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Sammanfattning 

En förvärvad ryggmärgsskada innebär att skadan inte är medfödd och skadan kan 

orsaka stora förändringar i livet. De som ofta drabbas av ryggmärgsskada är män, det 

är också de som får störst påverkan på sexualiteten. Detta gör att det finns begränsad 

forskning om kvinnors sexualitet vid en förvärvad ryggmärgsskada. Syftet med 

litteraturstudien var att belysa kvinnors erfarenheter av sexualitet efter förvärvad 

ryggmärgsskada. En allmän litteraturstudie genomfördes med systematiska sökningar 

med latent innehållsanalys som design. I resultaten framkom tre huvudteman: En 

förändrad kropp, Behov av stöd och Syn på sexualitet. Resultatet visar att kvinnors 

erfarenheter var att sexualiteten påverkades av den förvärvade ryggmärgsskadan. 

Såväl fysiska som emotionella konsekvenser av skadan påverkade sexualiteten 

negativt. Relationer var även något som påverkades. Synen på sexualitet blev 

förändrad och fick en ny betydelse. Bemötandet från människor som inte var 

funktionshindrade upplevdes som fördomsfullt och påverkade självkänslan. 

Informationen om sexualitet efter ryggmärgsskadan beskrevs som bristfällig och svår 

att prata om. Att uppmärksamma ryggmärgsskadade kvinnors sexualitet ger 

sjuksköterskan förståelse och kunskap för att ge god omvårdnad. 
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Abstract 

An acquired spinal cord injury means that the injury is not congenital, and the injury 

can cause big changes in life. Those who often suffer from spinal cord injuries are 

men, it is also them that will have the greatest impact on sexuality. This means that 

there is limited research on women's sexuality after an acquired spinal cord injury. 

The purpose of the literature study was to illuminate women's experiences of 

sexuality after an acquired spinal cord injury. A general literature review was 

conducted using systematic searches with latent content analysis as the design. In the 

results emerged three main themes: A changed body, Needs of support and Views on 

sexuality. The results demonstrate that women's experience was that sexuality was 

affected by the injury. Both the physical and emotional consequences of the injury 

affected sexuality negatively. Relationships were also affected. The view of sexuality 

was changed and got a new meaning. The response from people who were not 

disabled was perceived as prejudiced and affected self-esteem negatively. Information 

on sexuality after injury was described as deficient and difficult to talk about. To pay 

attention to spinal cord injured women's sexuality gives the nurse the understanding 

and knowledge to provide good care. 
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Inledning 

Förvärvad ryggmärgsskada innebär att ryggmärgsskadan inte är medfödd. Den 

vanligaste orsaken till förvärvad ryggmärgsskada är traumatisk och varje år drabbas 

cirka 180 personer i Sverige. De mest utmärkande orsakerna till traumatisk 

ryggmärgsskada är trafik- och fallolyckor (Joseph et al., 2017) men ryggmärgsskador 

kan även uppkomma av olika sjukdomsprocesser (Levi & Hultling, 2011). 

Majoriteten av de som drabbas av ryggmärgsskador orsakade av olyckor är män 

(Joseph et al., 2017; Scivoletto, Morganti & Molinari, 2004). Det är också denna 

grupp som får mest fokus vid forskning kring sexualitet eftersom deras sexualfunktion 

är den som påverkas mest av en ryggmärgsskada. När en människa drabbas av en 

förvärvad ryggmärgsskada innebär det stora förändringar i livet. Nya rutiner där 

rehabilitering står i fokus för att lära sig hantera den nya vardagen (Levi & Hultling, 

2011). Beroende på lokalisation samt omfattning av skadan bidrar det till olika 

omfattande funktionshinder för den drabbade som till exempel blås- och 

tarminkontinens, nedsatt känsel och nedsatt rörelseförmåga (Maasoumi, Zarei, 

Emami-Razavi & Merghati-Khoei, 2015; Sramkova et al., 2017). Dessa 

funktionshinder kan i sin tur göra att sexualiteten och den sexuella hälsan påverkas 

(Celik et al., 2014; Eglseder & Demchick, 2017; Julia & Othman, 2011). Tidigare 

forskning visar att ryggmärgsskada kan påverka relationen till sexualiteten hos 

kvinnor (Kreuter, Sullivan & Siösteen, 1996; Maasoumi et al., 2015; Sramkova et al., 

2017). Sexualitet och sexuell hälsa är något som i praktiken ofta hamnar långt ner på 

prioriteringslistan inom vården och är ett tabubelagt ämne för många. Det är således 

av vikt för sjuksköterskan att få ökad kunskap och förståelse för hur sexualiteten kan 

komma att påverkas efter skada eller sjukdom för att kunna ge god omvårdnad 

(Sundbeck, 2013).  

 

Bakgrund  

Sexuell hälsa hos kvinnor med ryggmärgsskada 

World Health Organization (WHO) definierar sexuell hälsa som ett fysiskt, 

emotionellt, psykiskt och socialt välbefinnande i relation till sexualitet. Det är inte 

enbart frånvaro av sjukdom, dysfunktion och svaghet utan kräver 

en positiv och hälsosam inställning samt ett respektfullt förhållningssätt till sexualitet 

och sexuella relationer. Det innebär även att ha möjlighet till välbehag och säkra 

sexuella upplevelser som utelämnar tvång, diskriminering och våld. Genom 

att respektera, skydda och uppfylla alla människors sexuella rättigheter kan 

vi uppnå och upprätthålla sexuell hälsa (WHO, 2018). Sexualitet är en integrerad del 

av oss människor och är mer än enbart fysiologiska faktorer vilket gör att det är 

individuellt hur varje människa upplever den (Brattberg & Hulter, 2010). Vidare 

beskrivs sexualitet som en central aspekt genom hela livet, av att vara människa 

(WHO, 2018). Det är också en del av nära belägna mänskliga relationer som kärlek, 

tillgivenhet och ömhet (Sundbeck, 2013). Det är på så sätt också individuellt hur den 

kan komma att påverkas av sjukdom, skada eller andra livshändelser (Brattberg & 



 

 2 

Hulter, 2010). Att få ha sexuell hälsa är en rättighet (WHO, 2018). En 

ryggmärgsskada kan påverka kroppsuppfattningen och förlusten av den tidigare 

kroppen kan riskera att påverka självkänslan och människans sätt att se sig som en 

sexuell människa (Blomstrand, Siösteen, Lundqvist, Sullivan & Sullivan, 1990). 

Forskning har tidigare beskrivit ryggmärgsskadade kvinnors erfarenhet av hur 

förlamningen påverkat kroppsbilden och sambandet med att skapa en ny sexuell 

identitet (Li & Yau, 2006). Brattberg och Hulter (2010) menar även att sjukdomars 

effekter på sexuallivet kan vara av olika slag. Självbild är något som kan komma att 

bli påverkat på ett negativt sätt vilket kan inverka negativt på både relationer och 

sexualitet (Brattberg & Hulter, 2010). Kvinnans samliv är nära kopplat till fertilitet 

och fruktsamhet, dock är möjligheten för en ryggmärgsskadad kvinna att föda 

vaginalt inte något som påverkas av en ryggmärgsskada (Levi & Hultling, 2011).  

 

Ryggmärgen fungerar som en förbindelselänk mellan hjärnan och resten av kroppen 

och ansvarar för kroppens motoriska, sensoriska och autonoma funktioner. 

Ryggmärgen skyddas och omsluts av tre ryggmärgshinnor samt av ryggraden (Holtz 

& Levi, 2006). Ryggmärgen börjar i den nedre delen av den förlängda märgen, 

fortsätter längs med ryggmärgskanalen och slutar hos den vuxna människan mellan 

den första och andra ländkotan (Levi & Hultling, 2011). Trots att ryggmärgen ses som 

en förbindelse mellan hjärna och kropp bör den också ses som en förlängning av 

själva hjärnan (Levi & Hultling, 2011).  Det finns spinalnerver som löper längs med 

hela ryggmärgen. Dessa nerver ligger i par och grupperas i åtta par från 

halsryggmärgen, tolv par från bröstryggmärgen, fem par från ländryggmärgen och 

fyra par från korsryggmärgen. (Holtz & Levi, 2006). I varje spinalnerv finns 

nervtrådar som i sin tur står för motoriska och sensoriska impulser (Holtz & Levi, 

2006).     

Fysiska problem efter ryggmärgsskada 

En förvärvad ryggmärgsskada orsakas vanligen av ett trauma i form av högenergiskt 

våld vid till exempel trafik –och fallolyckor men kan även orsakas av 

sjukdomstillstånd som inflammation, infektion, blödning, blodpropp eller tumör i 

eller omkring ryggmärgen (Levi & Hultling, 2011). Skadan delas in i primär 

ryggmärgsskada och sekundär ryggmärgsskada följt av den kroniska fasen. Den 

primära ryggmärgsskadan innebär den akut mekaniska skadan efter den traumatiska 

händelsen (Levi & Hultling, 2011). Effekterna av den primära skadan anses vara 

irreversibla och karakteriseras av en omedelbar skada med en central blödning i 

ryggmärgen som drabbar nervvävnaden och kärlträden. Den sekundära 

ryggmärgsskadan innebär många olika processer som både var för sig och 

tillsammans senare leder till cellulär skada och i värsta fall celldöd. Den kroniska 

fasen kan pågå i dagar upptill år och innebär att vävnadsdöden fortsätter utvecklas 

(Levi & Hultling, 2011). Beroende på var skadan är belägen och ju större skadan på 

ryggmärgen är, desto större blir förlamningen och känselförlusten (Levi & Hultling, 

2011). Skadan kan vara både inkomplett och komplett. Inkomplett skada betyder att 
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det finns en viss neurologisk funktion nedanför skadeområdet (Holtz & Levi, 2006) 

och en komplett skada av ryggmärgen innebär att ingen signaltrafik mellan hjärna och 

ryggmärg går fram nedanför skadeområdet (Lundberg, 2010). Skador som drabbar 

halsryggmärgen leder till förlamning i både armar och ben (Levi & Hultling, 2011) 

och benämns tetrapares vid inkomplett skada och tetraplegi vid komplett skada (Holtz 

& Levi, 2006). Skador som drabbar bröstryggmärgen eller nedanför leder till att 

benen och varierande delar av bålen förlamas (Levi & Hultling, 2011) och benämns 

parapares vid inkomplett skada och paraplegi vid komplett skada (Holtz & Levi, 

2006).   

