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Sammanfattning 

 

Bakgrund: En femtedel av de som drabbas av ryggmärgsskada är kvinnor. Det finns lite 

forskning som belyser kvinnors upplevelse av sexualitet efter 

ryggmärgsskada som orsakat tetraplegi eller paraplegi. 

 

Syfte: 
Att beskriva kvinnors upplevelse av sexualitet efter förvärvad 

ryggmärgsskada. 

 

Metod: En litteraturöversikt enligt Friberg (2012) har genomförts. Tio vetenskapliga 

artiklar valdes ut varav sex artiklar med kvalitativ design, två med kvantitativ 

design och två artiklar med mixad metod. Databaserna Cinahl Complete, 

Pubmed och Nursing & Allied Health database användes för att söka 

artiklarna. Artiklarna lästes och analyserades avseende likheter och skillnader 

i resultat, teori, perspektiv och metod (Friberg, 2012). Likheter färgkodades 

och delades in i teman. 

 

Resultat: 
Litteraturöversikten resulterade i fem teman. I temat självbild framkom att 

ryggmärgsskadan förändrade den sexuella identiteten, kroppsuppfattningen 

och självförtroendet. I temat information framkom hur kvinnorna upplevde 

information och hur den var bristfällig. I temat sex och intimitet framkom det 

hur kvinnorna reviderade sina förväntningar på sex. I temat relationer och 

den sociala miljön beskriver kvinnorna hur de upplevde att de uppfattades av 

samhället samt svårigheter att etablera och bibehålla intima relationer. I temat 

fysiska barriärer och praktiska hinder framkom olika kroppsliga aspekter 

som påverkade sexualiteten.  

 

Diskussion: Resultatet diskuterades utifrån Roy’s adaptionsmodell (Roy, 2009). 

Sjuksköterskans pedagogiska funktion, kvinnornas upplevelse av 

information, peer learning och hur internet kan användas för att tillmötesgå 

kvinnornas behov av information diskuterades. Ryggmärgsskadans påverkan 

på relationer samt singelskapets betydelse för den ryggmärgsskadade 

kvinnans sexualitet lyftes. Samhällets normer och hur dessa påverkar 

kvinnans självbild har beskrivits. 
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Abstract 

 

Background: One-fifth of those who suffer from spinal cord injury are women. There is 

little research that illustrates women's experience of sexuality after spinal 

cord injury that caused paraplegia or tetraplegia. 

 

Aim: To describe the women's experience of sexuality after acquired spinal cord 

injury. 

 

Method: A literature review according to Friberg (2012) has been conducted. Ten 

scientific articles were selected, six of which were of qualitative design, two 

with quantitative design and two articles with mixed method. The databases 

Cinahl Complete, Pubmed and Nursing & Allied Health database were used 

to search the articles. The articles were read and analyzed regarding 

similarities and differences in results, theory, perspective and methodology 

(Friberg, 2012). Similarities were color-coded and divided into themes. 

 

Results: 
The literature review resulted in five themes. In the theme self-esteem it was 

found that spinal cord injury changed the sexual identity, body perception 

and self-esteem. The theme information revealed how the women 

experienced information and how the information was perceived as 

inadequate. The theme sex and intimacy revealed how women revised their 

expectations for the intercourse. The theme relations and the social 

environment describe how the women experienced that they were perceived 

by society as well as difficulties in establishing and maintaining intimate 

relationships. In the theme of physical barriers and practical barriers, 

various bodily aspects that influenced sexuality emerged. 

 

Discussion: The result was discussed based on Roy’s adaptation model (Roy, 2009). 

Nurse’s educational function, the women’s experience of information, peer 

learning and how the internet could be used to meet the women’s need for 

information was discussed. The effect a spinal cord injury had on 

relationships, as well as being a single woman with a spinal cord injury and 

its effect on sexuality was also discussed. Norms of the society and how 

 



 
 

 
 

 

these affect the woman’s self-image are described. 

Keywords: Spinal cord injury, sexuality, experience, women  
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1 Inledning 

Sjuksköterskeutbildningen genomsyras av vikten av att se patienten som en helhet och att 

respektera patientens autonomi och integritet. Ett fysiskt funktionshinder kan innebära ett 

behov av assistans och att inte ha tillgång till sin kropp på samma sätt som tidigare och 

därmed kan integriteten, autonomin och den privata sfären påverkas. Frågor om sexualitet och 

intimitet relaterat till funktionshinder väckte vårt intresse. Funktionshinder associeras sällan 

med sexualitet då sex förknippas med ett privilegium förbehållet vita, heterosexuella, unga 

singlar utan funktionshinder (Tepper, 2000). Vi ville ta reda på hur personer med fysiska 

funktionshinder upplever sexualitet och sexuell hälsa. Funktionshinder kom efter 

litteratursökning att avgränsas till ryggmärgsskada. Vi fann att det finns mycket forskat om 

mäns sexualitet efter ryggmärgsskada och vi frågade oss om kvinnors sexualitet värderas 

annorlunda. Vi valde därför att i vår litteraturöversikt utgå från hur kvinnor med 

ryggmärgsskada upplever sin sexualitet. 

 

2 Bakgrund 

2.1 Sexualitet och sexuell hälsa 

Världshälsoorganisationen (World Health Organization [WHO], 2006) beskriver sexualitet 

som en integrerad del av personligheten och som ett grundbehov hos varje människa. 

Sexualitet är inte liktydigt med sex utan sammanfattar känslor, beröring, närhet, kontakt och 

värme. Fysisk och psykisk hälsa inbegriper sexualitet, då tankar, känslor och handlingar 

påverkas av den. Begreppet sexuell hälsa används för att beskriva ett tillstånd av fysiskt, 

emotionellt, mentalt och socialt välbefinnande relaterat till sexualitet. För att sexuell hälsa ska 

uppnås och bevaras ska människors sexuella rättigheter respekteras och skyddas.  

 Sexuell identitet beskrivs som en persons sexuella orientering, preferenser, 

könsrollsidentitet, biologiska och psykiska kön liksom och hur den individuella sexualiteten 

definieras av individen själv. Sexuell identitet kan vidare beskrivas som en komponent av en 

individs identitet som reflekterar dennes sexuella självbild. Den sexuella identiteten kan 

förändras under livet och kan, men behöver nödvändigtvis inte, ligga i linje med personens 

biologiska kön, sexuella beteende eller sexuella läggning (Nilsson Schönnesson, 2010). 

Sexuell identitet kan vidare beskrivas som en övergripande medvetenhet om egna sexuella 

egenskaper. Sammanfattningsvis är sexuell identitet ett mångsidigt begrepp där 

dimensionerna sexuell självkänsla, den egna uppfattningen om att vara en bra eller dålig 

sexpartner, den sexuella tillfredsställelsen och sexuella intressen ingår (Moin, Duvdevany & 
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Mazor, 2009). En persons sexuella identitet kan påverkas av sjukdom (Saunamäki & 

Engström, 2014). 

 

2.2 Ryggmärgens anatomi och ryggmärgsskada 

Ryggradens kotor kan uppdelas i cervikalkotor, torakalkotor, lumbalkotor, sakralkotor och 

svanskotor. Ryggraden omger ryggmärgen. Ryggmärgen förbinder hjärnan med det perifera 

nervsystemet (Sand, Sjastaad, Haug & Bjålie, 2007). Ryggmärgen indelas i ett stort antal 

segment, där varje ryggmärgssegment innehåller ett nervpar. Varje enskild spinalnerv 

innehåller nervtrådar som står i kontakt med muskler och hud i samma kroppssegment (Levi 

& Hultling, 2011; Sand et al., 2007).  

 En förvärvad ryggmärgsskada kan uppstå vid olycka eller genom en sjukdomsprocess som 

vid inflammation, infektion, blödning, blodpropp eller tumör (Levi & Hultling, 2011). Vid 

kraftigt trauma som orsakar kotfraktur eller vridning och förflyttning av kotor kan 

ryggmärgen skadas i olika omfattning. Ibland blir skadan så stor att ryggmärgen förstörs helt 

inom ett par segment. Rörelse- och känselbortfallet påverkas beroende av var i ryggen skadan 

skett. Ju högre upp i ryggen skadan sitter samt ju större del av ryggmärgens tvärsnitt som har 

skadats, desto mer omfattande blir bortfallen. Om skadan drabbar ryggmärgen i nacken 

uppstår förlamning i både armar och ben vilket benämns tetraplegi. En skada som uppstår i 

ryggmärgen i höjd med bröstet eller nedanför ger upphov till förlamning i benen och i 

varierande delar av bålen. Detta benämns paraplegi (Fagius, 2012). Enligt Levi och Hultling 

(2011) är 20 procent av de som drabbas av ryggmärgsskada kvinnor.  

