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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund: När en människa drabbats av en ryggmärgskada förändras hela dennes 
livssituation. Upplevelserna som kan uppstå efter skadan är oftast många. En femtedel av alla 
ryggmärgsskador drabbar kvinnor, därför har tidigare forskning främst varit inriktat på män. 
Det har framkommit att det kan vara påfrestande för parförhållanden och självkänslan när 
någon drabbas av en ryggmärgsskada. Detta kan medföra negativa upplevelser i förhållandet 
och till sexualiteten. Syfte: Syftet är att beskriva hur ryggmärgsskadade kvinnor upplever sin 
sexualitet. Metod: En systematisk litteraturstudie med kvalitativ design användes. För att 
analysera de tolv vetenskapliga artiklarna som valts ut användes en innehållsanalys som 
metod. Resultat: Tre teman bildades: upplevelsen av att vara oattraktiv, upplevelsen av att 
inte ha kontroll, och förnimmelsen av sexualiteten. Majoriteten upplevde sin sexualitet 
negativ och förändrad, men att detta kunde ändras desto längre tid den drabbade levde med 
skadan. Slutsats: Kvinnorna upplevde försämrat självförtroende efter att de drabbats av en 
ryggmärgsskada. Upplevelser av oro och osäkerhet förekom ofta. Resultatet har medfört 
djupare förståelse för hur ryggmärgsskadade kvinnor upplever sin sexualitet, vilket har gett 
ytterligare förståelse för hur viktig sexualiteten kan vara för en människa. Mer forskning 
krävs inom detta intresseområde då publicerad forskning är begränsad. 
  
Nyckelord: Kvinnor, litteraturöversikt, ryggmärgsskada, sexualitet, upplevelser. 
 
 
ABSTRACT 

Background: When a person has suffered a spinal cord injury their whole life situation 
changes. The experiences that may occur after the injury are usually many. One fifth of all 
spinal cord injuries strikes women, therefore prior research has mainly focused on men. It has 
emerged that it can be demanding to relationships and self-esteem when someone afflicted a 
spinal cord injury. This can lead to negative experiences in relationships and to sexuality. 
Aim: The aim is to describe how spinal cord injured women experience their sexuality. 
Method: A systematic literature review with qualitative design was used. To analyze the 
chosen twelve scientific articles a content analysis was used as method. Results: Three 
themes were formed: the experience of being unattractive, the experience of lack of control, 
and the sensation of sexuality. The majority experienced their sexuality negative and 
modified, but this could change the longer the victim lived with the injury. Conclusion: The 
women experienced a decline of self-esteem after they suffered from a spinal cord injury. 
Experiences of anxiety and insecurity occurred frequently. The result has led to a deeper 
understanding of how women suffering from a spinal cord injury experience their sexuality, 
which has provided further understanding of how important sexuality can be to a human. 
More research is needed in this area of interest as there is a lack of published research. 

Keywords: Experiences, literature review, sexuality, spinal cord injury, women.  
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1. INLEDNING 
 
Vad är det för fel på mig? Varför kan jag inte njuta av sex längre? Vad har hänt inom mig? 
Varför tar min man avstånd från min kropp och verkar enbart vilja vara min vän? Hur ska jag 
kunna gå tillbaka till mitt normala liv? Dessa och andra frågor finns i kvinnors huvuden efter 
en ryggmärgsskada vilket Tidström (2008) skriver om i sin artikel. Denna artikel lästes efter 
den första verksamhetsförlagda utbildningen [VFU]. Då började tankarna och funderingar 
över hur det var under den första VFU perioden. Det uppmärksammades då att på de 
avdelningar där VFU ägt rum hade frågan om sexualitet inte berörts någon gång av de 
sjuksköterskor som var i tjänst. Detta framkom även ytterligare under den andra VFU 
perioden. Den första funderingen som uppstod när Tidströms (2008) artikel lästes var: Vem 
har ansvaret att ta upp frågor om sexualiteten med den ryggmärgsskadade kvinnan? Efter lite 
funderingar så betraktades detta som en ointressant fråga. Vem som tar upp frågorna om 
sexualiteten är egentligen irrelevant. De frågor som är av relevans däremot lyder: Är det inte 
sjuksköterskans uppgift att tala med patienten och fråga i fall patienten funderar över något? 
Tycker sjuksköterskan att det är pinsamt att samtala om sexualitet eller är det bara något som 
blir bortglömt? Hur upplever kvinnorna sin sexualitet efter en ryggmärgsskada? Och hur är 
det egentligen att leva med en ryggmärgsskada? Dessa frågor har lett till ett intresseområde 
för detta examensarbete. Förhoppningen är att nå kunskap över vilka upplevelser som sker i 
kvinnans liv efter en ryggmärgsskada. Finns det kunskap om hur kvinnan upplever detta så 
kan behov lättare identifieras som den drabbade kan ha. För att komma ett steg närmare 
sjuksköterskeyrket är det även viktigt att som blivande sjuksköterska ha ett vårdvetenskapligt 
tankesätt, ha en grund i hur patienter kan uppleva sitt lidande samt vad som kan möjliggöra 
upplevelsen av hälsa.  
 
 
2. BAKGRUND 
 
I bakgrunden redovisas en definition av sexualitet och en kortfattad beskrivning av 
ryggmärgsskador. Det redovisas även tidigare forskning om hur ryggmärgsskador påverkar 
kvinnor. Erikssons (2001; 2000) teori om lidande och hälsa väljs som teoretisk referensram, 
då det finns en förförståelse om att ryggmärgsskadade kvinnor upplever lidande och hälsa. 
Teorin används i resultatdiskussionen, då den bidrar med att fördjupa förståelsen för 
upplevelser av lidande och hälsa.   
 
 
2.1 Sexualitet 
 
Människan har alltid haft en längtan och ett behov av att vara en annan människa nära, det är 
just det sexualitet handlar om, intimitet, ömhet och kärlek. Människan strävar efter att kunna 
ge uttryck för sin sexualitet oavsett om det är tillsammans med sin partner eller om de är 
ensamma (Heberlein, 2004). World Health Organisations [WHO] (2009) beskriver att 
sexualitet innefattar mycket och inte bara sex i sig. Det innefattar även vem man är som 
individ, sexuell läggning, erotik, njutning, intimitet och produktion av barn. Sexualitet kan 
upplevas och uttryckas på många vis bland annat i tankar, fantasier, önskningar, värderingar, 
och relationer. Den påverkas av olika faktorer och dessa är: biologiska, psykologiska, sociala, 
ekonomiska, politiska, kulturella, etiska, lagliga, historiska och andliga faktorer. Sexualitet är 
när man mår bra fysiskt, känslomässigt och socialt och den kräver en positiv och respektfull 
inställning till sina sexuella relationer för att den ska upplevas som något positivt. 
Sexualiteten ger möjligheten att få njutbara och säkra sexuella erfarenheter, fria från tvång, 
diskriminering och våld. För att den ska uppnås och upprätthållas måste sexuella rättigheter 
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för alla personer respekteras, skyddas och uppfyllas (WHO, 2009). Till varje människas 
personlighet är sexualiteten anpassad och sexualiteten handlar om att vara mänsklig. Samlag 
är en del av sexualiteten men det handlar även om att vara en annan människa nära och känna 
dennes kontakt och värme. Sexualiteten påverkar vår psykiska och fysiska hälsa eftersom vår 
sexualitet påverkar hur vi tänker, känner och beter oss (Dahlöf, 2009). Att leva med en partner 
ger möjlighet för intimitet och genom sex så får båda parter fysisk och emotionell 
tillfredsställelse. Att leva med en partner är därför viktigt för både den fysiska och mentala 
hälsan och den påverkar människans välmående (Waite, Laumann & Schumm, 2009). 
 
 
2.2 Ryggmärgsskador 
 
Årligen drabbas ett 150-tal personer i Sverige av ryggmärgsskada med bestående 
neurologiska besvär. Av dessa 150 personer är cirka 30 kvinnor. Medelåldern på de drabbade 
är 30 år (Holtz & Levi, 2006).  Hälften av alla som drabbas av en ryggmärgsskada i Sverige 
får den genom en olycka med motorfordon och hälften av dessa får skadan genom en 
motorcykelsolycka. Sverige är det land där förekomsten av ryggmärgsskador är lågt. 
Anledningen till detta är då landet har strängare alkoholpolitik vilket minskar förekomsten av 
trafikolyckor där alkohol är inblandat. Förutom motorfordonsolyckor så är en annan orsak till 
en ryggmärgsskada att människor dyker på grunt vatten. Majoriteten som får skadan på detta 
vis är oftast män, men det förekommer även att kvinnor får skadan på detta sätt. Hästridning 
är den aktivitet som bidrar till flest ryggmärgskador hos kvinnor. När som helst i livet och på 
vilken plats som helst kan en människa drabbas av en ryggmärgsskada. Mycket beror på vad 
en människa har för intressen och vad individen jobbar med. Arbetsrelaterade olyckor som 
drabbar ryggmärgen uppstår vanligen hos människor som arbetar som industriarbetare, 
bönder, brandmän och byggarbetare. Orsaken till skadan brukar oftast uppstå genom fall från 
högre höjder. Andra orsaker till uppkomsten av en ryggmärgsskada som inte är fullt lika 
vanliga men ändå förekommande är; kite surfing, cykling ner från höga berg, 
snowboardåkning och ishockey (Hultling, 2007). Eftersom det är fler män än kvinnor som 
drabbas finns mer forskning om män än om kvinnor. Den forskning som har gjorts har då 
fokuserats på männens dysfunktioner. Det finns 31 par nerver som går från eller till 
ryggmärgen. Trauma mot ryggmärgen innebär att ett flertal skador inträffar som i sin tur 
bidrar till olika slags händelseförlopp som till slut leder till funktionsbortfall. I regel blir allt 
förlamat nedanför traumaområdet. Den nedersta spetsen av ryggmärgen innehåller nervtrådar 
som är ansvariga för smärt, temperatur och beröring i underlivet, hur urinblåsan töms och 
ringmusklerna i slida och ändtarm (Sipski, Alexander & Rosen, 1997). 
 
 
2.3 Teoretiskt referensram 
 
Examensarbetet grundar sig i en vårdvetenskaplig referensram och det är Erikssons (2000, 
2001) teori om lidande och hälsa som har använts då en förförståelse finns att 
ryggmärgsskadade kvinnor kan uppleva båda. Lidandet kan upplevas olika för olika 
människor (Eriksson, 2001). Det är viktigt att vårdpersonalen möter patienten i det skede 
patienten befinner sig i. Precis som lidandet så kan hälsa upplevas olika i den unika 
situationen. Erikssons (2000) skriver att hälsa är sundhet, friskhet och välbefinnande. 
Patienten kan ha en sjukdom eller någon form av dysfunktion men fortfarande känna sundhet, 
friskhet och välbefinnande. Det är därför viktigt att vårdaren ser människan bortom problemet 
och i stället ser till vem patienten är. 
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2.3.1 Lidande 
 
Kärlek och bekräftelse är det djupaste begäret som människan har. Om människan inte kan få 
kärlek eller ge kärlek medför detta ett oändligt lidande. Lidandet kan delas in i tre nivåer, att 
ha ett lidande, att vara i lidandet och att varda i lidandet. Att ha ett lidande innebär att 
människan kan känna sig främmande för sig själv och inte riktigt veta sina behov och begär. 
Människan vet inte riktigt vad hon har för förmågor och vad hon kan utföra själv. Att vara i 
lidandet innebär att människan försöker bli hel igen, hon försöka lindra sitt eget lidande 
genom att tillfredställa sina behov. Att varda i lidandet innebär att människan tar upp en kamp 
mot sitt lidande, i fall hon vinner kampen så kan hon finna mening i lidandet. Vad som 
orsakar ett lidande och hur ett lidande visar sig är unikt för varje människa. Vad som är ett 
lidande är svårt att besvara eftersom lidandet saknar karaktär, det som bör belysas istället är 
varför ett lidande uppstår. Denna fråga är något som patienten kan ställa i relation till sin egen 
unika situation och på så sätt lättare bemästra sitt lidande. Precis som smärta talar om att 
något är fel i kroppen så berättar lidandet när en människa inte mår bra, lidandet är en 
mänskligfaktor som finns till för att skydda människan från att hamna i ett apatiskt mönster. 
Lidandet kan orsaka stor sorg över det patienten förlorat eller håller på att förlora i sin 
situation, när en människa lider kan detta beskrivas som ett ”döende”. ”Döendet” drabbar det 
andliga och själsliga planet först och detta kan upplevas som en utplåning som människa. 
Patienten kan då uppleva en skam över sin existens, känna en hopplöshet, sorg och ensamhet. 
Lidandet ska inte bedövas det ska lindras, i fall det bedövas så finns risk att upplevelserna av 
lidandet undanröjas men problemet som orsakade lidandet kvarstår. Att lindra lidande innebär 
att inte kränka, inte fördöma och att inte missbruka makt. Att visa respekt och bekräftelse i 
situationer där patienten utför sina intima behov inför och med hjälp av andra (Eriksson, 
2001).  
 
