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Sammanfattning 

Sexualiteten är en grundläggande del av att vara människa och sexuell hälsa är en 

viktig del i holistiskt vårdande. Fler kvinnor än män lider av sexuell dysfunktion. 

Trots detta adresserar sjuksköterskor sällan kvinnors sexuella hälsa. Syftet med 

studien var att belysa kvinnors upplevelser av sexuell dysfunktion. För att svara på 

syftet genomfördes en allmän litteraturstudie. En systematisk litteratursökning 

resulterade i 14 resultatartiklar som granskades kritiskt. I databearbetningen framkom 

tre kategorier: Oförmåga att leva upp till sociala förväntningar, Dysfunktionens 

påverkan på hälsan och Behov av stöd. Resultatet visade att kvinnor med sexuell 

dysfunktion upplevde sociala förväntningar som med sexuell dysfunktion blev 

omöjliga att leva upp till. Kvinnorna uttryckte att dysfunktionen påverkade hälsan och 

det framkom även ett behov av stöd från såväl partnern som sjukvården. Sjukvårdens 

bekräftelse av dysfunktionen beskrevs kunna minska de upplevda förväntningarna. 

Att omdefiniera sexualiteten kunde verka stödjande för att hitta nya vägar till sexuell 

hälsa. Sjukvården beskrevs vara den mest pålitliga informationskällan och kvinnor 

uttryckte ett stort förtroende för sjuksköterskeprofessionen. Utifrån resultaten i denna 

studie bedöms sjuksköterskor ha stora möjligheter att stödja kvinnor till sexuell hälsa. 

Sjuksköterskor behöver rutinmässigt lyfta frågan om sexualiteten. Sexuell hälsa 

behöver även vara ett viktigt inslag i sjuksköterskeutbildningen så att sexualitet blir 

lika självklart att adressera som t.ex. tobaksvanor och sömn.   
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Abstract 

Sexuality is a fundamental part of being human and sexual health is an important part 

of holistic care. More women than men suffer from sexual dysfunction. Nevertheless, 

nurses rarely address women's sexual health. The purpose of the study was to 

highlight women's experiences of sexual dysfunction. In response to the purpose, a 

general literature study was conducted. A systematic literature search resulted in 14 

results critically reviewed. Data processing revealed three categories: Inability to live 

up to social expectations, The impact of dysfunction on health and The need for 

support. The result showed that women with sexual dysfunction experienced social 

expectations that with sexual dysfunction became impossible to live up to. The 

women expressed that dysfunction affected health and there was also a need for 

support from both the partner and the healthcare sector. The healthcare confirmation 

of dysfunction was described to reduce the perceived expectations. Redefining 

sexuality could be supportive in finding new ways of sexual health. Healthcare is 

considered to be the most reliable source of information and women experience a high 

level of confidence in the nursing profession. Based on the results of this study, 

nurses are expected to have great opportunities to support women for sexual health. 

Nurses need to routinely raise the issue of sexuality. Sexual health also needs to be an 

important part of nursing education so that sexuality becomes as obvious as 

addressing, for example, tobacco habits and sleep. 
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Inledning 

International Council of Nurses (2012) beskriver sjuksköterskans huvudsakliga 

ansvarsområden som att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra 

lidande. Sexualiteten och sexuell hälsa är en väsentlig del av hälsoupplevelsen (World 

Health Organization, 2010). Enligt World Health Organization (2006) definieras 

sexuell hälsa som:  

…a state of physical, emotional, mental and social well-being in relation to 

sexuality; it is not merely the absence of disease, dysfunction or infirmity. 

Sexual health requires a positive and respectful approach to sexuality and 

sexual relationships, as well as the possibility of having pleasurable and safe 

sexual experiences, free of coercion, discrimination and violence. For sexual 

health to be attained and maintained, the sexual rights of all persons must be 

respected, protected and fulfilled (World Health Organization, 2006). 

Sexualitet är en grundläggande aspekt av att vara människa och innefattar inte bara 

erotik och reproduktion utan även könsroll, könstillhörighet, sexuell läggning, 

njutning och intimitet (World Health Organization, 2006). Sexualiteten finns i 

människans fantasier och tankar, i tron, värderingar, beteenden, roller och i relationer 

men erfars inte på samma sätt för alla människor. Biologiska, psykologiska, sociala, 

ekonomiska, politiska, kulturella, historiska, religiösa och spirituella faktorer är 

samtliga delar av människans liv som påverkar sexualiteten. En tidigare 

litteraturstudie visade att sexualiteten är en självklar del i ett holistiskt vårdande, men 

trots sexualitetens betydelse har sjuksköterskor försummat ämnet. Studien visade 

även ett behov av mer information om sexuell hälsa hos hälften av patienterna, vilket 

inte tillgodosågs av sjuksköterskor. Bristande kunskap och erfarenhet om ämnet 

uppgavs vara orsaker till att patienters sexuella hälsa inte adresserades (East & 

Hutchinson, 2013). Williams, Hauck och Bosco’s (2017) studie visade att 

sjuksköterskor på grund av okunskap kring ämnet hade förutfattade meningar om att 

patienter upplever ämnet sexualitet som allt för privat och känsligt för att diskuteras 

med sjukvårdspersonal. Det har förekommit otydlighet i sjuksköterskans 

ansvarsområde som har skapat förvirring om vilken profession som har ansvar för 

patienters sexuella hälsa. Detta har resulterat i att sjuksköterskor förlitat sig på att 

andra professioner tar ansvaret för detta område (Williams, Hauck & Bosco, 2017). 

Den senaste svenska nationella undersökningen om invånarnas sexualvanor gjordes 

1996 (Lewin, Fugl-Meyer, Helmius, Laos & Månsson, 1998). Här framkom att nästan 

varannan kvinna har en eller flera nedsatta sexuella förmågor, 80–85% av kvinnorna 

med nedsatt sexuell förmåga upplevde att sexlivet inte var helt tillfredställande. År 

2007 framlades en motion till Sveriges riksdag om att en ny sexualvaneundersökning 

fordras relaterat till samhällsutveckling, men denna motion fick avslag (Motion 

2007/08:So588). Först år 2017 fick Folkhälsomyndigheten uppdraget av regeringen 

att genomföra en ny undersökning om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, 
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vars resultat kommer presenteras under 2019 (Folkhälsomyndigheten, 2017). 

Avsaknad av aktuella studier om invånarnas sexuella hälsa visar på kunskapsluckor 

inom ämnet.  

Bakgrund  

Katie Eriksson förklarar i sin omvårdnadsteori att varje samhälle och kultur har egna 

normer för när en individ anses vara frisk eller sjuk (Eriksson, 1989). Normerna 

kommer till uttryck som attityder till sjukrollen, ekonomiska sanktioner och 

lagstiftning. Samhällsnormer om vad hälsa är påverkar även individens syn på hälsa. I 

en vårdkontext avgör vårdaren utifrån vårdkontextens normer om en individ är sjuk 

eller inte genom objektiva undersökningar, en egen bedömning av situationen samt 

individens eget uttalande. Både samhälle och vårdkontext har dock svårt att lita på 

individens egna utsagor och vill ha konkreta mätvärden för att bedöma hälsan. 

Oberoende av samhällets normativa syn på vad som kännetecknar hälsa och ohälsa 

har individen en egen upplevelse som inte behöver överensstämma med samhällets 

normer.  

Definitionen av hälsa är enligt Eriksson (1989) ett tillstånd av sundhet, friskhet och en 

känsla av välbefinnande och inte bara frånvaro av sjukdom. Sundhet och friskhet är 

den objektiva delen av hälsa som går att mäta där sundhet är den fysiska aspekten och 

friskhet den psykiska. När den objektiva hälsan saknas ses det som dysfunktion, alltså 

en avvikelse från det som anses vara normalt. Välbefinnande är en subjektiv 

upplevelse av välbehag med illabefinnande som sin motsats. Att ha både verklig och 

upplevd hälsa innebär att varken visa tecken på dysfunktion eller uppleva 

illabefinnande. När både dysfunktion och upplevt illabefinnande förekommer har 

individen både verklig och upplevd ohälsa. En individ kan trots frånvaro av objektiva 

tecken på dysfunktion uppleva illabefinnande och ohälsa. Frånvaron av dysfunktion 

gör inte individens upplevda ohälsa mindre reell. Trots objektiva tecken på 

dysfunktion kan en individ uppleva välbehag och därmed anse sig själv ha hälsa. En 

enskild dysfunktionell del av individen behöver inte påverka helhetsupplevelsen av 

hälsa.  

Att uppleva hälsa är oumbärligt för att se sig själv som en hel människa (Eriksson, 

1989). Den egna uppfattningen om vad hälsa är styr vad individen strävar efter. För 

att vården ska kunna stödja individen till att uppnå hälsa behövs kunskap om 

individens subjektiva uppfattningar om vad hälsa är. Det uppstår problem när 

samhällets normer styr individens uppfattning om hälsa till den grad att hen slutar 

reflektera över den egna synen på vad hälsa är. I ett samhälle med en bestämd syn på 

hälsa finns en längtan efter normfrihet där varje enskild individ får möjlighet att 

sträva efter vad hen innerst inne anser vara hälsa. En humanistisk vård som 

respekterar människans värde förutsätter att hänsyn tas till varje enskild individs 

definition av hälsa.  
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Kvinnlighet 

Historien har kommit att påverka samhällets och kvinnors föreställning om vad som 

är kvinnligt. Johannisson (1994) berättar om synen på den kvinnliga sexualiteten 

under 1800-talet, vilken ansågs vara en mental sjukdom som skulle botas på 

institution. Kvinnans lust var hotfull, snärjande, förödande, primitiv och skulle tämjas. 

Inom medicinsk forskning ansågs den sanna, friska kvinnan vara asexuell. Bilden av 

den dygdiga, blygsamma kvinnan som tog ansvar för mannens sexualitet genom att 

inte fresta eller uppmuntra honom växte fram, en bild som levt kvar i generationer. 

Denna sociala konstruktion av den kvinnliga sexualiteten kom för kvinnorna att 

innebära ett berövande av sexualiteten och förlust av det kvinnliga könets makt. Att 

som kvinna känna åtrå och ha sexuella tankar blev förknippat med skam då den 

sexuella kvinnan porträtterades som den smutsiga och smittsamma horan. Trots denna 

kvinnobild förväntades hon tillfredsställa mannen för att annars riskera att förlora 

hans kärlek. Dåtidens kvinnorörelse var därför starka motståndare till preventivmedel 

då risken att bli gravid var kvinnans enda räddning från att reduceras till ett sexual- 

och njutningsobjekt för mannen. Först i början på 1900-talet när Riksförbundet för 

sexuell upplysning (RFSU) bildades började den kvinnliga sexualiteten synliggöras 

(Johannisson, 1994). 

