finns anledning att 

fundera över vad dessa kvinnor, som förmodligen är lämnade utan stöd vad gäller de 

sexuella angelägenheterna, behöver för stöd.  Det finns också anledning att fundera över 

vilka sociala risker som finns då människor med sexuella bekymmer lämnas utan stöd. 

Genom att förbättra kunskap och information kring sexualitet kanske man kan bidra med 

att lindra onödigt lidande, minska riskerna för besvikelser i samliv och kanske till och med 

för onödiga skilsmässor?  

Denna studie saknar kontrollgrupp bestående av friska kvinnor att jämföra resultatet emot. 

Cortelazzi et al., (2013) menar att det visat sig att storleken på studien inte har så stor 

betydelse utan att det förmodligen är kvinnornas karaktäristika som är av större betydelse 

när det gäller att kartlägga sexuell dysfunktion. De domäner som visade sämst poäng i 

denna studie var lust, orgasm och tillfredsställelse.  

Detta stämmer väl överens med det resultat som redovisades i den mångåriga kohort 

studien som genomfördes av Enzlin et al., (2009). Av 652 kvinnor med typ 1 diabetes 

uppfyllde 35 procent av dem kriterier för sexuell dysfunktion. Femtiosju procent 

rapporterade förlust av libido och 51 procent rapporterade orgasmstörningar. 

Komplexiteten och mångdimensionella sexuella beteenden kan vara ett hinder i arbetet 

med att kartlägga sexuell dysfunktion.  

Kvinnors sexuella gensvar varierar mycket under livets gång. Sexuell aktivitet, lust, 

intresse och orgasmfrekvens förändras i olika faser av livet (Hulter, 2004). Stress och 

irritation i relationen bidrar till att minska sexuell lust. Förnimmelser, intensitet och 
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varaktighet i en orgasm varierar både mellan individer och från gång till gång hos samma 

individ. Eftersom orgasmer kan upplevas på så olika sätt kan informationen om orgasm 

vara väldigt svårt att värdera.  

Domänen lust var den domän som visade särskilt låga värden i denna studie oavsett om 

kvinnorna uppfyllde kriteriet för sexuell dysfunktion eller ej. Detta väcker frågan om hur 

mönstret ser ut hos den friska kvinnan. Kan det vara så att lusten påverkas av upplevelsen 

av att leva med en kronisk sjukdom? Giraldi et al., (2010) beskriver att flertalet studier har 

visat en signifikant nedsatt lust hos kvinnor med diabetes. Samtidigt visar också flertalet 

studier det omvända, att diabetes inte inverkar på den sexuella lusten. Författarna antyder 

vidare att den höga prevalensen med nedsatt lust hos kvinnor med diabetes främst kan 

kopplas till kvinnor med typ 2 diabetes. Nittiofyra procent av kvinnorna i denna studie 

hade typ 1 diabetes och 60 procent uppnådde poäng på FSFI-formuläret som kan klassas 

som sexuell dysfunktion.   

Att vara kvinna och att ha diabetes medför också en del andra problem. 

Blodsockerkontrollen hos kvinnor påverkas av förändringar under menstruationscykeln. 

Kvinnliga könshormoner såsom östrogen och progesteron inverkar på insulinkänsligheten 

och det handlar både om sjunkande och stigande blodsockernivåer (Alvarsson et al., 2007). 

Tjugotvå procent av kvinnorna i denna studie uppgav att menstruationen var oregelbunden. 

Trettiofyra procent av kvinnorna uppgav att menstruationen hade upphört. Detta kan ha en 

inverkan på resultatet.  

Blodsockret varierar under dygnet beroende på vad man utför. Livsstil samt psykologiska 

faktorer som känslomässigt tillstånd inverkar och ger variationer på blodsockernivån under 

dygnet.  Den verkliga förekomsten av sexuell dysfunktion hos kvinnor med diabetes är 

svår att uppskatta. Det råder oenighet i forskningen om vilka omständigheter som påverkar 

detta samband och vilka riskfaktorer som kan kopplas ihop med fenomenet. Förmodligen 

behövs fler bedömningsvariabler i studier gällande sexuell dysfunktion hos kvinnor. 

