
2010:051 

C - U P P S A T S

Sexuallivet hos unga med stroke

 Karin Hägerås
 Sofia Nöbbelin

Luleå tekniska universitet

C-uppsats
 Sjukgymnastik 

Institutionen för Hälsovetenskap
Avdelningen för Sjukgymnastik

2010:051  - ISSN: 1402-1773 - ISRN: LTU-CUPP--10/051--SE



 

 

 
 

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 

Institutionen för Hälsovetenskap 

Sjukgymnastprogrammet, 180hp 

 

 

 

 

 

 

 

Sexuallivet hos unga med stroke 
Karin Hägerås  

Sofia Nöbbelin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Examensarbete i Sjukgymnastik 

S0001H 

HT09 

Handledare: Universitetslektor Jenny Röding 

Examinator: Universitetslektor Inger Jacobson 



 

2 

 

Sexual life in younger stroke patients 

Sexuallivet hos unga med stroke 

Karin Hägerås  

Sofia Nöbbelin 

 

Abstrakt 

Sexualiteten är en viktig beståndsdel i livet för både män och kvinnor, oavsett ålder. Flertalet 

studier visar en avsevärd minskning i sexuell aktivitet efter stroke hos såväl unga som gamla. 

Män och kvinnor uppger ofta att de upplever sexuella fysiska dysfunktioner samt en sänkt lust 

jämfört med innan insjuknandet. En rädsla som ofta uttrycks är att fysisk aktivitet, inräknat 

sexuell fysisk ansträngning, kan komma att orsaka en ny stroke. Tidigare studier har visat att 

stroke drabbar människor i allt yngre ålder. Syfte: Att utifrån en tidigare genomförd 

enkätstudie undersöka sexuallivet hos unga personer med en förstagångsstroke samt hur detta 

är relaterat till deras fysiska funktion. Metod och material: Deskriptiva analyser av 

resultaten från en enkätstudie av yngre personer med förstagångsstroke genomfördes. 

Enkätstudien omfattade 1068 personer, i åldrarna 18-55 år, som hade fått stroke för första 

gången. Resultat: Studien visade att av de som var P-ADL-beroende ansåg 71 % att deras 

sexualliv fungerade sämre jämfört med innan stroken och 85 % var dessutom missnöjda med 

sitt sexualliv generellt. Av samtliga deltagare var 17 % P-ADL-beroende. Fyrtiosju procent av 

deltagarna uppgav att de var rädda för fysisk ansträngning efter stroke och 73 % visste inte 

hur mycket de fick anstränga sig efter stroken. Åttioåtta respektive 42 % av de deltagare har 

inte fått information från vården om sexualitet eller fysisk ansträngning poststroke. 

Konklusion: Ett mycket starkt samband sågs mellan egenskattat sexualliv och självständighet 

i vardagen. Mer forskning krävs för bättre förståelse angående specifika orsaker till missnöje i 

sexuallivet poststroke. Dessutom behövs ytterligare forskning för ökad kunskap angående 

strokepatienters önskan om utökad information från vården gällande sexuallitet och fysisk 

ansträngning. 

 

Nyckelord: Fysisk förmåga, sexualliv, stroke, unga.
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Till vår handledare Jenny Röding för att vi fick nöjet och äran att ingå 

i hennes projekt och för allt hennes positiva stöd genom hela processen.
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Introduktion 

Flertalet studier visar en avsevärd minskning i sexuell aktivitet efter stroke hos såväl unga 

som gamla. Män och kvinnor uppger ofta att de upplever sexuella fysiska dysfunktioner samt 

en sänkt lust jämfört med innan insjuknandet (1,2).  Dock finns väldigt lite kunskap om vad 

det är som är mest avgörande för ett fungerande sexualliv efter stroke (2). Hos personer med 

långvarig sjukdom eller funktionsnedsättningar, exempelvis efter en stroke, är sexuella 

problem vanligt förekommande. Trots att sexualiteten är en viktig beståndsdel i livet för både 

män och kvinnor, oavsett ålder (3,4), har få studier inom detta område genomförts på 

patienter med stroke (5). Majoriteten av alla studier på strokepatienter inriktar sig på den äldre 

befolkningen. I Sverige är endast 5 % av personerna som drabbas av stroke under 55 år (6). 

Tidigare studier har visat att stroke drabbar människor i allt yngre ålder (7). Internationellt är 

forskningen kring denna patientgrupp begränsad (4,6).  

Stroke definieras som snabbt påkommande störning av hjärnans funktion med symtom som 

varar mer än 24 timmar eller leder till döden och där orsaken inte uppenbarligen är annan än 

vaskulär (cerebral emboli eller aneurysm). Ofta förekommer påverkan på motoriska centra 

vilket medför olika grad av motorisk nedsättning. Vidare är det vanligt med nedsatt 

sensibilitet, balans- och koordinationsstörningar samt tal- och synrubbningar. Kognitiv 

förmåga påverkas i många fall, dessutom är depression och emotionella störningar vanligt 

förekommande, liksom olika former av smärta. Följaktligen är antalet personer med 

varierande grad av funktionshinder mycket stort men majoriteten av dem kan ändå på ett 

anpassat sätt vara fysiskt aktiva (8). 

 

Det finns många bidragande faktorer till förändringarna i sexuallivet efter stroke. Några av 

dessa är sänkt eller avsaknad av lust, problem med erektion, lubrikation samt manlig och 

kvinnlig orgasm. Värt att ha i åtanke är att orsakerna i grunden ofta är multifaktoriella och 

komplicerade (2,9). Sexuell aktivitet inkluderar så väl nervsystem som rörelseapparat och 

blodcirkulation. Detta medför att begränsningar i rörelseapparaten kan komma att hämma den 

fysiska sexuella förmågan. I samband med neurologiska sjukdomar förekommer ofta en 

nedsatt muskulär funktion och kroppskontroll (10). 

Många patienter upplever att en avgörande orsak till deras sänkta sexuella funktion är 

beteendeförändringar. Fysiska såväl som psykiska funktionshinder samt en känsla av 
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inattraktivitet bidrar till dålig självkänsla. Detta kan leda till att den drabbade inte vågar ställa 

känslomässiga krav av rädsla för att bli avvisad eller övergiven av sin partner (1,2,9). 