 Ryggmärgsskadade patienter kan drabbas av nedsatt känsel i underlivet, nedsatt rörlighet 

på grund av förlamning och ökad risk för urin- och avföringsläckage (Levi & Hulting, 2011). 

Även spasticitet kan förekomma vilket innebär en ökad vilospänning i påverkad muskulatur, 

som blir spänd och stel. Det innebär också en ökad benägenhet för spasmer, det vill säga 

kraftiga, hastiga och ofrivilliga muskelsammandragningar (Levi & Hultling, 2011). Minskad 

lubrikation är en konsekvens som kan drabba ryggmärgsskadade kvinnor, vilket innebär 

minskad förmåga att göra vaginas yta fuktig och glatt (Levi & Hulting, 2011; Sand et al., 

2007) 

 

2.3 Livskvalitet hos personer med ryggmärgsskada 

Livskvalitet kan beskrivas som en persons subjektiva övergripande tillfredsställelse med livet. 

Begreppet har en flerdimensionell konstruktion som baseras primärt på det fysiska, 
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funktionella, emotionella och sociala välbefinnandet och som passar med en persons 

förväntningar och prestationer (Tate, Kalpakjian & Forchheimer, 2002). Graden av 

livskvalitet hos personer med ryggmärgsskada är generellt lägre än genomsnittet (Arango-

Lasprilla, Nicholls, Olivera, Perdomo & Arango, 2010; Barker et al., 2009; Erosa, Berry, 

Elliott, Underhill & Fine, 2014). Sambandet mellan ett tillfredsställande sexliv och 

upplevelsen av god hälsa är signifikant, och det finns tydliga associationer mellan sexuell 

kapacitet efter ryggmärgsskada och graden av livskvalitet (Lombardi, Del Popolo, 

Macchiarella, Mencarini & Celso, 2010). För personer med ryggmärgsskada är graden av 

social integration associerat med livskvalitet (Barker et al., 2009). Omfattningen av skadan 

och smärta påverkar integrationen och därmed livskvaliteten (Erosa et al., 2014). Flera 

aspekter av livskvalitet, som ett finansiellt oberoende och att ha en sysselsättning, goda 

familjerelationer och ett psykiskt välbefinnande, är sämre hos personer med ryggmärgsskada 

jämfört med normen och av den ryggmärgsskadade populationen har kvinnor i sin tur sämre 

förutsättningar än män (Dillaway & Lysack, 2015). En förklaring till detta kan vara att ett 

funktionshinder och att vara kvinna innebär att vara en minoritet av en minoritet, vilket utgör 

ett dubbelt handikapp (Deegan & Brooks, 1985; Singh & Sharma, 2005). 

 

2.4 Sjukvårdens roll 

Hälso- och sjukvården har ett tydligt ansvar att stödja patienter och närståendes lärande. I 

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763), 2b §, finns formulerat att patienter ska ges 

individuellt anpassad information (Kärner, 2009). Enligt International Council of Nurses 

(ICN, 2012) etiska kod för sjuksköterskor ansvarar sjuksköterskan för att patienter får korrekt, 

tillräcklig och lämplig information. Standardiserad och allt för generell information som 

innebär att patientens individuella önskemål inte tillmötesgås kan betraktas som oetisk. 

Information från hälso- och sjukvårdspersonal skiljer mellan undervisning och utbildning. 

Undervisning kan avse en planerad aktivitet med syfte att underlätta patientens lärande, men 

kan också ske informellt och uppstå spontant. Utbildning avser alltid en planerad aktivitet i 

tid, form, innehåll och rum. Pedagogiska aktiviteter riktade till patienter kan även betecknas 

som information, vägledning och rådgivning (Kärner, 2009). Westgren (2010) menar att det är 

oklart hur stort ansvar sjukvården har avseende råd, stöd och upplysning i sexuella frågor 

utöver det som är att betrakta som information. Sjukvårdens roll är inte att bedöma vem som 

kan vara eller är en sexuell person. Patienten bör betraktas som en sexuell person oberoende 

av kön, ålder, funktionsnedsättning eller sjukdomsbild. 
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2.5 Tidigare forskning om kvinnors sexualitet efter ryggmärgsskada 

Det finns jämförelsevis lite forskning om sexualitet bland kvinnor med ryggmärgsskada 

(Celik, Akman, Arioglu, Karatas & Erhan, 2014; Leibowitz, 2005; Lombardiet al., 2010; 

Robinson, Forrest, Pope-Ellis & Hargreaves, 2011; Singh & Sharma, 2005; Wiwanitkit, 

2008). Tidigare forskning har fokuserat på kvinnors reproduktiva förmåga och problem kring 

fertilitet och förlossning. Fertiliteten bland kvinnor efter ryggmärgsskada är ofta intakt, och 

därför har sexualiteten betraktats som opåverkad (Singh & Sharma, 2005). Kvinnor har 

generellt betraktats som passivt lagda gällande det sexuella uttrycket. Förmågan att prestera 

sexuellt har förknippats med män och prestation har värderats högre än förmågan att uppleva 

njutning. Kvinnans sexualitet har beskrivits i förhållande till män utan egenvärde och vars 

syfte är att tillfredsställa mannen. Kvinnans sexualitet har därför betraktats som mindre viktig 

jämfört med mannen. Som ett resultat blir kvinnors sexualitet ofta förbisedd både inom 

forskning och rehabilitering (Robinson et al., 2011). 

 

2.6 Problemformulering 

Att drabbas av ryggmärgsskada innebär en omställning och en förändrad livssituation. 

Det finns en begränsad mängd forskning om kvinnors sexualitet efter ryggmärgsskada. Den 

forskning som finns fokuserar huvudsakligen på den reproduktiva aspekten. Det är ett 

problem eftersom att sexualitet även innefattar psykosociala, emotiva och psykologiska 

aspekter. Om inte ryggmärgsskadade kvinnors behov lyfts fram finns risk för att 

sjuksköterskor inte uppmärksammar dessa, med negativa konsekvenser för omvårdnaden och 

med risk för att kvinnorna upplever ett lidande. Litteraturöversikten avser att skapa en 

överblick över kunskapsläget. Det är viktigt att ämnet lyfts så att sjukvårdspersonal kan 

bemöta patientgruppen på ett sätt som möter deras behov. 

 

3 Syfte 

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva kvinnors upplevelse av sexualitet efter 

förvärvad ryggmärgsskada. 
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4 Teoretiska utgångspunkter 

Litteraturöversiktens teoretiska utgångspunkt är Roy’s adaptionsmodell (RAM). Roy’s 

adaptionsmodell omfattar begreppen anpassning och bearbetning. En ryggmärgsskada innebär 

en stor omställning i livet, en anpassning till den nya kroppen och omgivningen och en 

bearbetning av det som har skett. Adaptionsmodellen omfattar konsensusbegreppen människa, 

hälsa, vårdande och miljö samt hur dessa samverkar, påverkas av och påverkar varandra. 

Människan ses som en helhet, i betydelsen att människan är en mängd mindre enheter, som 

tillsammans bildar denna helhet. Detta kommer till uttryck genom handlande och är beroende 

av personens upplevelse av sig själv i förhållande till omvärlden. Gruppens adaption 

framhävs, men tyngdpunkten ligger på personen som individ och som en del av en mindre 

eller större grupp (Roy, 2009). Miljön är av betydelse eftersom det är i förhållande till miljön 

och till de stimuli som den ger upphov till som adaptionen sker. Miljön avser både 

människans inre verklighet och det yttre tillståndet, då stimuli kan komma både inifrån och 

utifrån. Då miljön och livet är ständigt föränderligt behöver vi klara av att utvecklas i takt med 

det som sker för att uppleva hälsa (Roy, 2009).  