HbA1c, BMI, frågeformulär gällande depression och en djupare analys av parrelationen 

torde ge bättre underlag för att kunna bedöma en eventuell dysfunktion. Flertalet kvinnor i 

denna studie hade inte diskuterat ämnet sexualitet via sin diabetesmottagning.  

Ribeiro et al., (2014) menar att det första steget mot att uppnå en korrekt bedömning och 

diagnos av sexuell dysfunktion är att ha en god och rutinmässig upptagning av anamnes 

hos patienter vad gäller den här frågan. De beskriver samtidigt att studier pekar på att 

allmänläkare inte tar initiativ till att fråga patienter om sexuell dysfunktion. I studien där 

50 allmänläkare deltog, var det endast 15,5 procent som aktivt frågade patienterna om 

sexuell dysfunktion. De främsta orsakerna till att allmänläkarna frågade patienterna 

angående deras sexualitet var främst diabetes (84 procent), vid förskrivning av läkemedel 

med negativ inverkan på sexualitet (78 procent) och där patienten var i stånd att bilda 

familj och skaffa barn (72 procent).  Att rutinmässigt fråga kring sexuell funktion visade 

sig vara ett av de minst nämna motiven (22 procent). 
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Slutsats 

Denna studie visade att det kan finnas kvinnor med diabetes som upplever sexuell 

dysfunktion. Flertalet av kvinnorna ansåg att det var betydelsefullt att få diskutera 

förändringar i sexualitet kopplat till diabetessjukdomen. Därtill uppgav flertalet att de inte 

informerats om området via deras diabetesmottagning. 

Fortsatt forskning 

Vidare forskning inom området för att belysa sexuell funktion hos kvinnor med diabetes 

vore önskvärt. Ett sätt skulle kunna vara att i en större studie inkludera samtliga kvinnor på 

diabetesmottagningen och som uppfyller inklusionskriterierna. Ytterligare variabler såsom 

HbA1c, BMI, frågeformulär för depression, skattning av sexuell självuppfattning skulle 

kunna läggas till för att ytterligare eftersöka vilka riskfaktorer som finns för detta fenomen. 

Förmodligen måste man också gå djupare in i parrelationens väsen. 
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Bilaga I 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

FORSKNINGSPERSONSINFORMATION 

Bakgrund 

Tidigare studier har påtalat betydelsen av att kartlägga sexuella känslor och reaktioner hos 

kvinnor med diabetes. Studier har visat att diabetessjukdomen kan påverka sexualiteten 

och intima relationer. Genom att använda tidigare vetenskapligt utvecklade enkäter kan en 

kartläggning utföras som ger underlag för vidare samtal kring ämnet och åtgärdsplanering. 

Syfte 

Syftet med studien är att kartlägga sexuell funktion hos kvinnor med diabetes. 

Förfrågan om deltagande 

Du blir tillfrågad om Du vill deltaga i studien i samband med ett återbesök till 

diabetesmottagningen här på XX i XX. 

Hur går studien till? 

Du kommer att få fylla i en enkät som består av 19 frågor. Frågorna utmynnar från sex 

huvudområden: lust, upphetsning, lubrikation (fuktighet i slidan), orgasm, tillfredsställelse 

och smärta. Du kommer även att få fylla i ett par bakgrundsfrågor som är viktiga vid 

analysarbetet av studien. När Du fyllt i enkäten lämnas den i förslutet kuvert till den 

diabetessjuksköterska som Du besöker. Enkätsvaren kommer sedan att sammanställas och 

analyseras. Resultatet av studien kommer att presenteras i uppsatsform. 

Vilka är riskerna? 

Det finns inga risker med deltagande i denna undersökning. 

Finns det några fördelar? 

Det finns sannolikt inga fördelar med att ingå i undersökningen. 

Hantering av data och sekretess. 

Vid deltagande i undersökningen undertecknas ett samtyckesformulär (se nästa sida) som 

innebär att Du samtycker till att vi får ta del av Dina uppgifter som lämnas i enkäten. Inga 

personuppgifter behöver fyllas i och enkätsvaren behandlas konfidentiellt.  Studien 

kommer att presenteras i en magisteruppsats vid Sophiahemmet Högskola i Stockholm där 

resultatet inte kommer att kunna kopplas till Dig som person. Vid frågor angående studien 

eller Din medverkan är Du välkommen att kontakta författaren enligt kontaktuppgifterna 

nedan. 