 

En annan rädsla som upplevs är att fysisk aktivitet, inräknat sexuell fysisk ansträngning, kan 

komma att orsaka en ny stroke (1,9). Definitionen av fysisk aktivitet är all kroppsrörelse som 

är en följd av skelettmuskulaturens sammandragning. Vid fysisk aktivitet ökar pulsen, hjärtats 

minutvolym, blodtrycket och andningen. Dessutom stiger kroppstemperaturen och 

genomblödningen i hjärtat och musklerna ökar. Ju högre den fysiska arbetsintensiteten är 

desto större blir den fysiologiska påverkan (8). Många patienter uppger att de inte har fått 

tillräcklig information gällande huruvida kroppslig ansträngning är riskabelt eller ej (4,9). En 

studie genomförd på strokepatienter inom åldersspannen 18-45;46-65 visar att de personer 

som hade störst behov av assistans och hjälp även generellt sett var mer missnöjda med sin 

livssituation. Författarna till nämnda studie såg även att den äldre gruppen oftare fick sina 

behov tillfredsställda jämfört med den yngre och kopplar detta till att de yngre personernas liv 

i större utsträckning cirkulerar kring samlevnad, relationer och familjeliv (11). Även Röding 

(2009) visar i sin forskning sambandet mellan fysisk kapacitet och livskvalitet.  Korpelainen 

et al. har i sin studie kunnat konstatera att psykosociala faktorer spelar en avgörande roll för 

strokepatienternas fortsatta sexualliv (2). Många par, där ena parten fått stroke, genomgår en 

förändrad relationskonstellation på grund av att den ena hamnar i beroendeposition till den 

andre. Personen vars partner drabbats av stroke riskerar att få en roll som vårdnadsgivare (1). 

Om rollen som livspartner i relationen förändras kan känslor som isolation, besvikelse och 

misströstan uppstå (9). 

 

Enligt Murray kan vårdpersonal genom rådgivning och information hjälpa personer 

insjuknade i stroke att få en bättre kunskap kring sambanden mellan sexualitet, livsstil och 

funktionshinder. Detta skulle ge patienter med eller utan partner en ökad förståelse för sitt 

tillstånd (1).  Korpelainen et al. anser i en senare studie att en ökad förståelse och kunskap 

kring sexuallivet efter stroke vore viktigt inom vården. Detta i syfte att förbättra 

patientinformationen inom ämnet. Dessa författare föreslår att sexualrådgivning blir en del i 

nuvarande strokevård. I samma studie angav cirka hälften av deltagarna ett intresse av att få 

sexualrådgivning och ansåg att detta var en viktig del av strokerehabiliteringen. Intressant är 

dock att endast några få av dem erbjudits detta (2).  
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Sjukgymnastens uppgift är att främja hälsa, att lindra sjukdomar och skador samt att uppnå, 

upprätthålla eller återfå bästa möjliga funktionsförmåga, detta i syfte att göra patienten 

delaktig i vardags- och arbetslivet. Som instrument har professionen en djupgående 

akademisk kunskap och förståelse gällande rörelseförutsättningar, rörelseförmåga och 

rörelsebeteende samt samspelet mellan dessa faktorer och människans kognition, vilja och 

omgivning (12). Sjukgymnastyrket skiljer sig från de flesta andra vårdyrken genom att 

behandlingsmetoderna ger en nära fysisk kontakt med patienten samt att behandlingen ofta 

pågår regelbundet under lång tid (13). Roxendal skriver även att det är vanligt att patienter på 

grund av detta upplever en psykologisk närhet till sjukgymnasten. Interaktionen mellan 

patient och sjukgymnast kan även benämnas som ett ”kroppsligt möte” (12). Denna 

professionella närhet gör att patienten känner en trygghet och ett förtroende som underlättar 

samtal kring känsliga ämnen (13). 

 

Utifrån detta vill författarna undersöka om det finns något tydligt samband mellan fysisk 

funktion och sexualliv hos unga människor med stroke, i syfte att få en större förståelse och 

kunskap om vad som krävs av rehabilitering i ett helhetsperspektiv. 
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Syfte 

Syftet med denna studie var att utifrån en tidigare genomförd enkätstudie undersöka 

sexuallivet hos unga personer med en förstagångsstroke samt hur detta är relaterat till deras 

fysiska funktion. 

 

Frågeställningar 

 Finns det några tydliga samband mellan fysisk funktionsnivå och egenskattat 

sexualliv? 

 Finns det några tydliga samband mellan upplevelsen av att vara till belastning för 

andra och egenskattat sexualliv? 

 Finns det några tydliga samband mellan fysiska och kognitiva funktionshinder och 

egenskattat sexualliv? 

 Hur upplever unga personer med stroke informationen från vården gällande sexualliv 

och samlevnad efter stroke? 

 Hur upplever unga personer med stroke informationen från vården gällande fysisk 

ansträngning efter stroke? 
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Material och metod  

 

Material 

Enkätstudien från vilken material och bakgrundsdata hämtades omfattade 1423 personer, i 

åldrarna 18-55 år, varav 1068 deltagare hade fått stroke för första gången. I nämnda studie 

definierades personer mellan 18 och 55 år som "yngre personer" av den anledning att 

människor i denna åldersgrupp anses unga inom såväl sociala, yrkesmässiga som medicinska 

sammanhang (6).  

Enkäten besvarades av personer som ingår i Riks-Strokeregistret (RS), Sveriges nationella 

register över strokevård. RS grundades 1994 och har sedan 1998 omfattat alla svenska 

sjukhus som tar emot akuta strokepatienter. Detaljer som registreras är patientinformation, 

akut omhändertagande samt uppföljning tre månader efter inträffad stroke (14). 

 Enkäten består sammanlagt av 97 frågor rörande fysisk funktion, livskvalitet, sex och 

samlevnad, ADL, delaktighet samt arbetsförhållanden (6). Enkäten innehåller bland annat 

instrumentet LiSat9 (15) samt delar av Quality of life instrument (16) ULF, 

Undersökningarna av levnadsförhållanden (17) och Bartel index gällande P-ADL (18). LiSat9 

är en checklista om åtta frågor som berör olika aspekter av livskvalitet, där svarsalternativen 

graderas från 1 = Mycket otillfredsställande till 6 = Mycket tillfredsställande (14). Enkäten 

har inte genomgått validitets- eller reliabilitetstester (6). 

 

Metod 

Deskriptiva analyser av resultaten från enkätstudien av yngre personer med förstagångsstroke 

genomfördes. Definitionen ”yngre personer” som användes i denna studie togs ur ovan 

nämnda enkätstudie (6).  