Roys modell omfattar fyra adaptiva funktionsområden; fysiologiskt-fysiska funktioner, 

självuppfattning och gruppidentitet, rollfunktion och ömsesidigt relaterande. De fysiologiska 

funktionerna kopplas till de basala fysiologiska behoven som krävs för att människan ska 

kunna bevara den fysiologiska balansen. De fysiska funktionerna beskrivs som ekonomiska 

och materiella förutsättningar, och innebär en bibehållen eller bevarad balans vid förändrade 

förhållanden i form av tillgångar (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Självuppfattning 

beskrivs som ett ‘självschema’, ett mönster av tankar och känslor som en person har om sig 

själv och om sitt fysiska och psykiska jag. Kroppsuppfattning, det fysiska jaget, avser hur vi 

tror att vår kropp ser ut och hur vi upplever vårt utseende. Kroppsupplevelse handlar om att 

uppfatta sig själv som en ”kroppslig varelse”, som att vara varse om sin kropp. 

Kroppsupplevelse kan vara uppfattningen som sig själv som någon som är sexuellt aktiv eller 

som någon som upplever hälsa eller ohälsa. Uppfattningen om personliga egenskaper, värden 

och våra förväntningar på oss själva och livet och vår upplevelse av vårt eget värde formar 

självuppfattningen. Tvivel på oss själva, vår identitet och/eller förmåga kan leda till en känsla 

av maktlöshet, en förändrad kroppsuppfattning och en rad ineffektiva sätt att hantera, eller 

adaptera till, livsomställningen. 
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Gruppidentitet kan beskrivas som gruppens behov av identitet och integritet, och kan 

kopplas till relationerna inom gruppen, gruppens självuppfattning och till den sociala miljön 

(Wiklund Gustin & Lindwall, 2012).  

Rollfunktioner rör hur vi hanterar sociala interaktioner med andra människor. Detta 

kopplas till vår sociala integritet, att veta vem man själv är i relation till andra. Utifrån ett 

individuellt plan betraktat handlar det om vår plats i samhället och om vilka roller vi förväntas 

inta i relation till andra (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012).  

Ömsesidigt relaterande är den adaptiva funktion som är sammankopplad med våra känslor 

och människans önskan om att upprätta och bibehålla nära, vårdande och utvecklande 

relationer (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). 

Dessa adaptiva funktionsområden kan sexualitet relateras till då sexualitet innefattar 

fysiska, emotiva och sociala aspekter (WHO, 2006). Diskussionen i litteraturöversikten 

kommer att utgå från denna omvårdnadsteori.  

 

5 Metod 

Litteraturöversikten är av en allmän, också kallad beskrivande, karaktär (Friberg, 2012). 

Motivet för litteraturöversikten var att skapa en överblick av befintlig forskning. Metoden var 

att utifrån det avgränsade området välja vetenskapliga artiklar och litteratur som är relevanta 

för syftet. 

 

5.1 Datainsamling 

Initialt gjordes en allmän litteratursökning i databaserna Cinahl Complete, Nursing & Allied 

Health Database och Pubmed för att skapa en överblick över området. Dessa databaser 

användes på grund av deras mångfald av vetenskapliga studier. Nyckelord identifierades 

genom Medical Subject Headings (svensk MeSh) som användes till att översätta medicinska 

termer från svenska till engelska. Andra sökord identifierades via relevanta artiklars 

nyckelord. De primära sökord som användes var: women, female, spinal cord injuries, 

paraplegia, sexuality, intimacy, quality of life och experience i olika kombinationer. 

Ämnesordssökningar gjordes, vilket enbart ger träffar på artiklar som bedöms handla om de 

sökta begreppen och ökar därmed chanserna att hitta relevanta artiklar (Friberg, 2012). 

Sökningar gjordes även genom frassökningar i fritext. Frassökningar i fritext ansågs som ett 

bra komplement till att söka med ämnesordssökning då det ger en bredd av användbara 

sökord och artiklar som möjligen hade gått förlorade genom att endast söka med hjälp av 
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ämnesordssökning. I matrisen (se bilaga 1) finns information om sökningar och sökord 

dokumenterade.  

 

5.2 Urval 

Materialet avgränsades efter relevans och kvalitet. Artiklarna kvalitetsgranskades utifrån olika 

exklusions- och inklusionskriterier. Inklusionskriterier i litteraturöversikten var att 

ryggmärgsskadan var förvärvad och att kvinnorna var över 18 år, samt att studierna hade 

godkänts av en etisk kommitté. Exklusionskriterier var artiklar där kvinnorna uppvisade 

psykiska problem, substansmissbruk eller annan samsjuklighet. Det gjordes inte någon 

avgränsning avseende tetraplegi eller paraplegi. En del studier uteslöts då de enbart 

fokuserade på den fysiologiska aspekten av kvinnors sexuella förmåga efter ryggmärgsskada. 

Valda artiklar uppfyllde kriterier för vetenskaplig granskning som innebär att artiklarna är 

publicerade i vetenskapliga tidsskrifter. Vetenskaplig granskning säger inget om huruvida 

artikeln i sig är vetenskaplig, och därför sorterades artiklar skrivna av redaktör och 

bokrecensioner bort manuellt (Östlundh 2012). Ett annat kriterium var att texten fanns att 

tillgå i full text. Full text innebär att hela artikeln finns att tillgå i sin helhet som PDF eller 

som HTML-format (Östlundh, 2012).  

 Det gjordes inte någon geografisk begränsning i sökningen. Avseende publiceringsår 

gjordes det inte någon begränsning men i huvudsak valdes artiklar publicerade de senaste tio 

åren. Detta var för att i litteraturöversikten redovisa nyare och mer relevant forskning. Det 

gjordes undantag då enstaka artiklar var publicerade tidigare. Anledningen till detta var den 

begränsad mängd forskning som fanns att tillgå. Litteraturöversikten inkluderade fem 

kvantitativa och sex kvalitativa studier. Omfattningen av artiklar som analyserades i resultatet 

är elva. 

 

5.3 Analysmetod 

Artiklarna lästes avseende likheter och skillnader i resultat, teori, perspektiv och metod 

(Friberg, 2012). De vetenskapliga artiklarna till resultatet skrevs ut på papper och fördelades 

jämnt i antal mellan författarna. Texterna analyserades för att finna gemensamma 

återkommande likheter av upplevelser hos kvinnor med ryggmärgsskada. Utifrån dessa 

likheter formulerades teman. De olika teman som framkom i texterna färgkodades med 

markeringspenna. På detta sätt kunde teman urskiljas tydligt. De färgkodade meningarna 

skrevs ned ordagrant på engelska och sorterades under passande rubrik i dokumentet. 
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Författarna bytte sedan artiklar med varandra för att granska om fynden överensstämde. 

Därefter översattes meningarna gemensamt till svenska och omformulerades efter hand. De 

teman som framkom utmynnande efter bearbetning i flera subteman. 

 

6 Forskningsetiska överväganden 

Författarna av denna litteraturöversikt anser att ett viktigt forskningsetiskt övervägande är hur 

språket översätts från engelska till svenska då feltolkningar kan göras. Med detta i beaktande 

lästes samtliga artiklar av författarna flertalet gånger för att se om tolkningarna 

överensstämde. Vid svårtolkade engelska ord användes svensk-engelskt lexikon. Ett annat 

övervägande gäller förförståelsen och hur informationen i artiklarna värderas (Friberg, 2012). 

Ett problem med en litteraturöversikt är det selektiva urvalet av vetenskapliga artiklar och hur 

det kan påverka utfallet av resultatet. Litteraturöversikter skiljer sig från empiriska studier 

med rådata, och därför finns det en risk för selektiva urval (Friberg, 2012). Vissa 

vetenskapliga tidskrifter har ett embargo på sina publikationer, och därför finns inte alltid 

tillgång till den allra senaste forskningen i full text. Trots detta har det valts att göra en 

begränsning till full text, detta för att läsaren ska ha tillgång till det material som hänvisas till i 

referenslistan. Det finns kulturella aspekter att ta hänsyn till när en geografisk begränsning 

inte har gjorts. Kontexten utifrån vilken kvinnorna berättar om sina upplevelser kan skilja sig 

mycket åt. Ett möjligt etiskt problem är ämnets känsliga natur. Möjligheten finns att 

informanter svarar i enlighet med rådande normer och inte helt sanningsenligt (Friberg, 

2012).   