 



 
 

 

Hur får jag information om studiens resultat? 

Du kan kontakta författaren vid avslutad studie för att få ta del av uppsatsen. 

Försäkring och ersättning. 

Icke relevant. 

Frivillighet 

Ditt deltagande i studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas. Alla uppgifter 

hanteras under sekretess. 

Har Du några frågor är Du välkommen att kontakta någon av nedanstående personer. 

Ansvariga 

Ansvariga för studien är: 

Eva-Karin Brannestam. Student magisterprogrammet i omvårdnadsvetenskap med 

inriktning diabetesvård. eva_karin@hotmail.se. Mobilnummer: 070-264 07 80 

 

Margareta Ramsjö. Handledare. Leg.ssk, magisterexamen biomedicin, biomedicinsk 

analytiker, forskarstuderande, Med Lic. Margareta.ramsjo@sophiahemmethogskola.se 

Mobilnummer: 08-406 29 31 
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mailto:Margareta.ramsjo@sophiahemmethogskola.se


 
 

Samtyckesformulär 

Jag har tagit del av forskningsinformationen som avser studien "Sexuell dysfunktion hos 

kvinnor med diabetes" och samtycker till att delta. Mitt deltagande är frivilligt och kan när 

som helst avbrytas utan angiven anledning. 

 

 

Namnteckning:     

     Ort och datum: 

 

-------------------------------------------------------  -------------------------- 

 

 

Namnförtydligande: 

 

 

------------------------------------------------------------ 

  



 
 

Bilaga II 

FRÅGEFORMULÄR ANGÅENDE KVINNORS SEXUELLA FUNKTION 

(FSFI) 

 

 

INSTRUKTIONER: Dessa frågor handlar om dina sexuella känslor och reaktioner 

under de senaste 4 veckorna. Var vänlig besvara följande frågor så ärligt och 

tydligt som möjligt. Dina svar kommer att förbli helt konfidentiella. Vid besvarandet 

av frågorna gäller följande definitioner: 

 

Sexuell aktivitet kan omfatta smekningar, förspel, onani eller vaginalt samlag. 

 

Samlag definieras som penetrering av (intrång i) slidan med penis. 

 

Sexuell stimulering omfattar situationer såsom förspel med en partner, onani eller 

sexuell fantasi. 

 

KRYSSA ENDAST I EN RUTA PER FRÅGA 

 

Sexuell lust eller sexuellt intresse är en känsla som omfattar lusten av att ha en 

sexuell upplevelse, känslan av att vara mottaglig för en partners sexuella 

initiativtagande, samt tankar och fantasier om att ha samlag. 

 

1. Under de senaste 4 veckorna, hur ofta har du känt sexuell lust eller sexuellt 

intresse? 

 

5  = Nästan alltid eller alltid 

4  = Större delen av tiden (mer än halva tiden) 

3  = Delar av tiden (ungefär halva tiden) 

2  = Några gånger (mindre än halva tiden) 



 
 

1  = Nästan aldrig eller aldrig 

 

 

1. Under de senaste 4 veckorna, hur skulle du bedöma din nivå (grad) av 

sexuell lust eller sexuellt intresse? 

 

5  = Mycket hög 

4  = Hög 

3  = Måttlig 

2  = Låg 

1  = Mycket låg eller ingen alls 

Sexuell upphetsning är en känsla som innebär både fysiska och mentala aspekter. 

Det kan innebära känslor av värme eller pirrande i könsorganen, fuktighet eller 

muskelsammandragningar. 

 

2. Under de senaste 4 veckorna, hur ofta har du känt dig sexuellt upphetsad 

("kåt") vid sexuell aktivitet eller samlag? 

 

0  = Ingen sexuell aktivitet 

5  = Nästan alltid eller alltid 

4  = Större delen av tiden (mer än hälften av gångerna) 

3  = Delar av tiden (ungefär hälften av gångerna) 

2  = Några gånger (mindre än hälften av gångerna) 

1  = Nästan aldrig eller aldrig 

 

 

3. Under de senaste 4 veckorna, hur skulle du bedöma din nivå (grad) av 

sexuell upphetsning vid sexuell aktivitet eller samlag? 

