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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Multipel skleros, MS, är en autoimmun, neurologisk, kronisk sjukdom som 

påverkar hela centrala nervsystemet. Sjukdomsförloppet ser annorlunda ut 

från person till person och är relativt oförutsägbart. 

Syfte: Syftet var att belysa erfarenheter av sexualitet hos vuxna patienter med 

Multipel skleros samt vilka faktorer som kan påverka denna. 

Metod: Metoden för uppsatsen var en integrerad litteraturöversikt, baserad på tio 

artiklar varav åtta kvantitativa och två kvalitativa. 

Resultat: Resultatet summeras i tre olika teman Fysiska symtom, Depression och 

Påverkan på relationer och sexualliv. Resultatet visade att personer med MS 

ofta upplevde någon form av sexuell problematik vad gäller både fysiska, 

psykiska och sociala aspekter. Mellan 44–82,5 % av deltagarna som 

inkluderats i studierna som ingår i denna litteraturöversikt led av sexuell 

dysfunktion, SD. Flera deltagare uppgav att SD påverkade deras sexualliv 

negativt. 

Diskussion: Diskussionen är uppdelad i två delar: metoddiskussion där metoden för 

arbetet diskuteras och resultatdiskussion där resultatet diskuteras 

huvudsakligen utifrån Callista Roys adaptionsmodell. Aspekter av 

betydelseför sjuksköterskans möte med patienter med MS belyses också. 

Nyckelord: Multipel skleros, sexualitet, erfarenheter, faktorer. 

 



  
 
 

 

Abstract 
 

Background: Multiple sclerosis, MS, is an autoimmune, neurological, chronic disease that 

affects the whole central nervous system. The course of the disease is 

different from one person to another and therefore is unpredictable.  

Aim: The aim was to highlight the experiences of sexuality in adult patients with 

multiple sclerosis and the factors that may affect it. 

Method: The method of the essay was an integrated literature review, based on ten 

articles of which eight quantitative and two qualitative. 

Results: The result is summarized in three different themes Physical Symptoms, 

Depression and The impact on relationships and the sex life. The result 

showed that persons with MS often experienced some form of sexual 

problems in terms of physical, mental and social aspects. Between 44–82.5 

percent of all participants in all studies included in this literary review had 

sexual dysfunction, SD. Several participants stated that SD had a negative 

impact on their sex life. 

Discussion: The discussion is divided into two parts: method discussion where the 

method for this essay will be discussed and result discussion where the 

results will be discussed based on Callista Roy’s adaptation model. Also, 

aspects of the importance for nurses when meeting patients with MS are 

highlighted.  

Keywords: Multiple sclerosis, sexuality, experiences, factors. 
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1. Inledning 
Sexualitet är en viktig del i livet som bidrar till livskvalitet. Vi har funderat på hur sex och 

sexualitet påverkas vid sjukdom. Den uppfattningen vi har fått är att sexualitet ofta glöms bort 

inom sjukvården; det ses inte som ett primärt område inom omvårdnad och hälsa. Trots att 

ämnet sex inte längre är lika tabubelagt är det ett ämne som många drar sig för att tala öppet 

om. Många kan känna sig blyga och osäkra inför att inleda samtal kring sex inom olika 

vårdsammanhang. 

Under våra verksamhetsförlagda utbildningar har vi mött personer med sjukdomen 

Multipel skleros (MS) och insåg då att vi hade bristande kunskap gällande sjukdomen. Vårt 

intryck var även att patienternas sexualitet inte uppmärksammades av personalen i vissa 

vårdsituationer. Då uppkom det en nyfikenhet hos oss kring denna patientgrupp och 

sexualitet. Utifrån att vi båda anser att sexualitet är ett viktigt mänskligt behov som vi dock 

uppfattar vara ett problemområde inom vården, har vi valt att inrikta vår uppsats på att belysa 

sexualitet vid MS och hur dessa behov beaktas i vården. 

 

2. Bakgrund 
För att läsaren ska få en övergripande bild av Multipel skleros, sexualitet samt sjuksköterskan 

roll kommer dessa centrala begrepp att presenteras nedan. 

 

2.1. Multipel skleros 

MS är en autoimmun inflammatorisk sjukdom som påverkar det centrala nervsystemet (CNS), 

och involverar både hjärna och ryggmärg (Ericson & Ericson, 2012). Årligen insjuknar cirka 

fem av 100 000 personer i Sverige i sjukdomen. Vid MS uppstår det inflammationer som 

bildar ärrvävnad på myelinet som omsluter nervtrådarna vilket gör att impulserna inte 

kommer fram som de ska. Upprepade inflammationer orsakar en successiv nedbrytning av 

myelinskidan som gör att myelinet inte kan återbildas eller repareras, därmed ger det 

bestående skador. MS kännetecknas av att sjukdomen är både mycket varierande och 

oförutsägbar när det gäller symtomen och den resulterande graden av funktionshinder 

(Somerset, Campbell, Sharp & Peters, 2001). Det finns inget botemedel för MS men det finns 

bromsmediciner som kan lindra besvären och bromsa sjukdomsförloppet (Ericson & Ericson, 

2012). Eftersom ärrvävnaden finns på olika ställen i det centrala nervsystemet kan en rad 

olika symtom förekomma. Symtomen varierar från person till person och det är vanligt att den 

drabbade får ett flertal av symtomen. De vanligaste symtomen överlag är känselrubbningar, 
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tremor, synrubbningar, stelhet i musklerna, svårigheter att gå och hålla balansen, 

humörsvängningar med depression, nedsatt kontroll av urinblåsan och tarmen, trötthet, tanke- 

och minnesstörningar samt värk. Långvariga symtom kan vara förlamning, oftast i underdelen 

av kroppen. Insjuknandet sker oftast akut i form av känselbortfall, ensidig domning i arm eller 

ben samt synbortfall.  

Morrison och Stuifbergen (2014) beskriver i en studie vikten av fysisk aktivitet vid MS. 

Regelbunden fysisk aktivitet kan lindra symtomen, minska risken för att insjukna i ett skov 

och även gynna den psykiska hälsan. I resultatet från nämnda studie framkom också att 

personer med lång sjukdomsduration och som regelbundet tränade upplevde minskad 

intensitet av symtomen. Detta resultat är i linje med resultatet från en studie av Borreani et al. 

(2014) där deltagarna ansåg att fysisk aktivitet uppskattades och främjade deras egenvård.  

I Doshi och Chataways (2017) studie diskuteras begreppet kliniskt isolerat syndrom. Detta 

ses som ett MS-karaktäristiskt skov där CNS drabbas av en akut klinisk attack i form av 

inflammation av myelinet som påverkar ett eller flera ställen av CNS. Detta kan utgöra 

debuten för MS och drabbar cirka 80 % av denna patientgrupp. Detta är dock inte tillräckligt 

för att fastställa en diagnos. 

För att diagnostisera MS krävs det att åtminstone två skador på separata områden i CNS 

identifieras (Owens, 2018). Skadorna ska ha varat i minst en månad i taget och ska kunna ses 

på en magnetröntgen. Det krävs även uteslutning av andra inflammatoriska, strukturella eller 

ärftliga tillstånd som kan ge en liknande klinisk bild (Nicholas & Rashid, 2013). 

Uppkomsten av MS är okänd (Fagius, Andersen, Hillert, Olsson & Sandberg, 2007). 

Ungefär en av fem personer med MS har en nära släkting med samma sjukdom, vilket dock 

inte är tillräckligt för att säga att sjukdomen MS är ärftligt. Däremot kan yttre faktorer som 

miljön vara en bidragande faktor. Den största misstanken om vad som kan spela en roll i 

varför någon insjuknar i MS är virusinfektioner. Faktorer som upplevda trauman eller 

regelbunden exponering av lösningsmedel antas också ha en betydande roll för insjuknandet i 

sjukdomen. Diet med fleromättade fettsyror antas vara en skyddande faktor för insjuknandet 

men tros dock inte ha någon effekt för redan insjuknande patienter. 

Precis som symtomen varierar mellan olika personer varierar även sjukdomsförloppet 

(Fagius et al., 2007). MS är sålunda en oförutsägbar sjukdom och det går därför inte att dra 

slutsatser om sjukdomsförloppet från en person till en annan. Sjukdomen debuterar ofta i tidig 

ålder och de flesta får sina första symtom i 20–40 års ålder. Den genomsnittliga åldern för 

insjuknande är 29 år. I ovanliga fall uppstår de första symtomen i 60 års ålder eller hos barn. 



  3 (29) 
 

Sjukdomen drabbar kvinnor i högre grad än män, det är ungefär dubbelt så många kvinnor 

som insjuknar i jämförelse med män. 

Till en början fortlöper oftast MS i skov (Fagius et al., 2007). Det innebär att ett visst 

symtom kommer relativt plötsligt och kan vara i timmar, dagar, veckor eller månader för att 

därefter gå tillbaka. Ungefär 70 % av alla skov i början av sjukdomen går tillbaka fullständigt. 