 
2.3.2 Sjukdomslidande  
 
Sjukdomslidande uppstår på grund av sjukdomen i sig. Vid en sjukdom så kan patienten 
uppleva kroppslig smärta. Denna smärta kan ge ett outhärdligt lidande som orsakar att 
människan blir begränsad till att använda all sin förmåga för att bemästra sitt lidande. Lidande 
kan även uppstå på ett själsligt och andligt plan (Eriksson, 2001). Eriksson (2001) skriver att 
detta lidande kan uppstå när en patient känner en skuld eller skam över att ha en sjukdom. 
Även fördömande attityd från vårdpersonal eller i olika sociala sammanhang kan ett lidande 
på själsligt och andligt plan uppstå, denna fördömande attityd kan göra att patienten känner 
sig förödmjukad och då uppleva sig mindre värd som människa.  
 
 
2.3.3 Vårdlidande 
 
Vårdlidandet orsakas på grund av vård eller av utebliven vård. Det handlar om att patienten 
känner sig fördömd på något vis, att vårdpersonalen utnyttjar makten de har som vårdare eller 
kränker patientens värdighet. Att patienten upplever sin värdighet kränkt är det som vanligen 
orsakar ett vårdlidande. När vårdpersonalen kränker patienten så minskas möjligheten för 
honom/henne att vara människa till helhet och till fullo. Kränkningarna kan vara 
sammanlänkade med fördömelse och straff. Fördömelsen kan ske i fall vårdaren tar över och 
avgör vad som är bäst för patienten utan att han/hon själv får något att säga till om. Då 
vårdaren träffar på en människa som inte är den "typiska" patienten så finns även här en risk 
att fördömelse uppstår. Straff handlar om nonchalans, patienten blir inte sedd och bekräftad så 
som han/hon borde bli och förtjänar som människa. Eriksson (2001) skriver att maktutövning 
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är något som kan förorsaka ett vårdlidande. Maktutövning är när vårdaren har makten och 
patienten kan då uppleva en känsla av maktlöshet vilket orsakar ett vårdlidande. Det kan 
handla om att vårdaren bestämmer över patienten och tvingar henne/honom att utföra saker 
mot sin vilja. Det kan även vara att vårdaren vill hålla fast vid rådande rutiner och inte vill gå 
med patientens önskningar. 
 
 
2.3.4 Hälsa 
 
Hälsa är något som alltid funnits hos människan, därför kan ohälsa beskrivas som något som 
är onaturligt trots att sjukdomar och ohälsa drabbat människan i alla tider. Människan strävar 
efter att vara hälsa, Med detta menas det att människan strävar efter att vara hel både på ett 
kroppsligt plan så som på ett själsligt och andligt plan. Eriksson (2000) skriver att hälsa är ett 
system i utveckling och genom att människan mognar så utvecklas hennes kapacitet till att 
bemästra lidandet.  
 
 
2.3.5 Sundhet, Friskhet och välbefinnande 
 
Sundhet, friskhet och välbefinnande är de tre delar som utgör kärnan i begreppet hälsa. Att 
uppleva sundhet, friskhet och välbefinnande behöver inte betyda att frånvaro av sjukdom är 
ett faktum. Alla tre delar behöver inte vara helt tillfredsställda. En människa kan vara sjuk och 
ha en diagnos men ändå uppleva hälsa. Detta på grund av att välbefinnande är helt fristående 
och enbart sammanlänkad med hälsa. Sundhet och friskhet är sammanlänkande med hälsa 
men dessa två är samtidigt förenade med varandra. Välbehag är när en individ upplever ett 
välbefinnande. Det grundar sig i människans personliga upplevelse av hälsa, den inre 
verkligheten och denna kommer ursprungligen från människans livsvärld. Hur starkt 
välbefinnande en person upplever är varierande från stund till stund. Hur en människa 
upplever välbefinnande går aldrig att beskriva eftersom upplevelsen är personlig och det finns 
inte några kriterier för hur välbefinnande uppnås. Detta gäller även hälsans helhet som även 
den varierar från individ till individ och dag från dag. Att en människa har hälsa är inte alltid 
ett faktum och det finns svårigheter att dra en gräns mellan vad som klassas som sjukt och vad 
som klassas som friskt. Hälsan är som lidandet, unikt för varje individ och förekommer i olika 
grader. Graden på sundhet, friskhet och välbefinnande är vad individen själv upplever och det 
är den som är den rätta. Samhället kan anse att en människa är sjuk pågrund av att individen 
har en dysfunktion av något slag och avviker från de normer som finns för att vara frisk, 
medans individen själv upplever sig vara frisk och har ett välbefinnande (Eriksson, 2000). 
 
 
2.4 Tidigare Forskning 
 
Tidigare forskning har fokuserats på män då fyra av fem personer som drabbas av en 
ryggmärgsskada är män. Deras erektila funktion har kopplas ihop med sexuellt umgänge. 
Kvinnors sexualitet har kopplats ihop med deras förmåga att bli gravida och fullfölja en 
graviditet, då denna funktion oftast inte förändras vid en ryggmärgsskada (Zwern, 1982). De 
ryggmärgsskadade männen och kvinnorna har liknande problem och svårigheter. Problem 
med urin- och avföringsinkontinens förekommer hos båda könen. Men för männen framkom 
det att de inte har bekymrat sig nämnvärt över dessa problem och de hindrade inte dem från 
att söka sexuell kontakt. För att kunna åstadkomma en sexuell aktivitet så var det viktigt för 
männen att få intimitet från sin partner, det krävdes alltså psykologiska känslor av 
upphetsning för att kunna uppnå stimulans till könsorganet (Anderson, Borisoff, Johnson, 
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Stiens & Elliott, 2007a). Sakellariou (2006) tar upp att män med en ryggmärgsskada hade 
hittat andra erotiska zoner för att kunna uppnå stimulans till könsorganet. Dessa zoner var 
bland annat bröstvårtorna och denna upptäck upplevdes positivt. Hos de ryggmärgsskadade 
männen fanns även negativa erfarenheter. Vissa av männen hade blivit förbittrade över sina 
kroppar då musklernas storlek minskat och buken hade blivit kraftigare efter skadan.  
 
Forskning har gjorts mest i västvärlden och kan vara svår att tillämpa på kvinnor från en 
annan kultur, där kulturella värderingar och sexuella attityder skiljer sig åt från västvärlden 
(Singh & Sharma, 2005). Forskning har varit inriktad på de medicinska svårigheterna med att 
ha sexuellt umgänge då en ryggmärgsskada finns. Den har inte varit inriktad på de 
psykologiska svårigheterna som att uppleva sig oattraktiv. Inte heller att kvinnorna har 
problem med att tillfredsställa sin partner på samma sätt som innan ryggmärgsskadan (Sipski, 
Alexander & Rosen, 1995). Eftersom publicerade forskningsresultat globalt sett är få om hur 
ryggmärgsskadade kvinnor upplever sin sexualitet, är det därför av stor vikt att fokus läggs på 
dessa kvinnor så deras problem inte kommer i skymundan.  
 
Sexualiteten är en viktig aspekt i en människas liv. När en individ råkar ut för en 
ryggmärgsskada har det en negativ effekt på individens emotionella och fysiska aspekter av 
sexualiteten (Singh & Sharma, 2005). Utan sexualitet är det möjligt att individen inte känner 
sig hel som människa eftersom sexualiteten tillhör människans grundbehov. Om det inte finns 
en fungerande sexualitet kan det finnas svårigheter att känna sig mänsklig (Heberlein, 2004). 
Tillfredsställelse av sexlivet anses vara viktigt hos människor för hur de upplever sin 
livskvalité.  Ett förekommande problem som bland annat drabbar sexualiteten är autonom 
dysreflexi [AD]. AD är när sympatiska reflexsignaler går till ryggmärgen utan att det finns 
några signaler som stoppar reflexen. Dessa signaler är icke viljestyrda. Oftast uppstår AD om 
blåsan är full eller till följd av sexuella aktiviteter. Symptomen på AD kan i värsta fall vara 
migrän liknande huvudvärk, frossa och svår ångest. Detta tillstånd kan leda till hjärnblödning. 
Om patienten upplever detta måste den sexuella aktiviteten avsluta och patienten får inte ligga 
ner utan måste sitta upprätt. Det finns olika grader för hur en människa kan uppleva AD. 
Vissa upplever det som något njutningsfullt medan andra kan uppleva att det är outhärdligt 
(Biering-Sorensen, Raaberg & Sonksen, 2002). Det finns olika sorters ryggmärgsskador, vissa 
kvinnor har en ofullständig ryggmärgsskada. Denna typ av skada har uppvisat att kvinnorna 
kan känna en viss beröring och framkalla lubrikation, som är sekretbildning i slidan. Kvinnor 
som har drabbats av en fullständig ryggmärgsskada uppvisar oftast att de inte kan framkalla 
någon lubrikation och känner inte någon beröring alls (Sipski et al., 1997). Sexualiteten är en 
kombination av biologiska, psykologiska och kulturella förhållanden som alla måste 
tillfredsställas. Om det sker en obalans i dessa förhållanden påverkas människan och upplever 
en minskad livskvalité. Om en individ har nedsatt sexuell funktion och lever i ett partnerskap 
så är det mycket möjligt att det tär på dessa människors relation, det kan orsaka konflikter 
som leder till att relationen dör (Blümel et al., 2004). Chen och Boore (2008) skriver att det är 
en lika stor förändring för anhöriga och den som drabbats av en ryggmärgsskada. Många av 
de anhöriga tyckte det var svårt att inte kunna ha en sexuell relation i sitt äktenskap, de kände 
att de var tvungna att uppoffra mycket av sitt liv för att finnas till för sin partner. Detta 
medförde att det blev ytterligare påfrestningar på samlivet, de kände sig oroliga och osäkra i 
sin relation och detta medförde konflikter. Även Chan (2000) tar upp att ryggmärgsskadan har 
stor inverkan på partnerskapet. De anhöriga ansåg att hela deras livssituation hade blivit 
förändrad. Det var inte bara sin partners funktionsförmåga som hade blivit förändrad utan 
även personligheten och dennes självkänsla. Hur de anhöriga skulle hantera situationen var de 
ovetande om. De kände sig skyldiga till att stanna i sitt partnerskap trots svårigheter att 
kommunicera och hjälpa sin partner.  
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Flera personer med fysisk nedsatt funktion har svårt att etablera sexuella relationer då de har 
lägre självförtroende. Att vara singel har även visats vara förknippad med försämrad 
psykologisk anpassning. När den psykologiska anpassningen försämras, minskar även 
personens motivation att anpassa sig till den nya situationen, som i det här fallet är 
ryggmärgsskadan (Taleporos & McCabe, 2001 ). Det är vanligt att personer som varit med 
om ett trauma drabbas av psykisk ohälsa. Personer som varit med om ett trauma behöver inte 
drabbas av psykisk ohälsa. Om personen drabbas så behöver det heller inte uppdagas direkt 
vid tillfället utan detta kan visa sig så långt som ett år in i framtiden (O'Donnell, Creamer, 
Pattison & Atkin, 2004) Då kvinnan inte upplever en trygg sexualitet i samspel med sin 
partner kan även detta leda till psykiskt ohälsa. Att bli accepterad som en vän i stället för en 
partner kan leda till att den ryggmärgsskadade kvinnan upplever sig sexuellt oönskad. Detta 
kan medföra att den drabbade inte orkar kämpa för förhållandet längre (Taleporos & McCabe, 
2001). Detta blir ett problem då det är lättare att kunna nå sexuell tillfredsställelse och 
undvika eventuella sexuella rädslor om kvinnan har en relation. Alltså är det svårare för de 
som inte har en relation av något slag att återgå till en sund sexualitet. För vissa kvinnor har 
ryggmärgsskadan påverkat deras liv så pass negativt att de försökt begå självmord (Lombardi, 
Mondaini, Iazzetta, Macchiarella, & Popolo, 2008). 
 