Sexuell dysfunktion 

För kvinnor kan sexuell dysfunktion innebära nedsatt lust och upphetsning, 

lubrikationsstörning, orgasmproblem, otillfredsställelse och smärtproblematik (Ishak, 

Low & Othman, 2010). Sexuell dysfunktion kan orsakas av flertalet sjukdomar och 

tillstånd, som till exempel cancer (Zeng, Li, Li & Loke, 2012), överaktiv blåsa 

(Coyne et al., 2007), diabetes (Celik, Golbası, Kelleci & Satman, 2014), depression 

(Sreelakshmy, Velayudhan, Kuriakose & Nair, 2017) eller som följd av en 

läkemedelsbehandling (Xia et al., 2013).  

NANDA International (NANDA-I) är en ideell organisation bestående av 

professionella omvårdnadsforskare som enats om omvårdnadsdiagnoser för att stödja 

sjuksköterskors evidensbaserade arbete (Herdman & Kamitsuru, 2015). NANDA-I 

definierar omvårdnadsdiagnosen sexuell dysfunktion som ett tillstånd där en individ 

upplever en förändring i sin lust, upphetsning och/eller orgasm som hen inte är 

tillfreds med. Sexuell dysfunktion kan orsakas av förändring av kroppens funktion 

eller struktur, till exempel vid graviditet, sjukdom, trauma eller strålning. Etiologin 

kan även vara psykosocialt övergrepp i en relation präglad av manipulation, avsaknad 

av närstående, fysiskt, psykiskt eller sexuellt övergrepp. Kunskapsbrist kan också 

orsaka brister i den sexuella funktionen (Herdman & Kamitsuru, 2015). 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) är ett diagnostiskt 

instrument för att diagnostisera psykiatriska diagnoser och psykiska avvikelser, 

däribland kvinnlig sexuell dysfunktion (Ishak & Tobia, 2013). Inom svensk sjukvård 

används International Statistical Classification of Diseases and Related Health 
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Problems-10-SE (ICD-10-SE) med komplement av DSM-IV för att diagnostisera 

sexuell dysfunktion (Socialstyrelsen, u.å.). Det finns dock en nyare uppdatering av 

DSM, DSM-V. Diagnosen kvinnlig sexuell dysfunktion delas enligt DSM-V upp i tre 

olika störningar: störning i sexuellt intresse/upphetsning, orgasmisk störning och 

genital-bäckenvärk/penetrationsstörning (Ishak & Tobia, 2013). Det finns sex kriterier 

för diagnosen nedsatt sexuellt intresse/upphetsningsstörning, och för diagnos måste 

tre av dessa vara uppfyllda. Kriterierna är följande: frånvaro av eller nedsatt sexuell 

lust, frånvaro av eller minskning av erotiska tankar eller fantasier, frånvaro av eller 

nedsatt eget initiativtagande eller undvikande av partners initiativ till sex, nedsatt eller 

frånvaro av upphetsning och tillfredsställelse, nedsatt eller frånvaro av sexuella 

signaler, samt nedsatt eller frånvaro av genital- eller ickegenital känsel vid sexuell 

aktivitet. För diagnostik av orgasmisk störning ska individen uppleva en eller båda av 

kriterierna frånvaro, sällan förekommande eller fördröjning av orgasm och/eller 

nedsatt intensitet av orgasm 75 % -100 % av tiden. Genital-bäckenvärk/ 

penetrationsstörning diagnostiseras genom att minst ett av följande tillstånd 

återkommer regelbundet vid penetration eller försök till penetration: svårighet med 

genomförande, smärta i blygden och/eller bäcken, rädsla eller ångest för smärta eller 

sammandragning av bäckenbottenmusklerna (Ishak & Tobia, 2013). 

Sexuell dysfunktion innebär för kvinnor ett sämre välmående och fler kvinnor än män 

upplever problem med sexlivet (Santosa et al., 2011). Bellamy, Gott & Hinchliff 

(2013) visar att kvinnlig lust kan härröra från längtan till emotionell närhet, känslan 

av att vara behövd och från erfarandet av ett psykiskt välmående. Kvinnors lust 

påverkas alltså inte endast av sexuell spänning, utan även av miljön (Chen, et al., 

2013). Zeng et al. (2012) beskriver sexualiteten som en viktig del av livet hos kvinnor 

med gynekologisk cancer. Trots detta har majoriteten av kvinnorna aldrig samlag. 

Orsaken är inte avsaknad av partner, utan okunskap. Kvinnornas största rädsla är att 

samlag ska försämra effekten av sjukdomsbehandlingen och orsaka recidivcancer. 

Även partnern är rädd att ådra sig cancer via samlag.  Rasmusson och Thomé (2008) 

beskriver att internet verkar som informationskälla för patienter när det finns 

kunskapsluckor men detta anses inte vara lika pålitlig som information från 

vårdpersonal (Rasmusson & Thomé, 2008).  

Problemformulering 

Sexualitet är en grundläggande del av att vara människa. Då sexuell dysfunktion kan 

orsakas av både relationsproblem och fysiska orsaker kan det inte uteslutas att 

kvinnor som sjuksköterskor möter i vården är drabbade. Kvinnor har ett 

informationsbehov kring sexuell hälsa som inte verkar tillgodoses av sjuksköterskor. 

Förutfattade meningar om att kvinnor anser att ämnet är för tabubelagt kan hindra 

sjuksköterskor att adressera sexuell hälsa. Kunskap om kvinnors upplevelser av att 

leva med sexuell dysfunktion kan bidra till att hjälpa sjuksköterskan att frångå sina 

förutfattade meningar och våga diskutera sexuell hälsa.  
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Syfte 

Syftet var att belysa kvinnors upplevelser av sexuell dysfunktion. 

Metod 

Metoden som användes var en allmän litteraturstudie enligt Forsberg och Wengström 

(2015). Katie Erikssons omvårdnadsteori användes induktivt för att få en djupare 

förståelse av resultatet ur ett omvårdnadsperspektiv. 

Datainsamling 

En inledande informationssökning gjordes för att avgränsa problemområdet 

(Karlsson, 2012). Denna sökning gjordes i databaserna Cumulated Index to Nursing 

and Allied Health Literature (CINAHL) och PsycINFO. Enligt Friberg (2017) ska den 

inledande informationssökningen ge information om forskningsämnet är möjligt att 

studera med litteratur, vilken kunskap som finns samt vilken kunskap som verkar 

saknas. Den inledande sökningen som gjordes visade att tillräcklig med artiklar fanns 

inom ämnesområdet. Ett tydligt syfte utformades och utifrån syftet valdes sökorden: 

sexuell dysfunktion, upplevelse och kvinna. Dessa översattes till engelska: sexual 

dysfunction, experience och female (Tabell 1: Bilaga A). CINAHL, PsycINFO, 

PubMed och Academic Search Elite valdes som databaser för den slutgiltiga 

sökningen. Dessa databaser innehåller artiklar inom omvårdnadsforskning (Östlundh, 

2017; Forsberg & Wengström, 2015). PsycINFO inriktas främst på den mentala 

hälsan (Forsberg & Wengström, 2015).  

Ämnesord för sexual dysfunction användes i samtliga databaser för att garantera att 

artiklarna verkligen handlade om det valda ämnet (Karlsson, 2012). Anpassning av 

ämnesord gjordes efter databasernas uppbyggnad. Enligt Karlsson (2012) används 

den booleska operatorn AND för att begränsa en sökning och göra den mer specifik 

för ämnet. Ämnesorden kombinerades därför med den booleska operatorn AND och 

fritextsökordet experience för att endast inkludera artiklar innehållande både sexuell 

dysfunktion och upplevelser. Enligt Karlsson (2012) kan trunkering användas på 

sökord för att få med de olika böjningarna på ordet. Därför valdes trunkering på ordet 

experience. Till sökorden valdes begränsningar utifrån följande inklusionskriterier: 

Perspektiv utifrån kvinnor med sexuell dysfunktion, publiceringsår mellan 2013 och 

2018, artiklarna skulle vara peer reviewed, skrivna på engelska och forskningen skulle 

vara utförd på människor (Tabell 2, Bilaga B). Artiklar där både kvinnors och mäns 

upplevelser synliggjordes och där kvinnornas upplevelser inte kunde urskiljas 

exkluderades. Även de artiklar som inte var godkända av en etisk kommitté 

exkluderades. Detta är i enlighet med Forsberg och Wengström (2015) som menar att 

endast de artiklar som är godkända av en kommitté eller där en tydlig reflektion av 

etiska aspekter finns bör inkluderas i en litteraturstudie. 
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Den vetenskapliga kvaliteten på artiklarna bedömdes utifrån Carlsson och Eimans 

(2003) granskningsmall där graderingen sker i tre steg: Grad I (hög vetenskaplig 

kvalitet), Grad II samt Grad III (låg vetenskaplig kvalitet).  För att säkerställa en god 

vetenskaplig kvalitet valdes endast artiklar av Grad I till resultatet. Kvantitativa 

artiklar och artiklar med mixad metod bedömdes inte belysa upplevelser i tillräckligt 

stor utsträckning och valdes därför bort.  

Sökning i CINAHL 

Databasen CINAHL hade ett specifikt ämnesord för Female Sexual Dysfunction. 

Detta ämnesord innefattade endast organiska eller fysiologiska orsaker till sexuell 

dysfunktion men eftersom sökningar även gjordes i PsycINFO antogs den 

psykologiska aspekten också bli inkluderad i litteraturstudien. Ämnesordet 

kombinerades med booleska operatorn AND och sökordet experience*. För att 

sökningen skulle motsvara inklusionskriterierna användes följande begränsningar: 

Published Date: 2013–2018, Human, Peer Reviewed och Language: English. 

Sökningen resulterade 37 artiklar där samtliga titlar lästes. De artiklar vars titlar inte 

motsvarade litteraturstudiens syfte exkluderades. Detta medförde att 23 artiklars 

abstract lästes. Av dessa var sex artiklar relevanta för syftet och gick vidare för 

granskning. Utav de granskade artiklarna bedömdes två vara av hög vetenskaplig 

kvalitet och var således adekvata till resultatet. 