För att bedöma deltagarnas självskattade funktionsnivå graderades och indelades de efter 

beroende och oberoende enligt P-ADL (18). I likhet med Röding (2009) sammanfattades 

personliga aktiviteter i det dagliga livet (P-ADL) som oberoende i de fall personen var 

självständig i toalettbestyr, på- och avklädning samt gång inne och ute. 
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Av enkätstudiens 97 frågor inkluderades totalt 24 frågor (Bilaga 1). Ur LiSat9 har endast 

resultatet från frågan om sexualliv redovisats (14). 

Dichotomiseringar gjordes i programmet SPSS – PASW© Statistics 17.0 för Windows XP på 

frågor med graderade svarsalternativ för att förenkla tolkning samt möjliggöra 

sambandsanalyser. Dichotomisering innebär att flera graderingar sammanfogas så att endast 

två alternativ återstår. De nya graderingarna blev ja/nej, bra/dåligt, 

tillfredsställd/otillfredsställd, försämrad/ej försämrad. Sambandsanalyser, eller korstabeller, 

innebär att två grupper jämförs mot varandra. I detta fall jämförs de dichotomiserade 

enkätfrågorna mot varandra för att påvisa eventuella samband och skillnader mellan 

svarsfrekvenser (19). Vissa frågor redovisas även separat som svarsfrekvenser och i 

odichotomiserad form.  

 Deskriptiv statistik samt Chi ²-tester utfördes för att beskriva samt göra jämförelser enligt 

studiens syfte (20). De deltagare som inte besvarat samtliga frågor som utgjorde grunden för 

P-ADL inkluderades inte i sambandsanalyserna. P-värde sattes till 0,001. 
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Etiska överväganden 

Analysen baserades på ett projekt som blivit godkänt av Etiska Kommittén, Medicinska 

Fakulteten vid Umeå Universitet, diarienummer 99-169 (6). Studieförfattarna är medvetna om 

att de berör känsliga och privata frågor. Deltagarna besvarade enkäten anonymt och gav sitt 

medgivande till att informationen används för analys och forskning inom stroke. 
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Resultat 

 

Flertalet relevanta data angående deltagarnas egenskattade sexualliv i samband med fysisk 

funktionsnivå, upplevelsen av att vara till belastning för andra samt fysiska och kognitiva 

funktionshinder sågs. Även väsentliga fakta angående deltagarnas uppfattning av 

informationen från vården gällande fysisk ansträngning och sexualliv upptäcktes.  Resultaten 

som följer är en sammanställning och analys av sambandsanalyser mellan enkätfrågor 

betydelsefulla för studiens syfte. 

Det gick inte att se några signifikanta skillnader mellan någon av de inkluderade frågorna vad 

gäller kön, ålder eller förändringar i boende jämfört med innan stroke, varför dessa ej 

redovisas. 

Deltagarnas bakgrundsdata presenteras i Tabell 1 och 2 vad gäller köns- och åldersfördelning, 

självständighet i vardagen samt tid mellan insjuknande och enkätutskick. 

 

Tabell 1: Bakgrundsdata på de 1068 yngre förstagångsinsjuknade i stroke som besvarat enkätfrågorna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Antal Procent 

Summa 

deltagare 

1068 100% 

Män 631 59 % 

Kvinnor 437 41 % 

Summa  1068 100 % 

Ålder 18-25 14 1 % 

Ålder 26-35 53 5 % 

Ålder 36-55 1001 94 % 

Summa  1068 100 % 

P-ADL- 

oberoende 

867 81 % 

P-ADL- 

beroende  

172 16 % 

Bortfall 29 3 % 

Summa  1068 100 % 
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Tabell 2: Redovisar hur lång tid som passerat mellan deltagarnas insjuknande i stroke och enkätutskick. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtliga sambandsanalyser finns presenterade i Tabell 3. 

Tid Antal Procent 

< 1 år 46 4 % 

1 – 1,5 år 341 32 % 

1,5 - 2 år 373 35 % 

> 2 år 308 29 % 

Summa 1068 100 % 
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Tabell 3: Genomförda sambandsanalyser som visar signifikans (p<0,001). 

Fråga 

(Nummer i Bilaga 1) 

Hur klarar Du 

fysisk 

ansträngning jmf. 

m. innan stroke? 

(11) 

Vet Du hur 

mycket Du får 

anstränga Dig 

efter stroke? 

(15) 

Hur fungerar 

sexuallivet jmf. 

m. innan 

stroke? 

(18) 

Känner Du Dig 

som en 

belastning för 

andra jmf.  m. 

innan stroke? 

(19) 

Tillfredsställelse 

med livet i 

allmänhet. 

(22) 

Tillfredsställelse 

med sexuallivet i 

allmänhet. 

(23) 

P-ADL 

(3-10) 

X  X X X X 

Fysisk aktivitet 

hindras av… 

(12) 

  X  X X 

Rädd för 

ansträngning efter 

stroken? 

(13) 

 X     

Hur fungerar 

sexuallivet jmf. m. 

innan stroke? 

(18) 

    X  

Känner Du Dig som 

en belastning för 

andra nu, jmf. m. 

innan stroke? 

(19) 

  X  X X 

Tillfredsställelse med 

livet i allmänhet. 

(22) 

  X   X 
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Samband mellan fysisk funktionsnivå och egenskattat sexualliv 

 

Strax under hälften av deltagarna som besvarat frågan angående hur sexuallivet fungerar 

jämfört med innan stroken anser att deras sexualliv är oförändrat. En lika stor andel uppger i 

olika grad att sexuallivet försämrats. För en minoritet har sexuallivet förändrats till det bättre 

(Tabell 4). 