Funktionshindrade kan upplevas som asexuella av samhället och därmed kan deras sexualitet 
ses som ett tabuämne. Detta kan medföra att ett partnerskap mellan en funktionshindrad och 
en ickefunktionshindrad kan möta betydande socialt motstånd. Att ha en ryggmärgsskada 
medför fysiska hinder så som att ta sig ut ur sin bostad eller svårigheter att åka kollektivt. 
Dessa fysiska hinder kan medföra minskade chanser till att träffa en potentiell partner 
eftersom möjligheterna för socialisering blivit begränsade. Vid en ryggmärgsskada så kan 
vissa människor uppleva svårigheter vid sexlivet på grund av de hinder som finns vid 
mobilisering. Eftersom deras förmåga att förflytta sig var nedsatt så medförde det omständliga 
rutiner till att kunna genomföra sexakten. Att behöva personlig assistans vid intima ögonblick 
som den sexuella aktiviteten kan upplevas besvärligt. Sex är något som sker mellan två 
människor och närvaron av en tredje som inte deltar i sexakten kan ha en negativ effekt 
(Sakellariou, 2006). För att de ryggmärgsskadade kvinnorna ska känna att de har kontroll över 
sin kropp måste någon lära ut hur deras kropp fungerar. Rådgivningen måste riktas på hur de 
ska ta hand om problem som uppstår i samband med sexakten. De problem som har visat sig 
vara den största orsaken till försämrad sexualitet har varit inkontinensbesvär, AD och 
förflyttning. Information om ryggmärgsskadan och hur den kan påverka den drabbade är 
något som är grundstenen för att återskapa sexuallivet. Att få adekvat rådgivning och 
behandling inom problemområdena kan förbättra den sexuella tillfredsställelsen hos personer 
med en ryggmärgsskada (Valtonen, Karlsson, Siösteen, Dahlöf & Viikari-Juntura, 2006).  
 
 
2.5 Problemformulering 
 
Sexualitet är något som är individuellt och anses som högst personligt. Enligt tidigare 
forskning är sexualitet något som oftast glöms bort då en ryggmärgsskada inträffat. 
Människan strävar efter att ge uttryck för sin sexualitet, den påverkar den fysiska och 
psykiska hälsan både hos kvinnor som lever i partnerskap och som ensamstående. Det är 
därför viktigt att sexualiteten inte blir bortglömd för att människan ska kunna känna sig hel på 
ett andligt, själsligt och kroppsligt plan, eftersom sexualiteten tillhör människans grundbehov. 
På det kroppsliga planet visar tidigare forskning att tillfredsställelse av sexlivet är en viktig 
del för kvinnans livskvalité. Den påverkar hela hennes livssituation vilket bland annat 
innefattar relationen till partnern. Om relationen till partnern utsätts för påfrestningar finns 
risk att relationen dör ut. Forskning visar att försämrad livssituation leder till försämrat 
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självförtroende. Om kvinnan inte känner sig hel på det andliga och själsliga planet påverkar 
detta hennes självförtroende. För allmänsjuksköterska är det av stor vikt att förstå hur dessa 
ryggmärgsskadade kvinnor upplever sin sexualitet, detta för att hjälpa dem att återgå till ett så 
normalt liv som möjligt. Kunskaper om deras upplevelser vilka relateras till lidande och hälsa 
kan användas av allmänsjuksköterskan i vårdandet. Finns kunskaper om hur kvinnor upplever 
sin sexualitet så kan kvinnors behov lättare identifieras. Ett förekommande fenomen är 
vårdlidandet. Detta orsakas ofta av vårdpersonal då de inte ser vilka behov patienten har, om 
behoven blir synliggjorda kan de tillfredställas. Allmänsjuksköterskan kan genom kunskap 
om kvinnors upplevelser hjälpa dem att finna mening med lidandet så att hälsa uppnås. 
 
 
3. SYFTE 
 
Syftet är att beskriva hur ryggmärgsskadade kvinnor upplever sin sexualitet. 
 
 
4. METOD 
 
Systematisk litteraturöversikt med en kvalitativ ansats har använts. En systematisk 
litteraturöversikt innebär att systematiskt söka, kritiskt granska och sedan sammanställa fynd 
ur vetenskapliga artiklar inom ett valt intresseområde. Som i det här fallet är hur 
ryggmärgsskada kvinnor upplever sin sexualitet. En systematisk litteraturöversikt har som 
syfte att skapa en slutsats av ett redan existerande material (Forsberg & Wengström, 2008). 
Den kvalitativa ansatsen är till för att skapa en djupare förståelse för ett intresseområde och 
som kan bli en grund för praxis (Friberg 2006).  
 
 
4.1 Datainsamling och urval 
 
De databaser som användes var: CINAHL och PubMed. CINAHL har använts då Polit och 
Beck (2008) uppger att denna databas är bäst för sjuksköterskor då den publicerar mest 
forskning inom vårdvetenskap. PubMed har använts för att utvidga sökningen och för att söka 
på sekundärkällor. Sökorden som användes var: Sexual activity, sexuality, Spinal Cord Injury 
[SCI], experience, sexual health, sexual function, relationship, sexual rehabilitation, female. 
Dessa ord är motsvarigheten till de svenska orden inom det intresseområde som 
examensarbetet har. Sökhistoriken har sammanställts i en tabell för att ge läsaren en överblick 
om forskningsfältet samt hur sökorden kombinerats (Bilaga 1). 140 artiklar valdes ut efter 
sökning baserat på titel, då dessa titlar passade in på syftet och då kunde innehålla relevant 
material. Andra urvalet baserades på artiklarnas sammanfattning, där skulle de sökord som 
användes finnas med. Tillslut valdes 12 artiklar ut för analys då dessa stämde överens med 
syftet. En matris över valda artiklar finns i Bilaga 2. 
 
Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara; etiskt granskade och publicerade i en 
vetenskaplig tidskrift, därför valdes peer -reviewed och journal artikel. Artiklarna skulle 
innehålla beskrivningar om kvinnor som är i sexuelltaktiva med en ryggmärgsskada och hur 
de upplever sin sexualitet. Artiklarna skulle vara från västvärlden för att innehållet skulle 
kunna appliceras på svenska förhållanden. Tidsramen för när de vetenskapliga artiklarna var 
publicerade var ej av betydelse för att inte sålla bort vetenskapliga artiklar som var av 
relevans. Artiklarna skulle antingen vara kvalitativa eller kvantitativa då Friberg (2006) 
skriver att i en systematisk litteraturöversikt kan artiklar med båda ansatserna utgöra underlag 
för analys.  
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4.2  Analys 
 
De vetenskapliga artiklarna har analyserats med hjälp av Evans (2002) analysmodell med 
syftet att beskriva hur kvinnor med ryggmärgsskada upplever sin sexualitet. Denna 
analysmodell innehåller fyra steg: Det första steget är att beskriva problemområdet så det går 
att bestämma analysmetod, som i det här fallet är Evans analysmodell, och vilka 
inklusionskriterier som ska ingå då val av datamaterial görs. Artiklarna söks sedan i databaser 
med hjälp av inklusionskriterierna. Artiklarna väljs sedan ut vilka stämmer överens med 
syftet. För att genomföra Evans analysmodell skall det enbart finnas kvalitativa artiklar. I 
detta examensarbete har det använts både kvalitativa och kvantitativa artiklar. De kvantitativa 
artiklarna har därför analyserats som en kvalitativ artikel genom att numerisk data i tabeller 
har omvandlats till text.  Det andra steget i Evans analysmodell är att hitta nyckelfynd i de 
vetenskapliga artiklarna. Artiklarna lästes upprepade gånger av oss för att utveckla en 
förståelse för texten som helhet så egna tolkningar elimineras i största mån. 265 nyckelfynd 
som beskrev de ryggmärgsskadade kvinnornas upplevelser plockades ut. Dessa upplevelser 
skrevs upp i ett dokument som tillhörde artikeln. Det tredje steget var att dela upp likheter 
och skillnader i nyckelfynden. Dessa likheter och skillnader bildade examensarbetets 
subteman; Oro och osäkerhet, Upplevelsen av praktiska svårigheter, Otillfredsställelse med 
sexualiteten och Tillfredsställelse med sexualiteten. När subteman hade framkommit skapades 
teman där subteman passade under. Dessa teman blev; Upplevelsen av att vara oattraktiv, 
Upplevelsen av att inte ha kontroll, och Förnimmelsen av sexualiteten. Subteman framkom 
före teman även fast Evans analysmetod beskriver att subteman tas ut från teman. Valet av att 
göra tvärtemot Evans analysmetod gjordes på grund av att subteman var så tydliga vid 
analysen. Det fjärde steget var att analysera att subteman och teman stämmer överens med 
nyckelfynden. Detta för att minska feltolkning. I tabellen nedan så visas exempel på hur 
processen gått till. Efter detta utformades en syntes som sammanfattade teman och subteman.  
 
    Tabell 1: Exempel på analysförfarande. 

Nyckelfynd Subtema Tema 
Något som förekom hos majoriteten av kvinnorna     
 var oro över sexuella problem som skulle      
uppstå vid första sexakten (Leibowitz, 2005) Oro och osäkerhet   
Kvinnorna kände en minskad sexlust på grund    
av att de upplevde oro för att det skulle uppstå      
läckage vid sexakten (Leibowitz, 2005)    Upplevelsen av att
Förberedelserna inför sexakten upplevdes    inte ha kontroll 
som svårt och besvärligt då till exempel       
avlägsning av kläder var omständligt (White,  Upplevelsen av    
Rintala, Hart & Fuhrer, 1993) praktiska    
Det var svårt för kvinnorna då de inte kan Svårigheter   
mobilisera sig själva och det medförde minskad      
sexlust och att kvinnorna själva upplevde att de     
inte kunde ta eget initiativ till sex (Kreuter,      
Siösteen & Biering-Sørensen, 2008)     
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4.3 Etiska ställningstaganden 
 
Ett kritiskt förhållningssätt är viktigt att upprätthålla under analysens process. Information 
som inte passar in i examensarbetet får ej uteslutas eller förvrängas så informationen passar in 
(Forsberg & Wengström, 2003). För att upprätthålla detta kritiska förhållningssätt kommer 
därför all information som framkommit i analysen tas med, oavsett om det inte stämmer 
överens med syftet och den förförståelse som funnits. Informationen kommer ej att förvrängas 
för att lättare kunna relatera till den teoretiska referensramen. Forsberg och Wengström 
(2003) skriver att vetenskapliga artiklar ska ha blivit granskade av en etisk kommitté. För att 
upprätthålla detta så ska det kontrolleras i artiklarna ifall de är granskade eller ej.  
 