När symtomen gått tillbaka fullständigt under flera års tid benämns sjukdomen som en 

godartad MS. Detta innebär att prognosen för sjukdomen betraktas som relativt god, de 

bestående skadorna betraktas vara milda. Benämningen sekundär progressiv MS sker 10–15 

år efter insjuknandet på grund av det blivit svårt att avgränsa skoven då symtomen försämras 

långsamt. Vid primär progressiv MS börjar den långsamma försämringen direkt vid 

insjuknandet. När symtomen efter skovet inte återgår fullständigt talas det om en gradvis 

tilltagande MS. I dessa fall sker skoven på samma vis som vid godartad MS men efter varje 

skov tilltar de bestående skadorna successivt. Detta innebär en långsam tilltagande 

nedsättning av känseln i nedre delen av kroppen och en försämrad gångförmåga. Ungefär en 

tredjedel av personerna med MS drabbas inte av några bestående skador, en tredjedel får 

tydliga funktionsnedsättningar men klarar av det dagliga livet och ytterligare en tredjedel får 

markanta funktionsnedsättningar och behöver hjälp av andra för att klara av det vardagliga 

livet. 

 

2.2. Sexualitet och hälsa 

Ordet sexualitet kommer från det latinska ordet sexus och betyder kön (Löfgren-Mårtenson, 

2013). I dagens mening ses sexualitet som mer än bara kön och fortplantning. Det är en del av 

att vara människa och det innefattar roller, njutning, erotik, reproduktion, kön och 

könsidentiteter (Hulter, 2004). Sexualiteten upplevs genom bland annat tankar, fantasier, 

önskningar, normer och påverkas av vår omgivning, det vill säga, allt runt omkring oss. 

Genom sexualiteten uppstår emotionella intima relationer som möter den biologiska driften 

(Löfgren-Mårtenson, 2013). Ordet sexualitet är inte synonymt med samlag, det består av fler 

delar såsom kärlek, närhet och kontakt. Sexuell hälsa är ett samspel mellan fysiskt, psykiskt, 

socialt och emotionellt välbefinnande och inte enbart frånvaro av sjukdom eller annan 

problematik. För att uppnå sexuell hälsa behövs en positiv och respektfull syn på både 

sexualitet och sexuella relationer, så väl som att kunna ha säkra sexuella erfarenheter med 

plats för njutning. Sexuell hälsa ses i nutid som en mänsklig rättighet. Detta betyder inte 

nödvändigtvis att alla människor måste ha samlag eller ha sexuella aktiviteter. Alla människor 
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har rätt att lära sig om sin egen sexualitet och uttrycka den på det sätt som känns rätt för 

individen, såvida det inte skadar någon annan. Ett sexuellt problem uppstår när individen själv 

anser att det är ett problem (Löfgren-Mårtenson, 2013). Att ha olika mycket sexlust eller 

sexuellt intresse faller inom det normala, alla människor är unika individer och behov och 

begär ter sig olika. För att främja den sexuella hälsan behövs öppenhet om människans 

sexualitet genom t.ex. undervisning i skolor, på ungdomsgårdar och vägledning på 

mödravårdscentraler, samt en samhällelig öppenhet och acceptans. 

Sexuell dysfunktion (SD) kan påverkas av psykologiska faktorer, läkemedelsbiverkningar, 

kroppsliga faktorer och/eller funktionsnedsättning (Hulter, 2004). SD karaktäriseras av 

symtomen minskad sexlust, lubrikation, erektion, smärta vid samlag (dyspareunia), 

svårigheter med att få orgasm samt svårt att ejakulera, antingen för tidig alternativt fördröjd. 

När individens egna personliga förväntningar, önskningar och ambitioner inte uppnås, eller 

tidigare negativa erfarenheter av sin sexualitet kan detta leda till ångest, depression, oro och 

även till sexuell dysfunktion. Relationen till partnern kan också vara betydande för den 

sexuella funktionen, om förhållandet saknar glöd eller förståelse kan det också leda till 

dysfunktion. Som vårdpersonal är det viktigt att uppmärksamma och hjälpa personer med 

sexuell dysfunktion. Sjuksköterskor och annan vårdpersonal behöver då utgå från den 

enskilda patientens behov och livssituation. Då sexualitet betraktas vara något privat kan det å 

ena sidan sägas vara upp till individen när denne väljer att tala om det. Vid en svår sjukdom 

där sexualiteten påverkas är det å den andra sidan viktigt att vårdpersonalen talar om detta. 

MS är ett exempel på en sjukdom som tydligt påverkar vardagen och sexualiteten negativt. 

Det gäller även andra sjukdomar och tillstånd. I en studie av Kreuter, Taft, Siösteen och 

Biering-Sørensen (2010) beskrivs kvinnors upplevelser av sitt sexualliv och sin sexuella 

funktion efter en ryggmärgsskada. Resultatet visade att ryggmärgsskadan hade en direkt 

negativ inverkan på flera av deltagarnas sexualliv och funktion. Orsakerna till detta var av 

både fysisk och psykisk karaktär. Som exempel nämns att motorik- och rörelseförmågan 

förändrades. Det framkom också att självförtroendet påverkades av att inte längre känna sig 

attraktiv vilket hade en negativ inverkan på sexuallivet. Vazquez, Sears, Shea och Vazquez 

(2010) har studerat den sexuella livskvaliteten hos personer med en inopererad defibrillator. 

Resultatet visade att de flesta deltagarna var rädda för att ha samlag då de trodde de skulle få 

en elektrisk stöt av defibrillatorn. De informerades om att den risken var obetydlig och om det 

skulle ske var det inte något farligt.  

Sexuell aktivitet är likvärdigt med en lätt form av fysisk aktivitet och är därför gynnande 

för både hälsa och välmående (Vazquez, Sears, Shea & Vazquez, 2010). De beskriver sexuell 
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aktivitet och intimitet både vara stressförebyggande och främjande för livskvaliteten. Trots 

denna information och kunskap valde några av deltagarna bort att ha sexuell aktivitet. Det 

upplevdes för krävande. 

Att fysisk aktivitet är något positivt för sexualiteten är även något som Shin et al. (2017) 

beskriver. De studerade kvinnor som överlevt bröstcancer och fann att de kvinnor som 

började med fysisk aktivitet tidigt efter tillfrisknandet uppgav minskad smärta, minskad 

trötthet och högre grad av sexuell aktivitet. Dessa kvinnor skattade därför högre grad av 

livskvalitet. 

 

2.3. Sjuksköterskans roll 

Varje individ med MS möter utmaningar när det gäller det fysiska, psykiska och sociala 

välbefinnandet (Somerset, Campbell, Sharp & Peters, 2001). Vårdpersonal står inför 

problemet att hantera dessa behov, ofta under en lång tid då sjukdomen varar livet ut. Det 

primära målet för sjuksköterskan i mötet med patienter som drabbats av MS är att främja 

hälsa och lindra lidande (Gottberg, 2015). Det är därför viktigt att i största möjliga mån ge 

adekvat omvårdnad som främjar patientens livskvalitet. Att utgå från den enskilda individen, 

dennes behov, var i sjukdomsförloppet patienten befinner sig och varför patienten uppsöker 

vården blir då viktigt att ta reda på för att på ett korrekt sätt kunna vårda patienten och 

tillgodose huvudsakliga behov.  

Vid en MS-diagnos skapas en ny livssituation för patienten där olika fysiska funktioner i 

kroppen försämras. Oro och ångest kan komma att påverka det psykiska välbefinnandet 

(Gottberg, 2015). Då livet inte blivit som patienten önskat kan omprioriteringar och mål 

komma att behövas göras. Det är därför viktigt för sjuksköterskan att utgå ifrån patientens 

egna tankar, upplevelser och önskningar kring vad som kan underlätta och främja det som 

patienten själv anser vara betydelsefullt och primärt.  

International Council of Nurses (ICN) presenterar de etiska koderna som sjuksköterskan i 

sin profession ska följa (International Council of Nurses, 2014). Sjuksköterskans primära 

ansvar avser människors behov av vård, beakta att man aldrig är fullärd och att det krävs 

ansvar att ständigt hålla sig uppdaterad för att behålla yrkeskompetensen samt vikten av 

samarbete.  

I dagens hälso- och sjukvård är det sällan allmänsjuksköterskan som har ansvaret att ge råd 

till personer när det gäller sex och sexualitet (Hulter, 2004). Det är oftast specialutbildade 

sjuksköterskor, såsom diabetessjuksköterskor och barnmorskor som skaffat sig erfarenheter 
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av sexuella problem, som möter personer med denna problematik. De får under sin utbildning 

kunskap om både sexualitet och sexologi. Allmänsjuksköterskan får dock en mycket 

bristfällig utbildning om dessa mänskliga behov. Det finns dock en tvådagarskurs för 

sjuksköterskor kring sexualitet och sexologi. Denna kurs är frivillig och söks utifrån eget 

intresse. Detta för att ge sjuksköterskan redskap som kan hjälpa hen att ge rådgivning till 

patienter som har frågor kring sin sexualitet. 