Förlust av den viljemässiga knipförmågan och känselnedsättning gör att personer som 

drabbats av ryggmärgsskada även ofta drabbas av tarminkontinens (Levi & Hultling, 

2011). Att leva med tarminkontinens kan orsaka hinder i vardagen så som att behöva 

oroa sig för eventuella olyckor och förnedringen det kan orsaka när det väl händer 

(Nevedal, Kratz & Tate, 2015). Tarmfunktionen påverkas i form av att personen med 

ryggmärgsskada är förlamad i ändtarmens slutmuskel och har inte förmågan till 

viljemässig knipförmåga (Levi & Hultling, 2011). Detta leder i sin tur till problem 

med förstoppning och avföringsinkontinens (Julia & Othman, 2011; Maasoumi et al., 

2015). En annan komplikation hos personer med ryggmärgsskada är problem med 

urinvägarna där det vanligaste besväret är inkontinens (Hansen, Biering-Sørensen & 

Kvist, 2010; Jong et al., 2016; Maasoumi et al., 2015). De nervbanor som möjliggör 

känsel av blåsfyllnad, knipförmåga och att kunna utföra en viljeutlöst vattenkastning 

löper genom hela ryggmärgen till de sakrala segment som står för urinvägarnas 

nervförsörjning. Det innebär att en skada som är belägen var som helst på ryggmärgen 

kan orsaka dessa skador och problem (Levi & Hultling, 2011). Känseln i 

genitalregionen kan bli nedsatt vid en ryggmärgsskada då känselbanorna blir 

blockerade. Detta kan istället ersättas med andra erogena zoner ovanför skadeområdet 

där känseln kompenseras (Lundberg, 2010). Efter en ryggmärgsskada kan 

nervimpulser söka sig nya vägar och den genitala känseln kan förbättras (Westgren, 

2010). Ryggmärgsskada kan även i vissa fall leda till spasticitet i delar i kroppen. 

Spasticiteten kan yttra sig som ett motstånd, överaktivitet i muskeln, 

muskelspänningar eller spasmer (Holtz & Levi, 2006).   

 

Sjuksköterskans roll i omvårdnad av kvinnor med ryggmärgsskada 

Sjuksköterskan är specialist på omvårdnad och har en stor ansvarsroll (Levi & 

Hultling, 2011). International Council of Nurses (ICN) är etiska riktlinjer som finns 

till för att ge sjuksköterskan vägledning i ett etiskt handlande för att utveckla och 

utföra en god omvårdnad. Sjuksköterskan innehar fyra ansvarsområden som är 

grundläggande för professionen. Ansvarsområdena är främja hälsa, förebygga 

sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande (International Council of Nurses, 2012). 

Vid de tillfällen en funktionsnedsättning har en direkt inverkan på sexualiteten eller 

de sexuella funktionerna ska information ges till personen och konsekvenserna ska 
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beaktas (Westgren, 2010). Efter ryggmärgsskadan får patienten tidigt information om 

vad som har hänt även om det många gånger är svårt för patienten att ta in 

information i ett tidigt skede. Trots det finns det patienter som beskriver 

vårdpersonalens brister i informationen och svårigheter att prata om sexualitet och 

sexuella behov (Leibowitz 2005; Sand, Karlberg & Kreuter, 2006). Många patienter 

vill veta vad de har att förvänta sig efter skadan, men det är svårt att få besked om det 

(Sand et al., 2006). Westgren och Levi (1999) beskriver att flertalet kvinnor de 

intervjuade som nyligen drabbats av ryggmärgsskada kände ett behov av att få prata 

med vårdpersonal om sina upplevda fördomar kring funktionsnedsättning och att detta 

behovet inte kunde tillgodoses (Westgren & Levi, 1999). Många sjuksköterskor 

beskriver att de vill ha mer utbildning inom sexologi för att göra det lättare att prata 

om (Klaesson, Hovlin, Guvå & Kjellsdotter, 2016). Sexualiteten är viktigt för många 

människor men ändå är det lågt prioriterat i vården eftersom resurserna och tiden inte 

finns (Gott, Galena, Hinchliff & Elford, 2004). Den grupp som ändå ska tillfrågas om 

sexuell funktion är de som riskerar att drabbas av sexuell dysfunktion på grund av den 

skada eller sjukdom personen lider av (Sundbeck, 2013). Existentiella frågor som rör 

sexualiteten är vanligt i tidigt skede och får inte glömmas bort (Westgren, 2010).  

 

Problemformulering 

Förvärvad ryggmärgsskada kan uppkomma plötsligt och innebär stor omställning för 

den drabbade. Forskning om kvinnors erfarenheter av sexualitet efter ryggmärgsskada 

är begränsad. Genom förevarande litteraturstudie ges en överblick kring aktuell 

forskning för att beskriva erfarenheter av sexualiteten hos kvinnor med förvärvad 

ryggmärgsskada. Kunskap om ryggmärgsskadade kvinnors erfarenheter av sexualitet 

är viktig för att sjuksköterskan ska kunna ge stöd och god omvårdnad till kvinnor 

efter förvärvad ryggmärgsskada.  

 

Syfte 

Syftet var att beskriva kvinnors erfarenheter av sexualitet efter förvärvad 

ryggmärgsskada.  

 

Metod 

Design 

Metoden som användes var en allmän litteraturstudie med latent innehållsanalys för 

att systematiskt analysera data (Forsberg & Wengström, 2016). Syftet med en 

litteraturstudie är att skapa en överblick kring befintlig forskning (Friberg, 2017).  

 

Datainsamling 

Sökningarna gjordes i databaserna Medline (Pubmed), Cumulative Index to Nursing 

& Allied Health Literature (CINAHL) som är inriktade på medicin och 
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omvårdnadsvetenskap samt American Psychological Association (PsycINFO) som 

har inriktning på psykologisk forskning inom medicin och omvårdnad (Forsberg, 

Wengström, 2016). Sökningarna gjordes med hjälp av sökorden ryggmärgsskada, 

erfarenhet, kvinnor och sexualitet som översattes till spinal cord injury, women, 

experience och sexuality med hjälp av en svensk-engelsk ordbok för att säkerställa att 

översättningen gjordes korrekt. Sökorden kombinerades med de booleska 

operatorerna AND för att begränsa sökresultatet (Forsberg & Wengström, 2016). Den 

booleska operatorn OR användes vidare för att utöka sökningen, men gav inget 

resultat (Forsberg & Wengström, 2016). Den booleska operatorn NOT användes inte 

eftersom behovet av att ytterligare smala av sökresultatet inte fanns då sökningarna 

redan gav få resultat (Forsberg & Wengström, 2016). En sökning med ordet 

experience tillsammans med orden spinal cord injury AND women AND sexuality 

användes för att få en mer specifik sökning i förhållande till syftet. Även trunkering 

på ordet experienc* gjordes för att få med böjningarna på ordet men sökningarna gav 

inga nya resultat utan endast dubbletter från tidigare sökningar (Forsberg & 

Wengstöm, 2016). Även ordet förvärvad översattes till acquired och användes i 

sökningarna, men gav inga nya resultat. Ytterligare sökningar med ämnesordlistor 

gjordes i samtliga databassökningar men genererade inte i några nya resultatartiklar. 

Totalt lästes 108 titlar och av dessa lästes samtliga 108 abstrakt. Fjorton vetenskapliga 

artiklar svarade till syftet och valdes därför för vidare granskning enligt Carlsson och 

Eiman (2003). Granskningsmallarna används för att granska den vetenskapliga 

kvaliteten i artiklarna. Artiklarna fick en rangordnad grad som utgick från grad I (80–

100 %), grad II (70–79 %) och grad III (60–69 %) där grad I är det högsta och anses 

ha hög vetenskaplig kvalitet (Carlsson & Eiman, 2003). Artiklarna som granskades 

och bedömdes ha en lägre vetenskaplig kvalitet än grad II valdes bort (Rosén, 2013). 

Totalt valdes tio artiklar ut som resultatartiklar (Forsberg & Wengström, 2016). 

     

Urval 

Inklusionskriterier för de vetenskapliga artiklarna var kvinnor med förvärvad 

ryggmärgsskada som lett till förlamning samt 18 år eller äldre när studien 

genomfördes. Ytterligare inklusionskriterier som tillämpades var att artiklarna skulle 

vara peer reviewed, skrivna på engelska, publicerade mellan 2007 och 2018 samt vara 

etiskt granskade och godkända. För att finna artiklar som besvarade studiens syfte på 

ett adekvat sätt exkluderades artiklar med män, kvinnor med medfödd 

ryggmärgsskada samt personer under 18 år. Kvinnornas civilstånd, sexuell läggning 

eller grad av skada var inte något som det togs hänsyn till under artikelsökningarna. 

Det fanns inte heller några geografiska kriterier.  

  

Databas PubMed 

Sökningen i PubMed gjordes som en fritextsökning med ord som utgick från syftet 

(Forsberg & Wengström, 2016). Sökkombinationen var spinal cord injury AND 

women AND sexuality, för att få en överblick över ämnet. Avgränsningar som gjordes 
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i databasen var att de skulle vara skrivna på engelska samt publicerade mellan 2007 

och 2018. Sökningen gav 67 träffar och av de artiklarna lästes 67 abstrakt. Av de 67 

lästa abstrakten lästes och granskades åtta artiklar där fyra artiklar överensstämde med 

syftet, höll tillräckligt hög vetenskaplig kvalité och valdes därför ut som 

resultatartiklar. Artiklar som exkluderades besvarade inte syftet, saknade etisk 

granskning eller passade inte inklusionskriterierna.  

 

Databas CINAHL 

Sökningen i CINAHL gjordes som en fritextsökning med sökorden spinal cord injury 

AND women AND sexuality (Forsberg & Wengström, 2016). Avgränsningar som 

gjordes i databasen var att de skulle vara skrivna på engelska, vara peer reviewed 

samt publicerade mellan 2007 och 2018. Sökningen gav 31 träffar och av de 

artiklarna lästes 31 abstrakt. Av de lästa abstrakten lästes och granskades två artiklar 

som överensstämde med syftet, höll tillräcklig vetenskaplig kvalité och valdes därför 

ut som resultatartiklar. I sökningen återfanns fyra dubbletter från den första 

sökningen. Artiklar som exkluderades besvarade inte syftet, saknade etisk granskning 

eller passade inte inklusionskriterierna. 

 

Databas PsycINFO 

Sökningen i PsycINFO gjordes som en fritextsökning med orden spinal cord injury 

AND sexuality AND women för att få en översikt av databasens utbud kring ämnet 

(Östlundh, 2017). Avgränsningar som gjordes i databasen var att de skulle vara 

skrivna på engelska, vara peer reviewed samt vara publicerade mellan 2007 och 2018. 

Detta gav 18 träffar och av de artiklarna lästes 18 abstrakt. Av de lästa abstrakten 

lästes och granskades fyra artiklar som överensstämde med syftet, höll tillräcklig 

vetenskaplig kvalité och valdes därför ut som resultatartiklar. I sökningen återfanns 

tre artiklar som dubbletter från tidigare sökningar. Artiklar som exkluderades 

besvarade inte syftet, saknade etisk granskning eller passade inte 

inklusionskriterierna. 