 



 
 

0  = Ingen sexuell aktivitet 

5  = Mycket hög 

4  = Hög 

3  = Måttlig 

2  = Låg 

1  = Mycket låg eller ingen alls 

 

 

4. Under de senaste 4 veckorna, hur säker har du varit på att bli sexuellt 

upphetsad vid sexuell aktivitet eller samlag? 

 

0  = Ingen sexuell aktivitet 

5  = Väldigt säker 

4  = Mycket säker 

3  = Måttligt säker 

2  = Ganska osäker 

1  = Mycket osäker eller fullständigt osäker 

 



 
 

5. Under de senaste 4 veckorna, hur ofta har du varit tillfredsställd med din 

känsla av upphetsning vid sexuell aktivitet eller samlag? 

 

0  = Ingen sexuell aktivitet 

5  = Nästan alltid eller alltid 

4  = Större delen av tiden (mer än hälften av gångerna) 

3  = Delar av tiden (ungefär hälften av gångerna) 

2  = Några gånger (mindre än hälften av gångerna) 

1  = Nästan aldrig eller aldrig 

 

 

6. Under de senaste 4 veckorna, hur ofta har du blivit fuktig ("våt") vid sexuell 

aktivitet eller samlag? 

 

0  = Ingen sexuell aktivitet 

5  = Nästan alltid eller alltid 

4  = Större delen av tiden (mer än hälften av gångerna) 

3  = Delar av tiden (ungefär hälften av gångerna) 

2  = Några gånger (mindre än hälften av gångerna) 

1  = Nästan aldrig eller aldrig 

 

 

  



 
 

7. Under de senaste 4 veckorna, hur svårt har det varit att bli fuktig ("våt") vid 

sexuell aktivitet eller samlag? 

 

0  = Ingen sexuell aktivitet 

1  = Extremt svårt eller omöjligt 

2  = Mycket svårt 

3  = Svårt 

4  = Lite svårt 

5  = Inte svårt 

 

 

8. Under de senaste 4 veckorna, hur ofta har du bibehållit din fuktighet till 

dess att sexuell aktivitet eller samlag har fullbordats? 

 

0  = Ingen sexuell aktivitet 

5  = Nästan alltid eller alltid 

4  = Större delen av tiden (mer än hälften av gångerna) 

3  = Delar av tiden (ungefär hälften av gångerna) 

2  = Några gånger (mindre än hälften av gångerna) 

1  = Nästan aldrig eller aldrig 

 



 
 

9. Under de senaste 4 veckorna, hur svårt har det varit att bibehålla din 

fuktighet till dess att sexuell aktivitet eller samlag har fullbordats? 

 

0  = Ingen sexuell aktivitet 

1  = Extremt svårt eller omöjligt 

2  = Mycket svårt 

3  = Svårt 

4  = Lite svårt 

5  = Inte svårt 

 

 

10. Under de senaste 4 veckorna, hur ofta har du fått orgasm genom sexuell 

stimulans eller samlag? 

 

0  = Ingen sexuell aktivitet 

5  = Nästan alltid eller alltid 

4  = Större delen av tiden (mer än hälften av gångerna) 

3  = Delar av tiden (ungefär hälften av gångerna) 

2  = Några gånger (mindre än hälften av gångerna) 

1  = Nästan aldrig eller aldrig 

 

 

  



 
 

11. Under de senaste 4 veckorna, hur svårt har det varit att få orgasm genom 

sexuell stimulans eller samlag? 

 

0  = Ingen sexuell aktivitet 

1  = Extremt svårt eller omöjligt 

2  = Mycket svårt 

3  = Svårt 

4  = Lite svårt 

5  = Inte svårt 

 

 

12. Under de senaste 4 veckorna, hur tillfredsställd har du varit med din 

förmåga att få orgasm vid sexuell aktivitet eller samlag? 

 

0  = Ingen sexuell aktivitet 

5  = Mycket tillfredsställd 

4  = Måttligt tillfredsställd 

3  = Ungefär lika tillfredsställd som otillfredsställd 

2  = Något otillfredsställd 

1  = Mycket otillfredsställd 



 
 

13. Under de senaste 4 veckorna, hur tillfredsställd har du varit med den 

känslomässiga närheten mellan dig och din partner vid sexuell aktivitet? 