För att sjuksköterskan ska få en förståelse av patientens sexualitet behöver det göras en 

bedömning, vilket är något som ofta glöms bort (Mick, 2007). För att göra en bedömning kan 

sjuksköterskan fråga om patientens självbild, familjeroll, relationer och sexuella funktion, 

även fråga huruvida eventuella läkemedel eller behandlingar påverkar den sexuella funktionen 

och intimiteten. Samtal kan främja den sexuella hälsan och syftar till att patienten ska kunna 

återfå en känsla av normalitet. Det är även viktigt att ge information och utbildning till 

patienten för att de ska kunna hantera sina problem, likväl som att ge patienten utrymme och 

uppmuntra dem till att ställa frågor. När patienten själv väljer att tala om sin sexualitet 

behöver sjuksköterskan lyssna uppmärksamt och undvika att göra antaganden. 

 

3. Problemformulering 
Sjuksköterskan kommer i olika vårdsammanhang att möta patienter som upplever svårigheter 

med sexualiteten. Det blir extra svårt eftersom det rör ett område som patienter spontant 

sällan tar upp. Det är dock känt att sexuell aktivitet är hälsosam och främjade för 

livskvaliteten. Därför är det av stor vikt att ha kunskap om detta och att våga ta upp ämnet i 

kontakt med patienter för att kunna ge god vård utifrån patientens behov. För att möjliggöra 

för patienten att uttrycka sina problem och tankar behövs en trygg och säker miljö med en 

trygg sjuksköterska som har fokus på vem patienten är och dennes behov. Det kräver att 

sjuksköterskan har kunskap för att kunna samtala om detta på ett för patienten hälsofrämjande 

sätt. 

För att sjuksköterskan ska få en bättre förståelse av hur sexualiteten påverkas vid MS är det 

viktigt med omfattande kunskap både om sjukdomen i sig och om sexualitet för att främja 

patienters sexuella hälsa och välbefinnande. 

 

4. Syfte 
Syftet var att belysa erfarenheter av sexualitet hos vuxna patienter med Multipel skleros samt 

vilka faktorer som beskrivs påverka denna. 
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5. Teoretisk utgångspunkt 
Författarna till litteraturöversikten har valt att använda sig av Callista Roys adaptionsmodell, 

RAM (Roy, 2009). RAM innebär att människan behöver anpassa sig till förändringar i livet, 

vilket exempelvis kan vara fallet vid en sjukdom. Med detta menas dock inte att ge upp 

hoppet om livet utan snarare att adaptera, det vill säga anpassa sig till situationen och 

samtidigt finna det som är positivt i den nya livssituationen.  På så sätt främjas hälsa och 

livskvalitet också i en svår livssituation. Enligt Roy (2009) kan en person när hen drabbas av 

en svår sjukdom erfara en obalans i tillvaron. Det är då viktigt att individen genom tankar, 

känslor och medvetna val strävar efter att bevara en känsla av helhet och en så optima hälsa 

som möjligt. 

Adaptionen och känslan av helhet sker när det finns en balans mellan de tre dimensionerna, 

sociala, fysiska och psykiska behov (Roy, 2009). Ett problem inom den psykiska dimensionen 

som exempelvis nervositet kan visa sig via fysiska symtom som spända muskler eller kramp i 

bröstet. Men nervositet kan också begränsa personen socialt genom att isolera sig från 

interaktionen med andra människor. När en balans mellan dessa tre områden uppnås kan 

individen lättare behålla sin integritet och utvecklas som människa under livets gång. 

Roys adaptionsmodell innefattar fyra adaptionsområden, fysiologisk funktion, rollfunktion, 

självbild och social samhörighet (Roy, 2009) vilket tydliggörs i exemplet ovan. 

Självuppfattning och gruppidentitet är aspekter som Roy lyfter i sin teori och utgår ifrån både 

den psykiska och fysiska integriteten och hur vi upplever oss själva som människor, där 

känslor, kroppslig uppfattning och även sexualitet innefattas (Wiklund Gustin & Lindwall, 

2012). Som sjuksköterska är det viktigt att stödja patientens livsprocesser och de 

förändringarna i livet patienten genomgår för att främja patientens anpassning, livskvalitet 

och välbefinnande.  

Roy beskriver att vid sjukdom äventyras adaptionsprocessen (Roy, 2009). Att ha sexuella 

problem är ett problem med det fysiska jaget. När det sexuella jaget inte möter 

förväntningarna personen kan det leda till sexuella problem och utgöra ett adaptionsproblem. 

Sexuella problem kan te sig på olika sätt, genom att personen säger sig inte känna igen sitt 

sexuella jag eller att personen blir sexuellt aggressivt utåtagerande. För att kunna hantera 

sexuella problem krävs anpassning till situationen, vilket underlättas om personen har viss 

kunskap om sexualitet och har en positiv syn på sig själv. I resultatdiskussionen kommer 

resultaten att diskuteras i relation till Roys teori. 
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6. Metod 
Arbetet är utformat som en integrativ litteraturöversikt utifrån den metod Friberg (2017) 

beskriver. En litteraturöversikt innebär att det görs en översikt på redan befintlig forskning där 

ett antal studier sammanställs. Forsberg och Wengström (2016) beskriver att detta görs för att 

beskriva kunskapsläget inom ett valt ämne. Det är även ett vanligt och tillgängligt sätt för 

sjuksköterskor och annan vårdpersonal hålla sig uppdaterade inom ett ämne. Detta är en 

styrka. Svagheter med denna metod är om författaren inte gör en noggrann och tillräcklig 

datasökning eller att författaren styr resultaten genom att göra ett skevt urval av studierna. Det 

är inte etiskt acceptabelt eftersom resultaten då blir missvisande.   

 

6.1. Datainsamling 

Sökningar gjordes i databaserna CINAHL Complete och PubMed. Författarna valde dessa 

databaser då de innefattar omvårdnadsvetenskap (Forsberg & Wengström, 2016). CINAHL 

Complete publicerar framför allt artiklar inom omvårdnadsvetenskap medan PubMed 

publicerar studier både om omvårdnadsvetenskap och medicinsk vetenskap.  

Författarna använde sig av svensk MeSH för att översätta ord från svenska till engelska för 

att få fram relevanta MeSH-termer. Sökorden som användes var: Multiple sclerosis, sexuality 

och sexual* vilket är en trunkering (Friberg, 2017). Trunkering görs via en frisökning för att 

få fram sökningsresultat som inkluderar böjningar av ordet.  Dessa sökord ansåg vara 

relevanta och användes för att vara nå resultat nära relaterade till syftet. Hur sökningarna gick 

till visas i bilaga 1. 

 

6.2. Urval 

Artiklarna som valdes handlade tydligt om sexualitet vid MS. Författarna valde att inkludera 

både kvalitativa och kvantitativa artiklar för att få en bredare förståelse av både erfarenheter 

och faktorer som påverkar sexualiteten vid MS. För att få en omfattande förståelse valdes 

artiklar som berörde både kvinnor, män och par. Begränsningar som användes var att 

artiklarna skulle vara peer reviewed och tidsbegränsade till åren 2007–2018, för att finna 

forskning som är relevant utifrån dagens kunskapsläge. Inklusionskriterierna var att artiklarna 

skulle var relevanta utifrån syftet, skrivna på engelska, finnas i fulltext och vara vetenskapliga 

originalartiklar. Författarna valde att enbart inkludera artiklar som var etiskt godkända. 
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När artiklarna valdes ut lästes först titlarna och sedan abstrakten för att bedöma artiklarnas 

relevans i förhållande till syftet. Där abstrakten verkade motsvara syftet lästes hela artikeln 

igenom ett flertal gånger och utifrån denna granskning valdes tio artiklar, två kvalitativa och 

åtta kvantitativa. Därefter gjordes en kvalitetsbedömning för att försäkra sig om att kvaliteten 

på artikeln var hög (Forsberg & Wengström, 2016). Bedömningen gjordes genom att olika 

delar av artikeln granskades var för sig avseende relevans och tydlighet och om resultatet 

föreföll vara logiskt, begripligt, tydligt och sammanhängande. Granskningen gjordes olika 

beroende på om artikeln var kvalitativ eller kvantitativ. Alla valda artiklar var originalartiklar 

som stämde överens med syftet. Detta redovisas i bilaga 2. 

 

6.3. Dataanalys 

Metoden för analys gjordes efter Fribergs (2017) flerstegs-modell. Det innebär att analysen 

görs i flera steg för att inte missa viktiga delar i artiklarna. Artiklarna som lästes flera gånger 

granskades av båda författarna, både på varsitt håll och tillsammans, för att kontrollera att 

innehållet utifrån syftet var passande och väsentligt för arbetet. Författarna ansåg att 

granskningen utfördes mer noggrant på detta vis. Innehåll som svarade an mot syftet ströks 

under med understrykningspenna. En kort sammanfattning skrevs av varje artikel som 

granskades av båda författarna för att minimera risken av att innehåll av värde försummades. 

Därefter användes post-it lappar för att hitta viktiga likheter och skillnader i varje artikel och 

sedan mellan dessa. Dessa gemensamma nämnare sorterades sedan för att urskilja relevanta 

nyckelord. Nyckelorden låg sedan till grund för teman och underteman kom att utgöras 

arbetets resultat.  