 

Deltagarna som besvarat frågan gällande tillfredsställelsen i deras sexualliv är relativt jämnt 

fördelade över svarsalternativen. En femtedel anger att de är tillfredsställda i sitt sexualliv och 

lika många uppger att de är ganska tillfredsställda (Tabell 5). 
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Tabell 4: Odichotomiserad svarsfrekvens över frågan gällande ”Hur fungerar ditt sexualliv jämfört med 

innan stroken?” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 5: Odichotomiserad svarsfrekvens över frågan gällande ”Mitt sexualliv är 

tillfredsställande/otillfredsställande” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gradering Antal Procent 

Mycket bättre 15 1 % 

Något bättre 17 2 % 

Oförändrad 425 40 % 

Något sämre 214 20 % 

Mycket sämre 143 13 % 

Upphört 75 7 % 

Ej aktuellt 131 12 % 

Bortfall 48 5 % 

Summa 1068 100 % 

Gradering Antal Procent 

Mycket 

tillfredsställande 

108 10 % 

Tillfredsställande 203 19 % 

Ganska 

tillfredsställande 

228 21 % 

Ganska 

otillfredsställande 

140 13 % 

Otillfredsställande 131 12 % 

Mycket 

otillfredsställande 

175 16 % 

Bortfall 83 8 % 

Summa 1068 100 % 
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Fyrtionio procent av samtliga deltagare uppger att deras sexualliv är oförändrat jämfört med 

innan stroken. Av dessa är 69 % ändå missnöjda med sitt sexualliv i allmänhet.  

Av samtliga deltagare är majoriteten P-ADL-oberoende (Tabell 1). Statistiken visar att 53 % 

av dem som är P-ADL-oberoende tycker att deras sexualliv är oförändrat jämfört med innan 

stroken. Dessutom anser 71 % av de P-ADL-beroende att deras sexualliv fungerar sämre än 

innan stroken. Samband ses vid jämförelser mellan P-ADL-beroende/-oberoende och 

tillfredsställelse med sexuallivet (p<0,001). 

Åttiofem procent av de P-ADL-beroende är missnöjda med sitt sexualliv och 65 % av de som 

är P-ADL-oberoende är missnöjda med sitt sexualliv. Ett samband ses vid jämförelser mellan 

P-ADL-beroende/-oberoende och missnöje med sexuallivet (p<0,001).  

Sjuttiosju procent av deltagarna bedömer att deras fysiska funktion försämrats jämfört med 

innan stroken. Nittiosex procent av de P-ADL-beroende anser att deras fysiska funktion är 

nedsatt jämfört med tidigare. Sjuttiotre procent av de P-ADL-oberoende anser att deras 

fysiska funktion är nedsatt jämfört med tidigare. Jämförelser mellan P-ADL-beroende/-

oberoende och fysisk ansträngning visar ett tydligt samband (p<0,001). 

 

Totalt 87 % av deltagarna anser det viktigt att klara fysisk ansträngning efter stroken. 

Fyrtiosju procent uppger att de är rädda för fysisk ansträngning efter stroken och 73 % vet 

inte hur mycket de får anstränga sig efter stroken. 

 

Femtiotre procent av deltagarna är missnöjda med sitt liv i allmänhet. Sjuttiosex procent av de 

som är P-ADL-beroende ingår i denna grupp. Ett påtagligt samband visar sig vid jämförelser 

mellan P-ADL-beroende/-oberoende och livet i allmänhet (p<0,001). 
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Tabell 6 visar att de deltagare som anger ett missnöje med sexuallivet samt anser att 

sexuallivet försämrats efter stroken likaledes är missnöjda med sitt liv i allmänhet. Samband 

ses vid jämförelser mellan livet i allmänhet och tillfredsställelse med sexuallivet (p<0,001). 

Samband ses även vid jämförelser mellan livet i allmänhet och hur sexuallivet fungerar 

jämfört med innan stroken (p<0,001). 

 

Tabell 6: Sambandsanalyser mellan frågorna rörande ”Livet i allmänhet” och ”Hur fungerar ditt 

sexualliv jämfört med innan stroken?” samt ”Mitt sexualliv är tillfredsställande/otillfredsställande”. 

 Sexuallivet 

fungerar sämre 

Sexuallivet är 

oförändrat 

Missnöjda med 

sexuallivet 

Nöjda med 

sexuallivet 

Missnöjda med 

livet i allmänhet 

63 % 39 % 66 % 25 % 

Nöjda med livet i 

allmänhet 

37 % 62 % 34 % 75 % 
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Samband mellan upplevelsen av att vara till belastning för andra och 

egenskattat sexualliv 
 

Totalt 19 % av deltagarna upplever sig vara till belastning. Av dessa är 74 % missnöjda med 

hur sexuallivet förändrats efter stroken. Jämförelser mellan upplevd belastning och hur 

sexuallivet fungerar jämfört med innan stroken visar tydliga samband (p<0,001).  

 

Nittio procent av de som upplever sig vara till belastning är missnöjda med sexuallivet. 

Samband ses vid jämförelser mellan upplevd belastning och tillfredsställelse med sexuallivet 

(p<0,001).  

 

De som upplever sig vara till belastning är till 83 % missnöjda med livet i allmänhet. 

Jämförelser mellan upplevd belastning och livet i allmänhet visar tydliga samband (p<0,001). 

 

Femtiotvå procent av de som är P-ADL-beroende upplever sig vara en belastning. Vid 

jämförelser mellan P-ADL-beroende/-oberoende och upplevd belastning ses ett samband 

(p<0,001). 
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Samband mellan fysiska och kognitiva funktionshinder och 

egenskattat sexualliv 
 

Samtliga svarsalternativ för frågan ”Vad hindrar fysisk aktivitet?” redovisas nedan som ett 

cirkeldiagram (Figur 1) och visar därmed svarsalternativen i förhållande till varandra som 

delar av 100 % istället för den egentliga svarsprocenten. Trötthet är det som deltagarna främst 

upplever hindrande för fysisk aktivitet, därefter kommer balanssvårigheter, svaghet, 

rörelseförmåga, koncentrationssvårigheter, minnessvårigheter, smärta och förlamning (Figur 

1).  

 

Figur 1: Sammanslagning av samtliga svarsalternativ från frågan rörande ”Vad hindrar Din fysiska 

aktivitet?” 
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Majoriteten av samtliga deltagare anser att deras fysiska aktivitet hindras av trötthet och av 

dessa svarade lika många att de inte heller är nöjda med livet i allmänhet. Av de som känner 

sig hindrade av balanssvårigheter anger sju av tio att de är missnöjda med sitt liv i allmänhet. 

Två femtedelar av de deltagarna uppger att svaghet utgör ett hinder för fysisk aktivitet och 

strax under tre fjärdedelar av dessa finner livet i allmänhet otillfredsställande. Drygt en 

tredjedel bedömer att nedsatt rörelseförmåga är en orsak till sänkt fysisk aktivitet och en stor 

del av dem är generellt missnöjda med livet (Tabell 7).  

 

Tabell 7: Sambandsanalys mellan ”Vad hindrar din fysiska aktivitet?” och ”Livet i allmänhet” där endast 

de deltagare som angivit missnöje med livet i allmänhet presenteras. 