 
5.0 RESULTAT 
 
De tre teman som framkom i resultatet var Upplevelsen av att vara oattraktiv, Upplevelsen av 
att inte ha kontroll och Förnimmelsen av sexualiteten. Under dessa teman så framkom fyra 
subteman. Dessa var Oro och osäkerhet, Upplevelsen av praktiska svårigheter, 
Otillfredsställelse i sexualiteten och Tillfredsställelse i sexualiteten. Upplevelsen av att vara 
oattraktiv var ett tema som var så pass tydligt att inga subteman var nödvändiga. 
 
  
5.1 Upplevelsen av att vara oattraktiv 
 
När en kvinna drabbats av en ryggmärgsskada så förekommer ofta upplevelsen av att vara 
oattraktiv. Kvinnorna upplevde inte bara sig själva som oattraktiv utan fler av kvinnorna var 
även oroliga över att andra människor såg dem som oattraktiva (Fisher, Byfield, Brown, 
Fiedler & Laud, 2005; Forsythe & Horsewell, 2006; Klebine, Lindsey & Rivera, 2005; 
Kreuter et al., 2008; Leibowitz, 2005; Richards, Tepper, Whipple & Komisaruk, 1997; White 
et.al., 1993).  Det är inte ovanligt att denna upplevelse påverkar självförtroendet och 
självkänslan negativt (Anderson, Borisoff, Johnson, Stiens, & Elliott, 2007b; Kreuter et.al., 
2008; Leibowitz, 2005; Mona, Cameron, Goldwaser, Miller, Syme & Fraley, 2009). Detta 
medförde en undran om de aldrig skulle finna en potentiell partner (Fisher et al., 2005; 
Forsythe & Horsewell, 2006; Klebine et al., 2005; Kreuter et al., 2008; Leibowitz, 2005; 
Richards et al., 1997; White et al., 1993). Forsythe och Horsewell, (2006) och Klebine et al. 
(2005) tar upp att även de kvinnor som redan levde i ett partnerskap upplevde sig oattraktiva, 
detta hade i sin tur en negativ inverkan på sexlivet och självförtroendet. Sexfantasier och att 
höra partnerns känslor hade en positiv inverkan på självförtroendet och upplevelsen att vara 
oattraktiv minskade (Kreuter et al., 2008). Det har framkommit att ifall kvinnan uppnår en 
orgasm så påverkas självkänslan positiv och upplevelsen av att vara oattraktiv minskar 
(Anderson et al., 2007b; Mona et al., 2009). Det finns normer i samhället som kan göra det 
svårt för kvinnor med en ryggmärgsskada att ha ett stabilt förhållande. Samhället ser det inte 
som normalt om en kvinna med en dysfunktion har ett förhållande med en man som inte har 
en dysfunktion. Det finns tankar i samhället om att det skulle vara tabu att en icke 
handikappad har sex med en kvinna som har ett handikapp eller att dessa kvinnor inte är 
attraktiva (Anderson et al., 2007b). Att uppleva sig själv som oattraktiv eller att andra ser 
kvinnorna som oattraktiva medför ofta en låg självkänsla. För vissa var upplevelsen av att 
vara oattraktiv så pass intensiv att depression förekom, även detta medförde lägre sexuell 
längtan. Kreuter et al. (2008) skriver att några av kvinnorna använde sig av antidepressiva 
medel för att minska depressionen. Att ha en negativ kroppsbild var ett vanligt fenomen hos 
ryggmärgsskadade kvinnorna. Denna upplevelse var oftast orsaken till den låga självkänslan 
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och att upplevelsen av att vara oattraktiv stärktes (Ferrerio-Velasco et al., 2005; Klebine et al., 
2005; Leibowitz, 2005; Richards et al., 1997).  
 
 
5.2 Upplevelsen av att inte ha kontroll 
 
Upplevelser som oro, osäkerhet och praktiska svårigheter i vardagen på grund av 
ryggmärgsskadan var något som förekom ofta hos kvinnorna. Kvinnorna hade hamnat i en 
situation som de inte hade kontroll över. Att uppleva oro och praktiska svårigheter med sin 
ryggmärgsskada medförde att de inte upplevde en känsla av kontroll. Detta grundar sig i att 
den nya situationen var främmande för kvinnorna (Andersson et al., 2007b; Foote, 2002; 
Forsythe & Horsewell, 2006; Klebine et al., 2005; Kreuter et al., 2008).  
 
 
5.2.1. Oro och osäkerhet 
 
Osäkerheten var en orsak till att upplevelsen av oro ofta förekom. Det mest övergripande 
problem som fanns var osäkerheten över att partnern inte var tillfredsställd med sexlivet. 
Detta upplevde mer än hälften av kvinnorna i respektive studie (Anderson et al., 2007b; 
Fisher et al., 2005; Foote, 2002; Klebine et al., 2005; Leibowitz, 2005; Mona et al., 2009; 
Richards et al., 1997; Westergren, & Levi, 1999; White et al., 1993). Partnern var den som 
upplevde osäkerhet i vissa fall vilket medförde att upplevelsen av oro förekom även hos 
honom. Partnern upplevde osäkerhet av den anledning att kvinnan inte kände något i de nedre 
extremiteterna (Fisher et al., 2005; Foote, 2002; Westergren & Levi, 1999). Flera kvinnor 
ansåg att det var viktigt att tala om sex med sin partner så oron försvann. Om partnern blev 
involverad så blev relationen och sexlivet bättre (Klebine et al., 2005; Kreuter et al., 2008; 
Leibowitz, 2005; Mona et al., 2009; Richards et al., 1997; Westergren & Levi, 1999). En del 
kvinnor upplevde oro över att tala om sex med sin partner, vissa var oroliga att de skulle bli 
lämnade. En del av kvinnorna ville inte oroa sin partner genom att berätta att sexlivet inte 
kommer vara som det varit innan skadan (Richards et al., 1997; Westergren & Levi, 1999). 
Flera av kvinnorna upplevde sig vara osjälvständiga vilket bidrog till att oro upplevdes. Vissa 
sökte inte en partner eller sexuella kontakter på grund av detta (Anderson et al., 2007b; 
Kreuter et al., 2008; Leibowitz, 2005). 
 
Nästan alla kvinnor upplevde oro när de tänkte på den första sexakten. De var oroliga över 
sexuella problem som eventuellt kunde uppstå. Nervositet, rädsla, osäkerhet var något som 
orsakade oron. Upplevelserna förekom ofta när kvinnorna tänkte på sex och de oroade sig 
över om de skulle gilla sex fysiskt och psykiskt (Leibowitz, 2005; Mona et al., 2009; Richards 
et al., 1997; Westergren & Levi, 1999). Anledningen till att dessa upplevelser förekom var för 
att kvinnorna hade många obesvarade frågor. Vissa av kvinnorna visste till exempel inte om 
sex överhuvudtaget var möjligt att genomföra när de drabbats av en ryggmärgsskada. Om det 
fanns en möjlighet så funderade flera av kvinnorna på hur de skulle fungera som partner 
(Westergren & Levi, 1999).  När första sexakten var aktuell upplevdes osäkerhet och 
pinsamhet detta medförde att kvinnorna upplevde oro. Upplevelserna minskades dock när 
kvinnorna fick bekräftelse från sin partner. Bekräftelsen medförde att sexakten upplevdes 
positiv (Foote, 2002; Klebine et al., 2005; Leibowitz, 2005; Mona et al., 2009; Westergren & 
Levi, 1999). Flera av kvinnorna ansåg att det var dåligt att sjukvårdspersonalen inte tog upp 
frågor rörande sex eftersom de upplevde en oro då de tänkte på sex. Vissa tänkte inte på sex 
när de vistades på sjukhuset men de ville ändå ha information om ämnet. Den information 
som hamnade närmast sexfrågorna var information om fertilitet vilket ansågs av vissa mer 
intressant och för andra mindre intressant (Leibowitz, 2005). White et al. (1993) skriver att 
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kvinnorna upplevde att informationen om sex var otillräcklig. Detta orsakade att sexualiteten 
upplevdes som icke existerande vilket var en orsak till oron. Vissa ansåg att informationen 
inte behövde vara alltför ingående, men att uppföljning med sjuksköterska hade varit till 
belåtenhet för att minska oron. Av de som fått information så tyckte nästan alla att 
informationen hjälpt till att få ett bättre sexliv (Kreuter et al., 2008; Richards et al., 1997). 
 
 
5.2.2 Upplevelsen av praktiska svårigheter 
 
Flertal kvinnor som drabbas av en ryggmärgsskada drabbas även av praktiska svårigheter så 
som inkontinensbesvär i blåsa och tarm (Andersson et al., 2007b; Foote, 2002; Forsythe & 
Horsewell, 2006; Klebine et al., 2005; Kreuter et al., 2008). Inkontinensbesvären kunde leda 
till att kvinnorna undvek att ha sex och undvek relationer som innehöll sex (Andersson et al., 
2007b). Foote (2002) skriver att de flesta kvinnor har upplevt problem vid sexuell aktivitet på 
grund av inkontinensbesvären. Även Klebine et al. (2005) och Fisher et al. (2005) tar upp 
detta, kvinnorna där hade upplevt att det är svårt med planeringen inför själva sexakten. 
Planeringen gjorde så att spontaniteten uteslöts och att allt blev väldigt konstlat. Westergren 
och Levis (1999) beskriver att kvinnorna inte tänkte på sex överhuvudtaget då blåsan och 
ändtarmen inte fungera som den skulle och tanken på att ha sex var helt utesluten. Kvinnorna 
upplevde även att de inte skulle våga ha analsex på grund av de konsekvenser som skulle 
kunna hända. Fisher et al. (2005) skriver att de kvinnor som inte hade återupptagigt sexlivet 
alls oftast skyllde sitt bristande intresse på att sexlivet hade blivit svårare. De hade fått för 
mycket saker att tänka på, den nya situationen med ryggmärgsskadan var ny för dem och hela 
deras livssituation hade blivit förändrad. En kvinna beskrev att hon mer upplevde sig som ett 
djur istället för en människa då hon inte var kontinent. ”[…] Sometimes with this condition 
you almost feel like an ANIMAL, you know. Except, like I told my mom, even animals can 
control their bowel moments […]”. (Leibowitz, 2005, p. 92). Den nya situationen att inte 
kunna kontrollera tarmen upplevdes svårt och besvärligt (Leibowitzs, 2005). 
 
Förberedelserna som fanns inför sexakten upplevdes som jobbigt och besvärligt. Det som 
rankades som mest besvärligt var att förbereda magen genom kost. Kvinnorna fick se till att 
tarmen var tömd innan sexakten starta. I förberedelserna ingick även att vätskeintaget under 
dagen var tvunget att reduceras för att undvika urinläckage (Fisher et al., 2005; Klebine et al., 
2005; Mona et al., 2009; White et al., 1993). En annan förberedelse som upplevdes extra 
jobbigt, förutom inkontinensbesvären, var ställningarna vid genomförandet av förspel och 
samlag (Andersson et al., 2007b; Foote, 2002; Kreuter et al., 2008; Mona et al., 2009; White 
et al., 1993). Ett annat förekommande fenomen var att de flesta av kvinnorna upplevde det 
svårt när de inte kunde mobilisera sig själva. Även detta medförde minskad sexlust, de 
upplevde att det var påfrestande att inte själva inte kunna ta initiativ till sex (Kreuter et al., 
2008; Leibowitz, 2005). Avklädning var också något som upplevdes som svårt och 
omständligt. Även detta medförde minskad sexlust (Fisher et al., 2005; Klebine et al., 2005; 
Mona et al., 2009; White et al., 1993). Avsaknad av lust tyckte de flesta var det som var 
svårast och den bidragande anledningen till att de inte hade sex. Lusten hade försvunnit på 
grund av omständigheterna runt själva sexakten. På grund av bristande lust hade de flesta inte 
återupptagigt sexuella aktiviteter eller hade sex väldigt sällan (Ferrerio-Velasco, et al., 2005; 
Fisher et al., 2005; Foote, 2002; Kreuter et al., 2008; White et al., 1993). 
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5.3 Förnimmelsen av sexualiteten 
 
Hur sexualiteten upplevs har varierat hos kvinnorna, vissa har varit nöjda medan andra inte 
varit det. Av de kvinnorna som inte var nöjda med sin sexualitet saknade sexlivet som det var 
innan ryggmärgsskadan. Detta medförde att vissa av kvinnorna inte var lika lyckliga som de 
var innan skadan (Richards et al., 1997).  Anledningen till att vissa kvinnor var nöjda med 
sexualiteten var för att de lärt sig att leva med sin ryggmärgsskada. Problem som fanns vid 
den nydebuterade ryggmärgsskadan fanns inte längre. Kvinnorna hade anpassat sig och lärt 
sig att leva med problemen (Forsythe & Horsewell, 2006).  
 