 

7. Forskningsetiska överväganden 
Som Forsberg och Wengström (2016) skriver är det viktigt att göra etiska överväganden innan 

en litteraturstudie påbörjas. Därför valde författarna enbart artiklar som hade etiska tillstånd. 

Ambitionen var också att granska dessa artiklar på ett så noggrant sätt som möjligt. De 

artiklar som ingår i denna litteraturöversikt var alla skrivna på engelska fanns det en viss risk 

för feltolkning eftersom ingen av författarna har engelska som modersmål. Författarna var väl 

medvetna om detta och att en felaktig översättning av ett ord kan ändra innebörden av 

innehållet. 

Författarna var medvetna om att den förförståelse de hade innan litteraturöversikten 

påbörjades kunde påverka tolkningen av texten. Författarnas hållning i arbetet har därför varit 
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att försöka förbli så neutrala, det vill säga så objektiva som möjligt. Även vid granskningen av 

artiklarnas resultat hade författarna detta i beaktande för att inte vinkla resultatet utifrån den 

egna förförståelsen. Därför togs all data som motsvarat arbetets syfte med.  

 

8. Resultat 
Till resultatet av denna litteraturöversikt identifierades tre huvudteman: Fysiska symtom med 

underteman Fysiska symtom vid sexuell dysfunktion och Fysiska symtom av MS som påverkar 

sexuallivet samt huvudteman Depression och Påverkan på relationer och sexualliv. 

 

8.1 Fysiska symtom 

Fysiska symtom var något som beskrevs i alla artiklar som är inkluderade i denna 

litteraturöversikt. Symtomen sågs som bidragande faktorer till att sexuallivet påverkades 

negativt hos personer med MS. För att så långt som möjligt göra en åtskillnad mellan symtom 

som är relaterade till SD respektive MS skapades två underteman. 

 

8.1.1. Fysiska symtom vid sexuell dysfunktion 

Resultaten visade att det finns en rad olika orsaker till att personerna med MS upplevde att 

deras sexualliv blivit försämrat. De vanligaste problemen var de fysiska symtomen som 

beskrevs ha uppkommit till följd av SD vilket gav minskad sexlust och svårigheter med att bli 

upphetsade (Akkuş & Duru, 2011; Ashtari, Rezvani & Afshar 2014; Esmail, Huang, Lee & 

Maruska, 2010; Gumus, Akpinar & Yılmaz, 2014; Khan, Pallant, Ng & Whishaw 2011; Lew-

Starowicz & Rola, 2013; Lew-Starowicz & Rola, 2014; McCabe & McDonald, 2007; Sahay, 

Haynes, Rao & Pirko, 2012; Yılmaz, Gumus, Odabas, Akkurt & Yılmaz, 2016). Det framgick 

att 44 - 82,5 % av alla deltagare led av SD (Akkuş & Duru, 2011; Ashtari et al., 2014; Khan et 

al., 2011; Lew-Starowicz & Rola, 2013; Sahay et al., 2007). Dock hade endast 6 % någon 

gång sökt vård för SD (Lew-Starowicz & Rola, 2014). 

Symtom som återkom flera gånger i resultatartiklarna var problematik med minskad 

vaginal lubrikation (sekretutsöndring) hos kvinnor och svårigheter att få eller behålla en 

erektion hos männen (Akkuş & Duru, 2011; Ashtari et al., 2014; Esmail et al., 2010; Gumus 

et al., 2014; Lew-Starowicz & Rola, 2014; McCabe & McDonald, 2007; Sahay et al., 2012; 

Yılmaz et al., 2016). Både männen och kvinnorna upplevde att det var svårt att få orgasm 

samt minskad intensitet av orgasmen vilket i sin tur ledde till att de inte kände sig sexuellt 



  11 (29) 
 

tillfredsställda (Akkuş & Duru, 2011; Ashtari et al., 2014; Gumus et al., 2014; Khan et al., 

2011; Lew-Starowicz & Rola, 2013; McCabe & McDonald, 2007; Sahay et al., 2012).  

Resultatet visar på att kvinnor med MS och SD är signifikant äldre och har en längre 

sjukdomsduration (Ashtari et al., 2014; Sahay et al. 2011). Åldern beskrivs dock inte ha 

någon specifik påverkan på sexualitet vid MS utan det är generellt sett normalt att äldre 

kvinnor har en minskad sexlust (Sahay et al., 2011). Samtidigt som kvinnor med en långt 

framskriden MS, i kombination med högre ålder, skattade sig mindre tillfredsställda. 

Resultatet visade också att de kvinnor som var yrkesverksamma hade SD i lägre grad än 

kvinnor som var hemmafruar (Ashtari et al., 2014). I studien av Akkuş och Duru (2011) 

framkom en tendens till att deltagare som inte var socialt aktiva eller behövde mycket hjälp i 

vardagen skattade sig vara mindre sexuellt tillfredsställda och uppvisade en högre grad av SD, 

dock var skillnaden inte signifikant. 

Dyspareunia var ett symtom som ofta beskrevs förekomma hos kvinnorna med MS och SD 

(Ashtari et al., 2014; Gumus et al., 2014; Lew-Starowicz & Rola, 2013; Yılmaz et al., 2016). 

Den minskade upphetsningen och avsaknaden av lubrikation ansågs vara en bidragande faktor 

till varför smärtan uppkom (Yılmaz et al., 2016). I en studie av Khan et al. (2011) var 

resultaten motsägande där 72 % av alla deltagarna inte upplevde dyspareunia. I denna studie 

inkluderades dock både män och kvinnor, där det inte fanns någon tydlig avskiljning mellan 

könen.  

 

8.1.2. Fysiska symtom av Multipel skleros som påverkar sexuallivet 

Det symtom av MS som deltagarna beskrev hade en direkt negativ påverkan på sexuallivet 

var den minskade känseln i genitalierna (Akkuş & Duru, 2011; Ashtari et al., 2014; Esmail et 

al., 2010; Yılmaz et al., 2016). 

I förhållanden där mannen var diagnostiserad med MS framgick det att minskad känsel i 

genitalierna i samband med extrem trötthet (fatigue) var det största problemet för paren 

(Esmail et al., 2010). Männen uttryckte att detta medförde svårigheter att få och behålla en 

erektion. De hade testat olika positioner vid samlag samt använt sig olika sexleksaker. 

Männen upplevde bättre stimulans och en positiv påverkan på tillfredsställelsen medan 

kvinnorna uppgav att det kändes opersonligt. 

I intervjuer av kvinnor med MS framkom det att domningarna och den minskade känseln i 

vaginan gjorde det svårt för dem att bli upphetsade (Yılmaz et al., 2016). Vissa kvinnor 

uttryckte att de inte hade någon känsel kvar alls och att samlag därför var påfrestande och helt 

utan njutning. Samtliga kvinnor som uppgav att de hade minskad känsel uttryckte att de inte 
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längre ville ha samlag eller sexuella aktiviteter men ställde ändå upp för att tillfredsställa sin 

partner.  

Andra symtom av MS som också påverkade personernas sexualliv var muskelsvaghet, 

spasmer, tremor och kognitiva problem, till exempelminnes- och koncentrationssvårigheter 

(Ashtari et al., 2014).  

Även problematik med urinblåsan och tarmen var vanliga symtom vid MS (Ashtari et al., 

2014; Lew-Starowicz & Rola, 2014; Sahay et al., 2007; Yılmaz et al. 2016). Över hälften av 

kvinnorna i studien av Sahay et al. (2007) upplevde problem med urinblåsan och/eller med 

tarmen och uttryckte att det påverkade sexuallivet negativt. Symtom som att inte kunna 

tömma blåsan ordentligt, nokturi och inkontinens var de vanligaste problemen med blåsan. 

Vad gäller tarmproblematik var diarré, förstoppning och oregelbundna toalettvanor vanligast. 

Detta beskrevs begränsa kvinnorna vilket bidrog till att de inte hade sexuell aktivitet i samma 

utsträckning som innan. Detta medförde att de inte kände sig tillfredsställda med sitt sexualliv 

och de beskrev att livskvaliteten blev sämre. Kvinnor som hade problem med antingen 

urinblåsan eller tarmen skattade överlag sig mindre tillfredsställda.  

I en annan studie av Yılmaz et al. (2016) framkom det dock att endast två av de 24 kvinnor 

som deltog i studien upplevde urininkontinens och läckage i samband med samlag. De 

beskrev att detta påverkade deras sexualliv negativt samt att detta upplevdes som både 

pinsamt och jobbigt. Kvinnorna uttryckte att de var rädda att deras partner skulle tycka att det 

var äckligt och de hade endast samlag för att tillfredsställa partnerns sexuella behov. En annan 

kvinna i studien med urinläckage beskrev det inte vara hindrande under samlag. Kvinnan 

uttryckte dock rädsla för att hon senare i sjukdomsförloppet inte skulle kunna hålla tätt under 

samlag och därmed en oro för att det skulle bidra till att hennes man aldrig skulle vilja röra 

vid henne igen.  

I studien av Ashtari et al. (2014) framkom att 12 % av deltagarna hade problematik med 

urinblåsan och i studien av Lew-Starowicz och Rola (2014) hade 4,5 % urininkontinens. 