Sökning i PsycINFO 

PsycINFO hade ett specifikt ämnesord för Female Sexual Dysfunction. Ämnesordet 

kombinerades med booleska operatorn AND och sökordet experience*. För att 

sökningen skulle matcha inklusionskriterierna användes följande begränsningar: 

Published Date: 2013–2018, Population: Human, Peer Reviewed och Language: 

English. Sökningen resulterade i 38 artiklar där samtliga titlar lästes. De artiklar vars 

titlar inte motsvarade litteraturstudiens syfte exkluderades. Detta medförde att 21 

abstract lästes och utifrån dessa var sex artiklar relevanta för syftet och gick därför 

vidare till granskning. Utav de granskade artiklarna bedömdes endast en vara av hög 

vetenskaplig kvalitet och vara lämplig till resultatet. 

Sökning i PubMed 

Ämnesorden som användes i PubMed var Sexual Dysfunction, Physiological och 

Sexual Dysfunctions, Psychological. Dessa två kombinerades för att belysa både 

fysiologiska och psykologiska aspekter av den sexuella dysfunktionen. Ämnesorden 

kombinerades med booleska operatorn AND och sökordet experience*. För att 

sökningen skulle matcha inklusionskriterierna användes följande begränsningar: 

Published Date: 2013–2018, Humans och English. Eftersom ämnesordet inte var 

specifikt för kvinnor användes även female som begränsning. I databasens sökverktyg 

saknades peer reviewed som begränsning så artiklar som inte var peer rewieved 

sorterades bort manuellt. Sökningen resulterade 147 artiklar där samtliga titlar lästes. 
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För de artiklar vars titel inte motsvarade litteraturstudiens syfte avbröts läsningen 

redan efter titeln. Detta utmynnade i att 53 abstract lästes och utifrån dessa framkom 

nio relevanta artiklar varav två var dubbletter från sökningen i CINAHL. Efter denna 

genomgång gick sju artiklar vidare för granskning. Artikelgranskningen resulterade i 

fyra artiklar av hög vetenskaplig kvalitet som därmed var lämpliga att ingå i 

resultatet.  

Sökning i Academic Search Elite 

I Academic Search Elite valdes ämnesordet Sexual dysfunction, vilket kombinerades 

med booleska operatorn AND och sökordet experience*. För att sökningen skulle 

överensstämma med inklusionskriterierna valdes följande begränsningar: Published 

Date: 2013–2018, Scholarly (Peer Reviewed) Journals och Language: English. 

Ämnesordet var inte specifikt för kvinnor och databasens sökverktyg saknade female 

som begränsning så istället kombinerades ämnesordet med den booleska operatorn 

AND och fritextsökorden Female och Women. Den booleska operatorn OR används 

för att söka på något av eller flera sökord (Forsberg & Wengström, 2015). Sökorden 

Female och Women kombinerades därför med den booleska operatorn OR. Sökningen 

resulterade i 197 artiklar där samtliga titlar lästes. För de artiklar vars titel inte 

motsvarade litteraturstudiens syfte avbröts läsningen redan efter titeln. Detta 

medförde att 71 abstract lästes och utifrån dessa framkom 17 relevanta artiklar varav 

tre var dubbletter från sökningen i CINAHL. Genomgången utmynnade i att 14 

artiklar gick vidare för granskning. Granskningen resulterade i sju resultatartiklar och 

alla var av hög vetenskaplig kvalitet. 

Databearbetning 

Som analysmetod användes innehållsanalys i enlighet med Forsberg och Wengström 

(2015). Innehållsanalys är lämplig vid beskrivning av fenomen, vilket stämmer 

överens med litteraturstudiens syfte. Som ett första steg i analysprocessen lästes alla 

14 resultatartiklar individuellt ett flertal gånger för att få förståelse för resultatet. 

Meningsbärande enheter som svarade mot syftet extraherades ur texten. De 

meningsbärande enheterna skrevs på svenska efter att ha tolkat engelsk text. Därefter 

jämfördes och diskuterades meningsenheterna, när konsensus nåtts fördes 

meningsenheterna in i artikelöversikten (Tabell 3, Bilaga C). Kontinuerligt under 

analysprocessen jämfördes meningsenheterna med artiklarnas resultat för att 

säkerställa att tolkningen var i överensstämmelsemed texten. Efter gemensam 

diskussion av de meningsbärande enheterna kondenserades, kodades och ordnades de 

i kategorier och subkategorier (Tabell 4). 

Forskningsetiska övervägande 

Enligt Kjellström (2012) finns fyra etiska principer som bör följas när forskning 

utförs på människor: autonomiprincipen, göra-gott-principen, icke-skada-principen 

samt rättviseprincipen. Dessa kan ses som vägledande handlingar. Autonomiprincipen 
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syftar till att alla människor har rätt att bestämma över sina egna liv, och har rätt att 

tacka nej till deltagande i forskningen. Göra-gott-principen och icke-skada-principen 

innebär att forskningen inte på något sätt får skada deltagarna och att nyttan med 

forskningen måste vara större än risken. Rättviseprincipen förklarar att alla ska 

behandlas lika, svaga människor och utsatta grupper får inte utnyttjas (Kjellström, 

2012). I Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) fastslås att en persons integritet alltid 

ska bevaras genom att hindra spridning av känsliga personuppgifter, vilket innebär 

information om personens ras, etniska ursprung, politiska åsikter, religiösa eller 

filosofiska övertygelse eller information om hälsa eller sexualliv. Känsliga 

personuppgifter får endast delas om personen uttryckligen gett sitt samtycke. Inom 

forskning får personuppgifter behandlas om forskningen följer lagen om etikprövning 

av forskning som avser människor eller om forskningen är godkänd av en etisk 

kommitté, vilket är likvärdigt med att lagen har följts. Forsberg och Wengström 

(2015) beskriver att i en litteraturstudie ska resultatartiklar antingen vara godkända av 

en etisk kommitté eller innehålla en tydlig beskrivning av etiska överväganden. I linje 

med detta är resultatartiklarna i föreliggande litteraturstudie godkända av en etisk 

kommitté.  

En studie ska formas kring en väsentlig fråga och det ska framgå för vem forskningen 

gör nytta och hur Vid val av ämne och forskningsfråga måste hänsyn tas till om 

forskningen kommer gynna individen som deltar i studien, samhället eller 

professionen (Kjellström, 2012). Föreliggande studie väntas ge sjuksköterskor 

kunskap och därmed förståelse för kvinnors upplevelser vid sexuell dysfunktion, 

vilken kan öka motivationen till att uppmärksamma ämnet. Med kunskap om kvinnors 

upplevelser kan sjuksköterskor även få bättre redskap för ett gott bemötande. 

Sjuksköterskors ökade kunskap kan även leda till bättre vård för kvinnor där alla delar 

av livet blir beaktade. 

Resultat 

Resultatet belyser kvinnors upplevelser av sexuell dysfunktion. Tre kategorier 

framkom med tillhörande subkategorier: Oförmåga att leva upp till sociala 

förväntningar, Dysfunktionens påverkan på hälsan och Behov av stöd (Tabell 4). 

Oförmågan att leva upp till sociala förväntningar visade sig som Krav, Skuld, Rädsla 

och Dissonans i identitetsupplevelsen. Dysfunktionens påverkan på hälsan visade sig 

som en påverkan på Sexualiteten, en påverkan på Viljan till sexuell aktivitet, en 

påverkan på Självkänslan samt en påverkan på Synen på sexualiteten. Kvinnor 

beskrev att de upplevde behov av stöd från Sjukvården, från Partnern och behov av 
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stöd genom Kommunikation. 

 

 

Oförmåga att leva upp till sociala förväntningar 

Oförmåga att leva upp till sociala förväntningar visade sig som Krav, Skuld, Rädsla 

och Dissonans i identitetsupplevelsen.  

Krav 

Kvinnor uttryckte att samlag inom relationen kunde ses som en plikt (Yilmaz, Gumus, 

Odabas, Akkurt & Yilmaz, 2017). Kvinnor beskrev att en partners förväntningar på 

sexlivet kunde skapa stor press när kvinnor drabbades av sexuell dysfunktion och vid 

nekande till samlag kunde mannen till och med bli våldsam (Bahri, Latifnejad & 

Hashemi, 2017). Kvinnors ovilja att ha samlag kunde även mötas med att partner blev 

emotionellt distanserad. Kvinnor angav att partner kunde reagerade med psykologiskt 

våld såsom undvikande, ilska och hot om att gifta sig med en annan kvinna (Afiyanti 

& Milanti, 2013). Kvinnor beskrev att det psykologiska våldet från partnern kunde 

vara antingen tyst genom manipulation eller uttalat via direkt utpressning med sex 

som valuta i utbyte mot att kvinnan fick kärleksbevis (Braksmajer, 2017). Det 

psykologiska våldet kunde även synliggöras i kränkande kommentarer som att 

kvinnan var asexuell, en dålig kvinna eller att hon på grund av bristande intresse för 

sex inte älskar sin man (Yilmaz et al., 2017). Samlag mot sin vilja under upplevt 

tvång uttryckte kvinnor kunde liknas vid att bli våldtagen och att mannen utövade 

makt över de som kvinnor (Braksmajer, 2017). Å ena sidan beskrev kvinnor att ett 

oönskat samlag inte behövde upplevas som en våldtäkt utan kunde även ses som ett 

fritt val, men å andra sidan var underkastelse gentemot mannens önskan och att 

acceptera samlag förknippat med upplevelsen av att bli våldtagen som orsakade en 

känsla av skam och självförminskande. Kvinnors beskrev att deras värdighet kunde 

 

Tabell 4: Kategorier och underkategorier som framkom i resultatet 

Kategorier Subkategorier 

Oförmåga att leva upp till sociala 

förväntningar 

Krav 

Skuld 

Rädsla 

Dissonans i identitetsupplevelsen 

 

Dysfunktionens påverkar hälsan Sexualiteten 

Viljan till sexuell aktivitet 

Självkänslan 

Synen på sexualiteten 
 

Behov av stöd Sjukvården 

Partnern 

Kommunikation 
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bevaras genom att de inte involverade sin partner utan istället löste problemet med 

dysfunktionen själv (Groven et al. 2016). 