 

Databearbetning 

Artiklarna som uppfyllde inklusionskriterierna granskades enligt bedömningsmall för 

studier med kvalitativ samt kvantitativ metod av Carlsson och Eiman (2003). Nio 

artiklar bedömdes ha grad I och en artikel bedömdes ha grad II. Resterande fyra 

artiklar bedömdes ha en låg vetenskaplig kvalité och valdes därför bort. Analysen av 

data gjordes utifrån latent innehållsanalys och följdes enligt de analyssteg som 

förväntas (Forsberg & Wengström, 2016). I första steget lästes resultatartiklarna igen 

var för sig flera gånger för att få en helhetsuppfattning av studierna och försäkra sig 

om att de verkligen svarade på syftet samt för att bekanta sig med det utvalda 

materialet. I det andra steget reducerades texterna ner till data som enbart stämde 

överens med syftet och koder identifierades med hjälp av meningsenheter. I det tredje 

steget kondenserades meningsenheter och koder ner till subkategorier. Samtliga 
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resultatartiklar skrevs även in i en översiktstabell (se bilaga C). Det gjordes för att 

skapa en överskådlighet och få struktur på materialet (Friberg, 2017). Därefter i det 

fjärde steget lästes och bearbetades resultatartiklarnas resultat flera gånger individuellt 

av båda författarna för att sedan föra diskussion och identifiera innehållets likheter 

och skillnader. I det femte och sista steget sammanställdes fynden i resultaten i form 

av en tabell där meningsenheter översattes till sammangripande subkategorier och 

slutligen kategorier.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Att göra en litteraturstudie innebär att sammanställa redan dokumenterad kunskap 

som i sin tur ska generera ny kunskap (Forsberg & Wengström, 2014). Trots att 

litteraturstudier inte använder sig direkt av människor är den grundläggande 

vetenskapen inte erhållen utan användning av andra människor (Kjellström, 2013). 

Dessa människor måste skyddas på ett etiskt sätt och ska bemötas med respekt 

(Kjellström, 2013). Genom examensarbetens gång görs det etiska övervägande både 

från val av ämne och frågeställning samt tolkning och spridning av resultatet 

(Kjellström, 2013).  

Enligt Belmontrapporten ska forskning bedrivas utifrån tre etiska aspekter vilka är 

respekt för personer, göra gott och rättviseprincipen (Kjellström, 2013). Det ses som 

en vägledning och ett ramverk inom forskning. Genom informerat samtycke skapas 

respekt, göra-gott principen tillämpas genom riskanalys och rättvisa genom val av 

deltagare (Kjellström, 2013). Helsingforsdeklarationen är en etisk kod och riktlinje 

med fokus på medicinsk klinisk forskning. Huvudpunkten för 

Helsingforsdeklarationen är balansgången mellan behov av ny kunskap och 

deltagarnas hälsa. Den betonar även att individens intresse och välfärd ska väga 

tyngre än samhällets nytta och forskarens behov. Forskningen bör även granskas av 

oberoende personer för att granska etiken (Kjellström, 2013). Enligt Lagen om 

etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) ska deltagarna få 

övergripande information om vad planen för studien är, vilken metod som ska 

användas och eventuella risker med den. Dessutom poängteras det att alla har rätt att 

avbryta när de vill utan konsekvens. För att godkännas för vidare arbete i en studie 

ska det vetenskapliga värdet väga upp för de risker som finns gällande deltagarnas 

hälsa, säkerhet och personliga integritet (SFS 2003:460). Kjellström (2012) skriver att 

risker kan ha olika karaktär och omfattning. Det kan innebära såväl fysiska och 

emotionella som sociala risker. Deltagarnas personliga integritet ska skyddas och 

förhindrar risk för kränkning enligt personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Samtliga 

artiklar som valdes ut till litteraturstudien var etiskt godkända av en etisk kommitté 

för att stärka den vetenskapliga kvalitén (Wallengren & Henricsson, 2012).  

Litteraturstudiens inkluderade resultatartiklar redovisar även att informanterna 

deltagit i studierna i enlighet med informerat samtycke. Nyttan med studien bedöms 

därför vara större än eventuella risker och kan ge sjuksköterskan verktyg och 

möjligheter till att ge kvinnor med förvärvad ryggmärgsskada en god omvårdnad.  
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Resultat 

Tre kategorier identifierades som huvudkategorier (1) En förändrad kropp, (2) Behov 

av stöd och (3) Syn på sexualitet. Dessa huvudpunkter blev resultatets rubriker. 

 

En förändrad kropp 

Många kvinnor beskrev hur deras syn på kroppen förändrats efter skadan och 

jämförde ofta hur kroppen var förr med hur den blivit (Beckwith & Yau, 2013; 

Cramp, Courtois, Connolly, Cosby & Ditor, 2014). En del kvinnor såg den förändrade 

kroppen som något negativt, ett hinder. Något annat som påverkade sexualiteten var 

kroppsuppfattningen. En del kvinnor i studien av Cramp et al. (2014) beskrev 

ryggmärgsskadans påverkan på kroppsbilden. De jämförde sin kropp framför spegeln 

med hur den såg ut innan skadan och hade svårt att identifiera sig med något sexuellt. 

I en annan studie av Beckwith och Yau (2013) tyckte kvinnorna att deras överkropp 

hade blivit stor i förhållande till benen som avsmalnat på grund av minskad 

muskelmassa. Detta var en bidragande orsak till att det var jobbigt att visa sig naken 

inför sin partner (Cramp et al., 2014; Kreuter, Siösteen, Biering-Sørensen, 2008). Den 

utseendemässiga förändringen bidrog till dålig självkänsla och osäkerhet vilket gjorde 

att de kvinnor som inte hade någon partner kände rädsla för att inte kunna attrahera 

någon (Parker & Yau, 2011).  

You think that because you are in a wheelchair that nobody will want you... 

You have still got feelings and you still want to experience your sexuality. But 

they [society and potential romantic partners] don't see you like that, because 

you are in a wheelchair. Which makes it very hard because you still feel like a 

woman (Parker & Yau, 2011, s. 21). 

Många kvinnor tyckte att känslan av att vara feminin hade försvunnit då de nu satt i 

rullstol. De tyckte det var svårt att veta hur de skulle klä sig för att känna sig bekväm 

och fin (Beckwith & Yau, 2013; Fritz, Dillaway & Lysack, 2015). I en studie av 

Parker och Yau (2011) beskrevs hur kvinnor använde sig av olika strategier för att 

upprätthålla en god kroppsbild av sig själva. Att fortfarande bry sig om sitt yttre och 

klä sig snyggt fick dem att må bra. Beckwith och Yau (2013) framförde dock att lära 

sig tycka om sin kropp och sig själv sågs som en process och kunde ta tid för många 

av kvinnorna. Processen beskrevs som nödvändig för att våga släppa in någon annan 

människa. I samma studie beskrevs det även som ett utforskande genom att prova nya 

saker anpassade till de funktionshinder som tillkommit och bidrog till att ett ökat 

självförtroende växte fram. Enligt Parker och Yau (2011) var det viktigt för kvinnorna 

att våga utforska den förändrade kroppen även ur ett sexuellt perspektiv. Genom att 

stimulera andra erogena zoner på kroppen som låg ovanför skadeområdet fick de 

uppleva sina sexuella behov på ett nytt sätt (Beckwith & Yau, 2013; Leibowitz & 

Stanton, 2007; Parker & Yau, 2011). Detta beskrevs som extra viktigt för de kvinnor 

som inte hade någon partner (Parker & Yau, 2011). Trots ett stabilt förhållande fanns 
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det kvinnor som inte vågade vara intim med sin partner, men för de som vågade ta 

steget och söka sig till intima relationer stärkte det kvinnornas självförtroende 

(Beckwith & Yau, 2013). Fritz et al. (2015) beskriver vidare hur självförtroende, 

intimitet och att se sig som en person värd att älska ledde till en hälsosam utveckling 

av sexualiteten. Den förändrade kroppen orsakade förlust av spontanitet, vilket 

upplevdes som en begränsning i framförallt sexualitet (Beckwith & Yau, 2013; 

Cramp et al., 2014; Parker & Yau, 2011). Att ge sin partner en kram eller kyss var 

något som behövde planeras till följd av denna förlorade spontanitet (Parker & Yau, 

2011). 

En av de fysiska barriärer som påverkade sexualiteten negativt var blås- och 

tarminkontinens (Amjadi, Simbar, Hosseini & Zayeri, 2017; Cramp et al., 2014; Fritz 

et al., 2015; Kreuter et al., 2008; Leibowitz & Stanton, 2007; Maasoumi, Zarei, 

Merghati-Khoei, Lawson & Emami-Razavi, 2017). Kvinnorna beskrev att blås- och 

tarmfunktionen var något som tidigare inte hade varit ett problem, men var nu ett 

vardagligt bekymmer. De uttryckte en rädsla för att läckage skulle uppstå eftersom det 

upplevdes som mycket genant (Cramp et al., 2014; Fritz et al., 2015). Beckwith och 

Yau (2013) skrev att kvinnorna i studien som var bärare av urinkateter upplevde det 

som ett påtagligt hinder för att kunna uppleva en positiv sexualitet. Beckwith och Yau 

(2013) skrev även att de kvinnor som istället var bärare av en stomi för urin upplevde 

en ökad känsla av kvinnlighet och självkänsla. I samma studie berättade en del 

kvinnor hur de hanterade sin stomi vid samlag för att göra den till ett mindre problem 

(Beckwith & Yau, 2013). Lösningar som framkom var att de tömde stomin och bytte 

till en ny ren påse före samlag eller anpassade sin klädsel för att täcka stomin och 

hålla den på plats (Kreuter, Taft, Siösteen & Biering-Sørensen, 2010). Fysisk svaghet, 

genital smärta, och trycksår var andra faktorer som påverkade kvinnornas sexualitet 

(Fritz et al., 2015). Vidare påvisade Maasoumi et al. (2017) att nästan alla kvinnor i 

deras studie relaterade ryggmärgsskadan som ett hinder för sexualiteten. Majoriteten 

av kvinnorna betonade den förändrade förmågan att röra sig som ett stort problem 

kopplat till sexualiteten. Framförallt handlade det om att behöva be om hjälp av sin 

partner för att inta lämplig position inför samlag. Kroppens begränsade rörelser gjorde 

att kvinnorna kände sig passiva under samlag (Cramp et al., 2014). De fysiska 

upplevda barriärerna, framförallt nedsatt eller utebliven genital känsel, ansågs vara en 

bidragande orsak till låg sexuell lust (Kreuter et al., 2008; Maasoumi et al., 2017). 

Enligt Cramp et al. (2014) beskrev kvinnor hur de låtsades uppleva sexuell njutning 

vid samlag för att behaga sin partner. Kvinnor kände oro av tron att de kanske inte 

uppfyllde vad de trodde deras partner önskade sig sexuellt (Cramp et al., 2014). Trots 

att fysiska hinder kopplat till sexualitet inte var något de specifikt frågat om i studien 

av Parker och Yau (2011) så påpekade kvinnorna ändå olika typer av hinder som hade 

negativ inverkan på sexualiteten som förändrad kroppsbild, att behöva förbereda och 

planera före samlag samt svårigheter att tillfredsställa intima relationer (Parker & 

Yau, 2011). Othman och Engkasan (2011) beskrev att de ryggmärgsskadade 

kvinnorna i studien kände sig tillfredsställda med sitt sexliv, men att det tagit upp till 
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två år innan första samlaget ägt rum efter skadan. Kreuter et al. (2008) skriver att 

kvinnorna upptagit samlag redan efter sex månader (Kreuter et al., 2008). 