 

0  = Ingen sexuell aktivitet 

5  = Mycket tillfredsställd 

4  = Måttligt tillfredsställd 

3  = Ungefär lika tillfredsställd som otillfredsställd 

2  = Något otillfredsställd 

1  = Mycket otillfredsställd 

 

 

14. Under de senaste 4 veckorna, hur tillfredsställd har du varit med ditt 

sexuella förhållande med din partner? 

 

5  = Mycket tillfredsställd 

4  = Måttligt tillfredsställd 

3  = Ungefär lika tillfredsställd som otillfredsställd 

2  = Något otillfredsställd 

1  = Mycket otillfredsställd 

 

 

  



 
 

15. Under de senaste 4 veckorna, hur tillfredsställd har du varit med ditt sexliv 

i allmänhet? 

 

5  = Mycket tillfredsställd 

4  = Måttligt tillfredsställd 

3  = Ungefär lika tillfredsställd som otillfredsställd 

2  = Något otillfredsställd 

1  = Mycket otillfredsställd 

 

 

16. Under de senaste 4 veckorna, hur ofta har du upplevt obehag eller smärta 

vid vaginalt samlag? 

 

0  = Inga försök till samlag 

1  = Nästan alltid eller alltid 

2  = Större delen av tiden (mer än hälften av gångerna) 

3  = Delar av tiden (ungefär hälften av gångerna) 

4  = Några gånger (mindre än hälften av gångerna) 

                       5  = Nästan aldrig eller aldrig



17. Under de senaste 4 veckorna, hur ofta har du upplevt obehag eller smärta 

efter vaginalt samlag? 

 

0  = Inga försök till samlag 

1  = Nästan alltid eller alltid 

2  = Större delen av tiden (mer än hälften av gångerna) 

3  = Delar av tiden (ungefär hälften av gångerna) 

4  = Några gånger (mindre än hälften av gångerna) 

5  = Nästan aldrig eller aldrig 

 

 

18. Under de senaste 4 veckorna, hur skulle du bedöma din nivå (grad) av 

obehag eller smärta vid eller efter vaginalt samlag? 

 

0  = Inga försök till samlag 

1  = Mycket hög 

2  = Hög 

3  = Måttlig 

4  = Låg 

5  = Mycket låg eller ingen 

 

 

  



 
 

19.Under de senaste 4 veckorna, hur skulle du bedöma din nivå (grad) av 
obehag eller smärta vid eller efter vaginalt samlag? 

 

0  = Inga försök till samlag 

1  = Mycket hög 

2  = Hög 

3  = Måttlig 

4  = Låg 

5  = Mycket låg eller ingen 

 

Tack för att du fyllde i detta frågeformulär. 

Upphovsrätt ©2000 Alla rättigheter förbehållna  

MAPI Research Trust 

  



 
 

Bilaga III 

BAKGRUNDSFRÅGOR 

 

1. Ålder 

18-25 år □ 26-50 år □ 51-65 år □ 

 

2. Civilstånd 

Ensamstående   □ Gift/sambo □ Skild  □ Änka □

                                                                                              

3. Antal barn 

Inga  □ 1   □ 2   □ 3   □ Fler än 3 □                                                                                            

 

4. Diabetes 

Typ 1 □  Typ 2            □ 

 

5. Menstruationsinformation 

Regelbunden    □ Oregelbunden    □ Upphörd □ 

   

 

6. Hur viktigt är det för Dig att diskutera eventuella förändringar i Din sexualitet? 

Mycket viktigt    □ Ganska viktigt    □ Oviktigt □ 

  

7. Vilken information har Du fått kring sexualitet kopplat till diabetessjukdomen via Din 

diabetesmottagning? 

 

  



 
 

Bilaga IV 

Till verksamhetschef 

XX 

XX i XX. 

Jag heter Eva-Karin Brannestam. Jag arbetar som sjuksköterska på endokrinmottagningen här på XX i XX. 

Jag går magisterprogrammet i omvårdnadsvetenskap med inriktning diabetesvård vid Sophiahemmets 

högskola i Stockholm. I mitt självständiga arbete, omfattande 15 poäng, har jag valt att studera: Sexuell 

dysfunktion hos kvinnor med diabetes. Jag är därför intresserad av att få genomföra studien på XX i XX. 