Kvinnor uttryckte att kunna tillfredsställa sin man sågs som en del av kvinnorollen 

(Afiyanti & Milanti, 2013; Braksmajer, 2017). I relationen beskrev kvinnor att 

penetrerande sex var en viktig del av ett lyckligt äktenskap (Groven, Råheim, 

Håkonsen & Haugstad, 2016). Samlag med partnern beskrevs kvinnor vara en 

skyldighet och jämfördes med att utföra hushållssysslor och att ta hand om barnen 

(Braksmajer, 2017). Kvinnor beskrev att de under uppväxten fått höra att samlag var 

en förpliktelse inom en relation och i kärleksfilmer hade de sett att höjdpunkten var 

samlag hade deras syn på sin roll inom en relation påverkats. Familjen beskrevs som 

en ytterligare källa till krav på kvinnorollen (Bahri et al., 2017). Kvinnor uttryckte att 

de uppmanades att få ordning på den sexuella funktionen så att maken inte letade efter 

en annan kvinna. Vidare uppfattade kvinnor att media bidrog till bilden av kvinnan 

som ansvarig för mannens tillfredsställelse och även till bilden av sexualiteten som 

mått på hur bra en relation mår (Braksmajer, 2017). En kulturell syn på kvinnans roll 

där hon anses vara ansvarig för att tillfredsställa sin man angavs kvinnor som orsak 

till att de skulle känna sig tvungna att acceptera sin mans sexuella inviter (Afiyanti & 

Milanti, 2013; Bahri et al., 2017). Flertalet kvinnor med sexuell dysfunktion uttryckte 

att de hade samlag mot sin vilja (Afiyanti & Milanti, 2013; Bahri et al., 2017; Groven 

et al., 2016; Matarín Jiménez et al., 2017; O’Mullan, Dohertyb, Coatesb & Tilley, 

2014; Yilmaz, Gumus & Yilmaz, 2015; Yılmaz et al., 2017;) Kvinnor uttalade att 

partnerns välmående ansågs viktigare än det egna måendet (O’Mullan et al., 2014) 

och kvinnor prioriterade därför partnerns tillfredsställelse och lycka (Braksmajer, 

2017). Kvinnor uttryckte även att kunna tillfredsställa partnern kunde skänka glädje åt 

kvinnan och ge en känsla av att värna om partnern. Den sexuella dysfunktionen 

uppfattades av kvinnor  som kvinnans eget problem, inte parets (O’Mullan et al., 

2014; Yilmaz et al, 2015). Detta beskrevs av kvinnor vara en orsak till att de hade 

samlag mot sin vilja (O’Mullana et al., 2014) och gjorde att dysfunktionen många 

gånger fick allvarliga konsekvenser för relationen (Yilmaz et al., 2015). Kvinnor 

beskrev att de låtsades njuta av samlag för att ge partnern tillfredsställelse och en 

känsla av att vara åtrådd (Braksmajer, 2017; Cramp, Courtois, Connolly, Cosby & 

Ditor 2014; O’Mullan et al., 2014). Kvinnor uttryckte att detta kunde ses som 

antingen acceptabelt eller något skamfullt (O’Mullan et al., 2014). 

Kvinnor uttalade att det fanns en förutfattad mening om att kvinnor har lägre libido än 

män (Braksmajer, 2017). Förväntan på kvinnan som mindre sexuell än mannen 

minskade inte de sexuella krav som kvinnor upplevde då kvinnorna beskrev att de 

hade en föreställning om att män hade ett större biologiskt behov av sex än kvinnor. 

Kvinnor beskrev att förväntningarna kunde sjunka med stigande ålder och längd på 

relationen, vilket kunde resultera i mindre press. Det uttrycktes då som att 

förväntningar stämde mer överens med prestationerna. Det visade sig dock att detta 
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inte stämde för alla då kvinnor, som beskrev att upplevelsen av press fortfarande 

fanns kvar (Vermeer, Bakker, Kenter, Stiggelbout och ter Kuile, 2016).  

Skuld 

Kvinnor uttryckte att sexuell dysfunktion orsakade skuldkänslor över att inte känna 

sig tillräcklig för sin partner (Afiyanti & Milanti, 2013). Kvinnor beskrev att de letade 

efter fel hos sig själva när de inte förstod varför de inte längre kunde ha samlag på 

samma sätt som förut (Groven et al., 2016). Detta resulterade i att de lade skulden på 

sig själva när sexlivet blev misslyckat. Kvinnor förklarade att de kunde uppleva en 

stor skuld mot sin partner på grund av ett minskat sexuellt intresse (Vermeer et al., 

2016) och att tvingas avbryta ett penetrerande samlag orsakade också en känsla av 

skuld (Groven et al., 2016). Kvinnor beskrev att skulden infann sig då de inte kunde 

leva upp till förväntningarna som de upplevde att partnern hade. Frustration och sorg 

angavs vara påföljder av att inte kunna leva upp till förväntningarna (Groven et al., 

2016). Kvinnor berättade att de kunde de ha samlag mot sin vilja för att undvika 

känslan av skuld (Braksmajer, 2017). Kvinnor förklarade att ett dilemma som 

orsakade känsla av skuld hos både kvinnor och partners var när kvinnan hade samlag 

mot sin vilja och partnern märkte att hon inte njöt, utan endast ställde upp för honom 

(Matarín Jiménez et al., 2017). Kvinnor beskrev att de kunde be sina män att gifta sig 

med någon annan eftersom de på grund av dysfunktionen inte längre ville ha sexuell 

aktivitet (Afiyanti & Milanti, 2013). 

Rädsla 

Kvinnor uttryckte en oro för att inte kunna tillfredsställa mannens sexuella behov 

även utan att mannen uttryckt missnöje (Bahri et al., 2017; Cramp et al., 2014). 

Kvinnor berättade att sexuell dysfunktion orsakade en rädsla för att bli lämnad 

(Cramp et al., 2014; Granero-Molina et al., 2018; Matarín Jiménez et al., 2017; 

O’Mullan et al., 2014; Yilmaz et al., 2015), för att inte kunna hitta någon partner 

(Cramp et al., 2014), för att dysfunktionen skulle utmana relationen (Bahri et al., 

2017; Groven et al., 2016; Matarín Jiménez et al., 2017) samt rädsla för att mannen 

skulle vara otrogen (Bahri et al., 2017). Anledningen till detta kunde vara kvinnans 

känsla av otillräcklighet då hennes kropp förändrats (Yilmaz et al., 2015). Kvinnor 

beskrev att det fanns en rädsla för att partnern på grund av kvinnans sexuella 

dysfunktion skulle betrakta henne som oattraktiv (Roos, Thakar, Sultan, Burger & 

Paulus, 2014; Yılmaz et al., 2017), både på grund av utseende och sexuell prestation 

(Roos et al., 2014). Kvinnor förklarade att oavsett om en partner visade förståelse och 

acceptans av kvinnans sexuella dysfunktion fanns en rädsla hos kvinnan att partnern 

ljög och i längden inte skulle nöja sig med ett liv utan samlag (Braksmajer, 2017). 

Trots partnerns förståelse beskrev kvinnor en oro över att partnern väntade på att 

sexlivet skulle bli som det varit tidigare (Granero-Molina et al., 2018).   
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Dissonans i identitetsupplevelsen 

Kvinnor beskrev att nedsatt sexuell lust kunde orsaka en upplevelse av förlorad 

kvinnlighet (Yılmaz et al., 2017). Även den förlorade förmågan att ha vaginalt samlag 

beskrevs som orsak till förlust av kvinnlighet och därmed en skadad identitet 

(Braksmajer, 2017; Johnson et al., 2015).  Kvinnor uttryckte att det var viktigt att få 

vara en traditionell kvinna (Braksmajer, 2017), särskilt när mannen utförde 

traditionellt kvinnliga hushållssysslorna i hemmet då det kunde det bli extra viktigt att 

kunna genomföra ett samlag och på så sätt fortfarande vara en traditionell kvinna. En 

sann kvinna beskrevs som en kvinna som kunde ha samlag och få barn (Groven et al., 

2016) och den sexuella dysfunktionen kunde verka som hinder för denna roll. 

Uppmärksamhet från män angavs kunna orsaka ett obehag hos kvinnor då det 

påminde om att det var sexuellt fungerande kvinnor de ville vara (Groven et al., 

2016). Bävan inför att bli påmind om att vara en kvinna med bristande sexuell 

funktion och oförmåga att fullborda skyldigheter inom äktenskapet beskrevs kunna 

leda till undvikande av all intimitet. Kvinnor berättade att sexuell dysfunktion då även 

blev ett hinder för att inleda en relation. Kvinnor beskrev en besvikelse då sexuell 

dysfunktion kunde tvinga dem inta en oönskad passiv roll i den intima relationen 

(Cramp et al., 2014). En syn på kvinnan som stark, självständig och fritt tänkande 

kunde förmodas vara stärkande för att gå emot förväntningarna på kvinnorollen 

(Braksmajer, 2017) men istället beskrev kvinnor att känslan av en sårad identitet 

förvärrades när kvinnan, med synen på sig själv som stark och självständig, hade sex 

mot sin vilja. 

Dysfunktionens påverkan på hälsan 

Dysfunktionens påverkan på hälsan visade sig som en påverkan på Sexualiteten, en 

påverkan på Viljan till sexuell aktivitet, en påverkan på Självkänslan samt en påverkan 

på Synen på sexualiteten. 

Sexualiteten 

Kvinnor beskrev sexuell dysfunktion som en negativ påverkan på hälsan (Groven et 

al. 2016) och även som en känsla av förlust (Vermeer et al., 2016). Den sexuella 

dysfunktionens påverkan på hälsan beskrevs med en metafor som en jordbävning 

(Yilmaz et al., 2017). Sexuella relationer beskrevs bli negativt påverkade av kvinnlig 

sexuell dysfunktion (Granero-Molina et al., 2018). Kvinnor beskrev att en besvikelse 

kunde hos infinna sig när den intima relationen inte blev som förväntad (Groven et 

al., 2016). Spontanitet, spänning och varierande sexuella aktiviteter angav kvinnor 

som viktiga faktorer för den sexuella hälsan. Sexuell dysfunktion beskrevs orsaka 

bristande spontanitet (Johnson, Harwood, & Nguyen, 2015; Lever & Pryor, 2017) 

som i sin tur försämrade motivationen till sexuell aktivitet (Roos et al., 2014). 

Kvinnor med sexuell dysfunktion uttryckte att det krävdes en större ansträngning för 

att kunna ha en intim relation (Matarín Jiménez et al., 2017) och att dysfunktionen 

orsakade besvikelse och saknad av den tidigare funktionen (Cramp et al., 2014; 
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Johnson et al., 2015; Lever & Pryor, 2017), den funktion som kvinnor ansåg vara 

normal (Johnson et al., 2015; Lever & Pryor, 2017). 

Smärtan som kvinnor kunde uppleva vid samlag beskrevs inte bara som kroppslig, 

utan orsakade en djupare, själslig smärta (Groven et al., 2016). Kvinnor beskrev att 

om de fysiska obehagen vid sexuell dysfunktion var större än de positiva aspekterna 

av intimiteten kunde sexualiteten minska i betydelse (Matarín Jiménez et al., 2017). 