Behov av stöd 

Relationen med sin partner efter ryggmärgsskadan blev i många fall förändrad. Att 

kvinnorna hade stöd hos sin partner var viktigt för deras självförtroende (Beckwith & 

Yau, 2013; Leibowitz & Stanton, 2007). För många kvinnor blev deras förhållande 

viktigare än vad det tidigare varit. Att ha en partner som älskade och accepterade dem 

för hur de var gjorde att kvinnorna som redan befann sig i en relation kände sig mer 

trygga, men rädslan av att bli lämnad fanns ändå (Cramp et al., 2014; Parker & Yau, 

2011). En del kvinnor beskrev att deras förhållande tagit slut efter ryggmärgsskadan 

(Beckwith & Yau, 2013; Othman & Engkasan, 2011). Kvinnorna beskrev hur skadan 

orsakat dem förlust av många saker i livet därav bland annat sin självständighet i det 

vardagliga livet vilket gjort att fokus tvingats läggas på att lära sig hantera basala 

vardagssysslor och behov. Detta kunde i sin tur leda till att förhållanden prioriterades 

lågt och blev därför drabbade. Vidare beskrev de hur detta påverkade deras 

självkänsla och sexualiteten negativt (Beckwith & Yau, 2013). Andra anledningar till 

att förhållanden blev påverkade var att de som redan var singlar när de drabbades av 

ryggmärgsskada hade svårt att söka en partner (Beckwith & Yau, 2013). Många 

upplevde att det var svårt att hitta en partner som accepterade deras funktionshinder 

helt. Det upplevdes som frustrerande när många gärna ville hitta en partner, men 

samtidigt upplevdes det jobbigt att berätta om sin ryggmärgsskada och vad det kunde 

innebära i sexuella relationer (Parker & Yau, 2011). Vidare framhäver Othman och 

Engkasan (2011) att inte ha träffat rätt person, minskat sexuellt intresse samt rädsla 

för blås- och tarminkontinens som ytterligare påverkande faktorer. I studien av 

Leibowitz och Stanton (2007) beskrev kvinnorna att det blivit mer komplicerat än 

tidigare att gå på en dejt. En kvinna beskrev det som en rädsla att inte veta om det 

skulle finnas en tillgänglig anpassad toalett under dejten (Leibowitz & Stanton, 2007). 

För de kvinnor som var singlar var internet ett bra sätt att söka sig efter nya kontakter 

och relationer. Många upplevde att det var skönt att kunna vara anonym och inte 

identifieras som någon som satt i rullstol, utan kunde lära känna någon som inte 

dömde vid första anblick (Parker & Yau, 2011). Fritz et al. (2015) skrev att de 

kvinnor som befann sig i ett förhållande men inte fick stöd från sin partner tyckte det 

var svårt att se sig som en person värd att leva ut i sin sexualitet. Ryggmärgsskadan 

kunde begränsa en del kvinnor från att våga vara i en intim relation (Fritz et al., 

2015). Trots det framkom vikten av att vara i en intim relation för kvinnor som 

genomgått ryggmärgsskada för att känna trygghet och få ett bra stöd (Fritz et al., 

2015).  

I många av studierna upplevde kvinnorna att de inte fått någon alls, eller fått bristande 

information av vårdpersonal om sexualitet och sexuellt samliv efter skadan (Beckwith 

& Yau, 2013; Cramp et al., 2014; Fritz et al., 2015; Kreuter et al., 2008; Parker & 

Yau, 2011; Maasoumi et al., 2017), men trots detta uppmärksammade Kreuter et al. 
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(2008) att det inte fanns någon skillnad i sexualiteten hos de som fått information och 

hos de som inte fått information (Kreuter et al., 2008). Den informationen som gavs 

efter skadan var möjligheten att fortfarande kunna bli gravid och vilket 

preventivmedel som rekommenderades (Fritz et al., 2015). Beckwith och Yau (2013) 

beskrev i sin studie att den bristande informationen om sexualitet lämnade kvinnorna 

med en känsla av rädsla och hopplöshet. I en studie av Amjadi et al. (2017) beskrev 

en del kvinnor att de önskade rådgivning tillsammans med sin partner om blås- och 

tarminkontinens för att förbereda partnern om situationen skulle uppstå (Amjadi et al., 

2017). Något som också framkom i två artiklar var vid vilken tidpunkt informationen 

om sexualitet lämpade sig bäst (Beckwith & Yau, 2013; Fritz et al., 2015). Eftersom 

skadan kan uppkomma i olika åldrar vilket också innebär olika stadier i livet föreslog 

en del kvinnor att den sortens information behövde vara individuellt anpassad (Fritz et 

al., 2015). Många kvinnor var inte redo att prata eller få information om sexualitet för 

nära inpå skadan. De hade dock önskat få information om var de skulle vända sig då 

behovet fanns för att känna sig trygga (Beckwith & Yau, 2013; Cramp et al., 2014).  

I don’t think I was ready to talk about it at the time but it would have been 

good for somebody to bring it up and let me know where that support was 

when I needed. As part of your rehab process you should be at least made 

aware of when you do want to think about this, this is where you go, this is 

who you talk to or this is some stuff to read, this is the information (Beckwith 

& Yau, 2013, s. 319).  

En av anledningarna till att det fanns ett så stort behov av information och rådgivning 

från vårdpersonal om sexualitet inom rehabiliteringsprocessen var för att en del 

kvinnor upplevde svårigheter med att hitta information på egen hand när de väl var 

hemma igen till exempel på internet (Beckwith & Yau, 2013). Enligt Parker och Yau 

(2011) beskrev kvinnorna vikten av att vårdpersonal var villig att ta upp ämnet 

sexualitet. En kvinna beskrev att om personalen hade visat intresse att prata om 

sexualitet hade det känts som ett stöd. Det var särskilt viktigt för de som redan var i 

en relation då sexualitet var något som behövde diskuteras som par (Parker & Yau, 

2011). En kvinna beskrev att hon under tiden efter skadan inte var så känslomässigt 

stabil att all information, såväl bra som mindre bra, hade varit till hjälp (Cramp et al., 

2014). Att få information av en person som själv var ryggmärgsskadad och hade 

samma erfarenheter kändes bättre för vissa kvinnor. För dem kändes det inspirerande 

och gav hopp om att de skulle kunna leva ett normalt liv (Parker & Yau, 2011).  

Syn på sexualitet  

I en studie av Fritz et al. (2015) beskrev kvinnorna hur perspektivet på sexualiteten 

påverkats efter ryggmärgsskadan. Förändringen av deras yttre och de fysiska 

konsekvenserna efter skadan hade i sin tur påverkat deras syn på sexualitet (Fritz et 

al., 2015; Leibowiz & Stanton, 2007). Fritz et al. (2015) beskrev hur det rådde delade 

meningar hos kvinnorna om vad sexualitet och sexuell intimitet egentligen betydde 
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för dem. Sexualitet kunde ses som ett mänskligt behov och ansågs behövligt för att 

må bra. Andra poängterade även vikten av ett socialt och emotionellt samband vilket 

beskrevs som att ha ett normalt välmående liv med tillgång till intimitet och närhet 

(Fritz et al., 2015). En kvinna berättade hur samhället visar hur tvåsamhet är kopplat 

till sexualitet. Två kvinnor beskrev det på olika sätt dels genom att partnerns behov 

var viktigast medan den andra prioriterade sig själv först (Leibowiz & Stanton, 2007). 

Många kvinnor beskrev även hur samhällets syn på ryggmärgsskadade kvinnor 

påverkade deras självkänsla främst genom bemötandet från andra människor till 

exempel genom blickar (Fritz et al., 2015). 

I think the hardest thing that I've had to come to grips with is that people look 

at me as an asexual being... I just think it's a common response to women with 

disabilities. For example, you and I could be walking down the street and my 

kid is with me, and they'll probably think that my kid is your kid, you know, 

'cause they think, "How could she have sex?" It's implied (Fritz et al., 2015, s. 

7). 

 I Parker och Yau (2011) studie visade de tydligt hur kvinnor med ryggmärgsskada 

fortfarande ville få uppleva sin sexualitet men att samhället inte såg dem på det sättet. 

När de vant sig vid den förändrade kroppen och börjat känna sig mer självsäkra och 

normala möttes de av motsägande attityder av människor som inte var 

funktionshindrade (Beckwith & Yau, 2013; Parker & Yau, 2011).  

Metoddiskussion 

Metoden som användes var latent innehållsanalys. Datainsamling gjordes genom 

databaserna Medline (Pubmed), Cumulative Index to Nursing & Allied Health 

Literature (CINAHL) som är inriktade på medicin och omvårdnadsvetenskap samt 

American Psychological Association (PsycINFO) för att göra systematiska sökningar. 

Datainsamlingen gjordes i flera databaser för att få ett så brett resultat av användbara 

artiklar som möjligt, vilket stärker validiteten och trovärdigheten (Henricson, 2012). 

Relevanta sökord identifierades för att fånga rätt artiklar i relation till syftet. Dessa 

var "spinal cord injury", "experience", "women" och "sexuality". Eftersom 

databaserna baseras på det engelska språket kan det uppstå språkliga svårigheter och 

brister vid översättning. För att undvika detta och få en korrekt översättning av ord 

mellan svenska och engelska användes en ordbok (Östlundh, 2017). Översättningen 

av ordet "experience" kan vara missvisande då det har två betydelser, både upplevelse 

och erfarenhet vilket kan ses som en nackdel. Den egentliga översättningen på 

förvärvad ryggmärgsskada är "acquired spinal cord injury", men när detta användes 

som sökord genererade det inte i några träffar utan framkom i artiklarnas metod. För 

att göra ett noggrant urval av artiklar betonas vikten av sökstrategier (Henricson, 

2012). Inledningsvis gjordes en fritextsökning och sedan ytterligare en mer 

specificerad sökning med hjälp av ämnesordlistor på sökordet "spinal cord injury" 

(MeSH termer i PubMed, subject headings list i CINAHL och thesaurus i PsycINFO). 
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Användadet av MeSH termer beskrivs som att öka innehållsvaliditeten och 

bekräftelsebarheten (Wallengren & Henricson, 2012). Artiklarna från dessa sökningar 

återfanns dock i den inledande fritextsökningen och gav inga nya resultat. Enligt 

Henricson (2012) ska samtliga sökord vara relevanta för syftet vilket gjorde att vi 

först inkluderade sökordet "experience". Dessa sökningar gav dock inte heller några 

nya resultat utan endast dubbletter. Trunkering (*) användes på sökordet "sexual*" 

och "experienc*" för att fånga fler böjningar av ordet, men resulterade inte heller i 

några nya resultat utan endast dubbletter. Den booleska operatorn AND användes i 

samtliga sökningar för att inkludera alla sökord. Den booleska operatorn NOT 

användes inte vilket ökade chansen för fler träffar. Ett försök gjordes med den 

booleska operatorn OR för att ytterligare bredda antalet träffar eftersom tidigare 

sökningar genererat i få träffar (Forsberg & Wengström, 2016). Eftersom den valda 

inriktningen i litteraturstudien var kvinnors erfarenheter kan detta vara en av 

anledningarna till att specificerade sökningar inte gav fler träffar, då det är ett mindre 

beforskat område. En styrka med datainsamlingen kan ses som att olika sökstrategier 

och sökkombinationer användes samt att de grundläggande söktekniker som 

eftersträvas vid informationssökning användes (Östlundh, 2017). Detta ökar 

litteraturstudiens validitet och trovärdighet (Henricson, 2012).   