 

 

Av de som känner sig hindrade av trötthet i sin fysiska aktivitet anger en stor majoritet att de 

är missnöjda med sitt sexualliv. Strax under hälften anser att balanssvårigheter hindrar deras 

fysiska aktivitet, 81 % av denna grupp är ej heller nöjda med sexuallivet. Svaghet hindrar 

fysisk aktivitet hos två femtedelar av deltagarna, varav en övervägande del anser sig ha ett 

icke tillfredsställande sexualliv. Mer än en tredjedel känner sig hindrade av nedsatt 

rörelseförmåga, fyra femtedelar av dessa personer är generellt missnöjda med sitt sexualliv 

(Tabell 8).  

 

 

Tabell 8: Sambandsanalys mellan ”Vad hindrar din fysiska aktivitet?” och ”Mitt sexualliv är 

tillfredsställande/otillfredsställande” där endast de deltagare som angivit missnöje med sexuallivet 

presenteras. 

Fysisk 

aktivitet 

hindras av: 

Svaghet Förlamning Rörelse-

förmåga 

Balans-

svårigheter 

Smärta Trötthet Minnes-

svårigheter 

Koncentrations-

svårigheter 

Andel 

svarande 

deltagare 

40 % 12 % 36 % 44 % 20 % 70 % 20 % 33 % 

Missnöjda 

med 

sexuallivet 

81 % 88 % 78 % 81 % 81 % 77 % 63 % 60 % 

 

Fysisk 

aktivitet 

hindras av: 

Svaghet Förlamning Rörelse-

förmåga 

Balans-

svårigheter 

Smärta Trötthet Minnes-

svårigheter 

Koncentrations-

svårigheter 

Andel 

svarande 

deltagare 

39 % 12 % 37 % 44 % 20 % 70 % 20 % 32 % 

Missnöjda 

med livet i 

allmänhet 

72 % 79 % 70 % 69 % 81 % 69 % 54 % 52 % 
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Knappt tre fjärdelar av deltagarna känner sig hindrade i sin fysiska aktivitet av trötthet, varav 

en lika stor andel anser att deras sexualliv försämrats jämfört med innan stroken. 

Balanssvårigheter hindrar fysisk aktivitet för strax under hälften av deltagarna och av dessa 

uppger två tredjedelar att sexuallivet är försämrat jämfört med tidigare. Två femtedelar känner 

sig hindrade av svaghet, sju av tio i denna grupp tycker att sexuallivet försämrats efter 

stroken. En tredjedel upplever sig fysiskt hindrade av nedsatt rörelseförmåga och av dem 

anger två tredjedelar att sexuallivet fungerar sämre än innan stroken (Tabell 9).  

 

 

Tabell 9: Sambandsanalys mellan ”Vad hindrar din fysiska aktivitet?” och ”Hur fungerar ditt sexualliv 

jämfört med innan stroken?” där endast de deltagare som angivit missnöje med sexuallivet presenteras. 

Fysisk 

aktivitet 

hindras av: 

Svaghet Förlamning Rörelse-

förmåga 

Balans-

svårigheter 

Smärta Trötthet Minnes-

svårigheter 

Koncentrations-

svårigheter 

Andel 

svarande 

deltagare 

40 % 10 % 35 % 42 % 20 % 71 % 21 % 32 % 

Sexuallivet 

har 

försämrats 

68 % 77 % 65 % 66 % 71 % 74 % 46 % 42 % 
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Unga personers upplevelse av stroke informationen från vården 

gällande sexualliv och samlevnad efter stroke 

 

Av samtliga deltagare uppger nio av tio att de inte fått någon information från vården 

angående sex och samlevnad. Läkare anges främst ha stått för informationen, därefter i 

fallande skala: sjuksköterska, kurator, sjukgymnast och arbetsterapeut (Figur 2). 

 

 

Figur 2: Cirkeldiagram över de sammanslagna svaren på frågan rörande ”Har någon från sjukvården 

pratat med Dig om sex och samlevnad?” 
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Unga personers upplevelse av stroke informationen från vården 

gällande fysisk ansträngning efter stroke 

 

Av samtliga deltagare på om de fått någon information från vården gällande tillåten 

ansträngningsgrad säger sig knappt hälften inte ha fått någon information. Läkare anges 

främst ha stått för informationen och därefter i fallande skala: sjukgymnast, arbetsterapeut, 

sjuksköterska, familj och vänner samt annan person. En liten andel ansåg sig inte behövt 

någon information (Figur 3). 

 

 
 

Figur 3: Cirkeldiagram över de sammanslagna svaren på frågan rörande ”Har någon informerat Dig om 

hur mycket Du får anstränga Dig?”. 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

 

Av dem som deltagit i enkätstudien har inte alla besvarat samtliga frågor. Inkluderad från 

enkäten var en fråga med tillhörande följdfråga vilket resulterade i att det, beroende på svar på 

grundfrågan, inte var relevant att besvara följdfrågan. Övriga orsaker till bortfall är för 

författarna okända.  Bland de inkluderade frågorna kan man se ett klart större svarsbortfall på 

de mer intima och privata frågorna rörande exempelvis relationer och sexualliv. Det ligger 

nära till hands att tro att frågor som uppfattades som för jobbiga eller besvärande att svara på 

undveks av vissa enkätdeltagare. Värt att nämna är att de frågor som tagits ur LiSat9 endast 

graderas från 1-6 och saknar svarsalternativet ”ej aktuellt”. Detta innebär att i de fall en fråga 

var irrelevant tvingades deltagaren välja mellan att helt hoppa över frågan eller ge ett felaktigt 

svar. Ytterligare en faktor som kan tänkas påverka deltagarnas svar är hur lång tid som 

passerat mellan stroken och enkätdeltagandet. Det går inte att utifrån materialet utläsa hur 

länge sedan stroken inträffade för de deltagare som angett svarsalternativ > 2 år. Har lång tid 

gått kan svaren påverkas av såväl minne som acceptans av sin förändrade livssituation. 