Deltagare som uppgav att de hade problem med antingen urinblåsan eller tarmen beskrev 

generellt sett en lägre grad av tillfredsställelse än de som inte hade dessa problem. 

 

8.2. Depression 

Depression beskrevs som ett återkommande problem i flera av studierna. I studien av Gumus 

et al. (2013) framkom att över hälften av kvinnorna med MS hade en pågående depression 

jämfört med endast 5,4 % av kvinnorna som ingick i en kontrollgrupp. Alla kvinnor i studien 
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hade likvärdigt BMI, var gifta, var i samma ålder, hade likvärdig inkomst och antal barn. 

Kvinnor som hade en pågående depression uppvisade också högre grad av SD jämfört med de 

andra kvinnorna, oavsett om de hade MS eller ingick i kontrollgruppen. De beskrev också en 

lägre grad av sexuell tillfredställelse med sexuallivet.  

Lew-Starowicz och Rola (2013) belyste att 23,4 % av kvinnorna i studien hade en 

sjukdomshistoria präglad av depression. Av den studien framkom också att kvinnorna som 

hade en pågående depression hade högre grad av SD jämfört med kvinnorna utan depression. 

Det framkom även att kvinnorna med depression hade betydligt lägre sexlust och grad av 

upphetsning. Lew-Starowicz och Rola (2014) har gjort ytterligare en studie där deltagarna var 

män med MS. Av resultatet framgick det att 18 % av deltagarna hade blivit diagnostiserade 

med depression och 15 % av dem hade behandlats med antidepressiva läkemedel. Resultatet 

visade att dessa män hade en lägre grad av tillfredsställelse och menade att deras sexuella 

livskvalitet var märkbart sämre än den allmänna befolkningen. 

I Yılmaz et al. (2016) studie beskrev en kvinna sina upplevelser av depression och oro 

relaterat till ovissheten kring sjukdomens progress. Dock påvisar samma studie också att 

deltagare vars sjukdomsförlopp fortskrider långsamt, det vill säga med en lång 

sjukdomsduration, hade bättre förutsättningar till att skapa coping-strategier och därigenom 

bättre kunna hantera svårigheterna. 

 

8.3. Påverkan på relationer och sexualliv 

Av de två tidigare temana framkom det att personer med svårigheter med sexualiteten kan 

känna rädsla för att bli avvisad av sin partner vilket också påverkar personernas självkänsla 

och självförtroende (Ashtari et al., 2014; Yılmaz et al., 2016). Ytliga förändringar såsom 

håravfall och acne var även det en faktor som bidrog till det minskade självförtroendet och där 

det uppkom rädsla för att deras partner skulle avvisa dem eller hitta någon annan (Yılmaz et 

al., 2016). Det bidrog till känslor av skuld och skam och att de blev mer tillbakadragna. 

Bristen på stöd av sin partner påverkade relationen negativt. Några kvinnor uttryckte även att 

de hade ett behov av att tala om sin sjukdom med sin partner men fick ingen respons. 

I studien av Esmail et al. (2010) intervjuades par där mannen diagnostiserats med MS. Där 

visade resultatet att relationen ändrades betydligt efter diagnosen. Sexuallivet var den del som 

blev påverkat i störst utsträckning. Männen uttryckte att de inte kunde tillfredsställa sin 

partner på samma vis som tidigare och detta skapade en friktion i förhållandet. De uppgav 

även att de hade haft en rädsla för att deras maka skulle lämna dem efter diagnosen eftersom 
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de förstod att livet skulle ändras. Vissa män bad sin maka lämna dem. De menade att 

kvinnorna inte gift sig med en man med MS. Inget av paren i studien separerade dock efter 

diagnosen vilken männen var tacksamma över och detta gav dem styrka i förhållandet.  

Det framgick att männen hade minskad sexlust och svårt att få erektion. De beskrev även 

att den bristande orken bidrog till att ha sexuella aktiviteter minskade (Esmail et al., 2010). 

Närhet och fysisk kontakt som kramar, hålla handen eller bara mysa var faktorer som hade 

blivit viktiga för relationen och sågs som mer betydande än själva samlaget. Männen uppgav 

även att rent stereotypiskt sätt tänker män ofta mer på sina egna sexuella behov än på sin 

partners behov. Efter MS-diagnosen beskrev männen att de fått lära sig att fokusera mer på 

sin partners sexuella behov än på sina egna. Båda parterna uppgav att deras emotionella och 

fysiska band hade blivit starkare och att samlag inte var lika viktigt för dem längre. 

Majoriteten av deltagarna i Yılmaz et al. (2016) studie försökte undvika samtal som hade 

kopplingar till sex och såg sex som en plåga samtidigt som rädslan för att deras partner skulle 

hitta en annan om de inte ställde upp på sexuell aktivitet. En kvinna återgav att hennes partner 

uttryckt att hon var likvärdig med en impotent man då hon inte längre betedde sig som en 

kvinna eftersom hon inte längre blev upphetsad, hade minskad lubrikation och inte längre fick 

orgasm. Det framkom även att kvinnorna tog avstånd ifrån sin partner och ville inte längre ha 

närhet eller samlag. Några uppgav att de låtsas sova för att slippa ha samlag med sin partner 

och när de väl hade en intim stund kändes det enbart som en ansträngande syssla för att 

tillfredsställa sin partners sexuella behov. Kvinnorna uppgav att samlag inte längre var något 

njutbart och det förstörde deras förhållande. 

Det framkom inte någon skillnad på graden av tillfredsställelse hos par där en var 

diagnostiserad med MS jämfört med den allmänna befolkningen (McCabe & McDonald, 

2007). Däremot kunde det ses att deltagaren med MS hade högre grad av SD. Det var dock 

partnern som uttryckte att MS hade en negativ påverkan på förhållandet, inte personen med 

MS. Paren var dock överens om att stöd, intimitet, respekt och förståelse var det som hjälpte 

förhållandet och det gav dem ett starkare band. Det framkom tydligt att dessa, trots MS och i 

vissa fall även SD, till stor del var tillfredsställda med sitt förhållande. 

I studien av Sahay et al. (2011) skattade mer än två tredjedelar av deltagarna att de 

antingen var nöjda eller väldigt nöjda med tillfredsställelsen i sitt förhållande. Detta är även 

något som Akkuş och Duru (2011) bekräftat. I deras studie uppgav mer än 70 % att de inte 

upplevde någon påfrestning på deras förhållande trots MS. Dock uppgav mer än hälften att de 

inte talade med sin partner om sina sexuella problem. Medan i en studie av Khan et al. (2011), 

där deltagarna genom skattning besvarade följande frågor: hur mycket passionerad kärlek 
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känner du för din partner samt är du tillfredsställd med din partner som älskare.  Resultatet 

visade likvärdigt på inte alls och väldigt mycket, dock var väldigt mycket några procentsatser 

högre på båda frågorna. 

Frekvensen av antalet samlag beskrivs i flera av studierna. Det framkom att ungefär en 

tredjedel av deltagarna antingen hade samlag ytterst sällan eller inte alls (Gumus et al., 2014; 

Khan, Pallant, Ng & Whishaw 2011; Lew-Starowicz & Rola, 2013; Lew-Starowicz & Rola, 

2014; McCabe & McDonald, 2007; Sahay et al., 2012; Yılmaz et al., 2016). Frekvensen av 

hur ofta personerna hade samlag visades som ett problem på tillfredsställelsen hos kvinnor 

med MS (Sahay et al, 2012). Det framkom att om kvinnorna hade samlag en gång i veckan 

eller oftare skattade de sig mer tillfredsställda än de kvinnorna som hade samlag en gång i 

månaden eller mer sällan.  

 
9. Diskussion 
Denna del delas in i en metod- och en resultatdiskussion. I metoddiskussionen kommer 

författarna att diskutera och utvärdera processen kring att använda sig av litteraturöversikt och 

hur detta kan ha påverkat arbetet. I resultatdiskussionen kommer resultatet relateras till 

Callista Roys teoretiska adaptationsmodell RAM (Roy, 2009).  

 

9.1. Metoddiskussion 
De databaser som ligger till grund för denna litteraturöversikt är CINAHL Complete och 

PubMed. Innan artiklarna valdes ut hade författarna tänkt att endast vårdvetenskapligt 

material skulle användas, dock inkluderades även artiklar som relaterar till medicinsk 

vetenskap vilket vi ser som en tillgång då det ger en bredare bild av kunskapsläget. 

Genom att inkludera både kvalitativa och kvantitativa studier ges både djupgående 

information samt översiktlig information som bygger på statistisk data med fler deltagare än 

de kvalitativa studierna. Detta kan dock skapa svårigheter när det gäller hur resultatet ska 

analyseras och redovisas. Nackdelen med att endast använda sig av kvantitativa artiklarna är 

att det uteslutande skulle ha resulterat i kvantitativa beskrivningar, likväl som att enbart 

kvalitativa studier endast hade resulterat i deltagarnas upplevelser och erfarenheter. Vi anser 

därför att det är en fördel att använda sig av både kvalitativ och kvantitativ data. Även om 

detta också varit problematiskt vid analys och redovisningen av data. I denna uppsats har 

kvalitativ och kvantitativ data vägts samman vilket är i linje med att analysen av data gjorts 

via en integrativ innehållsanalys.  
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De sökord som låg till grund för denna litteraturöversikt var Multiple sclerosis, sexuality 

samt sexual*. Sökord utöver dessa användes men gav inga resultat som var relevanta för 

denna litteraturöversikts syfte, därför har dessa exkluderats. Då författarna använde sig av få 

sökord resulterade det i många träffar vilket kunde ses som en nackdel då det blev många 

titlar och abstrakter att gå igenom och läsa. Det var alltså tidskrävande, fördelen var dock stor 

eftersom risken för att artiklar som mötte syftet inte missades i processen. 