 
5.3.1 Otillfredsställelse med sexualiteten 
 
Flertal kvinnor upplevde att ryggmärgsskadan påverkat sexlivet negativt och graden av hur 
tillfredsställda kvinnorna var med sexualiteten varierade (Ferrerio-Velasco et al., 2005; Fisher 
et al., 2005; Foote, 2002; Klebine et al., 2005; Kreuter et al., 2008; Leibowitz, 2005; White, et 
al., 1993). Kvinnorna upplevde inte livet lika tillfredsställande som tidigare, fler beskrev att 
de upplevde sig mer som objekt än vad de upplevde sig som en kvinna (Leibowitz, 2005; 
Westergren, & Levi, 1999). Flera relationer tog slut på grund av ryggmärgsskadan. Leibowitz 
(2005) skriver även att trots stöd från partnern så kunde förhållandet ta slut. Mer än hälften av 
kvinnornas förhållanden slutade i separation eftersom förhållandet inte varit helt tillfredställt, 
inte ens professionell hjälp hade varit räddningen (Forsythe & Horsewell, 2006; Leibowitz, 
2005; Richards et al., 1997). När ett förhållande slutade i separation så var det oftast för att 
det redan fanns problem i partnerskapet och ryggmärgsskadan hos kvinnan medförde nya 
problem. När relationen tog slut så blev majoriteten av kvinnorna förkrossade eftersom de 
upplevde att en sexuell relation var viktig för livskvalitén (Anderson et al., 2007b; Forsythe & 
Horsewell, 2006). Stress och isolering upplevdes vilket medförde att kvinnorna mådde dåligt 
psykiskt, de beskyllde även ryggmärgsskadan för att relationen tog slut (Anderson et al., 
2007b; Kreuter et al., 2008; Leibowitz, 2005; Richards et al., 1997).  
 
Fler av kvinnorna upplevde negativa upplevelser vid första sexakten. I de flesta fall var det 
fysiska upplevelser, de upplevde inte sexakten tillfredsställande och i vissa fall var den även 
plågsam då de förekom smärta vid penetration och AD/spasmer. För vissa var det ingen 
katastrof men ändå inget som de ville göra om snart, de ansåg att den sexuella akten inte alls 
var som det var innan (Foote, 2002; Klebine et al., 2005; Leibowitz, 2005; Mona et al., 2009; 
Westergren & Levi, 1999). Kvinnor som upplevde kroppslig smärta över att ha sex sökte sig 
inte till sådana relationer, de ansåg att det var ett hinder för att ha sex och upplevde en 
minskad sexlust. I vissa fall var det partnern som inte ville har sex på grund av rädsla att 
orsaka en skada på kvinnan som i sin tur medförde smärta.  Att inte ha någon lubrikation var 
en bidragande effekt till att det gjorde ont. Sex upplevdes då som otillfredsställande för flertal 
kvinnor. Några hade även provat glidmedel men upplevde att underlivet fortfarande inte var 
mottaglig för penetration (Andersson et al., 2007b; Foote, 2002; Kreuter et al., 2008). AD och 
spasmer var även det en bidragande faktor till att sex upplevdes som smärtsamt (Andersson et 
al., 2007b; Forsythe & Horsewell, 2006). Kvinnorna som inte kände något i underlivet 
upplevde att de hade fått minskad sexlust (Andersson et al., 2007b; Foote; 2002; Klebine et 
al., 2005; Kreuter et al., 2008; Leibowitz, 2005). De kvinnor som upplevde känsel i underlivet 
ansåg att sex var viktigare än de som inte hade någon känsel. Kvinnor som även hade känsel i 
underlivet rapporterade även att de var mindre deprimerade (Andersson et al., 2007b; 
Ferrerio-Velasco et al., 2005; Kreuter et al., 2008; Leibowitz, 2005). 
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5.3.2 Tillfredställelse med sexualiteten 
 
När en kvinna drabbas av en ryggmärgsskada så påverkar det förhållandet. Ibland påverkas 
förhållandet positivt (Forsythe & Horsewell, 2006; Klebine et al., 2005; Kreuter et al., 2008; 
Leibowitz, 2005). En del var nöjda med sitt sexliv och hade sex efter skadan (Andersson et 
al., 2007b; Ferrerio-Velasco et al., 2005; Fisher et al., 2005; Foote, 2002; White et al., 1993). 
För de kvinnor som upplevde att relationen blev positivt påverkad berättade att de kom sin 
partner närmare efter ryggmärgsskadan. Genom tillit och stöd från sin partner så beskrev 
kvinnorna att relationen upplevdes som tillfredsställd och relationen blev starkare (Leibowitz, 
2005; Richards et al., 1997). Många valde att bryta upp med sin partner efter att de drabbats 
av skadan. För en del var det positivt att förhållandet tog slut eftersom de fått ett bättre sexliv 
när de hittat en ny partner (Kreuter et al., 2008; Leibowitz, 2005). Hälften av kvinnorna valde 
att leva med en partner med en dysfunktion. Detta ansågs mer tillfredsställande än att ha en 
relation med en partner utan en dysfunktion (Richards et al., 1997). Efter att kvinnorna hade 
haft sexuellt umgänge så var upplevelserna blandade. Vissa av kvinnorna upplevde en 
tillfredsställelse och lättnad och en positiv känsla som både var känslomässig och mäktig. 
Kvinnorna upplevde sig stolta över att ha genomfört sexakten och upplevde en bekräftelse 
som kvinna. De fanns kvinnor som upplevde sexakten som otillfredsställande men genom 
bekräftelse från partnern så kunde sexakten tillslut upplevas som tillfredsställande (Foote, 
2002; Klebine et al., 2005; Leibowitz, 2005; Mona et al., 2009; Westergren & Levi, 1999). 
Flera av kvinnorna hade hittat nya erotiska zoner för njutning dessa zoner hade blivit 
känsligare vid stimulering. Ett exempel på detta var bröstvårtorna (Foote, 2002; Leibowitz, 
2005; Mona et al., 2009). Känseln i underlivet hade kvinnorna olika uppfattningar om 
beroende på var de hade skadan. Vissa kände inget och andra upplevde tillfredsställelse vid 
beröring (Andersson et al., 2007b; Foote; 2002; Klebine et al., 2005; Kreuter et al., 2008; 
Leibowitz, 2005).  De flesta kvinnorna upplevde att de hade utvecklat en större fantasi för hur 
de skulle kunna ha sex. Genom denna utveckling var det lättare för kvinnorna att uppnå 
tillfredsställelse (Leibowitz, 2005; Westergren & Levi 1999; White et al., 1993).  
 
Majoriteten av kvinnorna upplevde intimiteten och närheten som viktigast. Att ha fantasier 
och förväntningar inför och under sexaktiviteten fungerade fortfarande ansåg många kvinnor 
(Anderssons et al., 2007b). Leibowitzs (2005) tar upp att kvinnorna ansåg att den sexuella 
upplevelsen blev sämre om den bara fokuserades på hur kroppen upplevdes. Därför var det 
viktigt att fantisera och ha förväntningar. Intimiteten och närheten, att få kyssar och krama av 
sin partner och ha en kommunikation på ett intellektuellt plan upplevdes som viktigast. Vissa 
var nöjda med den närhet som de fick från sin partner men det var flera som ville ha mera 
närhet, längre förspel med mer kyssar och intimberöring (Foote, 2002; Forsythe & Horsewell, 
2006; Kreuter et al., 2008; Leibowitz, 2005; Richards et al., 1997; Westergren & Levi, 1999). 
Majoriteten av kvinnorna hade fortfarande sex även fast de ansåg att intimiteten och närheten 
som de viktigaste aspekterna. Anledningen till att de fortfarande hade sex var för att en 
sexuell kontakt med sin partner var viktigt. Detta för att bli förvissade om att partnern var 
tillfredsställd (Anderson et al., 2007b; Fisher et al., 2005; Foote, 2002; Klebine et al., 2005; 
Leibowitz, 2005; Mona et al., 2009; Richards et al., 1997; Westergren & Levi, 1999; White et 
al., 1993). Den sexuella lusten återkom oftast när kvinnorna hade levt en längre tid med 
ryggmärgsskadan (Forsythe & Horsewell, 2006; Foote, 2002; Klebine et al., 2005; Richards et 
al., 1997). Kvinnorna upplevde att de utvecklat en bättre sexuell funktion efter en längre tid 
då de vågade släppa sina negativa förutfattade meningar om sex (Forsythe & Horsewell, 
2006).   
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5.4 Syntes 

 
 
 
Fig 1: Upplevelsernas cirkel 
 
Upplevelsernas cirkel visar hur alla delar är en helhet med varandra. Symbolen valdes för att 
förtydliga hur teman och subteman hänger samman med varandra där syftet är kärnan. 
Nationalencyklopedin (2010) beskriver cirkeln som en symbol för samhörighet som är 
förenad som en helhet. Varje subtema är länkat till varandra. Några exempel på detta är oro 
och osäkerhet, dessa upplevelser kunde uppstå när det fanns praktiska svårigheter. Graden av 
tillfredställelse med sexualiteten varierade på grund av hur mycket praktiska svårigheter som 
fanns i kvinnornas liv. Hur otillfredsställda kvinnorna var med sin sexualitet kunde varierade 
om de upplevde sig oattraktiva eller ej, oro kunde förekomma då de tänkte på ifall andra 
upplevde kvinnorna som oattraktiva. På det här sättet syns cirkelns oändlighet då alla 
upplevelser är oändligt sammanlänkade. Ett ord som kan behöva förtydligas är begreppet 
förnimmelse. Valet av ord grundar sig i att ordet är neutralt som därför kan användas till två 
upplevelser som står i motsatts till varandra. 
 
6. DISKUSSION 
 
Detta avsnitt består av en metoddiskussion, resultatdiskussion och en etikdiskussion. 
Diskussionen utgår från resultatet och relateras till det teoretiskt perspektiv och till den 
tidigare forskningen. I metoddiskussionen tas det upp varför den metod som använts till detta 
examensarbete varit bäst lämpad samt styrkor och svagheter i att använda analysmodellen.  
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6.1 Metoddiskussion 
 
Syftet var att skapa en ny helhet genom en sammanställning av tidigare forskning som skall 
kunna leda till ny användbar kunskap inom intresseområdet. Vetenskapliga artiklar har valts 
för analys. De vetenskapliga artiklarna kunde antingen vara kvalitativa eller kvantitativa. 
Anledningen till att en systematisk litteraturöversikt valdes som metod var för 
forskningsområdet ej var tillräckligt beforskat. Eftersom examensarbetet har utgått från Evans 
(2002) analysmodell där enbart kvalitativa artiklar ska användas så har ett avsteg gjorts då det 
funnits ett begränsat publicerat material inom intresseområdet med kvalitativ ansatts. Antal 
kvalitativa eller kvantitativa artiklar var heller ej tillräckliga för att komma upp till den nivån 
som krävs för att genomföra ett examensarbete på grundnivå. Det finns fördelar med att 
använda sig av material från både sorters studier. En fördel är att kvalitativa studier ger en 
djupare förståelse för ett fenomen och kvantitativa studier ger en bredare förståelse. På detta 
vis kan en större kunskap skapas (Jacobsen, 2007). Därför gjordes valet av att göra en 
litteraturöversikt för att få både bred och djup kunskap om intresseområdet. För att kunna 
beskriva hur de ryggmärgsskadade kvinnorna upplevde sin sexualitet i de kvantitativa 
artiklarna analyserades de kvantitativa artklarna på ett kvalitativt sätt. Resultat som mätts med 
procent omvandlades till beskrivande ord. Till exempel, ett resultat i mätande form som var 
mellan 80-100% fick det beskrivande ordet majoriteten. 
 