 

Reliabilitet beskrivs enligt Gunnarsson och Billhult (2012) som att ett mätinstrument 

genererar i samma mått vid upprepade mätningar. En svaghet med granskningsmallen 

av Carlsson & Eiman (2003) kan ses som att frågorna är tolkningsbara och påverkar 

reliabilitet negativt. Samtliga artiklar granskades separat vilket stärker reliabiliteten 

(Henricson, 2012). Artiklarna som inkluderades var av både kvalitativ, kvantitativ 

samt mixad metod, med ett övertag av artiklar med kvalitativ ansats. Den fördel som 

kan ses med att använda båda ansatserna i ett arbete kan vara att fenomenet belyses ur 

olika synvinklar (Forsberg & Wengström, 2016). Nio stycken bedömdes vara av 

vetenskaplig grad I och en artikel bedömdes vara av grad II. Vidare för analys lästes 

artiklarna återigen individuellt för att sedan kunna diskuteras för att finna 

gemensamma meningsenheter, koder, subkategorier och kategorier, vilket styrker 

trovärdigheten (Henricson, 2012). I de kvantitativa studierna har samtliga använt sig 

av validerade enkäter med färdigkonstruerade frågor. Den kvantitativa delen i en 

studie med mixad metod har också använt sig av en färdigkonstruerad validerad 

enkät. Det stärker validiteten genom att risken för missuppfattning är liten, svaren går 

att sammanställa på ett säkert sätt samt att de mäter vad som är avsett att mäta 

(Billhult & Gunnarsson, 2012). I den andra studien med mixad metod har de inte 

använt sig av något validerat mätinstrument för att konstruera frågor till enkäten 

vilket sänker validiteten och kan ses som en svaghet (Henricson, 2012). Två av de 

kvalitativa studierna hade fenomenologisk design varav en diskuterade författarnas 

erfarenhet kring ämnet och deras förförståelse vilket stärker trovärdigheten och 

pålitligheten. I en kvalitativ studie samt en studie med mixad metod beskrev 

författarna inte sin tidigare erfarenhet och kunskap om ämnet, vilket sänker 

trovärdigheten samt pålitligheten och kan därför ses som en svaghet (Wallengren & 

Henricson, 2012).  
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Inklusionskriterier för studien var kvinnor med förvärvad ryggmärgsskada som lett till 

förlamning samt ålder över 18 år eller äldre då studien genomfördes. Eftersom män 

med ryggmärgsskada är en mer beforskad målgrupp, hade det gett fler träffar samt ett 

bredare resultat, men det var inte syftet med litteraturstudien. Inkludering av endast 

förvärvade ryggmärgsskador kan också ha påverkat resultatet. En kvinna med 

medfödd ryggmärgsskada kan eventuellt uppleva sin sexualitet på ett annat sätt. 

Anledningen till att kvinnor med medfödd skada exkluderades var för att vi var 

intresserade av att se hur en skada kunde ha påverkat sexualiteten då ett 

funktionshinder inte alltid varit en del av livet. Ett annat kriterium studierna skulle 

uppfylla var peer reviewed för att öka validiteten och trovärdigheten (Wallengren & 

Henricsson, 2012). För att begränsa urvalet valde vi att göra en avgränsning till årtal 

mellan 2008–2018, men eftersom det var svårt att hitta artiklar som höll god 

vetenskaplig kvalitet som dessutom svarade till syftet gjordes ytterligare en 

avgränsning till 2007–2018.    

 

En annan viktig beståndsdel som stärker det vetenskapliga värdet är godkännande av 

etisk kommitté. Samtliga tio artiklar som valts ut som resultatartiklar har blivit 

granskade och godkända av en etisk kommitté, vilket kan ses som en styrka i arbetet 

(Forsberg & Wengström, 2016). En del av våra kvalitativa artiklar har använt sig av 

telefonintervjuer främst på grund av att personerna som skulle intervjuas haft fysiska 

svårigheter att ta sig från hemmet. I vissa studier har det skett en kombination av 

fysiska- och telefonintervjuer. Detta kan ha påverkat resultaten då de deltagare som 

intervjuats personligen kan ha påverkats av intervjuareffekten vilket betyder att de 

anpassar sina svar utifrån vad de tror intervjuaren vill höra. De som intervjuades via 

telefon kan ha undkommit detta då det inte bildas samma intima relation som vid en 

fysisk intervju. Kjellström (2012) beskriver vidare att det kan finnas en risk för 

orättvisa tolkningar och bedömningar även i litteraturstudier då artiklarna är skrivna 

på engelska. Ord som är skrivna på engelska kan ha flera innebörder när de översätts 

vilket lämnar utrymme för läsaren att tolka texten. Detta kan ses som en svaghet i 

studien då det kan vara subjektivt hur varje individ tolkar ordet sexualitet lika så för 

kvinnorna i studierna. För att beskriva fenomen som det verkligen är och undvika 

feltolkningar och fördomar användes väsentliga citat vilket ger en ökad 

innebördsrikedom (Forsberg & Wengström, 2016) samt stärker pålitligheten 

(Henricson, 2012). Förförståelsen var även något som beaktades i början av studien. 

Diskussion fördes kring ämnet för att uppmärksamma vår förförståelse och har sedan 

försökt hållas neutral under hela arbetets gång för att stärka pålitligheten (Henricson, 

2012).  

 

Överförbarheten beskrivs i Wallengren & Henricson (2012) som en bedömning 

huruvida resultaten går att generaliseras eller överföras till andra grupper eller 

kontext. Under datainsamlingen gjordes inga avgränsningar avseende kvinnornas 

ålder eller etnicitet vilket gjorde att artiklarna resulterade i ett brett åldersspann samt 

olika länder och kulturer. Resultatartiklarna som valdes ut kommer ifrån Australien, 
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Iran, Kanada, Malaysia, Norden och USA. Det kan ses som en svaghet då inte alla 

länder berör den västerländska kulturen, men två av studierna är från Norden vilket 

gör att en del av resultatet kan överföras till svenska förhållanden. Samtidigt kan det 

ses som en styrka eftersom vårt samhälle blir mer mångkulturellt och sjuksköterskor 

kommer att möta patienter från andra kulturer. En ökad kunskap om olika perspektiv 

på sexualitet utifrån olika kulturer kan då vara värdefullt för en god omvårdnad. Stora 

delar av resultatartiklarnas resultat har visat sig vara likartade vilket kan ses som att 

erfarenheterna av sexualitet inte skiljer sig så mycket beroende på vilket land eller 

kultur kvinnorna kom ifrån. Sjukvården kan dock se olika ut i olika delar av världen 

vilket kan påverka överförbarheten.    

 

Resultatdiskussion 

Denna litteraturstudie har genomförts med syftet att belysa kvinnors erfarenheter av 

sexualitet vid förvärvad ryggmärgsskada för att som sjuksköterska kunna ge dessa 

personer god omvårdnad och bemötande i detta viktiga men svåra ämne. Resultatet 

gav tre huvudteman: En förändrad kropp, Behov av stöd och Syn på sexualitet.  

 

Resultatet visade att framförallt blås- och tarminkontinens efter skadan påverkade 

sexualiteten negativt hos kvinnorna. De faktorer som påverkade sexualiteten 

upplevdes som hinder i vardagen men även i samlivet för många kvinnor (Amjadi et 

al., 2017; Beckwith & Yau, 2013; Cramp et al., 2014; Fritz et al., 2015; Kreuter et al., 

2008; Leibowitz & Stanton, 2007; Maasoumi et al., 2017; Parker & Yau, 2011). 

Nevedal et al. (2015) bekräftar i sin studie att blås- och tarminkontinens har en stor 

inverkan på det vardagliga livet hos kvinnor och deras förmåga att vara självständig. 

Däremot visar Anderson, Borisoff, Johnson, Stiens och Elliot (2006) att de 

ryggmärgsskadade männen i sin studie inte ser blås- och tarminkontinens som ett 

hinder vid samlag, vilket en annan studie visar motsatsen på (Sunilkumar, Boston & 

Rajagopal, 2015). Anledningen till olika uppfattningar om huruvida fysiska 

konsekvenser efter skadan upplevs som ett hinder eller inte kan vara att tiden efter 

skadan kan påverka. En annan tänkbar anledning skulle kunna vara hur dessa hinder 

blir bemötta av en partner, samhället eller vårdpersonal. En stöttande och förstående 

attityd kan möjligen påverka hur den drabbade upplever det som något negativt eller 

inte.  

 

Det framkom tydligt i resultatet att kvinnorna var i behov av förståelse och bekräftelse 

från sin partner för att känna trygghet (Beckwith & Yau, 2013; Cramp et al., 2014; 

Leibowitz & Stanton, 2007; Parker & Yau, 2011). I en studie av Richards, Tepper, 

Whipple och Komisaruk (1997) beskrivs betydelsen av att ha en stöttande partner vid 

sin sida efter ryggmärgsskadan för att kunna få tillbaka självförtroendet och våga vara 

sexuellt aktiv. I resultatet framkom även kvinnors sätt att söka relationer via internet 

för att kunna vara anonym och inte behöva visa sig (Parker & Yau, 2011). Det är av 

vikt att se sexualitet från olika perspektiv och inte bara som en fysiologisk process 
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eller handling. Att bli bekräftad av en annan människa kan ge trygghet till att våga 

känna självkänsla då en skada eller sjukdom påverkat sexualiteten negativt. Att vilja 

vara anonym visar på kvinnors behov av stöd för att kunna få tillbaka självsäkerheten 

i nya relationer. Det skulle kunna leda till att många ryggmärgsskadade kvinnor 

isolerar sig trots att de vill finna en partner. I Richards et al. (1997) studie beskrivs det 

som en lättnad av att träffa en partner med funktionsnedsättning eftersom acceptansen 

och förståelsen finns från partnerns sida från början. Relationen till partnern blir för 

många kvinnor avgörande hur de ska utvecklas i sin nya livssituation. Enligt 

Sundbeck (2013) kan ryggmärgsskada innebära en sorg över ett liv, en identitet eller 

en försvunnen möjlighet. 