 

Frågan ”Vad hindrar fysisk aktivitet?” tillät deltagarna att välja flera svarsalternativ, vilket 

innebär att varje deltagare kan förekomma flera gånger i Figur 1. Detta medför att 

procentandelarna inte stämmer överens med övrig redovisning av frågan ”Vad hindrar fysisk 

aktivitet?”, då svarsalternativen är utformade som separata frågor. Dichotomiseringen som 

genomförts innebär att svar som ursprungligen varit graderade förenklats till enbart ett 

positivt och ett negativt svarsalternativ. Studiens redovisade procentsatser skiljer sig stundtals 

åt inom samma frågor. Detta beror på att två frågor som sammanfogas i en jämförelsetabell 

(sambandsanalystabell) kan ha olika antal svarande deltagare. Deltagarna som inte besvarat 

båda de aktuella frågorna exkluderas därmed från jämförelsen varför procentsatserna 

förändras något. Författarna väljer att använda sig av procent i heltal. 

 

Tidigare studier har visat att strokepatienter har ett behov av rådgivning och information 

angående sexual- och samliv (3). Enkätstudien innehöll en fråga rörande vem inom vården 

som informerat dem om detta ämne, dock fanns ingen fråga som berörde deltagarnas önskan 

eller behov att få sådan information. Författarna kan, av denna orsak, inte veta hur stor del av 
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de deltagare som inte mottagit information faktiskt hade önskat sådan. Vidare saknar 

författarna kunskap angående huruvida de deltagare som faktiskt mottagit sexualrådgivning 

var nöjda med denna, eller om de ansåg den vara otillräcklig. 

 

Enkätfrågorna var inte djupgående på specifika sexuella funktioner så som exempelvis 

erektion, lubrikation eller orgasmisk förmåga, därför kan författaren inte känna till de exakta 

fysiska orsakerna till eventuell sexuell dysfunktion. Dessutom går det inte att klart utläsa ur 

materialet om deltagarna var deprimerade vid svarstillfället då någon sådan fråga inte ingår i 

enkäten. 

 

En anledning till att inga signifikanta skillnader mellan ålderskategorierna ses kan bero på att 

1001 av de 1068 deltagarna är mellan 36-55 år. 

 

Frågan angående ”livet i allmänhet” inkluderades för att ytterligare tydliggöra betydelsen av 

vad en nedsatt fysisk förmåga och ett försämrat sexualliv har för strokepatienten. De faktorer 

som undersöks i denna studie visar genomgående ett samband med resultatet från ”livet i 

allmänhet”. Genom att presentera denna fråga korrelerad med studiens centrala frågor tillåts 

studieförfattarna ge en mer mångfacetterad bild av dessa. 

 

Då enkäten inte har genomgått reliabilitets- eller validitetstester bör detta hållas i åtanke vid 

tolkning av studieresultatet. 

 

Resultatdiskussion 

Den fysiska kapaciteten är avgörande för att må bra efter en stroke. I studieresultatet ses ett 

starkt samband mellan egenskattat sexualliv och självständighet i vardagen. I likhet med en 

tidigare studie visar studieresultatet att sexuell dysfunktion är vanligt förekommande hos unga 

personer med stroke (7). Majoriteten av studiedeltagarna, såväl P-ADL-beroende som 

oberoende, är missnöjda med sitt sexualliv i allmänhet. Fyra av fem av de P-ADL-beroende 

uttrycker dock även ett missnöje med sexuallivet jämfört med innan stroken inträffade, något 

som inte återfinns i samma utsträckning hos de P-ADL-oberoende deltagarna. Detta stärks av 

Chandler & Brown (1998) som i sin studie visar att försämrad sexuell funktion och sexuell 

aktivitet tätt korrelerar med beroende i ADL (21) samt med Kersten, Low, Ashburn, George, 
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& McLellan (2002) som i sin studie såg att unga strokepatienter med sämre rörelseförmåga i 

allmänhet hade fler icke tillfredsställda behov (11). Då missnöjet över hur sexuallivet 

förändrats varierar mellan de två ADL-kategorierna kan de fysiska hindren inte vara den enda 

avgörande faktorn till ett otillfredsställande sexualliv. Detta kan tyda på en koppling mellan 

sexuellt missnöje och kognitiva nedsättningar, något som styrks av att en stor del av 

deltagarnas upplevda hinder för fysisk aktivitet är kognitiva. De främsta fysiska hindren för 

aktivitet uppges vara trötthet, balanssvårigheter, svaghet och nedsatt rörelseförmåga. 

Sambandsanalyserna gjorda med enkätfrågorna angående sexualliv generellt, sexuallivet 

jämfört med tidigare och livet i allmänhet visar att de deltagare som upplever ovan nämnda 

hinder även upplever stort sexuellt och allmänt missnöje.  

 

En relativt liten del av deltagarna uppfattar sig som en belastning för andra. Dessa individer 

upplever dock i mycket hög grad sexuellt missnöje och missnöje med livet i allmänhet. En 

talande majoritet av de som upplever sig som en belastning för andra är P-ADL-beroende. 

Sammantaget ger dessa fakta en bild av att fysisk självständighet är mycket viktig för ett 

tillfredsställande sexualliv. Genom att förbättra en persons fysiska förmågor, så att denne blir 

mer självständig i vardagen och därmed får ett minskat behov av hjälp från andra, förmodar 

författarna att ett allmänt ökat fysiskt och psykiskt välbefinnande kan uppnås.  

Sjukgymnastiska interventioner riktade mot balans, svaghet och rörelseförmåga har setts ge 

positiva sekundäreffekter även på kognitiva aspekter (8). Ett individuellt anpassat 

rehabiliteringsprogram med fokus på balans, svaghet och rörelseförmåga tror författarna kan 

minska den fysiska och psykiska trötthet som upplevs vilket i sin tur kan avspegla sig på 

patientens allmänna välmående.  

 

En majoritet av deltagarna uppger att de inte vet hur mycket de får anstränga sig efter sin 

stroke. Anmärkningsvärt i sammanhanget är dessutom att hälften av samtliga deltagare är 

rädda för fysisk ansträngning och att endast hälften av den totala gruppen överhuvudtaget 

mottagit någon information och rådgivning angående fysisk ansträngning. Författarna tror att 

patienter som är rädda för fysisk aktivitet likaledes kan tänkas vara rädda för sexuell aktivitet 

i och med att detta är en form av fysisk ansträngning då samma fysiologiska processer 

aktiveras, en åsikt som delas av Höök (2001) samt Buzzelli, di Francesco, Giaquinto & Nolfe 

(1997) och Riksförbundet För Sexuell Upplysning (RFSU). Höök (2001) skriver att 

strokepatienter i de flesta fall behöver konkreta råd gällande fysisk ansträngning, även 
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kopplade till sexuell aktivitet, då de uttrycker rädsla för att provocera fram ett återfall. Även 

Ehrenkrona & Öman (1994) beskriver behovet av konkreta råd och ger som exempel att den 

som klarar av att gå upp för en trappa även klarar av den fysiska ansträngningen ett samlag 

innebär (24). Föreligger ingen annan sjukdom bör de fysiologiska verkningsmekanismerna 

vid alla former av fysisk aktivitet vara desamma som hos otränade jämnåriga friska individer. 