Trots fysiska obehag vid samlag beskrev kvinnor att emotionell njutning kunde 

erhållas (Braksmajer, 2017). Kvinnor berättade att de inte alltid prioriterar den 

sexuella hälsan (O’Mullan et al., 2014). Samtidigt berättade de att det kunde vara värt 

att riskera annan ohälsa för att i alla fall stundtals få uppleva sexuell hälsa. 

Trots en nedsatt förmåga till att genomföra ett samlag beskrev kvinnor att sexuell 

intimitet var vitaliserande (Lever & Pryor, 2017). Intimiteten beskrevs även vara 

betydelsefull för kärleksrelationen och som en essentiell del av livet (Cramp et al., 

2013). Vissa kvinnor angav att sex inte längre var viktigt medan andra ansåg att sex 

var en nödvändig del av livet och viktigt för hälsan (Matarín Jiménez et al., 2017). 

Kvinnor utryckte en längtan efter att få uppleva sexuell njutning igen (O’Mullan et 

al., 2014). Ett liv utan penetrerande sex beskrevs som otänkbart (Groven et al., 2016). 

Kvinnor konstaterade att sex inte alltid är det viktigaste i en relation, men att det ändå 

har en stor betydelse (Matarín Jiménez et al., 2017). Kvinnor beskrev sexualiteten 

som relationens lim. Vid fysisk ohälsa beskrevs sexuell aktivitet som ett tecken på att 

återfå hälsa (Lever & Pryor, 2017). Kvinnor förklarade att sexualiteten inte var 

begränsad till samlag utan innefattade mer än den fysiska aspekten (Cramp et al., 

2013). Sexualiteten beskrevs som ett sätt att uttrycka kärlek och att anknyta till 

partnern emotionellt (Braksmajer, 2017; Cramp et al., 2014; Lever & Pryor, 2017). 

Kvinnor uttryckte att sex betydde att öppna upp sig och vara intim med någon speciell 

(Braksmajer, 2017). Sexualitet beskrevs som mer än bara fokus på könsorganen och 

kunde även innefatta massage, närhet, att hålla händer, kyssar, känslor, att dela med 

sig och att bry sig om varandra (Lever & Pryor, 2017). Sexuell dysfunktion orsakad 

av fysiska begränsningar beskrevs inte påverka vilja och lust utan ändrade endast 

vilken sexuell aktivitet som var möjlig att genomföra. Kvinnor angav att det var 

diskrepansen mellan viljan och vad som var möjligt som skapade frustration. När 

drömmen om barn fanns utryckte kvinnor att samlag betydde mer än njutning och för 

att nå den drömmen kunde samlagssmärta förbises (Johnson et al., 2015). Hotet om 

krossade framtidsdrömmar vid misslyckade försök till samlag beskrevs dock orsaka 

stor frustration.  

Viljan till sexuell aktivitet  

Kvinnor beskrev att fysiskt obehag vid samlag kunde leda till att all sexuell aktivitet 

förknippades med rädsla och ångest, vilket orsakade att den sexuella lusten gick 

förlorad (Afiyanti & Milanti, 2013). Fysiskt obehag beskrevs kunna leda till en 

psykisk spänning inför den sexuella aktiviteten och därmed orsaka en oförmåga att 
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slappna av och njuta (Matarín Jiménez et al., 2017). Kvinnor uttryckte att fysisk 

spänning till följd av rädsla kunde försvåra genomförandet av penetration, minska 

njutningen och orsaka smärta (Groven et al., 2016; Roos et al., 2014; Yilmaz et al., 

2017). Kvinnor utryckte dessutom att rädsla för smärta kunde leda till en minskad 

vilja till att delta i sexuella aktiviteter (Roos et al., 2014), tvinga kvinnor att ge upp 

drömmen om barn (Johnson et al., 2015) eller leda till ett undvikande av sexuell 

aktivitet (Vermeer et al., 2010). Kvinnor beskrev att oviljan till samlag kunde leda till 

att de undvek sin partner både fysiskt och verbalt (Yilmaz et al., 2017), verbalt genom 

att undvika samtal som på något sätt kunde utmynna i sexuell aktivitet. Kvinnor 

förklarade att intimitet var högst önskad trots dysfunktionen men rädsla för oönskat 

samlag ledde till att kvinnor undvek all närhet (O’Mullan et al., 2014). Undvikande av 

sexuell aktivitet beskrevs möjliggöra att kvinnan skulle slippa oönskade samlag 

(Afiyanti & Milanti, 2013; O’Mullan, et al., 2014) och resulterade i att partnern slapp 

få ett tydligt nej och blev då inte heller bli sårad (O’Mullan, et al., 2014). Undvikande 

beskrevs dock endast som ett tillfälligt sätt att hantera den sexuella dysfunktionen 

(O’Mullan et al., 2014).   

Självkänslan 

Den sexuella dysfunktionen beskrevs minska kvinnors känsla av att vara attraktiv 

(Braksmajer, 2017; Cramp et al., 2014). Känslan av att vara attraktiv, välvårdad och 

åtråvärd angavs vara värdefullt för att känna sig kvinnlig och för att upprätthålla 

identiteten (Lever & Pryor, 2017; Matarín Jiménez et al., 2017). Att inte att känna sig 

attraktiv och att uppleva sitt könsorgan som onormalt beskrevs leda till en minskad 

vilja till att delta i sexuella aktiviteter (Roos et al., 2014). Kvinnor beskrev att sexuell 

dysfunktion påverkade kroppsuppfattningen negativt och kvinnor beskrev kroppen 

som värdelös (Cramp et al., 2014). Enligt Lever & Pryor (2017) beskrev kvinnor att 

kroppsliga förändringar kunde leda till undvikande av sexuell aktivitet. Förändring i 

kroppens funktion och utseende angav kvinnor som orsaker till en känsla av sårbarhet 

vid intimitet med partnern. Kvinnor beskrev även att kroppskomplex kunde orsaka 

osäkerhet (Vermeer et al., 2016) och tillsammans med rädsla för förödmjukelse och 

skam var det huvudorsakerna till undvikande av sexuell aktivitet (Roos et al., 2014). 

Kvinnor uttryckte även att en förändrad självbild och ett försämrat självförtroende 

kunde orsaka ett undvikande (Yilmaz et al., 2015). Rädsla för förödmjukelse under 

sexuell aktivitet beskrevs som ett hinder för njutning (Cramp et al., 2014). Kvinnor 

utryckte att detta resulterade i en lägre frekvens av samlag eller totalt avståndstagande 

från intima relationer. Oro för förödmjukelse beskrevs vara en orsak till bristande 

spontanitet i sexlivet (Vermeer et al., 2016). En förlorad självkänsla påverkade inte 

bara sexlivet utan beskrevs påverka även livet i stort (Lever & Pryor, 2017).  

Synen på sexualiteten 

Acceptans av sexuell dysfunktion och dess symptom beskrevs resultera i en reduktion 

av dysfunktionens betydelse och inverkan på kvinnors liv (Johnson et al., 2015). Att 

fokusera på det som var bra i relationen och på de övriga aspekterna av hälsa kunde 
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enligt kvinnor med sexuell dysfunktion bidra till att uppnå acceptans (O’Mullan et al., 

2014). Kvinnor förklarade att de lättare kunde hantera den sexuella dysfunktionen 

genom att hitta nya vägar till sexualiteten och ha sex på ett mindre traditionellt sätt 

(Cramp et al., 2014; Groven et al., 2016). För att hitta dessa nya vägar beskrev 

kvinnor att de behövde frångå förväntningarna på kvinnorollen och idén om att ett 

samlag likställs med penetration (Matarín Jiménez et al., 2017; O’Mullan et al., 

2014). Detta beskrevs vara lättare när relationsfokus flyttades från samlag till andra 

kärlekshandlingar så som att kyssas, kramas, ställa upp för varandra och prata 

(O’Mullan et al., 2014). Kvinnor berättade att de kunde uppnå acceptans av den 

sexuella dysfunktionen genom att utgå från de rådande förutsättningarna. Kvinnor 

beskrev att de kunde få en ny möjlighet att njuta av samlag trots den sexuella 

dysfunktionen efter att de lärt känna sin kropp på nytt (Groven et al., 2016). 

Dysfunktionen beskrevs som en drivkraft för att tvingas se sexualiteten som något 

mer än penetration. Genom denna utmaning uttryckte kvinnor att de erhöll många nya 

lärdomar och kreativa sätt att utöva sexualiteten, vilket i efterhand beskrevs som 

något att vara tacksam över. Kvinnor beskrev att känslan av att vara misslyckad som 

kvinna inte fanns kvar efter att ha funnit nya vägar till sexualiteten (Groven et al., 

2016). 

Behov av stöd 

Kvinnor beskrev att de upplevde behov av stöd från Sjukvården, från Partnern och 

behov av stöd genom Kommunikation.  

Sjukvården 

Kvinnor med sexuell dysfunktion har uttryckt ett informationsbehov (Bahri et al., 

2017; Vermeer et al., 2016). Kvinnor beskrev att rädsla för att samlag ska försämra 

den fysiska hälsan kunde komma från okunskap (Afiyanti & Milanti, 2013). Kvinnor 

uttryckte att det inte var en självklarhet att söka hjälp för sexuella besvär på grund av 

ämnets känslighet (Vermeer et al., 2016). Kvinnor uttryckte att det inte heller var 

självklart vart de skulle vända sig med sexuella problem (Yilmaz et al., 2015). 

Kvinnor beskrev att det krävdes mod för att lyfta frågor om sexualiteten med 

sjukvårdspersonal (O’Mullan et al., 2014). Trots ämnets känsliga karaktär valde 

kvinnor ändå att vända sig till vården för hjälp och de beskrev att det var skönt att få 

prata om den sexuella dysfunktionen (Yilmaz et al., 2015). Kvinnor berättade att de 

förväntade sig att sjukvårdspersonal fanns tillgängliga för samtal om sexuell hälsa 

(Vermeer et al., 2016). O’Mullana et al. (2014) och Vermeer et al. (2016) visade att 

kvinnor uppfattade informationen från sjukvården som för teknisk, bristfällig eller 

inte individanpassad. Kvinnor angav att de från sjukvården inte fått några råd om 

strategier för att hantera sexuell dysfunktion (O’Mullan et al., 2014). Kvinnor 

uttryckte även att det fanns tillfällen då de inte fått någon information alls gällande 

sexuell hälsa (Vermeer et al., 2016). Vid svår sjukdom beskrevs sexuell ohälsa inte 

som kvinnornas huvudsakliga problem och var därmed inte fokus vid 
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sjukvårdskontakt. Trots detta uttryckte kvinnor att de uppskattade informationen om 

sexuell hälsa (Vermeer et al., 2016).  