 

I resultatet framkom ryggmärgsskadade kvinnors behov av information om sexualitet 

och hur den upplevdes som begränsad och bristfällig (Beckwith & Yau, 2013; Cramp 

et al., 2014; Fritz et al., 2015; Kreuter et al., 2008; Maasoumi et al., 2017; Parker & 

Yau, 2011). Enligt Charlifue, Gerhart, Menter, Whiteneck och Manley (1992) 

beskrivs också hur kvinnor upplever att information om sexualitet efter en 

ryggmärgsskada behöver bli bättre. Däremot uppmärksammar New, Seddon, Redpath, 

Currie och Warren (2016) att männen får bättre information om sexualitet än kvinnor 

efter skadan, men att den är mer inriktad på erektil dysfunktion och infertilitet (New 

et al., 2016). Skillnaden av information mellan män och kvinnor kan grunda sig i de 

olika konsekvenserna efter en ryggmärgsskada som skiljer sig hos män och kvinnor. 

Ryggmärgsskada påverkar inte kvinnors fertilitet medan män kan drabbas i olika 

utsträckning av infertilitet (Levi & Hultling, 2011). Oförmågan att kunna fortplanta 

sig blir ett problem som prioriteras högre och eftersom kvinnor inte berörs av det 

problemet kan det vara en av anledningarna till att information mellan män och 

kvinnor skiljer sig åt. En annan aspekt kan möjligen vara att det finns standardiserad 

information om sexualitet efter ryggmärgsskada. Det kan innebära att alla får samma 

information och att den tillgodoser mäns behov bättre.  

 

Resultatet visade att det var individuellt när informationen lämpade sig bäst 

(Beckwith & Yau, 2013; Fritz et al., 2015). I en annan studie styrks detta med att 

rehabiliteringsprocessen kräver mycket fokus på att träna upp de basala funktionerna 

och sexualiteten är inte något som prioriteras när kvinnorna är inlagda på sjukhus. I 

studien beskriver kvinnorna även att de har delade meningar om när informationen 

lämpar sig bäst (Leibowitz, 2005). Det kan förklara att tidpunkt för information efter 

en genomgående ryggmärgsskada kan vara högst individuell och att varje enskild 

persons behov bör beaktas individuellt.  

 

I resultatet beskrev kvinnorna en förhoppning av att vårdpersonalen skulle inleda 

samtalet kring sexualitet (Parker & Yau, 2011). Tidigare forskning visar även att 

ryggmärgsskadade kvinnor upplever vårdpersonalens förhållningssätt till ämnet som 

ett undvikande (Leibowitz, 2005). Däremot beskriver sjuksköterskor i en annan studie 

att okunskap och osäkerhet inom ämnet är anledningar till varför de upplever 

svårigheter att prata om sexualitet i vården. Sjuksköterskorna beskriver även att 



 

 17 

undervisning om sexualitet i relation till omvårdnad förekommer i låg grad under 

grundutbildningen (Klaeson et al., 2016). Patientens behov av information ställer krav 

på sjuksköterskan att informera om något som det finns låg kunskap om. Det kan leda 

till en fråga om vad som är etiskt rätt för patienten, då det kan ses som oetiskt att inte 

förse patienten med lämplig information. Likväl är det sjuksköterskans ansvar att ge 

lämplig och korrekt information till alla patienter och enskilda personer (International 

Council of Nurses, 2012). Den negativa erfarenheten av information kan dock ha sin 

förklaring i patienters förväntan av information om sexualitet och sjuksköterskors 

okunskap i ämnet. Liknande resultat bekräftas med tidigare forskning där 

sjuksköterskor beskriver att kunskap om hur sjukdom och funktionsnedsättning 

påverkar sexualiteten kan öka motivationen till att prata om sexualitet med patienter 

(Quinn, Happell & Welch, 2012). Det är dock av vikt att diskutera hur stor roll samt 

hur stort ansvar sjukvården ska ha när det gäller att ge rådgivning utöver att ge 

information om sexuella frågor. Utebliven information om sexualitet efter en 

ryggmärgsskada kan istället leda till att individen tolkar sexualiteten som något 

olämpligt eller otillåtet. Att se och ta hänsyn till varje individ som en sexuell 

människa spelar roll för hälsan (Westgren, 2010). Sjukvården kan upplevas ha en 

överordnad roll gentemot patienten vilket kan ge möjlighet att lyfta ämnet sexualitet 

och ge patienten utrymme att våga ställa frågor. Det kan ses som en trygghet och ett 

stöd för patienten att veta vart de kan vända sig med sina frågor. Det öppnar också 

upp för en personcentrerad vård då varje individ får information vid rätt tidpunkt, när 

de själva känner sig redo. Det är dock möjligt att det uppstår ett missförstånd mellan 

vårdpersonal och patient då det kan finnas en osäkerhet om vem som ska ta ansvaret. 

Samtidigt kan det råda en osäkerhet kring att prata om ett känsligt ämne utan att göra 

intrång på en människas integritet. 

 

Samhällets attityd och bemötande, framförallt till att vara rullstolsburen, påverkade 

många kvinnors självkänsla (Beckwith & Yau, 2013; Parker & Yau, 2011). I tidigare 

forskning beskriver kvinnor med olika fysiska funktionsnedsättningar som satt i 

rullstol samma negativa upplevelser av samhällets attityd (Taleporos & McCabe, 

2002). Däremot visar en annan studie att en del ryggmärgsskadade män inte upplever 

något negativt bemötande från samhället (Barclay, McDonald, Lentin & Bourke-

Tyler, 2016). Det kan uppstå problem när samhällets fördomar sätter begränsningar 

som är större än hur personen själv upplever det. Samhällets normer och ideal kan lätt 

påverka den enskilda individens syn på hur sexualitet bör vara. I resultatet beskrev 

kvinnor även hur synen på sexualitet förändrades efter ryggmärgsskadan (Fritz et al., 

2015). Betydelsen av sexualitet skilde sig åt mellan kvinnorna (Fritz et al., 2015). 

Tidigare forskning beskriver liknande förändring av kvinnornas syn på sexualitet, där 

det först betraktades som enbart fysiska handlingar men övergick till en mer holistisk 

syn (Leibowiz, 2005). Skillnaderna tyder på hur olika alla individer är och betydelsen 

av en individanpassad vård bör tillämpas vilket Hälso- och sjukvårdslagen 

understryker (SFS 1982:763). Att synen på sexualitet skiljer sig åt kan även bekräftas 

av Richards et al. (1997) som skriver att kvinnor medvetet tog avstånd från tankar av 

sexualitet och fokuserade på sina fysiska hinder.  
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Konklusion och implikation 

Resultatet visade att kvinnor efter en förvärvad ryggmärgsskada blev påverkade i sin 

sexualitet både fysiskt och emotionellt. Fysiska komplikationer beskrevs som hinder 

både i det vardagliga livet och i samlivet. Det emotionella beskrevs som en förändrad 

kroppsuppfattning, dålig självkänsla och en ständig jämförelse med hur kroppen var 

och såg ut innan skadan. Stöd beskrevs komma från trygga relationer där 

kommunikation och förståelse från partnern var viktigt. Många kvinnor erfor att 

sexualitet var ett ämne vårdpersonal undvek att prata om. Skadans påverkan på 

kroppen och livet fick en del kvinnor att ändra sin syn på sexualitet och vad den 

betydde för dem. Samhällets bemötande och attityd mot funktionshindrade i relation 

till sexualitet spelade roll för kvinnornas självkänsla och välmående. Information om 

sexualitet efter ryggmärgsskadan upplevdes knapphändig.   

Det finns en kunskapslucka i att informera om sexualitet som behöver utvecklas. Att 

belysa kvinnors erfarenhet av sexualitet efter förvärvad ryggmärgsskada är viktigt för 

att sjuksköterskan ska kunna ge god vård och omvårdnad.  En ökad kunskap om att 

det finns behov och även en önskan om att prata om sexualitet kan släppa på de 

barriärer som finns. Alla individer hanterar sjukdom och skada på olika sätt. Därför 

behöver sjuksköterskan även ha kunskap om att behoven efter en förvärvad 

ryggmärgsskada är individuella och kan vidare användas för att tillgodose dem. 

Forskning visar att det finns brister hos vårdpersonal när det kommer till att informera 

om sexualitet efter en förvärvad ryggmärgsskada likväl som att behovet behöver 

tillgodoses. Undervisning om sexualitet i relation till sjukdom eller skada bör ingå i 

större utsträckning i sjuksköterskeprogrammet, eftersom sjuksköterskor kommer möta 

individer som är i behov av information om sexualitet efter sjukdom eller skada. 

Ytterligare forskning om kvinnors erfarenheter av sexualitet efter en förvärvad 

ryggmärgsskada är viktigt för att kunna utveckla sjukvården och främja individens 

sexualitet. 
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BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

 

 

 

 

 

Sökord CINAHL PubMed PsycINFO 

Ryggmärgsskada Spinal cord injury Spinal cord injury Spinal cord injury 

Kvinnor Women Women Women 

Sexualitet Sexuality Sexuality Sexuality 



BILAGA B  

 

Tabell 2: Sökhistorik 

 

Siffor inom parentes anger dubbletter från tidigare sökningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Booleska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

20180220 PubMed 

spinal cord injury AND sexuality 

AND women 

 

Limits: English language, 

publication date 2007-2018 67 67 8 4 

20180222 CINAHL 

spinal cord injury AND sexuality 

AND women 

 

Limits: English language, peer 

reviewed, publication date 2007-

2018 31 31 2 2(4) 

 

20180222 PsycINFO 

spinal cord injury AND sexuality 

AND women 

 

Limits: English language, peer 

reviewed, publication date 2007-

2018 18 18 4 4(3) 

  

                                                

Totalt: 108 108 14 10 



BILAGA C  

 

Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

 

 

Referens Amjadi, M. A., Simbar, M., Hosseini, S. A. & Zayeri, F. (2017). The sexual health needs of 

women with spinal cord injury: A qualitative study. Sex & Disabil, 35, 313–330. 

doi:10.1007/s11195-017-9495-7. 

Land  

Databas 

Iran. 

CINAHL. 

Syfte Syftet med studien var att belysa de sexuella behoven hos kvinnor med ryggmärgsskada. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod. 

Innehållsanalys. 

Urval Inklusionskriterierna för studien var iransk gift kvinna som bor i Tehran, ålder mellan 18–55 år, 

ryggmärgsskada, vara kopplad till the Organization of Welfare or Protection Center of Spinal 

Cord Disables of Iran. Partner till kvinnorna, vårdpersonal så som arbetsterapeuter, 

fysioterapeuter, gynekologer, socialarbetare, ledare på rehabiliteringscentret samt chefen för 

rehabiliteringscentret rekryterades som deltagare. 

Datainsamling Semistrukturerade djupgående intervjuer utfördes med 15 gifta ryggmärgsskadade kvinnor samt 

med åtta deltagare från den andra gruppen rekryterade deltagare varav tre stycken var partner till 

kvinnorna i studien. Innan studien satte igång förklarade en av författarna studiens syfte och 

metod för deltagarna, att deltagandet var frivilligt samt frivilligt att avbryta när som helst under 

studiens gång och att deltagarnas identitet skulle skyddas under hela studien vilket styrker 

konfidentialiteten. Skriftligt samtycke skrevs på av alla deltagare innan studien genomfördes. 