 

7 Resultat 

Litteraturöversiktens analys resulterade i fem teman: självbild, information, sex och intimitet, 

relationer och den sociala miljön samt fysiska barriärer. Tre teman indelades i subteman  

 

7.1 Självbild 

I temat självbild framkom sexuell identitet och den nya kroppen och kroppsuppfattning och 

sexuellt självförtroende som olika subteman. 
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7.1.1 Sexuell identitet och den nya kroppen 

Ryggmärgsskadan förändrade kvinnornas sexuella identitet och detta kopplades ihop med den 

förändrade kroppen. Kvinnorna uttryckte en oro, ängslighet och otrygghet över hur den 

bekanta kroppen hade förändrats (Li & Yau, 2006; Westgren & Levi, 1999). Känslor som att 

vara fången i, och att skämmas för sin kropp uttrycktes (Westgren & Levi, 1999). Kvinnorna 

jämförde sig med hur de såg ut innan skadan och med samhällets och omgivningens ideal 

(Beckwith & Yau, 2013; Li & Yau, 2006). Det framkom att kvinnorna valde att dölja synliga 

delar av sitt handikapp för att undvika kommentarer från omgivningen som gav upphov till 

känslan av att vara annorlunda (Li & Yau, 2006). För att kunna bygga upp sin sexuella 

identitet och sitt självförtroende för att kunna ha en sexuell relation krävdes det att kvinnorna 

accepterade den nya kroppen och såg sig själva värda kärlek och intimitet (Fritz, Dillaway & 

Lysack, 2015). Att acceptera den nya kroppen var en process som tog ett år innan den 

påbörjades, vilket beskrevs som ett första steg till ett sexuellt tillfrisknande (Beckwith & Yau, 

2013). Att acceptera sin nya identitet som funktionshindrad beskrevs som en vändpunkt som 

ledde till rekonstruktionen av en positiv sexuell identitet (Beckwith & Yau, 2013).  

 

7.1.2 Kroppsuppfattning och sexuellt självförtroende 

Det största hindret till en positiv sexuell identitet efter ryggmärgsskadan ansågs vara 

kroppsuppfattning (Beckwith & Yau, 2013). Ryggmärgsskadan förändrade kvinnornas 

kroppsuppfattning och självbild negativt (Parker & Yau, 2011). Det framkom att 

kroppsuppfattning hade betydelse för kvinnans känsla av sexuellt självförtroende. Detta kunde 

i sin tur relateras till kvinnornas upplevelse av att vara åtrådd (Richards, Tepper, Whipple & 

Komisaruk, 1997). Negativ kroppsuppfattning rörde förlorad muskelmassa och generell 

övervikt. Särskilt bukregionen uppfattades av kvinnorna som ett problemområde. En annan 

negativ faktor för kroppsuppfattningen var en kvarliggande kateter med kateterpåse på benet. 

Detta beskrevs som besvärande att förklara för en potentiell partner. De kvinnor som efter 

operation fick en urostomi upplevde en ökad känsla av femininitet och självförtroende att 

inleda sexuella relationer. De flesta kvinnors kroppsuppfattning förbättrades över tid, men 

upplevdes fortfarande vara ett problem, för vissa så långt som 30 år efter skadan (Beckwith & 

Yau, 2013).  

Kvinnorna uppfattade sig ofta som oattraktiva eller mindre attraktiva efter 

ryggmärgsskadan (Julia & Othman, 2011; Kreuter, Taft, Siösteen & Biering-Sørensen, 2011; 

Li & Yau, 2006; Westgren & Levi, 1999). Attraktivitet förknippades i hög grad med 
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utseendet. Den fysiska funktionsnedsättningen hade påverkat hur de uppfattade att de var 

attraktiva, så som självbild och sexuell image. När kvinnorna uttryckte att de ogillade 

kroppens fysiska förändringar, uppfattade de också att andra skulle uppfatta dem som mindre 

åtråvärda och attraktiva som sexuella partners (Li & Yau, 2006). Ett sätt för att känna sig 

attraktiv var att lära sig att klä sig passande för rullstol, presentera sig på ett positivt sätt, se 

bra ut och att vara självständig (Beckwith & Yau, 2013). 

Ryggmärgsskadan förändrade kvinnornas självförtroende negativt (Fritz et al., 2015; Julia 

& Othman, 2011; Kreuter et al., 2011; Westgren & Levi, 1999). Kroppsuppfattningen spelade 

stor roll för kvinnans känsla av sexuellt självförtroende (Richards et al., 1997). När kvinnorna 

var inneliggande uppgav de att det var svårt att känna sig attraktiv, att vara social och 

intresserad av intimitet då den privata sfären på rehabiliteringscentret var begränsad. På dessa 

center upplevde de en förlorad kontroll över sitt liv och vilka som hade tillgång till deras 

kropp (Beckwith & Yau, 2013). Kvinnornas självförtroende och sexuella identitet påverkades 

av förluster som innefattade anställning, självständighet, rörlighet, känsel och relationer 

(Beckwith & Yau, 2013). Kvinnor med en stabil partner visade sig vara mer tillfredsställda 

med sitt sexliv och att funktionshindret hos dessa kvinnor påverkade även självförtroendet i 

mindre utsträckning. Självbild och självförtroende tycks i sin tur samvariera med 

tillfredsställelse med livet, viljan att etablera nya relationer och förmågan att uppleva njutning 

(Otero-Villaverde et al., 2015).  

 

7.2 Information 

I temat information framkom upplevelse av information, tillhandahållen information och 

tidpunkt för information om sexualitet som subteman. 

 

7.2.1 Upplevelse av information 

Det framkom att en övervägande majoritet var missnöjda med den information, eller 

brist/avsaknad av information, de tillhandahållits av sjukvårdspersonal i samband med 

rehabilitering (Beckwith & Yau, 2013; Ferreiro-Velasco et al., 2005; Fritz et al., 2015; Julia & 

Othman, 2011; Li & Yau, 2006; Parker & Yau, 2011; Richards et al., 1997; Westgren & Levi, 

1999). Kvinnorna upplevde att vård- och rehabiliteringspersonal som ovilliga att ta upp ämnet 

sexualitet, eller att de saknade förståelse och kunskap kring kvinnornas behov (Li & Yau, 

2006; Richards et al. 1997). Sjukvårdspersonal reagerade negativt på frågor gällande 

sexualitet efter ryggmärgsskada. Kvinnorna kände att vårdpersonalen inte hade för avsikt att 
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vara negativa, men informationen de gav var felaktig, bokstavlig eller mekanisk, men även 

okänslig när det kom till intimitet och kvinnans behov. Detta gjorde att kvinnorna kände 

hopplöshet och rädsla när det gällde deras framtida sexliv (Beckwith & Yau, 2013). En del 

fick inte information om att samlag var möjligt, vilket ledde till en rädsla att ens prova (Fritz 

et al., 2015). Kvinnorna fick lära sig om sexualitet själva vilket beskrevs som en tidskrävande 

och frustrerande process. Kvinnorna läste böcker i ämnet och experimenterade fysiskt. 

Internet gav ingen upplysande information (Beckwith & Yau, 2013).  

 En mindre andel kvinnor önskade ingen information om sex och sexualitet. Skälen 

beskrevs som personliga, till exempel avsaknad av sexlust, eller av miljömässiga skäl, som att 

omgivningen ändå inte har någon förståelse för situationen (Li & Yau, 2006). När det gällde 

att prata om sexuella bekymmer med andra ryggmärgsskadade var svaren skilda. En del 

kvinnor upplevde att de saknade någon att prata med (Beckwith & Yau, 2013). Parker och 

Yau (2012) beskriver att kvinnorna fick ett positivt inflytande av kvinnor i liknande 

situationer. Att diskutera sexuella bekymmer med andra funktionshindrade kvinnor, det vill 

säga peer learning, gav mer stöd än när de pratade med icke-funktionshindrade kvinnor. Julia 

och Othman (2011) skriver att kvinnorna i studien tyckte det var till stor hjälp att få socialt 

stöd av kvinnor i liknande situation. De upplevde att ett bra sätt att handskas med situationen 

efter skadan var att prata med kvinnor som hade “gått vidare med livet” och att det var mindre 

pinsamt att prata om intima ämnen med kvinnor som också var funktionshindrade.    