En annan begränsning kan sägas vara att artiklarnas språk begränsades tillengelska. Då 

sökningarna inte gav några artiklar skrivna på svenska ansågs denna begränsning var relevant. 

Artiklarna skulle även vara peer reviewed för att säkerställa att de blivit granskade innan 

publicering. Författarna hade tidigare använts sig av fler begränsningar vilket inte gav träffar 

på artiklar med relevans eller som gav ett för smalt utslag av träffar. Med de få begränsningar 

som användes resulterade sökningarna i många träffar, dock med få artiklar som mötte syftet. 

De tio artiklarna som valdes ut hittades bland sökningar som gav många träffar. Det är rimligt 

att anta att om sökningarna hade gjorts med fler begränsningar skulle detta resulterat i att flera 

artiklar av värde hade missats. 

Kvalitetsbedömningen vid urvalet av artiklar resulterade i artiklar som ansågs vara av hög 

kvalitet. När arbetet hade påbörjats visade det sig att två av artiklarna inte var av den önskade 

kvaliteten och där resultatet visade sig vara tunt samt svårt att begripa. Dessa artiklar var dock 

i enlighet med vårt syfte och resultaten var inte avvikande i förhållande till de övriga 

artiklarnas resultat varför de inte exkluderades. 

Som tidigare nämnt valdes endast artiklar som var skrivna på engelska. Då ingen av 

författarna hade engelska som modersmål och eftersom arbetet skrivs på svenska, behövdes 

artiklarna översättas. I denna process fanns en viss risk för att ord eller meningar skulle kunna 

översattes fel men denna risk var alltid i åtanke. Strävan har varit att inte förvanska utan vara 

originaltexten trogen. Analysen gjordes därför i flera steg där vi noga prövade våra 

översättningar. 

Då studierna som inkluderades visade sig vara utförda i olika länder är det rimligt att anta 

att kultur och/eller religion har påverkat hur personerna uttryckte sina tankar, känslor och 

problem gällande sexualitet. Författarna kunde dock inte urskilja något innehåll som avvek till 

följd av vilket land som studien gjorts i eller vilken religion deltagarna hade. Därmed kan 

sägas att resultatet speglar att detta ämne är ett globalt problem som ter sig likadant i olika 

världsdelar.  
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9.2. Resultatdiskussion 
Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa faktorer samt erfarenheter gällande 

sexualiteten hos vuxna personer med MS. Resultatet visade att både fysiska, psykiska och 

sociala faktorer interagerade och påverkade sexualiteten hos dessa individer. Dessa är alla 

faktorer som tillsammans utgör en helhet enligt Roy (2009). Av resultatet framkom det att 

depression var vanligt förekommande i samband med SD. Depression är dessutom den 

vanligaste psykiska störningen vid MS. Då samma symtom som finns vid SD även 

förekommer hos personer med depression är det svårt att avgöra om symtomen beror på 

depressionen eller SD, det är svårt att säkert veta vad som påverkar vad. Av resultatet framgår 

också att kvinnor med MS oftare lider av depression jämfört med män med MS. 

Li Wang, Reimer, Metz och Patten (2000) beskriver att majoriteten av kvinnorna som 

deltog i studien utöver sin MS även hade en pågående depression. Av resultatet framkom att 

de kvinnor som både led av MS och depression även hade svårare i sociala situationer vilket 

påverkade deras livskvalitet. De skattade även att de hade högre grad av SD jämfört med de 

kvinnorna med MS utan depression. Även Strober (2017) har funnit att personer som har 

diagnostiserats med MS i högre grad lider av ångest och depression jämfört med personer 

utan MS. Studien visade även att personerna har svårare att klara av vardagen. Mer än hälften 

av deltagarna i studien uppgav att de inte längre hade samma ork att jobba och ville säga upp 

sig från sitt arbete. Detta kan jämföras med det Roy beskriver som en påverkan på 

rollfunktionen. Det är rimligt att anta att t.ex. ångest och depression påverkar personernas 

rollfunktion och självbild liksom känslan av välbefinnande (Roy, 2009).  

Enligt Roy behöver individen för välbefinnande uppnå en känsla av sammanhang med 

mening, enhetlighet och samtidigt målmedvetenhet (Roy, 2009). Relaterat till resultaten i 

denna uppsats kan MS-patienternas själsliga smärta tolkas hota individens känsla av helhet. 

Calabrò och Russo (2015) beskriver att personer med MS har betydligt högre risk att 

insjukna i en depression jämfört med den allmänna befolkningen. I den allmänna 

befolkningen beskrivs att ungefär en femtedel av alla kvinnor och en tiondel av alla män 

någon gång i livet kommer att drabbas av en depression som kräver behandling (Andersson, 

2012). Depressiva symtom beskrivs förekomma hos över 50 % av personerna som lider av 

MS. Men som redan framkommit kan det vara svårt att urskilja om depressionen sker 

sekundärt till MS-relaterad SD eller om SD utlöses av depressionen (Calabrò & Russo, 2015). 

Eftersom vanliga symtom vid depression kan likna symtomen vid SD är det svårt att skilja 

dem åt. Det är också känt att farmakologisk behandling för depression kan öka risken för SD 

eftersom serotoninets verkan kan ge minskad sexlust och minskad sexuell upphetsning, vilket 
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kan leda till svårigheter att få orgasm eller ejakulation vilket kan antas påverka både 

personernas rollfunktion och självbild (Roy 2009). Av flera av de granskade studierna 

framgick det att detta påverkar personens livskvalitet negativt och är ett område som behöver 

utvecklas för att om möjligt minska personerna lidande. Gregorian et al. (2002) beskriver 

sambandet mellan antidepressiva läkemedel och dess biverkningar gällande SD. De anser att 

alternativa behandlingsmetoder kan prövas inom hälso- och sjukvården för de personer med 

MS som behandlas med SSRI-preparat vilka visa sig ha negativ påverkan på sexuallivet. 

Som Roy (2009) beskriver innebär hälsa en process där individen blir integrerad och hel. 

Med hjälp av olika strategier, såsom coping, kan individen acceptera och lära sig att handskas 

med den nya situationen och på så sätt utvecklas, vilket främjar både hälsa och livskvalitet, 

trots sjukdom. Detta i motsats till att passivt förlika sig med situationen. 

Hind et al. (2014) beskriver kognitiv beteendeterapi (KBT) som en terapiform vars syfte är 

att ändra de tankemönster som påverkar personens känslor och beteenden. I kontext med 

läkemedelsbehandling mot depression som påverkar den sexuella aktiviteten negativt är KBT 

ett redskap att ta hjälp av och är även något som Pahlavanzadeh, Abbasi och Alimohammadi 

(2017) studerat. De ville studera effekten av KBT hos patienter med MS och bland annat 

depression. Resultatet i studien visade att KBT hade en positiv inverkan på deltagarna, både 

direkt efter inventionen men även efter en månad. 

Den egna självbilden innefattar både det fysiska och det psykiska jaget och omfattar såväl 

kroppsbild, kroppsuppfattning som självförtroende (Roy, 2009). Vidare menar Roy att den 

egna självbilden har sin grund i hur individen uppfattar sig själv och sin förmåga att 

utvecklas. I linje med detta visade resultatet att aspekter av den egna självbilden hotades när 

personen inte ansåg sig vara attraktiv, kände sig bortstött, oroade sig för att inte kunna 

tillfredsställa sin partner eller kände rädsla för att bli lämnad. Detta i kombination med 

symtom relaterade till SD visade sig påverka både personen och parrelationer negativt. Detta 

bekräftas i studien av Tompkins, Roeder, Thomas och Koch (2013). Vid en kronisk 

oförutsägbar sjukdom som MS kan sjukdomen bli en psykosocial börda i vardagen för både 

personen med MS samt partnern eller familjemedlemmarna. Påverkan på den intima 

relationen var påtaglig, om den romantiseras t kan det leda till för stora påfrestningar. 