Dataanalys Intervjuerna spelades in på band och transkriberades sedan ordagrant och avlyssnades gånger flera 

av författarna. Detta för att finna kategorier som sedan skapade teman.  Efter att intervjuerna 

analyserats så fick deltagarna möjlighet att läsa igenom delar av intervjuerna för att bekräfta att det 

som stod stämde överens med deras version. Utomstående forskare läste också igenom 

transkriptionen. 

Bortfall Inget bortfall under studien. 

Slutsats Studien visade att många kvinnor kände ett behov och press av att tillfredsställa sin partner trots 

att de själva inte kände sig tillfredsställda på grund av känselnedsättning. Kroppsliga 

begränsningar var också något som påverkade den sexuella hälsan och sexualiteten negativt. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

85% Grad I enligt bedömningsmall av Carlsson & Eiman (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 2 

Referens Beckwith, A. & Yau, M. K. (2013). Sexual recovery: Experiences of women with spinal injury 

reconstructing a positive sexual identity. Sex Disabil, 31, 313–324.  doi:10.1007/s11195-013-

9315-7. 

Land  

Databas 

Australien. 

PsycINFO. 

Syfte Syftet var att belysa kvinnors erfarenhet av att bygga upp sin sexuella identitet efter skadan, och 

identifiera hinder och information de fick i rehabiliteringen.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod. 

Narrativ design.  

Urval Sju stycken kvinnor rekryterades genom den första författarens sociala kontakter, och genom 

snöbollsteknik. Inklusionskriterierna var kvinnor över 18 år, icke medfödd ryggmärgsskada, 

nuvarande stabilt medicinskt tillstånd utan hjärnskada, skulle bo i samhället efter sin rehabilitering 

samt ha förmågan och vara villiga att prata om sina personliga upplevelser.  

Datainsamling Den första författaren, som själv var ryggmärgsskadad, skrev ner sin egen berättelse för att 

identifiera relevanta känslor, värderingar, tolkningar och erfarenheter som sedan blev en del i att 

forma intervjufrågorna. Datainsamlingen skedde genom personliga intervjuer med alla deltagarna. 

För att undvika att författarnas bias skulle påverka deltagarna var det kvinnorna som ledde 

intervjuerna genom att berätta sina upplevelser och författaren hade förberett frågor sedan tidigare 

för att intervjun skulle hålla sig kring ämnet.   

Dataanalys Alla sju intervjuer spelades in och transkriberades av författarna individuellt. Transkriberingarna 

delades först upp i kategorier och sedan i teman. Därefter skickades detta i en PowerPoint-

presentation till deltagarna som fick granska och kommentera innehållet vid eventuella 

missförstånd. Rädsla för att bli avvisad och känna sig otillräckligt var något som upplevdes av 

kvinnorna, även en förändrad kroppsbild och att vara begränsad och identifierad med en rullstol 

upplevdes som negativt. Något som påverkade självkänslan mycket var hur andra människor och 

samhället såg på dem.  

Bortfall Inget bortfall under studien.  

Slutsats Studien fångade kvinnornas upplevelse av sexualitet vid ryggmärgsskada. Alla upplevde 

informationen kring sexualitet av vårdpersonal efter rehabiliteringen som negativ. Rädsla för att 

bli avvisad och känna sig otillräckligt var något som upplevdes av kvinnorna, även en förändrad 

kroppsbild och att vara begränsad och identifierad med en rullstol upplevdes som negativt. Något 

som påverkade självkänslan mycket var hur andra människor och samhället såg på dem. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

92% Grad I enligt bedömningsmall av Carlsson & Eiman (2003). 
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Artikel 3 

Referens Cramp, J., Courtois, F., Connolly, M., Cosby, J. & Ditor, D. (2014). The impact of urinary 

incontinence on sexual function and sexual satisfaction in women with spinal cord injury. Sex 

Disabil, 32, 397-412. doi:10.1007/s11195-014-9354-8. 

Land  

Databas 

Kanada. 

PsycINFO. 

Syfte Syftet med studien var att undersöka erfarenheter av sexualitet hos kvinnor med ryggmärgsskada 

och hur deras sexuella erfarenheter påverkas av urininkontinens. 

Metod:  

Design 

Mixad metod. 

Explorativ sekventiell design. 

Urval Sju stycken kvinnor rekryterades genom Neuromuscular Rehabilitation Laboratory på Brock 

Universitet i Kanada. Inklusionskritererna för studien var att deltagarna skulle vara kvinna, minst 

18 år gamla och ha en ryggmärgsskada samt. Alla deltagarna gav sitt samtycke till att delta i 

studien. 

Datainsamling Datainsamlingen gjordes genom intervju av varje deltagare och spelades in. Frågorna delades in i 

två delar, en kvantitativ del och en kvalitativ del. Den kvalitativa delen som bestod av öppna 

frågor följt av den kvantitativa delen bestod av färdigkonstruerade frågor i en enkät. Alla 

deltagare fick samma frågor. 

Dataanalys Varje intervju transkriberades ordagrant och varje deltagares namn ersattes med ett annat namn 

för att bibehålla konfidentialitet. Därefter analyserades intervjuerna och delades sedan upp i 

meningsenheter för att finna teman, mönster och likheter. Detta implicerades på varje intervju. 

Detta gav 13 teman för sexualitet och 10 teman för urininkontinens relaterat till sexualitet och 

stycken från transkriberingarna sattes ihop med ett matchande tema och summerades i två tabeller. 

Validitet erhölls genom att samla data från flera deltagare samt att resultaten granskades av 

experter inom områdena sexuell funktion efter ryggmärgsskada, ryggmärgsskada och 

rehabilitering och fenomenologisk metodik. 

Bortfall Inget bortfall under studien.  

Slutsats Studien visade att kvinnorna upplevde olika faktorer som påverkats av ryggmärgsskadan relaterat 

till sexualiteten som negativt som till exempel rädsla för att bli avvisad och att inte känna sig 

attraktiv. Blåsinkontinens var något som påverkade sexualiteten negativt och var ett stort problem 

hos samtliga kvinnor. Alla kvinnorna var även besvikna på Hälso- och sjukvårdens brist på 

information gällande sexualitet och sexuella frågor efter skadan. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

92% Grad I enligt bedömningsmall av Carlsson & Eiman (2003). 
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Artikel 4 

Referens Fritz, H. A., Dillaway, H. & Lysack, C. L. (2015). "Don't think paralysis takes away your 

womanhood": sexual intimacy after spinal cord injury. American Journal of Occupational 

Therapy, 69, 1–10.  doi:10.5014/ajot.2015.015040. 

Land  

Databas 

USA. 

PubMed. 

Syfte Syftet var att undersöka kvinnors perspektiv på sexualitet efter ryggmärgsskada. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod. 

Fenomenologisk design. 

Urval Tjugo stycken kvinnor valdes ut som rekryterades genom en tidigare studie som baserades på 

intervjuer. Kvinnorna hade tidigare godkänt att de kunde delta i framtida studier. 

Inklusionskriterierna för studien var kvinnor med ryggmärgsskada, skulle bo i samhället där 

intervjuerna genomfördes, samt skulle vara bekväma och kunna prata om problem kring 

reproduktion.   

Datainsamling Personliga intervjuer skedde i deltagarnas hem. Intervjuerna baserades på frågor kring hälsa och 

fysisk kapacitet, tillgänglighet till läkare, deras erfarenheter av vården eller vårdpersonal, 

huruvida de sökt hjälp för gynekologiska besvär, sexualitet och sexuellt agerande samt 

användning av alternativmedicin. De som utförde intervjuerna hade många års erfarenhet av att 

intervjua personer med funktionshinder, inkluderat ryggmärgsskador och hade fått utbildning i att 

intervjua om sexualitet och gynekologisk hälsa.   

Dataanalys Intervjuerna spelades in och transkriberades av en av de fyra författarna. Transkriberingarna lästes 

av alla författare individuellt för att identifiera huvudmönster och bilda teman. Därefter 

granskades dem systematiskt och kodades av flera kodare. Citat från transkriberingen sattes 

samman med rätt stycke i resultatet. En av kvinnorna som deltog i studien fick ta del av resultatet 

i ett tidigt skede. Diskussionen med kvinnan hjälpte dem att slutföra analysen, en form av member 

checking.   

Bortfall Inget bortfall under studien.  

Slutsats Studien visade att sexualitet var fortsatt viktigt hos kvinnorna efter skadan. Stor del av kvinnorna 

upplevde att informationen kring sexualitet efter skadan från vårdpersonal var bristfällig och att 

de hade önskat mer information. Studien visar även att kvinnorna hade olika definitioner av 

sexualitet.    

Vetenskaplig  

kvalitet 

85% Grad I enligt bedömningsmall av Carlsson & Eiman (2003). 

 

 

 



BILAGA C  

 

Artikel 5 

Referens Kreuter, M., Sjösteen, 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  

Databas 

Sverige, Danmark, Norge, Finland & Island. 

CINAHL. 

Syfte Syftet med studien var att beskriva fysiska, psykiska och sociala aspekter på sexualitet hos 

kvinnor med ryggmärgsskada. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod. 

Tvärsnittsstudie med jämförelsegrupp. 

Urval Deltagarna till studien valdes ut från rehabiliteringscentrum belägna i de nordiska länderna 

Sverige, Danmark, Finland, Norge och Island. Inklusionskriterierna för studien var ålder mellan 

18 och 70 år. Exklusionskriterierna var skada mindre än två år gammal, känd hjärnskada och 

psykisk sjukdom samt svårigheter att förstå några av de nordiska språken. 

Datainsamling En enkät översattes till samtliga språk och skickades ut till samtliga deltagare via brev. 

Konfidentialitet erhölls genom att de erbjöds att vara anonyma i studien. Av samtliga deltagare var 

det olika fördelningar mellan de nordiska länderna där majoriteten var från Sverige. 1000 kvinnor 

valdes slumpmässigt ut till kontrollgruppen och var från Sverige. Av dessa var det 507 stycken 

som svarade på enkäten och deltog i studien. 

Dataanalys χ2 och semi-trend test användes för att jämföra skillnader mellan länderna. För att jämförelser 

mellan grupperna användes Fisher's test. 

Bortfall I fallgruppen exkluderades 52 kvinnor då de inte matchade inklusionskriterierna och av dessa 

svarade 545 stycken där 13 exkluderades då de ej var användbara. I kontrollgruppen nekade 42 

stycken att delta och 15 stycken exkluderades på grund av sjukdom eller utomlandsvistelse. 

Slutsats Studien visade att kvinnor med ryggmärgsskada hade ett aktivt samliv trots skadan men att många 

aspekter både fysiska och psykiska påverkade sexualiteten negativt. Många upplevde dålig 

information angående sexualitet efter skadan. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

85% Grad I enligt bedömningsmall av Carlsson & Eiman (2003). 
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Artikel 6 

Referens Kreuter, M., Siösteen, A. & Biering-Sørensen. (2010) Women's sexual functioning and sex life 

after spinal cord injury. Spinal Cord, 49, 154–160. doi:10.1038/sc.2010.51.   