Problem som kunnat orsaka svagheter i resultatet på grund av analysen skulle kunna vara om 
ett kritiskt förhållningssätt gentemot artiklarnas innehåll inte bibehållits. Om detta skulle 
inträffa så kan felaktiga slutsatser uppstå, därför har detta beaktats under analysens gång, 
genom att ignorera den förförståelse som funnits och enbart lyssna till vad artiklarna berättar. 
För att få ett så bra resultat som möjligt skulle en empirisk studie varit att föredra, då enbart 
frågor som är av relevans för problemområdet besvaras. Friberg (2006) skriver dock att en 
empirisk studie inte är att rekommendera på grundnivå på grund av etiska skäl. När insamling 
av data sker blir det en belastning för sjukvårdspersonal och patienter i fall många studenter 
väljer att göra en empirisk studie. Det som även försvårar är den begränsade tidsramen som 
finns vid genomförandet av examensarbetet. Ett annat tillvägagångssätt skulle kunnat vara en 
innehållsanalys. Men då brist på självbiografier fanns uteslöts denna metod. Analysförförande 
har genomförts enligt Evans (2002) analysmodell, vilken har ett lätt och strukturerat 
tillvägagångssätt som var enkelt att följa och beskriva. Enligt Forsberg och Wengström (2008) 
är detta ett krav för att kunna följa analysens gång. Det har medfört att de vetenskapliga 
artiklarna har analyseras på samma sätt trots att analysen har genomförts av två personer. Polit 
och Beck (2008) påpekar att om det är fler forskare i en studie ökar trovärdigheten då fler 
synvinklar kan diskuteras. Eftersom examensarbetet har utförts av två personer har därför 
trovärdigheten ökat då diskussioner har förts kring fynden som uppstått i analysen. 
Trovärdigheten har även ökat då stegen i Evans (2002) analysmodell har beskrivits utförligt i 
examensarbetet och därför är dessa steg lätta att följa för läsaren.  
 
Avgränsningarna gällande datamaterialet som gjorts har varit begränsade då få publicerade 
forskningsresultat finns inom intresseområdet. En av begränsningarna som gjorts var att välja 
forskning från västvärlden då resultatet kan tillämpas i Sverige. En del av de vetenskapliga 
artiklarna som har analyserats bygger på studier genomförda i Sverige och detta gör att 
resultatet kan vara av ytterligare relevans för tillämpning i svenska förhållanden. 
Begränsningar som ej kunde utföras var tidsramen för när de vetenskapliga artiklarna blev 
publicerade, då viktiga publikationer kunnats sållas bort. Svagheten har varit att tre 
vetenskapliga artiklar som analyserats har publicerats innan år 2000. Sjukvården har 
utvecklats de senaste tio åren, därför är relevansen inte lika hög i de vetenskapliga artiklarna 
som är publicerade före år 2000. Artikelsökningen försvårades av att ha för många sökord, så 

15 
 



antalet funna artiklar blev begränsat. Detta medförde att specifika artiklar som besvarade 
syftet var svåra att finna.  Därför lästes 114 sammanfattningar för att utesluta att relevanta 
vetenskapliga artiklar sållades bort. Sammanfattningarna översattes till svenska för att få en så 
tydlig förståelse som möjligt. Artiklarna sållades bort då de inte uppfyllde 
inklusionskriterierna. Av dessa 114 sammanfattningar så återstod 12 artiklar som var av 
relevans. De resultat som framkom belyste mest kvinnornas lidande och deras negativa 
upplevelser. Hälsan var därför i de flesta fall svår att urskilja och därför har resultatet 
fokuserats mest på de negativa upplevelserna som orsakat lidande.  
 
 
6.2 Resultatdiskussion 
 
Singh och Sharma (2005) skriver att sexualiteten är viktig del i en människas liv. Eftersom det 
finns få publicerade forskningsresultat om hur ryggmärgsskadade kvinnor upplever sin 
sexualitet är det därför av stor vikt att sjuksköterskan har kunskap om detta. På så vis kan det 
läggas mer fokus på dessa kvinnor så deras problem inte kommer i skymundan. Om 
sjuksköterskan nonchalerar patienten finns risk att det uppstår ett vårdlidande. Eriksson 
(2001) skriver att när något sådant uppstår finns det risk att patienten upplever att han eller 
hon inte blir bekräftad som människa. 
 
 
6.2.1 Relationen till partnern 
 
Av det som framkom i resultatet påverkas kvinnornas förhållanden efter en ryggmärgsskada. I 
vissa fall är det en positiv påverkan på relationen men dessvärre är det i de flesta fall en 
negativ påverkan. (Forsythe & Horsewell, 2006; Klebine et al, 2005; Kreuter et al., 2008; 
Leibowitz, 2005). I resultat syns det att mer än hälften av kvinnornas förhållanden slutade i 
separation (Forsythe & Horsewell, 2006; Leibowitz, 2005; Richards et al., 1997). Tidigare 
forskning visar att ett förhållande som inte har ett fungerande sexliv kan bli förstört på grund 
av konflikter som uppstår (Blümel et al., 2004). När relationen tog slut så blev fler av 
kvinnorna förkrossade eftersom de upplevde att en sexuell relation var viktig för livskvalitén 
(Anderson et al., 2007b; Forsythe & Horsewell, 2006). Eriksson (2001) skriver att kärlek och 
bekräftelse är det djupaste begäret som människan har. Om människan inte kan få kärlek eller 
ge kärlek medför detta ett oändligt lidande vilket kvinnorna här upplever. Eriksson (2001) 
skriver vidare att när en människa har ett lidande så är det inte ovanligt att hon inte riktigt vet 
vad hon har för förmågor och vad hon kan utföra själv. Av det som framkom i resultatet så var 
det just så många kvinnor upplevde. Det fanns en rädsla och osäkerhet över att kvinnorna inte 
tillfredsställde sin partner och detta var det mest övergripande problemet (Anderson et al., 
2007b; Fisher et al., 2005; Foote, 2002; Klebine et al., 2005; Leibowitz, 2005; Mona et al., 
2009; Richards et al., 1997; Westergren & Levi, 1999; White et al., 1993). Något som även 
förekom hos de flesta kvinnor var oro över sexuella problem som skulle uppstå vid första 
sexakten då de inte visste hur de skulle hantera den (Leibowitz, 2005; Mona et al., 2009; 
Richards et al., 1997; Westergren & Levi, 1999). Konflikterna i relationen har visat sig uppstå 
på grund av att kvinnorna inte känner någon tillit och stöd från sin partner. Med tillit och stöd 
från varandra så visade resultatet att relationen kunde bli positivt påverkad och kvinnorna 
kom då sin partner närmare och relationen blev starkare (Leibowitz, 2005; Richards et al., 
1997). Tillit behövs därför för att kunna tala öppet med sin partner.  
 
Det framgår att flera av kvinnorna ansåg att det var viktigt att tala med sin partner. På så sätt 
blev partnern involverad vilket medförde att relationen och sexlivet blev bättre (Klebine et al., 
2005; Kreuter et al., 2008; Leibowitz, 2005; Mona et al., 2009; Richards et al., 1997; 
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Westergren, & Levi, 1999). Detta kan speglas med Erikssons (2000) teori om hälsa. 
Dysfunktionen som kvinnorna drabbats av finns fortfarande kvar men de upplever ändå ett 
tillstånd av sundhet, friskhet och välbefinnande. För de kvinnor vars förhållande tog slut så 
upplevde vissa att det var positivt eftersom de då fått ett bättre sexliv när de hittat en ny 
partner (Kreuter et al., 2008; Leibowitz, 2005). Detta är också något som kan ställas i relation 
till Erikssons (2000) teori om hälsa då dessa kvinnor utvecklat sitt sexliv och på så sätt 
uppnått njutning i sexlivet. För de som inte hade hittat en ny partner upplevde ett lidande när 
relationen tog slut. Lidandet kan orsaka stor sorg över det människan förlorat. När ett lidande 
drabbar en människa på ett andligt och själsligt plan kan den drabbade känna en hopplöshet, 
sorg och ensamhet (Eriksson, 2001). När relationen tog slut så var det just så många av 
kvinnorna kände, fler blev förkrossade och de upplevde stress och isolering (Anderson et al., 
2007b; Kreuter et al., 2008; Leibowitz, 2005; Richards et al., 1997). Många kvinnor upplevde 
även att det fanns svårigheter med att träffa nya människor och socialisera sig när förhållandet 
till sin tidigare partner tog slut (Kreuter et al., 2008; Leibowitz, 2005). Detta stämmer även 
överens med det som framkommit i den tidigare forskningen. Sakellariou (2006) skriver just 
detta i sin resultatdel att chanserna för att träffa en potentiell partner minskar, vid en 
ryggmärgsskada uppstår fysiska hinder för den drabbade så som att det blir svårare att ta sig 
ur sin bostad. 
 
 
6.2.2 Försämrat självförtroende 
 
När en kvinna drabbats av en ryggmärgsskada så kan självförtroendet och självkänslan 
minska (Anderson et al., 2007b; Kreuter et al., 2008; Leibowitz, 2005; Mona et al., 2009). 
Forsythe och Horsewell (2006) och Klebine et al. (2005) skriver i sin resultatdel att vissa 
kvinnor inte upplevde bekräftelse i sitt partnerskap och detta hade negativ inverkan på 
självförtroendet. Att uppfatta sig själv som oattraktiv eller att andra uppfattar en som 
oattraktiv skapar ett lidande, individen kan då känna en skam över sin dysfunktion. Detta är 
ett sjukdomslidande enligt Eriksson (2001). Att människor har en fördömande attityd 
gentemot ryggmärgsskadade och att dessa kvinnor skulle vara mindre attraktiva gör att dessa 
kvinnor kan uppleva sig mindre värda som människor. Orsaker till den låga självkänslan har 
vanligen varit på grund av att kvinnorna har en negativ kroppsbild av sig själva, vilket är ett 
vanligt fenomen hos ryggmärgsskadade (Ferrerio-Velasco et al., 2005; Klebine et al., 2005; 
Leibowitz, 2005; Richards et al., 1997). Detta är något som i sin tur kan orsaka ett 
sjukdomslidande som Eriksson (2001) skriver om, att den drabbade känner en skam över sin 
sjukdom. Fenomenet har även visats sig drabba de ryggmärgsskadade männen. Paralleller kan 
här dras mellan kvinnan och mannen. Sakellariou (2006) skriver att de ryggmärgsskadade 
männen blivit missnöjda över sina kroppar på grund av att musklerna förtvinat samt att buken 
blivit kraftigare efter skadan. Tidigare forskning påvisar att utan en sexualitet är det möjligt 
att individen inte känner sig hel som människa eftersom sexualiteten tillhör människans 
grundbehov (Heberlein, 2004). För att försonas med sitt lidande och uppleva hälsa i lidandet 
så behöver kvinnorna bekräftelse för att vinna tillbaka sitt självförtroende. Att få bekräftelse 
är viktigt menar Eriksson (2001) och det är något som människan ständigt kommer sträva 
efter för att hon ska uppleva sig hel som människa.  
 