Enligt Roy (2009) kan saker som tidigare skapat nöje eller njutning i livet, och som 

förändrades och inte längre var som tidigare, bidra till passivitet och att personerna drar sig 

tillbaka. Det framgår tydligt att de fysiska symtom som orsakades av MS påverkade 

sexuallivet negativt, något som vården inte alltid uppmärksammar eller kan göra något åt. I 

studien av Esmail et al. (2010) framkom att andra aspekter av samlivet än sexuell aktivitet 
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kunde vara viktiga för relationen och kunde leda till ett bättre samliv när samlag inte längre 

var möjligt. Paren fann då andra vägar för att behålla närheten dem emellan. Detta är något 

som även bekräftas i en tidigare studie av Esmail, Munro och Gibson (2007). Av denna studie 

framkom att majoriteten av männen tyckte att intimitet som kyssar och kramar var viktigare 

än den fysiska handlingen av samlag eller hur ofta de hade samlag med sin partner. Forskarna 

ansåg att detta skapade ett starkare band mellan dem. Detta bekräftas även av Koch, Kralik 

och Eastwood (2002) vilka fann att par som på grund av MS inte kunde ha kvar samma 

sexuella relation längre upptäckte nya sätt att hantera situationen på. De fann att kärlek och 

”gos” fick en viktigare roll i relationen trots avsaknad av orgasm. 

Enligt Roys teori har förhållandet en betydande roll för hälsa och välbefinnande (2009). 

Hon beskriver att relationer till en partner eller annan familjemedlem kan utgöra den 

stödjande faktor som behövs för social adaptation. Det behövs t.ex. kärlek och respekt för att 

paret ska känna trygghet och känslomässig tillhörighet. Därför är det viktigt att erkänna att de 

närstående har en viktig roll i patientens välmående och livskvalitet och för att patienten ska 

kunna anpassa sig till sin nya livssituation. Som sjuksköterska är det av vikt att se att varje 

unik patient har ett unikt socialt nätverk.  

Av resultatet framgick även ett annat mönster till exempel när personerna med MS sökte 

stöd hos sin partner men inte fick någon bekräftelse. Som Roy (2009) beskriver, behöver den 

som är sjuk eller har ett handikapp detta stöd från både anhöriga och sjuksköterskan. Med 

stöd kan personen bearbeta och hantera upplevelser för att skapa balans i livet. 

Det är känt att kärleks- och familjerelationer påverkas och kan leda till lidande vid 

sjukdom, inte minst vid MS (Fagius et al., 2007). Anhöriga till personer med MS utsätts också 

för stor belastning eftersom framtiden blir oförutsägbar efter diagnosen. Då personen med MS 

blir sjukare och klarar av mindre i vardagen skapar detta stor skuld och skam för båda 

parterna. Det är viktigt att få hjälp, av olika instanser vid en svår sjukdom, för att underlätta 

livet. Det kan t.ex. innebära att ett par både behöver tala separat och tillsammans med en 

terapeut för att minska påfrestningen i förhållandet. Detta är i linje med Roys tankar (2009). 

Hon menar att närstående har en viktig funktion inte minst vid kärleksrelationer. Stödet från 

anhöriga eller en partner ger individen en större chans att adaptera. Roy fokuserar främst på 

sjuksköterskans roll och på den sjuke men beskriver även att de närstående kan vara i behov 

av omvårdnad. Hon menar även att sjuksköterskan har en stor roll i att hjälpa patienter och 

anhöriga igenom svåra perioder i livet. För att det ska kunna ske måste sjuksköterskan vara 

medveten om sina egna tankar och känslor. Ett holistiskt synsätt är enligt Roy en förutsättning 

för att sjuksköterskan ska kunna underlätta patientens och närståendes adaption. 
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Det har blivit tydligt för oss, att de kvalitativa artiklarna som inkluderats, lyfter olika 

resultat. I en studie av kvinnor fann Yılmaz et al. (2016) att de fick en försämrad relation till 

sin partner och där många aspekter av relationen försämrades. Faktorer som väckte olika typer 

av rädslor, till exempel rädslan för att bli utbytt och en kvinna uttryckte att hon numera 

upplevde den sexuella aktiviteten som ren tortyr och andra deltagare beskrev att de hade 

enbart samlag för att tillfredsställa sin partner, helt utan egen njutning. Esmail et al. (2010) 

studie fokuserar på par där mannen blivit diagnostiserad med MS. Av den studien framkom 

dock mestadels positiva aspekter. Männen beskrev hur paren hittat tillbaka till varandra och 

lyckats få ett bra tillfredsställande förhållande trots MS och/eller SD och de motgångar som 

kan följa i sjukdomens spår. 

 

9.3. Kliniska implikationer  
Resultatet i denna litteraturöversikt visar att personer som har MS ofta drabbas av SD vilket 

påverkar sexualiteten och livskvaliteten negativt. Trots att det, idag generellt sett, finns 

relativt bra kunskapsunderlag kring sexuell hälsa är det något som författarna anser vara 

begränsat i vårdsammanhang (och som framförallt uppmärksammas hos gynekologen eller 

hos barnmorskan).  Patienters sexuella hälsa är något som bör lyftas i alla vårdkontexter. 

Sannolikt skulle också detta kunna utmynna i att patienter blir tryggare och mer bekväma att 

prata med vårdpersonal om detta. Det är därför viktigt att sjuksköterskor och annan 

vårdpersonal vågar fråga patienter om deras sexuella hälsa vid sjukdomar där det är känt att 

dessa kan påverka sexualiteten. Det finns ett behov av att öka förståelsen kring den sexuella 

hälsans betydelse för livskvaliteten, menar vi. Vi önskar väcka tankar samt öppnar upp för 

diskussion. 

Genom att utbilda allmänsjuksköterskor i ämnet sexuell hälsa kan det bidra till att fler 

patienter blir hjälpta med sina sexuella problem tidigare vilket antas minska risken för att 

problemen påverkar patientens livskvalitet. Kontinuerlig utbildning om detta, både i 

sjuksköterskeutbildningen och inom vården, är angeläget för att hålla vårdpersonal 

uppdaterade. Då samtalets betydelse är primärt vid personcentrerad vård behöver 

sjuksköterskor bli mer bekväma med att samtala kring ämnet sexualitet.  

 

9.4. Förslag till fortsatt forskning  
Under arbetets gång insåg författarna att sexualitetens påverkan vad gäller symtom hos 

patienter med diagnosen MS förefaller vara relativt väl beforskat. Vi anser att det vore 

värdefullt med fler studier om patienters upplevelser av sexualitetens påverkan på hälsan. De 
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studier som återfanns i vår datasökning var mestadels kvantitativa studier, endast två studier 

var kvalitativa. Utfallet av datasökningen kan möjligen handla om att resultatet från 

sökningen av artiklar hade genererat fler kvalitativa studier om vi använt en annan sökteknik 

och om det hade funnits mer tid att tillgå.  

Den sökning arbetet bygger på och resultaten från vår uppsats talar för att det också finns 

ett behov av att implementera olika alternativa behandlingsformer utöver läkemedel, det vill 

säga att prova olika terapimodeller. Resultatet av sådana studier skulle kunna utmynna i att 

vårdpersonal får användbara metoder och redskap som kan hjälpa dessa patienter och främja 

deras livskvalitet och/eller parrelation. 

 

10. Slutsats 
Med denna litteraturöversikt ville vi belysa faktorer som visat sig påverka sexualiteten hos 

personer med MS. Ett tydligt resultat är att sexualiteten påverkas vid MS. Resultatet visade 

att, både fysiska och psykiska aspekter hade en direkt påverkan på sexualiteten, både vad 

gäller MS-relaterade symtom och symtom relaterade till SD. Fysiska symtom som var vanliga 

var problem med urinblåsa och tarm, minskad sexlust, svårt att bli upphetsad, minskad känsel 

i genitalierna, minskad vaginal lubrikation och dyspareunia hos kvinnorna. Hos männen var 

ett vanligt problem svårigheter med att få eller behålla erektion samt ejakulera. Problematiken 

både vad det gäller att få orgasm samt minskad intensitet av orgasm framkom hos både män 

och kvinnor. Symtomen hos personerna var likartade men upplevdes olika. Det framkom även 

att depression var ett återkommande psykiskt symtom som kunde vara en bidragande faktor 

till minskad livskvalitet. Resultaten visade tydligt att påverkan på relationer och sexualliv 

hade en direkt påverkan på dessa individers välmående och livskvalitet. Brist på stöd från sin 

partner samt minskad självkänsla och självförtroende var betydande. Det framkom dock att i 

ett fåtal fall kunde SD och/eller MS innebära att paren utvecklades tillsammans och fann 

andra vägar till ett tillfredsställande och stabilt förhållande.  

Genom att stödja personer med MS i deras livssituation samt hjälpa dem med deras 

symtom kan sannolikt bidra till att personerna får möjlighet att leva i balans med sin önskade 

sexualitet så långt detta är möjligt. 
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11. Bilaga 1. Sökmatris 
Databas Sökord Antal 

träffar 

Begränsningar Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Valda artiklar till 

resultat, se bilaga 2. 

CINAHL Complete20180312 
 

MeSH Multiple 
sclerosis AND 
MeSH Sexuality 

32 Peer reviewed + engelska+ 
2007–2018 

14 5 Akkuş, Y., & Duru, G. 
(2011). 
 
Esmail, S., Huang, J., Lee, 
I., & Maruska, T. (2010). 
 
McCabe, M., & 
McDonald, E. (2007). 
 
Sahay, R., Haynes, E., 
Rao, M-B., & Pirko, I. 
(2011) 
 
Yılmaz, S., Gumus, H., 
Odabas, F., Akkurt, H., & 
Yılmaz, H. (2017). 