Anpassad fysiska aktivitet kan tillgängliggöras på olika sätt, förslagsvis genom att öppna 

primärvårdscentraler, gymnastiksalar och friskvårdsanläggningar för strokedrabbade personer 

för att ge dem möjlighet att träna såväl styrka, kondition, balans som koordination i olika 

former (8). 

 

Vidare begrundar författarna vilken påverkan frånvaro av sexuell aktivitet, som tidigare varit 

en naturlig del av tillvaron, har på en individs självbild. Den sexuella relationen kan innebära 

en trygghet och närhet som i sig bidrar till välmående (23). Förlusten av detta inslag i livet 

kan innebära en försämrad självkänsla, förändrad självbild och en känsla av abnormalitet. 

Genom att medvetandegöras om kroppen och dess signaler och genom förnyat förtroende för 

sin kropp kan en person åter uppleva sig som hel (12). I de fall där patienten har en fast 

relation finns risk för ångestkänslor rörande svårigheter att tillmötesgå såväl upplevda krav 

från partnerns sida som egna önskemål (1). Det är därför även viktigt att ge stöd och råd till 

närstående (8). 

 

Med ovanstående i åtanke kan det sammantaget ses som häpnadsväckande att en så talande 

majoritet av samtliga studiedeltagare, vilka är unga och i en ålder där man vanligtvis bildar 

och har ett aktivt familjeliv, inte har fått någon information från vården angående sexual- och 

samliv. Författarna anser sådan information som mycket väsentlig och ett självklart inslag i 

strokerådgivningen. Statistiken sammanfaller med resultat från en tidigare studie där 

deltagarna angivit att de inte mottagit någon information angående sexualitet poststroke (2,3). 

Utifrån redovisade resultat sluter sig författarna till att informationen, rörande sexualliv och 

fysisk ansträngning efter stroke, är mycket bristfällig: Samtal om sexualliv förekom nästintill 

inte och ett stort antal deltagare angav rädsla för fysisk aktivitet. Samtal och information från 

vårdens sida, angående sexualliv och fysisk ansträngning, skulle kunna hjälpa patienterna 

genom att mildra oro samt öka deras förståelse för sitt sjukdomstillstånd. Patientutbildning 

inom dessa områden menar författarna är en enkel och slagkraftig insats som skulle kunna 

betyda mycket för denna patientkategori, något som styrks av resultat från tidigare studier 
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(2,24,25). En utökad förståelse och kunskap gällande sexualliv hos strokepatienter kan 

förbättra tillfredsställelsen med sexuallivet och på så sätt ge en ökad livskvalitet. I likhet med 

Chadwick, Saver, Biller & Carr (1998) och Korpelainen, Nieminen & Myllylä (1999) tror 

författarna att vårdpersonalen kan tänkas ha nytta av ytterligare utbildning inom samtal och 

rådgivning kring intima ämnen, så som sexualliv, för att på ett bättre sätt kunna bemöta sina 

patienter. En studie genomförd på Nordirland (2005) bekräftar detta då dess resultat visar att 

vårdpersonalen inom strokerehabilitering inte fått någon utbildning inom sexualrådgivning 

och att de inte ville påtala ämnet av rädsla för att skapa en obekväm och genant situation som 

kanske skulle göra patienten upprörd (26). 

 

Forskning har visat att den initiala vården och rehabiliteringen sker på bästa sätt inom 

strokeenheter med multidisciplinärt arbetsätt. Fortsatt rehabilitering sker med fördel med i en 

välfungerande vårdkedja bestående av rehabiliteringsenheter inom primärvård, kommunal 

sjukvård och hemvård (27,28). 

 

Då sjukgymnasts yrkesområde omfattar vanligt förekommande hälso- och funktionsproblem 

som begränsar eller hotar att begränsa personens funktionsförmåga (12) är sexuallivsfrågan en 

självklar del i sjukgymnastens arbetsuppgifter. Sjukgymnastens insatser består till viss del av 

undervisning och terapeutiska metoder som riktar sig mot fysiska och psykiska funktioner, 

aktiviteter, delaktighet och miljöfaktorer (12). Sjukgymnastprofessionen har alltmer övergått 

till att arbeta mot ett patientrelaterat helhetsperspektiv (13,27).  Fokus ligger inte längre 

enbart på fysisk funktionsnedsättning utan innefattar idag även sociala och mentala aspekter 

(27). Studieförfattarna finner det för sannolikt att intima frågor kan komma att föras på tal av 

patienter då sjukgymnast och patient träffas kontinuerligt.  

Människokroppen är källan till livslust och en grund för människans existens och utveckling. 

Genom ökad medvetenhet och kunskap om sin kropp kan människan lära sig att använda sina 

resurser på ett ändamålsenligt sätt (12).  

 

Sexuell aktivitet förutsätter fysisk funktion och ställer krav på fysisk aktivitet. Arbete för att 

befrämja, underlätta och upprätthålla fysiska funktioner är en hörnsten i det sjukgymnastiska 

förhållningssättet. 
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Konklusion 

I studieresultatet sågs ett mycket starkt samband mellan egenskattat sexualliv och 

självständighet i vardagen. Resultatet visade också att informationen från vårdens sida var 

mycket bristfällig rörande sexualliv och fysisk ansträngning poststroke.  