 
6.2.3 Mötet med vårdpersonalen 
 
Det är viktigt att sjuksköterskan ger undervisning eftersom en ryggmärgsskada medför en stor 
förändring i en människas liv. I flera av de vetenskapliga artiklarna så har det framkommit att 
många kvinnor ansåg att informationen om sex inte varit tillräcklig och det dåligt att 
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sjukvårdspersonalen inte tog upp frågor rörande sex (Leibowitz, 2005). Information om sex 
har visat sig hjälpt till att få ett bättre sexliv (Kreuter et al., 2008). Kvinnorna hade många 
frågor rörande sex. Vissa av kvinnorna visste till exempel inte om sex överhuvudtaget var 
möjligt att genomföra när man drabbats av en ryggmärgskada, och om det fanns en möjlighet 
så funderade flera av kvinnorna på hur de skulle fungera som partner (Westergren & Levi, 
1999). Nervositet, rädsla, osäkerhet var känslor som förekom när kvinnorna tänkte på sex och 
funderingarna om de skulle gilla sex fysiskt och psykiskt fanns där hela tiden (Leibowitz, 
2005; Mona et al., 2009; Richards et al., 1997; Westergren & Levi, 1999). Eriksson (2001) 
skriver att ett vårdlidande kan uppstå i fall en människa drabbas av utebliven vård. Den fråga 
som kan ställas är då ifall denna utebliva vård skett av rent slarv från vårdpersonal, hade 
frågorna om sex enbart blivit bortglömda eller har vårdpersonalen rent medvetet inte tagit upp 
dessa frågor? Sker detta medvetet så utövar sjuksköterskan en makt där patienten är maktlös. 
Sker den uteblivna vården omedvetet så kan det bero på att personalen inte vet vad patienten 
önskar för vård. Oavsett vad som är orsaken till vårdlidandet, så är det ett lidande som borde 
elimineras. När en patient inte får den vård som han eller hon är i behov av så blir inte 
patienten sedd som människa och kan uppleva sin värdighet kränkt (Eriksson, 2001). Fertilitet 
var den information som hamnade närmast sexfrågorna (Leibowitz, 2005). Det har även visat 
sig i den tidigare forskningen att fallet även var så där. Kvinnors sexualitet har oftast kopplats 
ihop med om de kan bli gravida eller ej och om deras kropp är i tillräckligt bra skick till att 
fullfölja en graviditet.  
 
 
6.2.4 Förändringar i tillvaron 
 
Inkontinensbesvär är det problem som kvinnorna upplevde som svårast och även något som 
drabbar de flesta vid en ryggmärgsskada då både blåsa och tarm innefattas. Problemet medför 
även stor oro inför själva sexakten (Andersson et al., 2007b; Foote, 2002; Forsythe & 
Horsewell, 2006; Klebine et al., 2005; Kreuter et al., 2008). I den tidigare forskningen skrivs 
det att även männen drabbas av problemet men i deras fall så upplevs det annorlunda. Männen 
har inte bekymrat sig nämnvärt över detta och de hindrade inte dem från att söka sexuell 
kontakt (Anderson et al., 2007a). För kvinnorna var det raka motsatsen, inkontinensbesvären 
orsakade att vissa av kvinnorna undvek att ha sex och undvek relationer som innehöll sex.  Att 
ha inkontinensbesvär kan upplevas svårt och skamfullt (Andersson et al., 2007b). 
Fördömande attityder som uppstår i sociala sammanhang kan göra att den som har 
inkontinensproblem upplever situationen som förnedrande. En människa som får uppleva 
fördömande attityder från en annan kan uppleva sin värdighet kränkt när detta sker (Eriksson, 
2001). 
 
Förberedelserna inför sexakten var det som kvinnorna upplevde extra jobbiga till exempel så 
skulle tarmen och blåsan vara tömd innan sexakten började (Andersson et al., 2007b; Foote, 
2002; Kreuter et al., 2008; Mona et al., 2009; White et al., 1993). Något annat som upplevdes 
som besvärligt var svårigheterna att mobilisera sig. Kreuter et al., (2008) och Leibowitz, 
(2005) skriver att detta medförde att kvinnornas sexlust minskade och de upplevde en negativ 
känsla över att de inte kunde ta egna initiativ till sex när deras dysfunktion orsakade nedsatt 
rörlighet. I den tidigare forskningen skrivs det att sexlivet kan drabbas negativt på grund av 
ryggmärgsskadan då det finns svårigheter vid mobilisering (Sakellariou, 2006). Dessa 
problem kan jämföras med Erikssons (2001) teori om sjukdomslidandet. När ett 
sjukdomslidande är ett faktum blir den drabbade begränsad till att använda all sin förmåga för 
att bemästra sitt lidande. Eriksson (2001) skriver om Att vara i lidandet och att det innebär att 
människan försöker bli hel igen, hon försöka lindra sitt eget lidande genom att tillfredsställa 
sina behov.  Flera av kvinnorna hade hittat nya erotiska zoner för njutning och ett exempel på 
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detta var bröstvårtorna (Foote, 2002; Leibowitz, 2005; Mona et al., 2009). De hade alltså 
hittat andra vägar för att känna sig hel som människa. Männen fick erfara exakt samma 
upplevelse. Även de hade hittat andra erotiska zoner, och precis som för kvinnorna så var 
dessa zoner bland annat bröstvårtorna (Sakellariou, 2006). Både kvinnorna och männen 
upplevde det som positivt att hitta nya erotiska zoner, men för kvinnornas del så upplevde de 
flesta intimiteten och närheten till sin partner vara den viktigaste aspekten (Foote, 2002; 
Forsythe & Horsewell, 2006; Kreuter et al., 2008; Leibowitz, 2005; Richards et al., 1997; 
Westergren & Levi, 1999). Att det även var så för männen framkom. Männen ansåg att 
intimitet från sin partner och psykologiska känslor av upphetsning var ett måste för att kunna 
utföra en sexuell aktivitet överhuvudtaget (Anderson et al., 2007a). Eriksson (2000) skriver att 
välbefinnandet är fristående och enbart sammanlänkad med hälsan. Dysfunktionen, det 
kroppsliga, som både männen och kvinnorna har finns där men ändå uppnås hälsa eftersom de 
drabbade känner ett välbefinnande.  
 
 
6.2.5 Förändrat sexliv 
 
Att ryggmärgsskadan påverkar sexlivet negativt upplevde de flesta av kvinnorna (Ferrerio-
Velasco et al., 2005; Fisher et al., 2005; Foote, 2002; Klebine et al., 2005; Kreuter et al., 
2008; Leibowitz, 2005; White, et al., 1993) men de flesta var nöjda med sitt sexliv och hade 
sex efter skadan (Andersson et al., 2007b; Ferrerio-Velasco et al., 2005; Fisher et al., 2005; 
Foote, 2002; White et al., 1993). Flera av kvinnorna ansåg att sexlivet inte gick att jämföra 
med hur det var innan skadan men det hade inte gjort att de tyckte mindre om sex (Westergren 
& Levis, 1999). För vissa så upplevdes sex väldigt smärtsamt då de led av problem som AD 
och spasmer (Andersson et al., 2007b; Forsythe & Horsewell, 2006). Eriksson (2001) skriver 
att ett sjukdomslidande är ett lidande som uppstår på grund av sjukdomen i sig. När någon har 
en sjukdom så kan personen uppleva kroppslig smärta, vilket är fallet för de 
ryggmärgsskadade kvinnorna. Eriksson (2001) skriver att kroppslig smärta kan ge ett 
outhärdligt lidande. Lidande kan orsaka svårigheter för den drabbade att bemästra sitt lidande 
då de finns begränsningar och fokus enbart läggs på smärtan.  
 
Innebörden att varda i lidandet är när en människa tar upp en kamp mot sitt lidande och hon 
kan då finna mening med lidandet i fall hon vinner kampen (Eriksson, 2001). I resultat har det 
framkommit att den sexuella lusten i de flesta fall återkom när kvinnorna hade levt ett längre 
tag med ryggmärgsskadan (Forsythe & Horsewell, 2006; Foote, 2002; Klebine et al., 2005; 
Richards et al., 1997). Genom att de accepterat sin nya situation kunde kvinnorna finna 
njutning av att ha en sexuell aktivitet. I den tidigare forskningen så visade det sig att det som 
krävdes för att kvinnorna skulle uppleva att de utvecklat en bättre sexuell funktion var i fall de 
vågade släppa sina förutfattade meningar om sex (Forsythe & Horsewell, 2006). Här visas det 
att en människa faktiskt kan vara sjuk eller ha en dysfunktion men ändå uppleva hälsa. Detta 
kan ställas i parallell till Erikssons (2001) teori om att människan kan uppleva hälsa trots att 
förekomsten av sjukdom finns. Hälsa är även ett system i utveckling menar Eriksson (2000), 
hon skriver att människan kan ha en låg kapacitet i början när hon drabbas av ett hinder och 
vågar därför inte röra sig utanför de hon vet att hon bemästrar. Under tillväxten då den lidande 
människan mognar och försonar sig med sitt lidande kan hon utnyttja kapaciteten som hon 
upptäcker under tiden då hon mognar. Det är detta som gör att kvinnorna upplever att deras 
sexuella liv är bättre efter en längre tid då de vågar upptäcka nya saker och litar på sin kropp 
och vad den bemästrar.  
 
Att känna sexuella spänningar i kroppen och inne i huvudet fungerade fortfarande berättar 
kvinnor i Anderssons et al. (2007b) artikel. Leibowitzs (2005) tar upp att kvinnorna anser att 
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den sexuella upplevelsen blev bättre om fokus lades på både kroppen och psyket. I den 
tidigare forskningen så framgår det att genom sex så uppnås både fysisk och emotionell 
tillfredsställelse. Detta kan åstadkommas oftare i fall den ryggmärgsskadade kvinnan har en 
partner. Sex är även viktigt för både den fysiska och mentala hälsan och den påverkar 
människans välmående (Waite et al., 2009). Människan strävar efter hälsa genom att vara hel 
både på ett kroppsligt plan så som på ett själsligt och andligt plan (Eriksson, 2000). 
 
 
6.3 Etisk diskussion 
 
Datamaterialet har lästs av två personer för att utesluta så mycket feltolkningar som möjligt 
och för att få med allt av värde i artikeln. Eftersom det var två personer som skrivit 
examensarbetet så har förförståelsen som funnits kunnat diskuteras. Artiklarna som 
analyserats har alla blivit godkända av etisk kommitté. Där det ej har framgått i innehållet att 
de har blivit granskade eller ej så har tidskrifterna som gett ut artiklarna haft regler som säger 
att alla artiklar skall vara granskade. Därför har det inte behövt framgå i artikeln. Alla de 
vetenskapliga artiklarna har varit på engelska. Eftersom examensarbetet är skrivet på svenska 
kan översättningen av artiklarna vara felaktiga. Genom att använda flera ordböcker på 
engelska och svenska och att det har varit två personer som läst artiklarna har detta försökt 
förhindrats.  
 
 
6.4 Förslag till fortsatt forskning 
 
Av det som framkommit har det funnits ett missnöje bland de ryggmärgsskadade kvinnorna 
om sexualrådgivningen. Kvinnorna har ansett att rådgivningen de fått inte varit tillräcklig. 
Därför skulle ett intresse finnas för att ta reda på vad kvinnorna vill ha för sorts information 
under sexualrådgivningen. Vad det är som gör att kvinnorna tycker att den sexuella 
rådgivningen som ges inte är tillräcklig. Det finns även ett intresse att ta reda på vad 
vårdpersonalen anser om att ta upp ämnet sexualitet, för att få en annan synvinkel på 
problemet. Vad är det vårdpersonal tycker att de behöver mer information om innan de kan ge 
den sexuella rådgivningen? Vad har vårdpersonal för uppfattning om vad ryggmärgsskadade 
kvinnorna intresserar sig av? Forskning borde även fokuseras på partnern till de 
ryggmärgsskadade kvinnorna om vad de upplever. Även fortsatt forskning behövs inom 
intresseområde som belysts i detta examensarbete. Eftersom den publicerade forskningen varit 
begränsad.  
 