Webbsidor beskrevs som bra informationskällor vid mindre allvarlig sexuell 

dysfunktion (Vermeer et al., 2016). Kvinnor förklarade att ju större problem de hade 

desto större behov hade de av individanpassad information via möte med sjukvård. 

Kvinnor uttryckte att information från sjukvården var den mest pålitliga och 

användbara. Sjuksköterskan beskrevs som en självklar person att vända sig till med 

sexuella problem (Granero-Molina et al., 2018). Kvinnor beskrev att det fanns ett stort 

förtroende för sjuksköterskor när det gällde stöd och hjälp. Sjuksköterskor beskrevs 

dessutom vara mer tillgängliga och mer empatiska än till exempel gynekologer och 

sexologer. Dock ifrågasatte kvinnor med sexuell dysfunktion ifall tillräcklig kunskap 

om sexualitet fanns inom sjuksköterskeprofessionen (Vermeer et al., 2016). Kvinnor 

beskrev att remittering till specialist inom ämnet kunde behövas för att de skulle få 

svar på sina frågor (Granero-Molina et al., 2018) och webbaserade stödgrupper kunde 

vara ett alternativ vid mindre sexuella problem (Vermeer et al., 2016). Inställningen 

varierade, samtidigt som kvinnor utryckte att de var intresserade av information som 

kunde var till hjälp, ville de inte ta del av andras negativa erfarenheter. När 

sjukvården inte fanns tillgänglig som informationskälla beskrev kvinnor att de sökte 

information hos anhöriga (Bahri et al., 2017). Kvinnor förklarade vidare att de 

anhöriga kunde bidra med ryktesgrundad information som gav kvinnorna negativa 

förväntningar på sitt tillstånd, vilket kunde tänkas verka självuppfyllande (Bahri et al., 

2017). Samtal med andra kvinnor i samma situation beskrevs vara det bästa stödet 

(Granero-Molina et al., 2018). Kvinnor uttryckte att förödmjukelsen med att vara 

drabbad av sexuell dysfunktion kunde minska genom att de kände till andra kvinnor 

som led av samma problem (Roos et al., 2014). 

Kvinnor beskrev att de genom att få diagnosen kvinnlig sexuell dysfunktion kunde 

känna sig tillåtna att säga nej till oönskat samlag (Braksmajer, 2017). Detta innebar en 

lättnad och kvinnor uttryckte att de blev befriade från skuldkänslor. Även utan att 

ställa diagnos beskrevs sjukvårdens bekräftande och erkännande av de sexuella 

problemen som en lättnad (Groven et al., 2016). Kvinnor beskrev att empatiskt 

lyssnande och uppmuntrande från sjukvårdspersonal kunde rädsla och ångest inför 

symptom av sexuell dysfunktion (Johnson et al., 2015). Kvinnor uttryckte att god 

information från sjukvården medförde en lättnad och förebyggde oroskänslor samt 

hindrade kvinnor från att skuldbelägga sig själva (O’Mullan et al., 2014). 

Sjukvårdspersonal beskrevs även kunna hjälpa kvinnor med sexuell dysfunktion att 

omdefiniera vad sexualitet är genom information (Matarín Jiménez et al., 2017). 

Kvinnor beskrev att denna omdefiniering resulterade i att de fortfarande hade 

möjligheten att tillfredsställa sin partner och utföra de plikter de tilldelats genom 

giftermålet och därmed leva upp till den kvinnliga normen (Matarín Jiménez et al., 

2017).    
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Sjukvårdens involvering av partnern genom information beskrevs stödjande för 

kvinnor med sexuell dysfunktion (Vermeer et al., 2016). Information riktad till 

partnern beskrevs kunna öka förståelsen för kvinnans sexuella dysfunktion (Bahri et 

al., 2017; Granero-Molina et al., 2018; O’Mullan et al., 2014). Kvinnor uttalade att 

detta kunde minska partnerns sexuella krav på kvinnan (Bahri et al., 2017; Granero-

Molina et al., 2018). 

Partnern 

För att paret skulle kunna hitta nya vägar till en sexuell hälsa där båda parter trivs 

beskrev kvinnor att partnern behövde vara lyhörd och välinformerad om kvinnans 

sexuella dysfunktion, ge stöd till kvinnan (Matarín Jiménez et al., 2017) samt vara 

delaktig i att hitta strategier för att hantera situationen (Granero-Molina et al., 2018; 

Matarín Jiménez et al., 2017). Ömsesidig anpassning efter kvinnans sexuella 

dysfunktion beskrevs vara essentiellt för relationen och för kvinnans känsla av stöd 

från partnern (Granero-Molina et al., 2018). Kvinnor beskrev att en förstående partner 

kunde minska oron för att känna sig förödmjukad under sexuella aktiviteter (Cramp et 

al., 2014). Förståelsen från partnern beskrevs även öka kvinnans vilja att tillfredsställa 

mannens behov (Bahri et al., 2017). Sexualitetens känsliga karaktär tillsammans med 

kvinnans vilja att framstå som stark och inte belasta familjen med problem beskrevs 

som ett hinder för kvinnan från att söka stöd hos familjen och därför ökade vikten av 

stöd från partnern (Granero-Molina et al., 2018). Kvinnor beskrev att avsaknad av 

stöd från partnern kunde leda till att relationen avslutades (Granero-Molina et al., 

2018). Efter att ha drabbats av sexuell dysfunktion betonade kvinnor vikten av att 

ingå i ett tryggt äktenskap med en partner som visade förståelse och kärlek (Cramp et 

al., 2014).  

Kommunikation 

Kvinnor beskrev att sexualiteten var ett känsligt ämne och därför svårt att prata om 

(Bahri et al., 2017; Johnson et al., 2015). Kommunikation om kvinnors sexuella 

dysfunktion beskrevs vara viktig för att stärka relationen med partnern men då ämnet 

var tabu och präglat av skam så hindrades ofta kommunikationen (Bahri et al., 2017). 

Kvinnor beskrev att det kunde kännas svårt att diskutera sexuella problem framför 

partnern (Vermeer et al., 2016) på grund av rädsla för att bli avvisad eller lämnad 

(Cramp et al., 2014; Yilmaz et al., 2017). Rädsla för att behöva prata om och behöva 

ta tag i problemen med en ny person beskrevs som ett hinder för att finna en ny 

partner (Vermeer et al., 2016). Behovet av att prata om dysfunktionen med partnern 

var individuellt (Cramp et al., 2014) och en del kvinnor beskrev att det bästa var att 

dölja problemen. Kvinnor berättade att kommunikation undveks genom samlag trots 

stora obehag (Groven et al., 2016), av rädsla att partnern inte skulle förstå (O’Mullan 

et al., 2014). Ytterligare hinder för kommunikation beskrevs vara rädsla för att 

partnern skulle känna skuld, rädsla för att förlora intimiteten som kom med samlaget 

(Groven et al., 2016) eller att orsaken bakom den sexuella dysfunktionen var tabu 

(O’Mullan et al., 2014). Kvinnor som lyckats kommunicera med sin partner beskrev 
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att parets sexuella problem på grund av kvinnans sexuella dysfunktion var ett delat 

ansvar.  

Diskussion 

Metoddiskussion 

Två litteratursökningar genomfördes, först en inledande sökning för att få en 

introduktion i ämnesområdet och databaserna, därefter en slutgiltig sökning. Enligt 

Wallengren och Henriksson (2012) ökar dessa steg i datainsamlingsprocessen 

bekräftelsebarheten av litteraturstudien. Dock kan det finnas en risk med att vara 

påläst på ämnet (Henricson, 2012). Vid analysprocessen kan förförståelsen innebära 

att ögat och minnet letar efter resultat som känns igen utifrån egen erfarenhet. För 

sökningarna användes databaserna CINAHL, PsycINFO, PubMed och Academic 

Search Elite, som alla har ett fokus på omvårdnad (Östlundh, 2017). Enligt Henricson 

(2012) stärks trovärdigheten av att litteratursökningen gjorts i flera olika databaser 

inom ämnesområdet. 

Till fritextsökordet experience användes trunkering med asterisk (*). Placeringen av 

asterisk kan ha påverkat resultatet. Artiklar kan ha missats när sökningen gjorts med 

experience*. Ifall sökningen istället gjorts med experienc* hade fler böjningar av 

ordet kommit med och med det möjligen fler artiklar. Endast artiklar som genomgått 

peer reviewed inkluderades och enligt Wallengren och Henricson (2012) bör endast 

dessa artiklar inkluderas för att litteraturstudien ska uppnå god vetenskaplig kvalitet. 

Det valdes ett tidsintervall på artiklarnas publiceringsår. Det bedömdes som rimligt att 

inkludera forskning som publicerats mellan 2013 och 2018, dels för att få med 

tillräckligt mycket relevant information och dels för att säkerställa att forskningen 

skulle vara aktuell. Enligt Östlundh (2017) bör en sekundärsökning göras för att inte 

missa relevant litteratur. En sekundärsökning innebär att sökningar görs utifrån 

relevanta artiklars kombinationer av sökord eller genom att granska artiklarnas 

referenslistor. Då det i föreliggande litteraturstudie inte gjordes en sekundärsökning 

kunde det eventuellt missats relevanta artiklar. Dock bör det påpekas att det efter elva 

analyserade artiklar inte framkom några nya kategorier, vilket innebar att 

datamängden redan där var mättad.  

Artiklarna som framkom i den slutgiltiga sökningen lästes först individuellt för att 

sedan diskuteras och gemensamt bedömas. De artiklar vars resultat motsvarade 

litteraturstudiens syfte gick vidare för granskning. Artiklar som inte granskats av en 

etisk kommitté valdes bort för att säkerställa att människovärdet respekterats när 

forskningen utförts. Kvalitetsgranskningen som gjordes utifrån Carlsson och Eimans 

(2003) granskningsmall började med att båda författarna till föreliggande studie 

granskade en artikel individuellt för att sedan jämföra och se om bedömningen gjorts 

likvärdigt. Här framkom att artikeln bedömdes likvärdigt och resterande artiklar 

delades sedan upp för individuell granskning. Vid osäkerhet under granskningen 
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diskuterades hur artikeln skulle värderas. Trots att alla artiklar inte granskats 

gemensamt framkom det att artiklarna bedömdes likvärdigt då de diskuterades. Därför 

bedömdes detta inte ha påverkat resultatets vetenskapliga kvalitet. Wallengren och 

Henricson (2012) beskriver att forskaren i kvalitativa artiklar bör beskriva sin 

förförståelse för att stärka pålitligheten. Dock har det i denna litteraturstudie inte lagts 

någon större värdering i forskarnas förförståelse av fenomenet, då denna aspekt inte 

ingick i Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. Då det i granskningen inte 

undersökts om artikelförfattarna beskrivit sin förförståelse kan resultatartiklarna ha 

låg pålitlighet. Därför kan även pålitligheten i litteraturstudien påverkats.  