Ytterligare forskning krävs för bättre förståelse angående specifika orsaker till missnöje i 

sexuallivet hos yngre personer poststroke. Forskning behövs för förbättrad kunskap om vilken 

typ av fysisk träning som är bäst lämpad och ändamålsenlig för att underlätta sexuell aktivitet 

efter stroke. Mer kunskap om strokepatienters önskan om utökad information från vården 

gällande sexualitet och fysisk ansträngning krävs samt vilken information som bör ingå i 

strokerehabilitering. Författarna ser även som önskvärt att ytterligare forskning i framtiden 

genomförs angående hur nära relationer påverkas efter stroke hos yngre personer samt vilken 

information som bör ingå i strokerehabiliteringen 
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Bilaga 1 

1. Vem bor Du tillsammans med för tillfället? Du kan ange flera alternativ 

 

1  Jag bor ensam     

2  Jag bor med make/maka/sambo/partner   

3  Jag bor med barn     

4  Jag bor med syskon    

5  Jag bor med föräldrar    

6  Andra…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………….     3  

2. Vem bodde Du tillsammans med innan insjuknandet i stroke? Du kan ange flera alternativ 

 

1  Jag bodde ensam     

2  Jag bodde med make/maka/sambo/partner   

3  Jag bodde med barn     

4  Jag bodde med syskon    

5  Jag bodde med föräldrar    

6  Andra…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………..     4  

3. Får Du hjälp av någon med att äta och dricka? 

 

1  Nej, har inget sådant behov  

2  Ja, delvis   

3  Ja, helt                                                                                                                    9  

 

 



 

 

 

4. Får Du hjälp vid toalettbesök? 

 

1  Nej, har inget sådant behov  

2  Ja, delvis   

3  Ja, helt                                                                                   10  

5. Hur fungerar Din tarmkontroll? 

 

1  Jag har full tarmkontroll 

2  Jag har nästan full tarmkontroll (olyckshändelser inträffar och/eller behöver hjälp med  lavemang) 

3  Jag har ingen tarmkontroll                                                                                      11  

 

6. Hur fungerar Din urinkontroll? 

 

1  Jag har full urinkontroll (med eller utan kateter)  

2  Jag har nästan full urinkontroll (olyckshändelser inträffar och/eller behöver hjälp  med skötsel av 

kateter) 

3  Jag har ingen urinkontroll                                                                                     12  

7. Får Du hjälp vid uppresning från liggande till sittande? 

 

1  Nej, har inget sådant behov  

2  Ja, delvis   

3  Ja, helt                                                                                                                            

13  

8. Får  Du hjälp med på- och avklädning? 

 

1  Nej, har inget sådant behov  

2  Ja, delvis   

3  Ja, helt                                                                                                                   14  

 



 

 

 

9. Får Du hjälp med Din personliga hygien (exempelvis borsta tänder, kamma håret eller raka 

dig)? 

 

1  Nej, har inget sådant behov  

2  Ja, delvis   

3  Ja, helt                                                                                                                   15  

10. Får Du hjälp vid badning/duschning? 

 

1  Nej, har inget sådant behov  

2  Ja, delvis   

3  Ja, helt                                                                                                                   16  

11. Hur klarar Du av fysisk ansträngning nu, jämfört med innan Din stroke? 

 

1  Lika bra   

2  Nästan lika bra   

3  Något sämre   

4  Mycket sämre 

5  Inte alls                                                                                                                  27  

12. Om Du i fråga 26 svarat att du klarar med fysisk ansträngning något sämre, mycket sämre 

eller inte alls vad beror det på? Du kan ange flera alternativ 

 

1  Svaghet   

2  Förlamning   

3  Nedsatt rörelseförmåga 

4  Balanssvårigheter  

5  Smärta   

6  Trötthet 

7  Minnessvårigheter 

8  Koncentrationssvårigheter   

9  Annat……………………………………………………………………………     28   



 

 

 

13. Är Du rädd för att anstränga Dig efter Din stroke? 

 

1  Nej, inte alls 

2  Ja, något 

3  Ja, mycket 

4  Har ej reflekterat över det                                                                                     29  

14. Hur viktigt är det för Dig att klara av fysisk ansträngning efter Din stroke? 

 

1  Mycket viktigt 

2  Ganska viktigt 

3  Mindre viktigt 

4  Inte alls viktigt                                                                                                      30  

15. Vet Du hur mycket Du får anstränga Dig efter Din stroke? 

 

1  Ja 

2  Nej 

3  Vet ej 

4  Har ej reflekterat över det                                                                                      31  

16. Har någon informerat Dig om hur mycket Du får anstränga Dig? Du kan ange flera 

alternativ 

 

1  Nej, har ej fått någon information    

2  Nej, har ej behövt någon information   

3  Ja, läkare    

4  Ja, sjuksköterska     

5  Ja, arbetsterapeut    

6  Ja, sjukgymnast    

7  Ja, familj/vänner    

8  Ja, annan ……………………………………………………………………… 32  



 

 

 

17. Hur är Din relation till Din make/maka, sambo eller partner nu, jämfört med innan Din 

stroke? 

 

1  Mycket bättre     

2  Något bättre     

3  Oförändrad     

4  Något sämre     

5  Mycket sämre     

6  Upphört     

7  Ej aktuellt                                                                                                      42  

18. Hur tycker Du att Ditt sexualliv fungerar nu jämfört med innan Din stroke? 

1  Mycket bättre     

2  Något bättre     

3  Oförändrat     

4  Något sämre     

5  Mycket sämre     

6  Upphört     

7  Ej aktuellt                                                                                                      43  

19. Upplever Du att Du är till belastning för andra nu, jämfört med innan Din stroke? 

 

1  Nej, i stort sätt aldrig  

2  Nej, oftast inte   

3  Ja, oftast    

4  Ja, i stort sett alltid                                                                                                47  



 

 

 

20. I samband med Ditt insjuknande i stroke har någon från sjukvårdens sida pratat med Dig 

om sex och samlevnad?  

 

1  Ja   

2  Nej 

3  Vet ej                                                                                                                  60  

21. Om Du svarat ja på fråga 59, vem/vilka initierade detta samtal om sex och 

samlevnad? Du ange kan ange flera alternativ 

 
1  Läkare   

2  Sjuksköterska     

3  Arbetsterapeut   

4  Sjukgymnast   

5  Kurator   

6  Annan…………………………………………………………………………… 61  

Detta är en annan typ av frågor än tidigare i formuläret. På de här frågorna skall Du ringa in den 

siffra som bäst/närmast passar in på Din situation. 

 

1 = mycket otillfredsställande 

2 = otillfredsställande 

3 = ganska otillfredsställande 

4 = ganska tillfredsställande 

5 = tillfredsställande 

6 = mycket tillfredsställande 

 

 

22.  Livet är i allmänhet för mig               1         2         3         4         5         6       [89] 

 

23.  Mitt sexualliv är                1         2         3         4         5         6      [94] 

 

24.  Mitt äktenskap/samliv är                1         2         3         4         5         6       [95] 

 