 

7.2.2 Tillhandahållen information 

Kvinnorna beskrev att lite eller ingen information erhölls om psykologiska och emotionella 

aspekter av sexualitet. Den information om kvinnans sexualitet som tillhandahölls fokuserade 

på fertilitet och den reproduktiva förmågan (Fritz et al., 2015; Richards et al., 1997; Westgren 

& Levi, 1999). Istället för att beskriva sexualitet som ett allmänmänskligt behov var fokus på 

preventivmedel (Richards et al. 1997). Annan information relaterat till kvinnans sexualitet 

rörde förebyggandet av inkontinens och trycksår (Li & Yau, 2006). Parker och Yau (2011) 

skriver i sin studie att kvinnorna fick lite eller ingen information om sexualitet under 

rehabilitering och att de inte fick någon sexuell rådgivning efter sin rehabilitering. Kvinnorna 

upplevde att information om sexualitet efter ryggmärgsskadan hade huvudsakligt fokus på 

mäns sexualitet (Julia & Othman, 2011; Li & Yau, 2006; Richards et al., 1997 ).  

 Kvinnorna uppgav att de önskade praktiska råd specifika för ryggmärgsskadade, så som 

om känsel, samlagsställningar och vad andra kvinnor hade för upplevelser (Beckwith & Yau). 
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Brist på stöd och kunskap angående sexuell aktivitet bidrog till en av utmaningarna kvinnorna 

ställdes inför. De hade svårt att lära sig vilka samlagsställningar som skulle passa bäst till 

graden av skada de hade (Fritz et al. 2015). Tydlig information om funktionsnedsättning och 

sexualitet visades vara värdefullt för kvinnorna och deras partners. Ju mer information deras 

partner fick, desto mindre negativt påverkade funktionsnedsättningen relationen (Li & Yau, 

2006).  

 

7.2.3 Tidpunkt för information om sex och sexualitet 

En viktig faktor för kvinnorna rörde tidpunkten för information om sexualitet (Beckwith & 

Yau, 2013; Fritz et al., 2015). Under rehabilitering kände kvinnorna att de inte var redo att 

samtala om sexualitet, men när de väl hade kommit hem och frågorna kom, då fanns inte 

källor till information de behövde (Beckwith & Yau, 2013). De flesta kvinnor berättade att de 

hade fått information i mindre kvantitet direkt efter skadan, men att de då befann sig vid en 

tidpunkt då de inte kunde ta in en större mängd information eftersom själva skadan i sig 

innebar en stor omställning. Kvinnorna önskade att informationen hade introducerats senare 

under rehabiliteringen, eller när de hade lärt sig leva med skadan (Fritz et al., 2015). En 

övervägande andel kvinnor betraktade en viss mängd information om den sexuella funktionen 

som viktig i det initiala skedet efter skadan då det öppnade upp för framtida, mer ingående, 

samtal (Otero-Villaverde et al., 2015). 

 

7.3 Sex och intimitet  

I temat sex och intimitet framkom omdefiniering av sex och intimitet och sexuellt utforskande 

som subteman.  

 

7.3.1 Omdefiniering av sex och intimitet 

Kvinnorna reviderade sina förväntningar på sex och omdefinierade vad intimitet betydde för 

dem. Penetration blev mindre betydande efter en tid och fokus lades istället på alternativa sätt 

som att visa ömhet, kärlek, närhet och värme (Fritz et al., 2015; Kreuter, et al., 2011; 

Westgren & Levi, 1999). Faktorer som motiverade dem att återuppta sex var känslan det 

medförde av att vara älskad, respekterad och accepterad av sin partner (Li & Yau, 2006). 

Kompensation för känselbortfallet var att bli kysst, smekt och rörd på andra erogena zoner än 

genitalierna vilket var väsentligt för den sexuella upplevelsen och resulterade generellt i 
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njutning (Anderson, Borisoff, Johnson, Stiens & Elliot, 2007; Kreuter et al., 2011; Parker & 

Yau, 2011). Kvinnorna kompenserade även förlusten av känsel genom att fantisera om och 

tänka på hur sex var innan skadan (Kreuter et al., 2011). 

 

7.3.2 Sexuellt utforskande 

Kvinnorna beskrev hur de hade anpassat det sexuella uttrycket och att de var kapabla till att 

ge eller ta emot fysisk njutning trots förändrad känsel och minskad rörlighet och styrka 

(Parker & Yau, 2011). Det sexuella uttrycket handlade om att vinna modet att försöka, och för 

singelkvinnor kunde det betyda ett ”engångsligg” eller att experimentera med en person de 

inte kände, någon som verkade förstående och som de inte heller behövde “förklara” något för 

eller träffa igen. Av de kvinnor som haft erfarenhet av ett engångsligg ansågs det positivt 

eftersom kvinnorna insåg att de kunde vara åtråvärda och att de kunde ha sex. De första 

sexuella erfarenheterna efter skadan ansågs vara vändpunkten för sexuellt tillfrisknande. 

Dessa gav möjligheter och självförtroende att experimentera, hitta erogena zoner och lära sig 

knep för att uppnå orgasm på annat sätt än tidigare (Beckwith & Yau, 2013). Onani var också 

ett sätt för kvinnorna att tillfredsställa sina sexuella behov, speciellt vid brist på en partner 

(Parker & Yau, 2011). Kommunikation ansågs vara en viktig faktor för sexualiteten och en 

nödvändighet för att tillfredsställa de sexuella behoven (Beckwith & Yau, 2013; Parker & 

Yau, 2011). Förmågan att kommunicera tog tid att utveckla då det är förbundet med 

självkänsla och känslan att vara värdig en långvarig relation (Beckwith & Yau, 2013).  

 

7.4 Relationer och den sociala miljön 

Externa faktorer som påverkade sexualiteten negativt handlade om hur kvinnorna kände att de 

uppfattades av omgivningen. Omgivningens attityder påverkade sättet kvinnorna uppfattade 

sin attraktivitet som partner. Trots att kvinnorna över tid hade börjat se sig själva som 

“normala” kunde de bli konfronterade med attityder om att de var annorlunda (Beckwith & 

Yau, 2013). Kvinnorna beskrev att de försökte undvika negativa sociala stereotyper 

associerade med funktionshinder. Ändå uppfattades negativa sociala attityder och dessa 

känslor internaliserades (Ferreiro-Velasco et al., 2005; Li & Yau, 2006; Parker & Yau, 2012). 

Kvinnorna rapporterade att faktorer som påverkade en positiv anpassning av sexualitet 

inkluderade ett positivt gensvar gällande funktionshindret från partner, familj, vänner och 

vårdpersonal (Beckwith & Yau, 2013). Kvinnorna beskrev att de fokuserade på andra roller, 

så som att vara egenvårdare och/eller mamma det första året. Partner och relationer fick under 
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denna tid en lägre prioritet medan kvinnorna lärde sig att anpassa sig till grundläggande 

överlevnadsteknik (Beckwith & Yau, 2013). 

Det framkom att ensamstående kvinnor upplevde svårigheter att etablera intima relationer 

(Beckwith & Yau, 2013; Otero-Villaverde et al., 2015; Parker & Yau, 2012). Kvinnorna 

upplevde att sociala normer gjorde det svårt att etablera relationer på grund av den 

underliggande synen att det är tabu att ha sex med en kvinna med funktionshinder och att 

kvinnor med funktionshinder är asexuella (Anderson et al., 2007). Ensamstående kvinnor 

överlag upplevde minskade möjligheter att knyta nya kontakter och bekantskaper (Beckwith 

& Yau, 2013).  

I de fall som kvinnorna var i en relation avslutade ofta partnern relationen (Beckwith & 

Yau, 2013; Li & Yau, 2006). De kvinnor som hade nedsatt sexlust upplevde det som krävande 

att möta sin partners sexuella behov, vilket ledde till en inre konflikt. Detta ledde till stress 

och påfrestningar på relationen (Julia & Othman, 2011; Li & Yau, 2006). En stöttande partner 

och öppen kommunikation upplevdes vara viktigt för att utveckla och bibehålla ett stabilt, 

intimt förhållande (Beckwith & Yau, 2013; Parker & Yau, 2012; Westgren & Levi, 1999). 