Enligt Henricsson (2012) är ett resultat giltigt om det valda fenomenet är studerat. 

Fenomenet sexuell dysfunktion kan ses som ett tvetydigt begrepp då det kan 

förekomma olika syner på när en dysfunktion föreligger utifrån vilken definition som 

används. Detta kan påverka pålitligheten i litteraturstudien. I denna litteraturstudie har 

NANDA-I:s definition av sexuell dysfunktion använts som menar att en dysfunktion 

föreligger ifall en individ upplever en förändring i den sexuella funktionen som hen 

inte är tillfreds med (Herdman & Kamitsuru, 2015). Denna definition har hela tiden 

beaktats när artiklarna har analyserats. Henricson (2012) menar att genom att låta en 

utomstående kontrollera resultaten stärks trovärdigheten och bekräftelsebarheten. 

Resultatet i litteraturstudien granskades således av en utomstående för att se om 

resultatet var rimligt. 

De inkluderade resultatartiklarnas studier var utförda i tio olika länder med stor 

geografisk spridning (Tabell 3, Bilaga C). Detta skulle kunna vara en nackdel, både 

på grund av att sjukvårdssystemens uppbyggnad ser olika ut och att det även finns 

stora kulturella skillnader mellan länderna. Trots detta syntes likheter i kvinnornas 

upplevelser av sexuell dysfunktion oberoende av vilket land som studien var utförd i. 

Då Sverige är ett mångkulturellt land skulle resultaten kunna vara användbara och ha 

betydelse för svensk sjukvård. Resultatet skulle även kunna appliceras i internationell 

sjukvårdskontext då litteraturstudien täcker upplevelser med stor geografisk och 

kulturell spridning. Överförbarhet till andra grupper än de studien inkluderat bör ske 

med försiktighet då upplevelser är subjektiva.  

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att belysa kvinnors upplevelser av sexuell dysfunktion. 

Resultatet utmynnade i tre kategorier: Oförmåga att leva upp till sociala 

förväntningar, Dysfunktionens påverkan på hälsan och Behov av stöd. Resultatet 

visade på den stora påverkan som sexuell dysfunktion hade på kvinnors hälsa, 

identitet och relationer. 

Resultatet visar att kvinnor med sexuell dysfunktion upplever sexualiteten har en stor 

betydelse för hälsoupplevelsen och kärleksrelationer och att obehag eller rädsla för 

obehag orsakat av sexuell dysfunktion påverkar viljan till sexuell aktivitet. Denna 
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litteraturstudie klarlade att sexuell dysfunktion påverkade sexualiteten och därmed 

kvinnors hälsa (Matarín Jiménez et al., 2017; Yilmaz et al., 2017). I 

överensstämmelse med detta konstaterade Hinchliff, Gott och Wylie (2009) att 

sexuell aktivitet var betydelsefullt för psykologiskt välmående hos kvinnor. 

Litteraturstudiens resultat visade även att rädsla för konsekvenser av sexuell 

dysfunktion hade en negativ inverkan på sexuell hälsa (Afiyanti & Milanti, 2013; 

Groven et al., 2016; Matarín Jiménez et al., 2017; O’Mullana et al., 2014; Roos et al., 

2014; Vermeer et al., 2010; Yilmaz et al., 2017), vilket även syntes i en studie av 

Sekse, Gjengdal och Råheim (2013) där rädsla för smärta under samlag visade sig 

minska möjligheten till att finna glädje i samlaget.  

Kvinnor upplever krav från partnern och samhället. Dessa krav kan innefatta 

förväntningar på kvinnans roll i en relation och leda till rädsla för att inte vara en 

adekvat kvinna och rädsla för att inte leva upp till förväntningarna. Resultatet visade 

att kvinnor som inte längre ville ha samlag kunde föreslå för sina män att de skulle 

gifta sig med någon annan (Afiyanti & Milanti, 2013). Kvinnans erbjudande till 

mannen om att hitta en annan fru kan tolkas som en längtan efter att slippa kraven på 

kvinnan inom äktenskapet och skulden över att inte vara en adekvat hustru. Detta 

styrktes av resultat från Hinchliff et al. (2009) och Seddon, Warren och New (2018) 

som båda visade att kvinnor bad sina makar att hitta någon annan partner för att 

kvinnorna själva inte kunde tillfredsställa mannens behov. Dessa resultat pekar på att 

kvinnors sexuella dysfunktion blir ett problem först när kvinnan möts av 

förväntningar hon inte kan leva upp till. Litteraturstudiens resultat visade att det fanns 

en förväntan på att kvinnan ska vara stark, självständig och fritt tänkande 

(Braksmajer, 2017). Samtidigt förväntades hon följa normen av en traditionell kvinna 

och ha samlag mot sin vilja för att tillfredsställa mannens behov (Bahri et al., 2017; 

Afiyanti & Milanti, 2013). Dessa förväntningar kan ses som motsatser till varandra. 

Kvinnan placeras i en situation där hon måste stå på sig och säga nej till samlag för att 

framstå som stark och samtidigt måste hon gå med på att ha samlag för att framstå 

som en god traditionell kvinna. I de fall där båda dessa förväntningar ställs på kvinnan 

finns risken att hennes identitet kommer att skadas. 

Det framkom i resultatet att ett krav som kvinnan hade på sig själv var att ta hela 

ansvaret för parets sexuella hälsa. Den idealisk kvinna var omsorgsarbetare inom 

relationen, ansvarig för både mannens och sin egen sexualitet (Braksmajer, 2017). 

Liknande resultat redovisades av Seddon et al. (2018) som beskrev att kvinnor avstått 

från att berätta om sin dysfunktion för att inte såra partnerns självkänsla. Detta kan 

tolkas som att kvinnor tar ansvar för mannens känslor och välmående på bekostnad av 

sin egen hälsa. Att leva upp till förväntningar på kvinnorollen och ensam ta ansvaret 

för att relationen fungerar och att partnern är nöjd kan tänkas bidra till stor press på 

kvinnans sexuella prestationer och skada hennes självkänsla vid misslyckanden. 

Denna analys styrktes av Ayling och Ussher (2008) som konstaterade att kvinnor med 

sexuell dysfunktion som saknar partner inte upplevde sin dysfunktion som ett lika 
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stort problem som kvinnor i ett heterosexuellt förhållande. De konstaterade även att 

en diskurs där kvinnan inte förväntas ta ansvar för partnerns fysiska och psykiska 

behov minskade förväntningarna på kvinnans sexuella prestationer. När 

förväntningarna sänktes slapp kvinnan känna sig otillräcklig och erfara en negativ 

påverkan på självbilden. Tolkningen blir då att en diskurs där kvinnan slipper 

orimliga förväntningar skulle kunna bidra till att den sexuella dysfunktionen inte 

upplevs som ett hinder för kvinnans sexuella hälsa. Johannisson (1994) förklarade att 

den kvinnliga sexualiteten historiskt har förtryckts. Detta förtryck visade sig finnas 

även i nutid då kvinnor upplevde skamkänsla över att onanera och då de ansåg att 

deras sexualitet ska uttryckas med en partner eller inte alls (Seddon et al., 2018). 

Detta kan tolkas som att kvinnors sexuella hälsa inte anses ha ett egenvärde och kan 

tänkas vara en orsak till varför kvinnorna prioriterar sin partners välmående framför 

sitt eget.  

Resultatet visar att kvinnor med sexuell dysfunktion upplever en dissonans i 

identitetsupplevelsen.. En konflikt i kvinnans vilja växer fram. Dels vill hon genom 

sexuell aktivitet tillfredsställa sin partner, hålla ihop relationen och bibehålla sin 

identitet som en sann kvinna. Samtidigt är den sexuella aktiviteten oönskad, obehaglig 

och endast uthärdad för partnerns skull. Resultatet visade att kvinnor har samlag mot 

sin vilja för att få behålla sin partner (O’Mullana et al., 2014; Yilmaz et al., 2015; 

Yilmaz et al., 2017), för att genomföra sin plikt som hustru (Afiyanti & Milanti, 

2013) och uppfylla normen av en kvinna. Att ha samlag mot sin vilja kunde upplevas 

som att bli våldtagen och den efterföljande känslan av skam och självförminskande 

skadade kvinnans identitet (Braksmajer, 2017). Att kvinnor har samlag trots känslan 

av att bli våldtagen kan tolkas som att deras sexualitet och hälsa inte betyder lika 

mycket som partnerns. World Health Organization (2006) förklarade att sexuell hälsa 

inte kunde uppnås utan möjlighet att leva ut sexualiteten utan tvång, våld och 

diskriminering och att varje individs rättigheter till sexuell hälsa skulle skyddas och 

uppfyllas. Slutsatsen kan då dras att kvinnor med sexuell dysfunktion inte kan uppnå 

sexuell hälsa när de har samlag under upplevt tvång eller med en känsla av att bli 

våldtagen. Då det är sjuksköterskans ansvar att främja och återställa hälsa 

(International Council Of Nurses, 2012) kan det även ses som sjuksköterskans ansvar 

att hjälpa kvinnor med sexuell dysfunktion att slippa samlag under tvång och återigen 

finna njutning. Detta skulle kunna uppnås genom att bekräfta kvinnors upplevelser då 

ett uttalande från vården kan ge en legitim anledning att avstå från oönskat samlag.  

Resultatet visar att kvinnor med sexuell dysfunktion upplever en oförmåga att leva 

upp till sociala förväntningar som grundas i krav på kvinnorollen, orsakar en känsla 

av skuld gentemot partnern och påverkar identiteten. Kvinnor fick redan under 

uppväxten lära sig att samlag är en skyldighet de har gentemot partnern (Braksmajer, 

2017). Penetrerande samlag ansågs vara en kvinnas plikt (Yilmaz et al., 2017) och en 

del av ett lyckligt äktenskap (Groven et al., 2016). En sann kvinna skulle kunna ha 

penetrerande samlag (Braksmajer, 2017; & Groven et al., 2016), vilket förtydligades 
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när penetrerande samlag var höjdpunkterna i kärleksfilmer (Braksmajer, 2017). 