CINAHLComplete20180320 
 

MeSH Multiple 

sclerosis AND 

frisökning Sexual* 

89 Peer reviewed + engelska 

+ 2007–2018 

45 3 Ashtari, F., Rezvani, R., 
&Afshar, H. (2013). 
 
Khan, F., Pallant, J., Ng, 
L., & Whishaw, M. 
(2011). 
 
Lew-Starowicz, M., & 
Rola, R. (2013). 

PubMed20180410 
 

Multiple sclerosis 

AND frisökning 

Sexual* 

142 Engelska + 2007–2018 21 2 Gumus, H., Akpinar, Z., & 
Yılmaz, H. (2013). 
 
Lew-Starowicz,  
M., & Rola, R. (2014). 
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12. Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat 
Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod 

(Urval och datainsamling, 
analys) 

Resultat 

Akkuş, Y., & Duru, 
G. 

Problems 
and factors 
affecting the 
sexual lives 
of patients 
with 
Multiple 
sclerosis 
living in 
Turkey 

2011, Turkiet, Sexuality 
and Disability 

Att fastställa sexuella problem 
och faktorer som påverkar det 
sexuella livet hos personer 
med MS bosatta i Turkiet 

Design: Kvantitativ 
Urval:59 deltagare 
Datainsamling: Enkäter i två 
delar: sociodemografisk och 
kliniska faktorer. 
Analys: Statistisk analys 

Deltagarna upplevde en minskad sexlust, 
upphetsning och genital känsel, svårigheter att 
få orgasm samt problem mer erektion och 
vaginal lubrikation. 75% av deltagarna led av 
SD. 

Ashtari, F., 
Rezvani, R., & 
Afshar, H. 

Sexual 
dysfunction 
in women 
with 
Multiple 
sclerosis: 
dimensions 
and 
contributory 
factors 

2014, Iran, Journal of 
Research in Medical 
sciences 

Att undersöka frekvens och 
fördelning av sexuell 
dysfunktions dimension och 
för att avgöra om sexuell 
dysfunktion är relaterad till 
variabla kliniska och 
demografiska variabler hos 
kvinnliga personer 

Design: Kvantitativ 
Urval: 233 deltagare 
Datainsamling: Strukturerade 
demografiska intervjuer 
Analys: Manifest 
innehållsanalys 

Kvinnorna upplevde problematik kring att 
uppnå orgasm, genital känsel, minskad sexlust, 
kognitiv försämring kopplad till sjukdomen 
samt psykiska besvär rörande självbild, 
kvinnlighet samt självförtroende. Resultatet 
visade även på att SD var signifikant högre 
hos äldre kvinnor med en längre 
sjukdomsduration. 

Esmail, S., Huang, 
J., Lee, I., & 
Maruska, T. 
 

Couple´s 
experience 
when men 
are 
diagnosed 
with 
Multiple 
sclerosis in 
the context 
of their 
sexual 
relationship 

2010, Kanada, Sexuality 
and Disability 

Att förstå effekten av MS på 
heterosexuella pars sexualliv 
när den manliga partnern blev 
diagnostiserad med MS under 
relationen. 

Design: Kvalitativ 
Urval:4 par 
Datainsamling: 
Fenomenologisk 
semistrukturerade intervjuer 
Analys: Tematisk analys 

Paren upplevde problematik i sexuallivet. 
Närhet och fysisk kontakt var viktigare än 
samlag. Männen uppgav symtom på SD som 
svårigheter att få eller behålla erektion samt 
svårt att ejakulera. 

Gumus, H., 
Akpinar, Z., & 

Effects of 
Multiple 

2013, Turkiet, 
International Society for 

Att undersöka effekterna av 
Multipel skleros hos kvinnlig 

Design: Kvantitativ 
Urval: 142 kvinnor. 70 med 

Kvinnorna med MS upplevde minskad sexlust, 
upphetsning, tillfredsställelse, vaginal 
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Yılmaz, H. sclerosis on 
female 
sexuality: a 
controlled 
study 

Sexual Medicine sexualitet. MS och 72 i kontrollgrupp. 
Datainsamling: Enkät 
Analys: Statistisk analys 

lubrikation, orgasm och dysparnenuia. 51,4 % 
hade en pågående depression, jämfört med 
endast 5,4% i kontrollgruppen. 

Khan, F., Pallant, 
J., Ng, L., & 
Whishaw, M. 

Sexual 
dysfunction 
in Multiple 
sclerosis 

2011, Australien, 
Sexuality and Disability 

Att fastställa sexuell 
dysfunktion hos personer med 
Multipel skleros med en 
sjukdomsduration på mer än 9 
år i relation blåsfunktion och 
livskvalitet. 

Design: Kvantitativ 
Urval: 71 deltagare 
Datainsamling: Enkäter 
Analys: Beskrivande statistisk 
analys 

32% ansåg ej den sexuella aktiviteten njutbar, 
29% hade svårt att bli upphetsade och närmare 
hälften hade aldrig upplevt en orgasm. 

Lew-Starowicz, 
M., & Rola, R.  

Prevalence 
of sexual 
dysfunctions 
among 
women with 
Multiple 
sclerosis 

2013, Polen, Sexuality 
and Disability 

Att utvärdera prevalensen av 
sexuell dysfunktion hos 
kvinnor med Multipel skleros. 

Design: Mixad metod 
Urval: 137 kvinnor 
Datainsamling: Enkäter, 
intervjuer och översikt av 
journaler 
Analys: Statistisk analys 

¾ av kvinnorna uppgav att sexuallivet hade 
blivit sämre efter MS. 82,5 % av kvinnorna 
uppgav att de hade SD och 40 % av alla kvinnor 
hade inte längre samlag pga. minskad sexlust, 
upphetsning, svårt att få orgasm och pareunia. 

Lew-Starowicz, 
M., & Rola, R. 

Sexual 
dysfunctions 
and sexual 
quality of 
live in men 
with 
Multiple 
sclerosis 

2014, Polen, 
International Society for 
Sexual Medicine 

Att bedöma förekomsten av 
sexuell dysfunktion, dess 
förhållande till demografiska 
faktorer och sexuell 
livskvalitet hos män med MS. 

Design: Mixad metod 
Urval: 67 deltagare. 
Datainsamling: 
Semistrukturerade intervjuer, 
enkäter och neurologisk 
undersökning. 
Analys: Statistisk analys 

Hälften av männen med MS upplevde att de inte 
var nöjda med sitt sexualliv medan endast en 
tiondel tyckte det var bra. Mer än hälften hade 
samlag en gång i månaden eller mer sällan, 
medan över hälften av männen i 
kontrollgruppen hade samlag mer än en gång 
per vecka. 

McCabe, M., & 
McDonald, E 

Perceptions 
of 
relationship 
and sexual 
satisfaction 
among 
people with 
Multiple 
sclerosis and 
their 
partners 

2007, Australien, 
Sexuality and Disability 

Att utvärdera relationer och 
sexualitet bland personer med 
MS och deras partner. 
 

Design: Kvalitativ 
Urval: 45 med MS, 32 utan 
kronisk sjukdom 
Datainsamling: 
Semistrukturerade intervjuer 
Analys: Menifest 
innehållsanalys 

Kvinnorna upplevde svårt att bli upphetsade, 
minskad sexlust, vaginal lubrikation och svårt 
att tillfredsställa sin partner. Männen uppgav att 
de hade minskad sexlust, svårt att få erektion 
och orgasm samt svårt att tillfredsställa sin 
partner. 

Sahay, R. D., 
Haynes, E. N., Rao, 

Assessment 
of sexual 

2011, USA, Sexualityand 
Disability 

Att undersöka nivån på 
sexuell tillfredsställelse, 

Design: Kvantitativ 
Urval: 160 deltagare 

Kvinnorna beskrev problem med blåsan och 
tarmen vilket påverkade sexuallivet. Alla 
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M-B., & Pirko, I. satisfaction 
in relation to 
potential 
sexual 
problems in 
women with 
Multiple 
sclerosis 

ändring av sexuell funktion 
och nivå av sexuell hälsa 
överlag hos kvinnor med MS 

Datainsamling: Enkät 
Analys: Statistisk analys 

deltagare hade SD. Även hur ofta de hade 
samlag med sin partner påverkade. De flesta 
upplevde minskad sexlust. 

Yılmaz, S., Gumus, 
H., Odabas, F., 
Akkurt, H., & 
Yılmaz, H. 

Sexual life 
of women 
with 
Multiple 
sclerosis: a 
qualitative 
study 

2016, Turkiet, 
International Journal of 
Sexual Health 

Att belysa tankar, känslor, 
förväntningar och upplevelser 
av sexualitet hos kvinnor med 
MS 

Design: Kvalitativ 
Urval: 21 deltagare 
Datainsamling: Semi 
strukturerade enkäter och djupa 
intervjuer. 
Analys: Tematiserad 
innehållsanalys 

Självbild, att inte känna sig attraktiv, brist på 
lust och upphetsning, urininkontinens samt 
dåligt stöd från partner och rädsla kring att bli 
lämnad. 

 

 

 