Land  

Databas 

Sverige, Danmark, Norge, Finland & Island. 

PubMed. 

Syfte Syftet med studien var att beskriva kvinnors erfarenheter av sexuell funktion och sexliv efter 

ryggmärgsskada. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod. 

Prospektiv tvärsnittsstudie. 

Urval Deltagarna till studien valdes ut genom en ryggmärgsklinik belägna i de nordiska länderna 

Sverige, Danmark, Finland, Norge och Island. Inklusionskriterirena för studien var åldern 18-70 

år samt att de haft samlag efter ryggmärgsskadan. Exklusionskriterierna för studien var personer 

med hjärnskador eller psykisk sjukdom, skada som skett för mindre än två år sedan och kvinnor 

som inte kunde förstå några av de nordiska språken. 

Datainsamling Ett frågeformulär skickades ut till samtliga deltagare. De garanterades fullständig konfidentialitet 

och erbjöds möjlighet att lämna in frågeformulären anonymt. 

Dataanalys Spinal Cord Injury Women Questionnaire (SCIWQ) är en färdigkonstruerad enkät som tidigare är 

testad och användes för att mäta graden av sexualitet. Tio öppna frågor analyserades enligt 

SCIWQ i studien. 

Bortfall Studien hade ett bortfall på 39 % där vissa inte var kvalificerade för studien eller svarade på 

enkäterna. 

Slutsats I denna studie kom de fram till att sexualiteten fortfarande är viktig för ryggmärgsskadade kvinnor 

och de fortsatte att vara sexuellt aktiva efter skadan. Det var fortfarande en viktig del i deras liv 

trots de begränsningar många kvinnor upplevde gällande deras sexualitet. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

74% Grad II enligt bedömningsmall av Carlsson & Eiman (2003). 

 

 

 



BILAGA C  

 

Artikel 7 

Referens Leibowitz, R. Q. & Stanton, L. A. (2007). Sexuality after spinal cord injury: A conceptual model 

based on women's narratives. Rehabilitation Psychology, 52, 44–55.  doi:10.1037/0090-

5550.52.1.44. 

Land  

Databas 

USA. 

CINAHL. 

Syfte Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelse av sin sexualitet efter traumatisk eller 

plötsligt uppkommen ryggmärgsskada.   

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod. 

Narrativ design.  

Urval Kvinnor som var eller varit skrivna på fyra olika rehabiliteringskliniker i mellanvästra USA 

kontaktades via mail. Inklusionskriterierna för studien var traumatisk eller plötslig 

ryggmärgsskada som inträffat mellan tre månader och tio år vid tidpunkten för rekryteringen, 

ingen kognitiv funktionsnedsättning samt 18 år och äldre.   

Datainsamling Datainsamling skedde genom 21 stycken strukturerade intervjuer. Sju stycken personliga, 14 

stycken via telefon och tre stycken skriftligt. Intervjuerna som gjordes personligt eller via telefon 

spelades in på band.   

Dataanalys De bandinspelade intervjuerna analyserades. Intervjuerna jämfördes med varandra av författarna 

som fann likheter och skillnader som tillslut sammanslöt kvinnornas berättelser. Nyckelord 

identifierades som representerade intervjuernas huvudkategorier. Även tre utomstående personer 

läste transkriberingarna och föreslog kategorier. Två member checking användes där deltagarna 

fick läsa sin personliga transkribering och tilläts komma med ändringar och tankar.   

Bortfall Av 63 kvinnor var det 27 stycken som var intresserade av studien och sex stycken ville ej delta. 

Fem stycken försvann under studien på grund av dödsfall, telefonen var avstängd, var inlagd på 

sjukhus eller svarade inte inom tidsramen.   

Slutsats Studien visade att kvinnorna hade olika aspekter och definitioner av ordet sexualitet och dess 

betydelse för dem efter skadan. Ryggmärgsskadan tycktes även få en ny betydelse för vissa på 

grund av funktionsnedsättningen. Kvinnorna fick ett nytt synsätt på sexualitet efter skadan, vissa 

positivt och vissa negativt.   

Vetenskaplig  

kvalitet 

94% Grad I enligt bedömningsmall av Carlsson & Eiman (2003). 
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Referens Maasoumi, R., Zarei, F., Merghati-Khoei, E., Lawson, T. & Emami-Razavi, S. H. (2017). 

Development of a sexual needs rehabilitation framework in women post-spinal cord injury: a 

study from Iran. Archives of Physical Medicine and rehabilitation, 99, 548–554. 

doi:10.1016/j.apmr.2017.08.477. 

Land  

Databas 

Iran. 

PubMed. 

Syfte Syftet med studien var att utveckla ett rehabiliteringsramverk utifrån ryggmärgsskadade kvinnors 

erfarenheter för att kunna bemöta sexuella behov efter ryggmärgsskada. 

Metod:  

Design 

Mixad metod. 

Förklarande sekventiell design. 

Urval Urvalet rekryterades från "The Brain and Spinal Inury Research Center" och kontaktades först via 

telefon. De som kvalificerade sig till studien och accepterade sitt samtycke valdes ut att delta. 205 

kontaktades först. Av dessa kvalificerade sig enbart 44 stycken och av dessa valde 31 stycken att 

delta. 24 av dessa 31 kvinnor valde att delta vidare i den kvalitativa delen. Inklusionskriterierna 

för studien var 18 år eller äldre, sexuellt aktiva, bröst- eller ländryggsbelägen skada, minst ett år 

sedan skadan skett samt inga medicinska sjukdomar som påverkade deras hälsa. 

Datainsamling Alla 31 kvinnor svarade på den kvantitativa delen genom färdiga enkäter (SQOL-F och FSFI) över 

telefon. Därefter intervjuades de 24 deltagarna som kvalificerade sig och ville delta till den 

kvalitativa delen genom telefonintervju som bestod av öppna frågor. 

Dataanalys Intervjuerna spelades in via bandspelare och transkriberades därefter. Braun och Clarke's tematisk 

analysmetod användes till granskning av kvalitativa data. 

Bortfall I den kvantitativa delen var det 161 stycken kvinnor som inte deltog och i den kvalitativa delen 

var det 13 stycken kvinnor som inte deltog. 

Slutsats Alla deltagare upplevde att ryggmärgsskadan hade påverkat deras sexuella relationer. De beskrev 

olika fysiska hinder som de kopplade till sämre sexualitet. Kvinnorna beskrev att under 

rehabiliteringen var det mest fokus på det fysiska och att sexualitet var betydligt mindre 

uppmärksammat. Genom den kvantitativa och kvalitativa studien kunde författarna skapa ett 

ramverk utifrån dessa tre kategorier: huvudbehov, behovsområde och behov hos kvinnor efter 

ryggmärgsskada för att förebygga sexuell hälsa i rehabiliteringsprocessen. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

85% Grad I enligt bedömningsmall av Carlsson & Eiman (2003). 
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Referens Othman, S. A. & Engkasan, J. P. (2011). Sexual dysfunction following spinal cord injury: The 

experiences of Malaysian women. Sex Disabil, 29, 329–337. doi:10.1007/s11195-011-9207-7. 

Land  

Databas 

Malaysia. 

PsycINFO. 

Syfte Syftet med studien var att analysera erfarna förändringar av sexualiteten och den sexuella 

funktionen hos kvinnor efter ryggmärgsskada. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod. 

Icke experimentell tvärsnittsstudie med jämförelsegrupp. 

Urval Trettiotre kvinnor rekryterades från en rehabiliteringsklinik för ryggmärgsskadade i Malaysia till 

att delta i fallgruppen. Inklusionskriterierna var över 18 år, ryggmärgsskada av traumatisk typ, bo i 

samhället där studien genomfördes och var klar med sin rehabiliteringsprocess. 

Exklusionskriterierna var känd psykisk sjukdom eller att kvinnan skulle återfått sin 

kroppsfunktion. 34 kvinnor rekryterades från en primärvårdsklinik till en kontrollgrupp för att 

jämföra dem emellan. Exklusionskriterierna för denna grupp var att de inte skulle lida av någon 

kronisk eller allvarlig fysisk eller psykisk sjukdom. 

Datainsamling Individuella intervjuer som baserades på en enkät. Intervjuerna utfördes av en kvinnlig läkare som 

jobbade på rehabiliteringskliniken. Frågorna i enkäten var i två delar, sociodemografiska frågor 

samt en del med frågor kring sexuell aktivitet och förändringar i den sexuella funktionen som 

baserades på den färdigkonstruerade enkäten MVFSFI (Malay Version of the Female Sexual 

Functional Index) som dessutom blivit validerad för att passa malaysiska kvinnor då de anses ha 

en konservativ syn på sexualitet. 

Dataanalys Beskrivande statistik användes för att summera de sociodemografiska frågorna. För att jämföra de 

sociodemografiska svaren och svaren från enkäten (MVFSFI) mellan grupperna användes chi-

square-test och Fisher's test. 

Bortfall Inget bortfall angivet under studien. 

Slutsats Studien visade att en del kvinnor fortsatte att vara sexuellt aktiva efter skadan dock skiljde det sig 

i frekvens och lust där det var lägre i fallgruppen än kontrollgruppen.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

91% Grad I enligt bedömningsmall av Carlsson & Eiman (2003). 
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Artikel 10 

Referens Parker, M. G.  & Yau, M. K. (2011). Sexuality, identity and women with spinal cord injury. Sex 

Disabil, 30, 15–22. doi:10.1007/s11195-011-9222-8.  

Land  

Databas 

Australien. 

PsycINFO. 

Syfte Syftet var att undersöka erfarenheter och upplevelser av sexualitet hos ryggmärgsskadade kvinnor.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod. 

Fenomenologisk design. 

Urval Fyra kvinnor rekryterades via snöbollsteknik. Inklusionskritererna för studien var att deltagarna 

skulle vara kvinnor, kunna uttrycka sig verbalt, ha givit sitt samtycke, ha fått sin skada vid 13 års 

ålder eller senare, vara mellan 18 till 65 år gammal vid intervjutillfället samt minst två år sedan 

skadan inträffade.  

Datainsamling Datainsamling skedde via semistrukturerade intervjuer där frågorna var baserade på resultat från 

en litteraturöversikt samt erfarenheter av den ena författaren.  

Dataanalys Intervjuerna spelades in via digitala instrument och transkriberades för att kunna göra en 

innehållsanalys. Genom summering och gruppering av data identifierades teman som sedan ledde 

till primära huvudteman. Författarna hade kontinuerlig dialog som säkerhet för att inte deras 

tolkning av data skulle påverkas av deras bias, förförståelse.  

Bortfall Inget bortfall under studien.  

Slutsats Studien visade att samtliga kvinnor identifierade sig som en sexuell varelse med sexuella behov, 

trots ryggmärgsskada. Studien visade på kvinnors upplevelse av sin sexualitet och kroppsbild efter 

ryggmärgsskada. Deras erfarenhet av Hälso- och sjukvårdspersonal var att det fanns en bristande 

kunskap vilket upplevdes som negativt. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

95% Grad I enligt bedömningsmall av Carlsson & Eiman (2003). 
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