Graden av sexuell tillfredsställelse beskrevs som nära förbundet med stödet från partner. Att 

ha en kompatibel och stöttande sexpartner ledde till mer sexuell tillfredsställelse (Li & Yau, 

2006).  

 

7.5 Fysiska barriärer och praktiska hinder 

Huvudsakliga skäl till att ha sex mindre ofta och sämre tillfredsställelse rörde avsaknad av 

partner och avsaknad av känsel i det genitala området (Anderson et al., 2007; Otero-

Villaverde et al., 2015). Blås-och tarminkontinens uttrycktes vara ett problem i samband med 

sexuell aktivitet (Anderson et al., 2007; Ferreiro-Velasco et al., 2005; Fritz et al., 2015; Julia 

& Othman, 2011; Kreuter et al., 2011; Li & Yau, 2006). Trots att blås- och tarminkontinens 

upplevdes vara ett problem, beskrevs det inte som ett hinder för att delta i sexuell aktivitet 

(Andersson et al., 2007; Otero-Villaverde et al., 2015). Svårigheter med samlagsställningar 

till följd av förlamning och spasticitet upplevdes vara ytterligare ett problem (Anderson et al., 

2007; Ferreiro-Velasco et al., 2005; Julia & Othman, 2011; Westgren & Levi, 1999). Nedsatt 

känsel och svårigheter att få orgasm beskrevs som huvudsakliga skäl till mindre sexuell 

njutning och nedsatt libido (Fritz et al., 2015; Julia & Othman, 2011; Kreuter et al., 2011; Li 

& Yau, 2006; Otero-Villaverde et al., 2015). Smärta påverkade viljan att vara sexuellt aktiv 

och verkade som ett hinder för sexuell aktivitet (Fritz et al., 2015; Kreuter et al., 2011; 
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Westgren & Levi, 1999 ). Otillräcklig lubrikation upplevs som ett bekymmer (Anderson et al., 

2007; Julia & Othman, 2011). Spontaniteten begränsades då kvinnorna beskrev hur de 

behövde förbereda sig praktiskt genom att tömma blåsa och tarm innan samlag (Li & Yau, 

2006). Svaghet, utmattning och trycksår var andra fysiska hinder för tillfredsställande 

sexualitet som nämndes. Bristande ork och utmattning kopplades till kvinnornas upplevelse 

av att vara fysiskt äldre än deras kronologiska ålder (Fritz et al., 2015).  

 

8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

Tidigt uppmärksammades brist på forskning kring kvinnors upplevelser av sexualitet, och 

med denna litteraturöversikt lyfts därför ett forskningsmässigt eftersatt ämne. Även 

variationen inom forskningsområdet kvinnlig sexualitet efter ryggmärgsskada visade sig vara 

otillräcklig då studierna huvudsakligen utgick från heterosexualitet. Detta var ingen 

avgränsning som gjordes av författarna av litteraturöversikten. Resultatet hade möjligen varit 

annorlunda om andra sexuella läggningar hade inkluderats i översikten. Vidare belyser inte 

litteraturöversikten de kvinnor som lever med ett samtidigt missbruk, med kognitiv svikt eller 

annan samsjuklighet. Trots ovanstående avgränsningar i denna litteraturöversikt anser 

författarna att den speglar heterosexuella kvinnors erfarenheter av sexualitet efter en 

förvärvad ryggmärgsskada.  

 Ett möjligt skäl till den begränsade mängd forskning om kvinnors sexualitet det finns att 

tillgå är att en övervägande majoritet, närmare 80 procent, av de som drabbas en förvärvad 

ryggmärgsskada är män (Hultling & Levi, 2011). Ett annat skäl till den begränsade mängden 

kan vara hur prestation förknippas med den manliga sexualiteten och att kvinnor därmed 

möjligen inte prioriteras. Med detta i åtanke har samhällets syn på funktionshindrade kvinnors 

sexualitet lyfts i översikten.  

  Översikten hade inte någon geografisk begränsning. Skälet till detta är att det inte finns 

tillräckligt forskat om ämnet inom ett specifikt geografisk område. Det kan också betraktas 

och motiveras som en tillgång att studierna är geografiskt spridda. I takt med ökad invandring 

kan det finnas relevans för svensk sjukvård att inte göra begränsningar avseende geografi och 

kulturella skillnader (Statistiska Centralbyrån [SCB], 2017). En av studierna var gjord i 

Sverige och en annan omfattade de nordiska länderna. Resterande studier var spridda över 

olika länder utanför Europa.  



 
 16 (38) 

 

Två studier som använts i litteraturöversiktens resultat är publicerade på nittiotalet. 

Anledningen till detta är den begränsad mängd forskning som finns att tillgå om ämnet. Fynd 

som framkom i dessa studier överensstämde trots sin ålder med nyare studier.  

 Syftet med översikten var att ta reda på subjektiva upplevelser och därför användes i första 

hand kvalitativa studier. Kvantitativa studier användes som ett komplement för att mängden 

kvalitativa studier som fanns att tillgå inte var tillräcklig. Författarna anser inte att det 

påverkat utfallet av resultatet utan snarare stärkt det.  

 Arbetet har fördelats jämnt och författarna har kompletterat varandra under 

arbetsprocessen. Delar av arbetet har gjorts självständigt men granskats och bearbetats 

gemensamt.  

 

8.2 Resultatdiskussion 

8.2.1 Information och stöd 

8.2.1.1 Tidpunkt 

Ett fynd som framträder i resultatet är vikten av när information om sexualitet ges. 

Sjuksköterskans roll är därför viktig att lyfta. Sjuksköterskan ska i enlighet med ICN’s etiska 

kod ansvara för att patienten får korrekt, tillräcklig och lämplig information (ICN, 2012). 

Roy’s adaptionsområde om fysiologiska funktioner (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012) kan 

kopplas till kvinnornas adaption initialt efter ryggmärgsskada. I resultatet framkommer att de 

basala fysiologiska behoven är initialt högst prioriterade i adaptionsprocessen under tiden i 

slutenvård, något som bekräftas i andra studier om kvinnor som drabbats av ryggmärgsskada 

(Forsythe & Horsewell, 2006; Leibowitz, 2005). Detta kan kopplas till vikten av att som 

sjuksköterska anpassa informationen efter tidpunkt och mottaglighet för att tillgodogöra sig 

information. Kvinnorna i studien upplevde att de inte var mottagliga för en större mängd 

information om sexualitet i det initiala skedet men att de önskade att ämnet hade lyfts av 

sjukvårdspersonal (Leibowitz, 2005). I en studie beskrev kvinnorna att en mindre mängd 

information angående sexualitet medan de var inneliggande på avdelning var tillräckligt 

(Northcott & Chard, 2000). Medvetenheten om att någon skulle finnas där att prata om ämnet 

med när de var redo räckte. När kvinnorna kom hem till vardagen uppstod mer ingående 

frågor och funderingar som rörde den sexuella funktionen och sexualiteten (Northcott & 

Chard, 2000). Det är svårt att avgöra en bra tidpunkt för information om sexualitet, men 

sexuell rådgivning föreslås i samband med återbesök, sex till tolv månader efter skadan 

(Lombardi et al., 2010). Detta bekräftas i denna litteraturöversikts resultat där det 
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framkommer att kvinnorna upplever sig vara mer mottagliga för sexuell rådgivning efter sex 

månader.  

 

8.2.1.2 Pedagogik och individanpassad information 

I bakgrunden beskrevs sjuksköterskans pedagogiska funktion. En möjlig anledning till att 

kvinnorna beskriver informationen som bristfällig är att den från början inte är tydligt 

definierad av sjukvården. Kvinnorna beskriver hur de anser att det är genant att ta upp frågor 

om sexualitet och önskar att sjukvårdspersonalen lyfter frågan (Beckwith & Yau, 2013). 