 
7. SLUTSATS 
 
Genom detta examensarbete så har en djupare förståelse uppnåtts för hur ryggmärgsskadade 
kvinnor upplever sin sexualitet. Med hjälp av Erikssons (2001, 2000) teori så har det varit 
möjligt att identifiera lidande och hälsa i kvinnornas upplevelser. Det har framkommit att 
kvinnorna upplever lidande när de drabbas av en ryggmärgsskada, men de kan uppleva hälsa 
efter en längre tid med skadan. Det har även visats sig att kvinnor som får undervisning på 
sjukhuset har lättare att komma tillbaka till det dagliga livet. Sexualundervisning har visat sig 
vara otillräcklig och detta har kvinnorna upplevt som negativt. Det har förekommit att 
kvinnorna upplever sig mindre attraktiva och att de upplever sitt självförtroende som 
försämrat, efter att de drabbats av ryggmärgsskadan. Kvinnorna har upplevt rädsla och oro i 
samband med den sexuella aktiviteten. Oron och rädslan har oftast handlat om läckage från 
blåsa och tarm som skulle kunna uppstå i samband med sexakten. Det har framkommit att 
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efter en längre tid med skadan så har livskvalitén förbättras. Genom ett accepterande av den 
nya situation som kvinnorna befunnit sig i så har detta kunnat uppnås. Mer forskning krävs 
inom detta intresseområde då publicerad forskning är begränsad. 
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Bilaga 2 - Matris över valda artiklar till analysen. 

 
Artikel 

 

 
Syfte 

 
Metod 

 
Resultat 

 
Anderson, K.D., Borisoff, J.F., 
Johnson, R.D., Stiens, S.A. & 
Elliott, S.L. (2007b). Spinal cord 
injury influences psychogenic as 
well as physical components of 
sexual ability. Spinal Cord. 45, 349-
359. Hämtad från CHINAL. 
Land: USA 

 
Få fram specifik information om 
den sexuella funktionen hos 
kvinnor med en ryggmärgsskada. 

 
Kvantitativ studie med kvinnor från 
18 år och uppåt. De 
ryggmärgsskadade kvinnorna fick ett 
hemligt lösenord till en 
enkätundersökning på internet som 
bestod av tre delar med 73 frågor 
sammanlagt. De kvinnor som ej hade 
tillgång tillinternet fick hem ett brev. 
Enkätet analyserades med JMP 6.0.0 
Statistical Discovery med vägledning 
av UCI Center for Statistical 
Consulting. 
 

 
Att inkontinensbesvär och AD var det som 
de flesta upplevde som jobbigast under 
den sexuella aktiviteten. De flesta hade 
svårt att bli fysiskt och psykiskt 
upphetsade. De flesta upplevde att det var 
skönt när nacke och huvudstimulerades.  

 
Ferrerio-Velasco, M.E., Baraca-
Buyo, A., Salvador de la Barrera, 
S., Montoto-Marqués, A., Miguéns 
Vázquez, X. & Rodríguez-Sotillo, 
A. (2005) Sexual issues in a sample 
of women with spinal cord injury. 
Spinal Cord. 43, 51-55. Hämtad 
från CHINAL. 
Land: Spanien 
 

 
Att få fram hur mycket kvinnorna 
har sex efter en ryggmärgsskada 
och fastställa hur sexlivet blivit 
påverkat efter skadan i jämförelse 
med innan skadan för att sedan 
söka de faktorerna som är av 
betydelse till detta. 
 

 
Kvantitativt semi- strukturerade 
intervjuer med ryggmärgsskadade 
kvinnor, 18-65 år. Intervjuerna skedde 
med samma kvinnliga läkare. Datan 
analyserades med x2-test, Student´s t-
test med de exakta siffrorna av Fisher, 
McNemar och Wilcoxon. 

 
Kvinnor som fått skadan innan 18 års ålder 
hade lägre chans att ingå i en relation. Att 
antalet kvinnor som hade sex hade minskat 
efter ryggmärgsskadan. Att cirka hälften 
av kvinnorna var nöjda med sitt sexliv.  

 
Fisher, T., Byfield, M. G., Brown, 
T. T., Fiedler, I. & Laud, P. (2005) 
The Profile of Sexual Health Needs 
of Individuals 12 Months After 
Spinal Cord Injury. SCI 
Psychosocial Process. 18(4), 250-
257. Hämtad från CINAHL. 
Land: USA 
 

 
Att klargöra en väg för att återgå 
till ett bättre sexliv efter en 
ryggmärgsskada. Se om sexlivet 
blir bättre efter ett år med skadan. 

 
Kvalitativ studie. 41 deltagare fick 
frågor om deras sexliv blivit positivt 
förändrat när de haft skadan i ett år 
eller om sexlivet är som det var för 
sex månader sen. 

 
Det visade sig inte vara större förändringar 
i sexlivet efter ett år med skadan i 
jämförelse med sex månader. Det som 
hade förändrats var förbättrad sexuell 
anpassning, mindre funderingar och ett 
mindre intresse för information gällande 
sex. 

 
Foote, J. E., (2002). Sex, Sexuality, 
and Fertility for Women with 
Spinal Cord Injury. Topics in 
Spinal Cord Injury Rehabilitation. 
8(3), 20-25. Hämtad från CHINAL. 
Land: England 
 

 
Sammanställa tidigare litteratur 
om hur kvinnor upplever sin 
sexuella funktion, sexuella 
intresse samt se om fertiliteten 
och förmågan till att bli gravid 
blivit förändrad. 

 
Kvalitativ litteratur studie. 
Sammanställt under fyra rubriker. 

 
De fysiska problemen så som 
inkontinensbesvär och 
mobiliseringsförmågor är det som 
kvinnorna tycker är jobbigast. Kvinnor 
upplever även att deras sexualitet har 
ändrats.   

 
Forsythe, E. & Horsewell, J.E. 
(2006) Sexual rehabilitation of 
women with a spinal cord injury. 
Spinal Cord. 44, 234-241. Hämtad 
från PubMed. 
Land: Sverige, Danmark och 
England. 
 

 
Att undersöka den sexuella 
rehabiliteringen hos kvinnor efter 
en ryggmärgsskada. 

Kvalitativ studie. En litteratur översikt 
över artiklar gjorda i Sverige och 
Danmark. 

Inkontinensbesvär, spasmer, vaginal 
lubrikation och AD var det som påverkade 
den sexuella aktiviteten mest. I artikeln så 
föreslås även hur vårdpersonal kanta upp 
ämnet. 

 
Klebine, P. L., Lindsey, L. L. & 
Rivera, P. A. (2005) Sexuality for 
Women With Spinal Cord Injury. 
SCI Psychosocial Process. 18(1), 
27-31. Hämtad från PubMed. 
Land: USA 
 
 

 
Att få en djupare förståelse för 
vad medicinsk forskning om 
ryggmärgsskadade kvinnor har 
för betydelse för omvårdnaden. 
Hur mötet i vården ska hantera 
ämnet sexualitet hos 
ryggmärgsskadade kvinnor.  

 
Kvalitativ litteraturöversikt över 
medicinska artiklar som omvandlats 
till nursing-perspektiv. 

 
Att kyssar, hålla handen, kramar och 
intima ord har fått mycket större betydelse 
för kvinnorna. Att de anser att 
inkontinensbesvär är det problem som är 
störst. Att detta ämne måste tas upp mer 
inom omvårdnaden. 
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Kreuter, M., Siösteen, A. & 
Biering-Sørensen, F. (2008) 
Sexuality and sexual life in women 
with spinal cord injury: a controlled 
study. Journal of Rehabilitation 
Medicine. 40, 61-69. doi: 
10.2340/16501977-0128 
Land: Sverige 

 
Att beskriva sexlivet hos kvinnor 
med en ryggmärgsskada. 

 
Kvantitativ studie. En enkät med 
kryssfrågor. 545 kvinnor deltog. 
Kruskal-Wallis test användes vid 
analysen av statistiken.  

 
Resultatet tar upp vad kvinnor tyckte om 
deras sexuella erfarenheter, relation, 
sexuella intresse, sexuella drift, sexuella 
upphetsning och beteende, sexuella 
tillfredställelse och hur de upplever 
informationen efter skadan om hur deras 
sexliv påverkas och vad man kan göra.  

 
Leibowitz, R. (2005) Sexual 
Rehabilitation Services after Spinal 
Cord Injury: What do Women 
Want?. Sexuality and Disability. 
23(2), 81-107. Hämtad från 
PubMed. 
Land: USA 
 

 
Att utforska och beskriva 
erfarenheter och bekymmer 
relaterat till den sexuella 
rehabilitationen hos kvinnor med 
en ryggmärgsskada. 

 
En fenomenologisk kvalitativ studie. 
En semi-strukturerad intervju där 24 
kvinnor deltog i åldern 17-63. 
Analysmodellen som följdes var 
Glaser och Strauss modell.  

 
Sexualitet var inte det som var det mest 
viktiga direkt efter skadan. Deltagarna 
tyckte att vårdpersonal borde ta upp ämnet 
när de låg på sjukhus.  

 
Mona, L. R., Cameron, R. P., 
Goldwaser, G., Miller, A. R., Syme, 
M. L. & Fraley, S. S. (2009) 
Prescription for Pleasure: Exploring 
Sex. Positive Approaches in 
Women with Spinal Cord Injury. 
Topics in Spinal Cord Injury 
Rehabilitation. 15(1), 15-28. doi: 
10.1310/sci1501-15 
Land: USA  
 

 
Att beskriva hur 
ryggmärgsskadade kvinnor tycker 
om deras sexliv och hur 
vårdpersonalen skall ta upp 
ämnet.  

 
Kvalitativ litteratur översikt över både 
litteratur och böcker.  

 
Kvinnor som har levt längre med sin 
ryggmärgsskada anser att de har ett bättre 
sexliv än kvinnor som har haft sin skada 
en kortare tid. Att de kvinnor som varit 
med på en sexuell rådgivning efter sin 
skada har lättare att uppta sitt sexliv igen 
och är mer nöjda med sitt sexliv än 
kvinnor som ej deltog på sexrådgivning 
efter skadan. 

 
Richards, E., Tepper, M., Whipple, 
B. & Komisaruk B. R. (1997) 
Women with Complete Spinal Cord 
Injury: A Phenomenological Study 
of Sexuality and Relationship 
Expiriences. Sexuality and 
Disability. 15(4), 271-283. Hämtad 
från CHINAL. 
Land: USA 
 

 
Att få en djupare förståelse för 
hur kvinnor med en 
ryggmärgsskada upplever sin 
tvåsamhet och sexualitet.  

 
En fenomenologisk studie. Semi-
strukturerad intervju. 15 kvinnor 
deltog. Analysen bestod av en 
innehållsanalys. 

 
Kvinnorna upplevde att sex var viktigt i en 
relation. Att undervisning om sex i deras 
nya liv var viktigt.  

 
Westergren, N. & Levi, R. (1999). 
Sexuality After Injury: Interviews 
with Women After Traumatic 
Spinal Cord Injury. Sexuality and 
Disability. 17(4), 309-318. Hämtad 
från CINAHL.  
Land: Sverige 
 

 
Syftet med denna studie var att 
belysa den sexuella erfarenheten 
hos kvinnor efter en traumatisk 
ryggmärgsskada.  

 
Kvalitativ fenomenologisk studie. 
Analyserad med the grounded theory 
ansatsen. 

 
En positiv bild och att kunna tala öppet om 
sex var viktigt för att uppnå ett bra sexliv.  

 
White, M. J., Rintala, D. H., Hart, 
K. & Fuhrer, M. (1993). Sexual 
activities, concerns and interests of 
women with spinal cord injury 
living in the community. American 
journal of physical medicine & 
rehabilitation. 72(6), 372-378. 
Hämtad från PubMed. 
Land: USA 
 

 
Att undersöka hur 
ryggmärgsskadade kvinnor 
upplever sin sexualitet, vad de har 
för funderingar. 

 
Kvantitativ studie. En enkät 
undersökning med kryssfrågor och 
skattningsskalor. 
40 kvinnor deltog i åldern 17 år och 
uppåt.  

 
Den största oron som kvinnorna upplevde 
var problem med inkontinensbesvär och 
tyckte att detta var genant. Att de var 
rädda att förlora sin partner. De ansåg att 
sjukvården inte tog upp sexualiteten 
tillräckligt mycket. 
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