Om Du godkänner att studien genomförs vid Din klinik, är jag tacksam för Din underskrift av denna bilaga 

som därefter returneras i bifogat svarskuvert. Om Du har förbehåll vill jag gärna att Du anger detta. Har Du 

frågor rörande själva undersökningen är Du välkommen att kontakta mig eller min handledare. 

Efter att studien är genomförd och godkänd, kommer den att publiceras på internet på DIVA som är en 

gemensam portal för publicering av forskningsrapporter och studentarbeten. Forskningsetiska principer 

kommer att följas strikt, vilket bl.a innebär att namn i studien kommer att vara avidentifierade. 

 

Efter godkänd studie kommer jag gärna och presenterar mina resultat för Dig och/eller på arbetsplatsen om 

Du så önskar. 

XX 2014-01-08 

Med vänlig hälsning 

 

Student                   Handledare 

Eva-Karin Brannestam                  Margareta Ramsjö 

tel:XXXX                                    Sophiahemmet Högskola 

e-post: eva_karin@hotmail.se                     Tel: 08/4062931 

                    e-post:margareta.ramsjo@sophiahemmethogskola.se 

 

       

Examinator 

Unn-Britt Johansson,professor 

Sophiahemmet Högskola 

tel:08/4062902 

e-post:unn-britt.johansson@shh.se 

 



 
 

Studiens preliminära titel: Sexuell funktion hos kvinnor med diabetes. 

 

Syftet med studien är att kartlägga sexuell funktion hos kvinnor med diabetes. 

 

Problem: Den verkliga förekomsten av sexuell dysfunktion hos kvinnor med diabetes 

verkar svår att uppskatta. Det är inte helt klarlagt om förekomsten ligger i nivå med 

männens höga procentsatser.  Mycket få av alla studier fokuserar på kvinnor, men sexuell 

dysfunktion kopplat till diabetes förekommer även hos kvinnor. Personer med kroniska 

sjukdomar har ofta begränsad kännedom om vilken effekt sjukdomen har på sexualiteten 

och de vet förmodligen väldigt lite om tillgängliga behandlingsalternativ. Detta kan 

förvärra oron över förändringar i kroppsfunktionen och rädslan för funktionshinder. 

Sexualitet hanteras inte rutinmässigt inom diabetesvården. En fördjupad kunskap inom 

detta område och att utveckla någon form av stöd och hjälpverktyg till 

diabetessjuksköterskor när de ska belysa och informera kring det här området vore 

önskvärt. När man arbetar som diabetessjuksköterska bör man kunna bekräfta och 

informera om sexuell dysfunktion. 

 

Metoden för det planerade arbetet är utlämnande av enkäter till kvinnnor med diabetes. 

Enkäten består i ett frågeformulär, Female Sexual Function Index (FSFI). Jag har fått 

tillstånd av Jules Mitchel, MBA, Ph.D., President, Target Health Inc, New York, att 

använda mig av detta formulär. Den svenska översättningen har erhållits från koordinator 

Marie-Pierre Escanez-Virieux, Mapi Research Trust, Lyon, Frankrike. Utöver 

frågeformuläret så kommer det också att ställas ett antal bakgrundsfrågor som är viktiga 

för analysarbetet av studien. 

 

Önskemål från Din verksamhet: Jag önskar dela ut totalt 50 enkäter. Enkäterna delas ut 

med hjälp av diabetessjuksköterskorna på enheten. Jag planerar att dela ut enkäterna under 

januari och februari månad. Alla personer som väljer att deltaga i studien kommer att få 

skriftlig information och deltagandet kommer att vara frivilligt. Forskningsetiska principer 

kommer att följas. 

 

  



 
 

Samtycke: 

 

  Jag samtycker till att studien genomförs på det sätt som beskrivits i detta 

 dokument 

 

 

 Jag samtycker till att studien genomförs, men med följande förbehåll: 

 

 

 Tyvärr kan jag inte samtycka till att studien genomförs vid min enhet 

 

Datum Namn, 

Namnförtydligande 

 

Enhet 

 

 

 

 

 

 