Samtal rörande sexualitet upplevdes även av sjuksköterskor som ett svårt ämne att prata om 

(Alwani, Jewani, Momin & Naveed, 2011). Tidspress, ämnets komplexitet och brist på 

utbildning i ämnet upplevs av sjukvårdspersonal som faktorer som bidrar till svårigheter att 

samtala om ämnet. Det framkommer i en studie av Magnan, Reynolds och Galvin (2006) att 

sjuksköterskorna inte vågade lyfta ämnet då de hade uppfattningen att patienterna inte vill 

prata om sex eftersom det ansågs som ett känsligt ämne. Sjuksköterskorna upplevde inte 

heller att det var socialt acceptabelt att prata om sex för att det kunde skapa ångest och obehag 

hos patienten. Sjuksköterskorna valde därmed att inte lyfta ämnet av respekt för patienten. 

Tvärtemot sjuksköterskornas uppfattning ville patienterna prata om sexualitet med 

sjukvårdspersonal.  

 I de fall frågor om sexualitet enbart lyfts spontant av sjukvårdspersonal kan informationen 

möjligen, enligt författarna, upplevas som bristfällig och inte särskilt väl avvägd. Undantaget 

beskrivs i litteraturöversiktens resultat av kvinnorna när de får information tidigt under 

rehabilitering, i det initiala skedet efter skadan. I detta tidiga skeda kan information lyftas av 

sjukvårdspersonal på ett spontant sätt. Att utöver spontan information planera ett 

informationstillfälle tillsammans med kvinnan då hon känner sig redo för detta kan göra 

upplevelsen mer positiv. För att underlätta för sjuksköterskan att prata om sexualitet kan 

samtal utifrån en stödjande ram underlätta och göra informationen mindre spontan (Mick, 

2007). 

 Vid samtal och information om sexualitet är det viktigt att lyfta kvinnornas individuella 

skillnader och preferenser (Leibowitz, 2005). Vikten av en mer individanpassad information i 

det senare skedet understryks för att tillmötesgå kvinnornas behov av information om 

sexualitet. Kvinnorna antydde att tillfredsställelsen med information var relaterad till 

individuella preferenser snarare än mängden information. Att beakta tidpunkten för 

information i förhållande till den enskilda patienten, hennes civilstatus och intressen samt 

föredragen typ av lärande eller diskussionsformat kan leda till en bättre upplevelse. 
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Författarna av denna litteraturöversikt föreslår en mer gedigen och individanpassad 

information över tid. I takt med anpassning efter skadan, när frågor om sexualitet dyker upp, 

bör det finnas en etablerad kontakt med sjukvårdspersonal som är specialistutbildade i ämnet 

och i samtal om sexualitet.  

 

8.2.1.3 Internet 

Det framgår i litteraturöversiktens resultat att information på internet är bristfällig men i 

artiklar som omfattar både män och kvinnors upplevelser framgår det att de upplever att 

internetbaserade källor kan ge både emotionellt och problemfokuserat stöd. Stödgrupper på 

internet anses som ovärderliga och att som ryggmärgsskadad få dela med sig av sina 

upplevelser och ge stöd till andra ryggmärgsskadade kan öka känslan av mening och syfte i 

livet (O’Riley, Rose & Dalal, 2014). Patienter med ryggmärgsskada har visat sig föredra 

information från sjukvårdspersonal, men att de tycker att internet är en lättillgänglig och 

aktuell källa (Matter et al., 2009). Ett intressant fynd var att internetanvändningen visade en 

signifikant ökning hos personer efter att de blivit ryggmärgsskadade. Trots att livskvaliteten 

var lägre hos personer med ryggmärgsskada överlag så skattades den fysiska statusen bättre 

hos ryggmärgsskadade som använder internet till skillnad från jämförelsegruppen med 

ryggmärgsskadade som inte använder internet (Celik et al., 2014). Eftersom den ökade tiden 

spenderad online efter skada är betydande kan internet vara ett effektivt verktyg då internet 

kan erbjuda en lättillgänglig och överskådlig information som kan uppdateras och hållas 

aktuell. En sådan internetbaserad källa kan förslagsvis kunna erbjuda möjligheten att både 

fråga utbildad sjukvårdspersonal men också fungera som ett forum för ryggmärgsskadade 

kvinnor att samtala och utbyta erfarenheter med varandra.  

 

8.2.1.4 Peer learning 

Roy’s adaptionsområde om gruppidentitet (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012) kan kopplas 

till hur kvinnorna beskriver att de känner sig stärkta av att utbyta kunskap och erfarenheter 

med andra ryggmärgsskadade kvinnor i grupp. Forsythe och Horsewell (2006) skriver att 

kvinnorna upplevde att det var mindre genant att prata om intima ämnen med kvinnor i 

samma situation till skillnad från med kvinnor utan funktionshinder. Robinson et al. (2011) 

skriver att kvinnorna tyckte att en terapeut utan funktionshinder kunde ha svårigheter att 

förstå deras behov och känslor som ryggmärgsskadade kvinnor och ville därför prata med 

kvinnor med liknande erfarenheter. En negativ påverkan beskrivs vara då kvinnor hamnar i 

stödgrupper som helt domineras av ryggmärgsskadade män (Leibowitz, 2005). Författarna till 
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litteraturöversikten menar att dessa mansdominerade grupper möjligen kan påverka 

gruppidentiteten och därmed kvinnornas förmåga till anpassning. Då kvinnor med 

ryggmärgsskada utgör en minoritet kan det vara svårt för sjukvården att bistå med peer 

learning. Möjligen kan forum på internet fylla denna funktion, men också ha en samverkande 

funktion för ryggmärgsskadade kvinnor att träffas i verkligheten. Sjuksköterskan kan 

informera om fördelarna med att prata med andra kvinnor med liknande erfarenheter.  

 

8.2.2 Relationer 

8.2.2.1 Tvåsamhet  

Roy’s adaptionsområde om ömsesidigt relaterande rör den känslomässiga aspekten och vikten 

av att vara i långvariga, nära och utvecklande relationer. Partnerrelationer visar sig i resultatet 

vara sammankopplat med graden av sexuellt tillfrisknande. Kreuter (2000) bekräftar detta i 

sin studie. Därför är civilstatus intressant att lyfta relaterat till kvinnornas sexualitet. I 

resultatet framkommer det att i de fall kvinnorna är i en relation avslutar partnern ofta denna. 

Kreuter (2000) menar att uppbrott från relationer kan vara beroende av den maktobalans det 

innebär att som partner i många fall fylla funktionen som både informell vårdare och partner 

och i sin tur att som ryggmärgsskadad vara beroende av sin partner. Taleporos och McCabe 

(2003) stärker detta i sin studie och skriver vidare att särborelationer har visat sig vara 

fördelaktigt i jämförelse med samborelationer då partnern inte behöver fokusera på att vara 

vårdare. Det framkom även att de i samborelationer uppgav sig vara mindre sexuellt 

tillfredsställda än de personer i särborelationer, troligtvis kan även detta relateras till den 

samboende partnerns roll som informell vårdare.  

 

8.2.2.2 Singelskap 

De ryggmärgsskadade som inte är i en relation kan möta svårigheter att etablera en ny relation 

till följd av låg självkänsla och bristande acceptans från omgivningen (Kreuter, 2000). 

Anpassning av sex och sexualitet efter skada är i hög grad beroende av viljan att 

experimentera med alternativa sexuella uttryck och att skadan inträffat i relativ ungdom 

(Sjösteen, Lundqvist, Blomstrand, Sullivan & Sullivan, 1990). En förutsättning för att kunna 

ta kontakt och inleda en relation är kommunikation. Låg självkänsla och dålig kommunikation 

hör samman, då låg självkänsla kan påverka hur kvinnan kommunicerar sina intressen till en 

potentiell partner eller hur hon bibehåller en relation genom kommunikation. Om hennes 

kommunikationsförsök misslyckas kan självkänslan påverkas ytterligare (Rintala, Howland, 

Nosek, Bennett, Young, Foley, Rossi och Chanpong, 1997).  



 
 20 (38) 

 

  

8.2.3 Samhället 

8.2.3.1 Normer 

Roy’s adaptionsområde om rollfunktioner rör individens plats i samhället (Wiklund Gustin & 

Lindwall, 2012). Rembis (2010) menar att sexualitet bör betraktas utifrån de sociala, 

kulturella, ideologiska och miljömässiga barriärer funktionshindrade möter i ett 

heteronormativt samhälle. Funktionshindret beskrivs som en social konstruktion, som ett 

misslyckande att framställa och prestera genus och sexualitet utifrån det heteronormativa 

idealet. Funktionshindrade betraktas utifrån denna norm som asexuella och infantila 

(Dillaway & Lysack, 2015; Milligan & Neufeldt, 2001; Rembis, 2010). Funktionshinder 

existerar för att samhället betraktar det som en abnormalitet och miljömässiga faktorer skapar 

hinder och otillgänglighet för funktionshindrade (Dillaway & Lysack, 2015). Rembis (2010) 

beskriver hur miljömässiga faktorer hindrar funktionshindrade från att uppleva och uttrycka 

sin sexualitet. Rollfunktioner kan i sin tur kopplas till adaptionsområdet fysiska funktioner, 

nämligen om det materiella och om ekonomi. Kvinnorna beskriver förlusten av arbete till 

följd av skadan. Detta kan möjligen ytterligare förvärra det stigma som omgärdar 

funktionsnedsatta och försvåra möjligheten att etablera nya relationer när kontaktnät, likt de 

som uppstår på en arbetsplats, inskränks.  

 

8.2.3.2 Självschema 

Resultatet visar att externa faktorer som påverkade sexualiteten negativt handlade om hur 

kvinnorna kände att de upplevdes av omgivningen. Negativa sociala stereotyper associerade 

med funktionshinder internaliserades. Självuppfattning kan beskrivas som ett självschema, det 

vill säga ett mönster av tankar och känslor som en person har om sig själv och sitt fysiska och 

psykiska jag (Roy, 2009; Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Litteraturöversikten återspeglar 

den forskning som finns tillgänglig, och den belyser huvudsakligen den heterosexuella 

kvinnans upplevelse. Möjligen hade utfallet om självbild och självuppfattning gett skilda 

resultat om andra sexuella läggningar inkluderats. Funktionshindrade kvinnor rankar ett 

positivt självschema som viktigt, likt kvinnor utan funktionshinder (Sweeney, Horne & Ketz, 

2015). Funktionshindrade kvinnor med annan läggning kan uppleva ett stigma relaterat till 

både sexuell orientering och funktionshinder, vilket i sin tur kan påverka hur de känner inför 

sina kroppar och sitt sexuella jag. Möjligen kan dessa kvinnor ha utvecklat en psykologisk 

styrka som ett positivt sexuellt självschema och en positiv kroppsuppfattning till följd av att 

deras marginaliserade sexuella identitet.  
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 Även litteraturöversiktens tema omdefiniering av intimitet och temat fysiska barriärer kan 

problematiseras utifrån den heteronormativitet forskningen utgår från. Det som benämns som 

omdefiniering av intimitet skulle istället kunna betraktas som att kvinnorna upplever att de 

avviker från normen. I litteraturöversikten framgår det att kvinnorna upplever problem 

relaterade till samlagsställning och penetrerande sex. Rembis (2010) menar att de problem 

relaterade till sexualitet som funktionshindrade kvinnor möter speglar synen på den normativa 

sexualiteten och efterlyser en helt ny diskurs om sexualitet bortom kön, läggning och 

funktionshinder.    

 

9 Kliniska implikationer  

Författarna önskar att denna uppsats kan komma att medvetandegöra ryggmärgsskadade 

kvinnors behov relaterade till sexualitet. Litteraturöversikten visar vikten av information. 

Författarna föreslår att vårdavdelningar som är inriktade på neurologiska sjukdomar så som 

ryggmärgsskada bör ha riktlinjer i hur de ska framföra information om sexualitet och hur 

denna kan individanpassas. Sjukvårdspersonalen bör informera om sexualitet utifrån ett 

holistiskt perspektiv och inte enbart utifrån kvinnans reproduktiva förmåga. Vårdavdelningar 

bör kunna erbjuda rådgivning från specialistutbildade sjuksköterskor i ämnet. Författarna av 

översikten föreslår att en öppenhet från sjukvårdspersonal kan bidra till att kvinnorna vågar 

formulera och verbalisera sina behov. Att bland sjukvårdspersonal uppmärksamma att det 

finns behov av att lyfta frågor om sexualitet kan bidra till denna öppenhet. Författarna av 

översikten föreslår riktade insatser som kan avlasta närstående och partners på ett sätt som 

gynnar relationen och därmed kvinnans sexuella tillfrisknande. 

 

 

10 Förslag till fortsatt forskning  

 I resultatet framkom att kvinnorna upplevde brist på och bristande information och därför bör 

fortsatt forskning studera hur informationen ska utformas för att tillmötesgå individuella 

preferenser samt när informationen bör ges. Den forskning om ryggmärgsskadade kvinnors 

sexualitet som finns tillgänglig utgår ifrån ett heteronormativt perspektiv. Vidare bör 

forskning som beskriver ryggmärgsskadade kvinnor med andra sexuella läggningar 

inkluderas. Tidigare studier har i huvudsak studerat kvinnor i fertil ålder och därmed kan det 

finnas anledning att forska på andra åldersgrupper, de kvinnor som inte är i fertil ålder.  
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11 Slutsats  

Denna litteraturöversikt beskriver hur kvinnor upplever sexualitet efter ryggmärgsskada. 

Litteraturen som analyserats i resultatet visar att ryggmärgsskadan hade påverkat kvinnorna i 

flera avseenden. Den förändrade kroppen innebar en förändrad självbild och ett behov av att 

rekonstruera den sexuella identiteten. Intimitet definierades till följd av ryggmärgsskadan på 

ett annat sätt. Relationer kunde påskynda ett sexuellt tillfrisknande medan ensamstående 

kvinnor mötte svårigheter att etablera nya kontakter. Sjukvården bör stötta par då rollen som 

vårdande närstående kan påverka relationen. Sjukvården bör även uppmuntra kvinnorna att 

kommunicera sina behov för att på så sätt stärka självkänslan.  

En möjlig förklaring till svårigheter att etablera nya kontakter kan vara de samhälleliga 

stigman som finns. Information om sexualitet upplevdes vara orienterad till män och till 

förmågan att prestera sexuellt och att reproducera. Vårdpersonalen visade oförmåga att lyfta 

ämnen om sexualitet på ett sätt som uppfyllde kvinnornas behov. I andra studier framgår hur 

internetanvändningen ökade efter skadan jämfört med innan. Sjukvården kan med detta som 

utgångspunkt använda internet som en resurs för att nå ut till patientgruppen genom 

rådgivning och genom slutna forum för samtal där erfarenheter kan utbytas. Kvinnorna 

upplevde att vissa fysiska aspekter efter ryggmärgsskadan kunde verka som barriär för 

sexuallivet. Om sjukvården präglas av en större öppenhet kan det uppmuntra kvinnorna att 

lyfta frågor som upplevs som känsliga.  
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kommunikation och att vara kreativ. 

Om partnern ansåg att kvinnan var 

åtråvärd påverkades kvinnans 

självförtroende och självbild 

positivt. Kvinnorna upplevde att 

informationen om sexualitet 

fokuserade på den reproduktiva 

hälsan istället för att fokusera på 

sexualitet som ett mänskligt behov. 

Westgren, N., & 

Levi, R. 

             

 

Sexuality after 

injury: 

Interviews with 

women after 

traumatic Spinal 

Cord Injury 

     

 

1999, Sverige, 

Sexuality and 

Disability  

            

Att belysa sexuella 

upplevelser hos kvinnor 

efter traumatisk 

ryggmärgsskada.             

Kvalitativ design. 

Urval: 

Åtta kvinnor. Ålder 20-

60 år, mer än två år efter 

ryggmärgsskada. 

Datainsamling: 

Kvinnorna upplevde att information 

om sex och sexualitet som gavs 

under rehabiliteringen fokuserade 

mestadels på reproduktiv hälsa. 

Kommunikation upplevdes som 

viktigt för att bibehålla en god 

relation med sin partner. Närhet, 

smek och intim beröring upplevdes 
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Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod 

(Urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat 

Intervjuer. 

Analys: 

Grounded theory. 

viktigare än samlaget. Känsla av att 

vara oattraktiv och brist på 

självförtroende var vanliga känslor 

som upplevdes påverka 

samlivet.             

 

 