Kvinnor som inte kan genomföra samlag upplevde en känsla av skuld (Groven et al., 

2016), vilka uppkomnär kvinnor inte kände sig tillräckliga inför partnern (Afiyanti & 

Milanti, 2013). Utifrån en sammanvägning av dessa resultat från litteraturstudien kan 

det tolkas som att ett penetrerande samlag anses vara normen. Denna tolkning styrktes 

av Bellamy, Gott, Hinchliff och Nicolson (2011) som beskrev att sexualitet ofta 

likställdes med heterosexuellt penetrerande samlag. Brauer, van Lunsen, Burger och 

Laan (2015) konstaterade att förmågan att genomföra ett penetrerande samlag 

dessutom var starkt kopplat till den kvinnliga identiteten. I linje med detta framkom 

det i en studie av Hinchliff et al. (2009) att kvinnor med nedsatt lust kände sig 

onormala och avvikande, vilket påverkade bilden av sig själv som kvinna. Det kan 

därmed tolkas som att sexuell dysfunktion innebär att avvika från normen av en 

adekvat kvinna. Resultatet visade att möjligheten till att leva ut sexueliteten var 

essentiellt för att som kvinna känna sig attraktiv (Braksmajer, 2017; Cramp et al., 

2014). I linje med detta visade Hinchliff et al. (2009) att en förlorad libidoinverkade 

på hur kvinnor betraktade sina egna kroppar och därmed påverkades även känslan av 

att vara attraktiv. Sammanfattningsvis kan slutsatsen dras att normen för kvinnan i 

den sexuella relationen begränsar möjligheten för kvinnor med sexuell dysfunktion att 

leva ut sin sexualitet, stärka sin identitet och få ett bra självförtroende.  

Resultatet visar att kvinnor med sexuell dysfunktion har ett behov av stöd från 

sjukvårdpersonalen för att kunna hitta nya sätt att utöva sin sexualitet på. Avvikande 

från det normativa samlaget genom en omdefiniering av vad sexualitet är kunde 

hjälpa kvinnor med sexuell dysfunktion att hitta mening i sitt tillstånd och återfå den 

sexuella hälsan (Groven et al., 2016). Sjukvårdspersonal kunde hjälpa kvinnor med 

denna omdefinition genom information (Matarín Jiménez et al., 2017). Det kan tolkas 

som att den rådande samhällsdiskursen av vad sexuell hälsa är inte passar kvinnorna 

då de inte kan leva upp till den rådande normen av vad sexuell hälsa är. Stödet från 

sjukvården skulle då även kunna innefatta att sjukvårdspersonal blir medvetna om 

sina egna normer och frångår dem i mötet med kvinnor med sexuell dysfunktion. 

Enligt Eriksson (1989) behövde inte individens ide av vad hälsa är överensstämma 

med samhällets. Eriksson förklarade vidare att dysfunktion innebar en avvikelse från 

det som anses vara normalt. Det var dock samhällets och vårdkontextens normer som 

styrde vad som var hälsa och vad som var ohälsa. Individer i det normstyrda samhället 

längtade efter normfrihet där de får lov att sträva efter att uppnå vad de själva anser är 

hälsa. Tolkningen blir då att kvinnors oförmåga att genomföra samlag och 

tillfredsställa sin partners sexuella behov är något avvikande, en dysfunktion, på 

grund av samhällets syn på vad som är normalt och kvinnor behöver stöd för att 

kunna slippa känna sig avvikande. 

Resultatet visar att kommunikation är ett verktyg för stöd till kvinnor med sexuell 

dysfunktion. Trots detta var sexualitet ett känsligt ämne att tala om (Bahri et al., 2017; 

Johnson et al., 2015), vilket styrktes av resultat från Seddon et al. (2018) som visade 
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att sexualiteten är tabubelagd och att ämnets känsliga karaktär hindrade 

kommunikation med partnern. Tystnaden tyder på att kvinnor tar hela ansvaret för 

parets sexuella hälsa och därmed inte får stöd från partnern. Resultatet visar att stöd 

från sjukvården kan vara bekräftelse av den sexuella dysfunktionen. Kvinnor beskrev 

att det var en lättnad att få diagnosen sexuell dysfunktion då det gav dem ett giltigt 

skäl att säga nej till samlag (Braksmajer, 2017). Diagnosverktyget DSMV utgick från 

utsagor om upplevelser (Ishak & Tobia, 2013). Erikson (1989) menade dock att 

samhället och vårdkontexten på grund av rådande normer hade svårt att lita på 

individens egna utsagor utan att styrka dem med konkreta mätvärden. Slutsatsen blir 

att det är svårt för kvinnor med sexuell dysfunktion att erhålla en diagnos då deras 

dysfunktion visar sig genom en subjektiv upplevelse och då det enligt sjukvårdens 

rådande normer inte är verkligt om det inte går att mäta. Trotsatt kvinnor inte fick en 

diagnos uttryckte deen lättnad över att få upplevelserna bekräftade av sjukvården 

(Groven et al., 2016). Sexuell dysfunktion fanns som omvårdnadsdiagnos i NANDA-I 

(Herdman & Kamitsuru, 2015). En tolkning kan vara att även om kvinnor med sexuell 

dysfunktion inte kan erhålla en diagnos enligt DSM-V har sjuksköterskor verktyg för 

att ge kvinnor bekräftelse genom en omvårdnadsdiagnos, förutsatt att sjuksköterskan 

visar intresse för kvinnans sexuella hälsa och frågar om hennes upplevelser. Denna 

tolkning styrks av Eriksson (1989) som framhävde vikten av att lyssna på individens 

utsagor för att kunna stödja hen till att uppnå hälsa. Eriksson (1989) beskrev vidare att 

frånvaro av objektivt mätt dysfunktion inte gjorde individens upplevelse mindre reell. 

Konklusion och Implikation 

Syftet med litteraturstudien var att undersöka kvinnors upplevelser av sexuell 

dysfunktion. Litteraturstudiens resultat visar att sexuell dysfunktion påverkar kvinnors 

hälsa negativt. Det uttalas vara kvinnans plikt att ha penetrerande samlag med sin 

partner men när hon drabbas av sexuell dysfunktion blir förväntningar orimliga att 

leva upp till. Dessa yttre förväntningar som kvinnorna beskriver är den största 

anledningen till varför sexuell dysfunktion uttrycks som ett problem. Samhälleliga 

normer begränsar kvinnans möjligheter att leva ut sin sexualitet när hon drabbats av 

sexuell dysfunktion, vilket kan skada identiteten. Kvinnor nedprioriterar den egna 

sexualiteten för att ta hand om partners hälsa och sexuella behov eftersom partnerns 

välmående anses vara viktigare. Det är befriande för kvinnor att få sin sexuella 

dysfunktion bekräftad av sjukvården eftersom detta sänker partnerns förväntningar på 

kvinnans sexuella prestation. Det finns ett stort förtroende och tillit till 

sjuksköterskeprofessionen. Detta gör att sjuksköterskor har en stor möjlighet att ge 

kvinnor med sexuell dysfunktion stöd på vägen mot hälsa. Ämnet sexualitet är tabu 

och hindrar kvinnor från att nämna det vid sjukvårdsbesök men trots detta önskar 

kvinnorna att sjukvårdspersonal frågar om den sexuella hälsan och bidrar med 

information och råd. 

 

Litteraturstudiens resultat visar att sjukvården anses vara den mest pålitliga 

informationskällan. Därför kan information om att sexualitet kan uttryckas på fler sätt 
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än det normativa, penetrerande samlaget hjälpa kvinnor att omdefiniera sin sexualitet. 

Informationsstöd bör även inkludera partnern då det är först när partnerns 

förväntningar på kvinnan sänks som kvinnan kan slippa skuld eller samlag under 

upplevt tvång och därmed återfå hälsa. Då sexuell dysfunktion är en subjektiv 

upplevelse och inte alltid mätbar och då det kan drabba kvinnor av många olika 

anledningar bör sjuksköterskan rutinmässigt adressera frågan om sexualiteten. Detta 

oberoende av kvinnans ålder, relationsstatus och sjukdomstillstånd. Sexualiteten bör 

vara lika självklar att fråga om som tobaksvanor och sömn då de alla är viktiga 

aspekter av kvinnans hälsa. Sexuell hälsa bör därför även beröras i 

sjuksköterskeutbildningen så att sexuell hälsa blir en naturlig del i sjuksköterskans 

yrkeskunnande. Då resultatet i föreliggande studie främst kom att baseras på kvinnor i 

heterosexuella förhållande så rekommenderas vidare forskning om hur homosexuella 

kvinnor upplever sexuell dysfunktion.
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(*) Antal dubbletter som framkom utöver de granskade artiklarna. 

 

 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

2018-03-02 CINAHL 

(MM "Sexual Dysfunction, 

Female") AND experience* 

Limits: Published Date: 2013-

2018, Human, Peer Reviewed, 

English 37 23 6 2 

2018-03-02 PsycINFO 

MJMAINSUBJECT.EXACT("Fe

male Sexual Dysfunction") AND 

experience*  

Limits: After 2013, English, 

Human 38 21 1 1 

2018-03-02 PubMed 

((("Sexual Dysfunction, 

Physiological"[Majr]) AND 

"Sexual Dysfunctions, 

Psychological"[Majr])) AND 

experience*  

Limits: 2013-2018 years; English, 

Humans, Female 147 53 7(*2) 4 

2018-03-05 

Academic 

Search Elite 

DE "SEXUAL dysfunction" AND 

experience* AND female OR 

women 

Limits: 2013-2018, Scholarly (Peer 

Reviewed) Journals, English 197 71 14(*3) 7 

   419 168 28(*5) 14 
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Tabell 1: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

 

Referens Afiyanti, Y., & Milanti, A. (2013). Physical sexual and intimate relationship concerns among 

Indonesian cervical cancer survivors: A phenomenological study. Nursing and Health Sciences, 

15, 151-156. doi: 0.1111/nhs.12006 

Land  

Databas 

Indonesien 

Academic Search Elite 

Syfte Syftet var att undersöka upplevelser av fysiska sexuella bekymmer och deras inverkan på intima 

partnerrelationer hos livmoderhalscancer överlevande i Indonesien. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Fenomenologi 

Urval Ett strategiskt urval gjordes tills mättnad nåddes. 13 kvinnor mellan 38-48år som genomgick 

uppföljning efter kemoterapibehandling. 

Datainsamling Djupgående intervjuer med öppna frågor, som varade i cirka 100 minuter. Intervjuerna spelades in 

och transkriberades. 

Dataanalys Tematisk analys. Intervjuerna granskades samtidigt som forskaren lyssnade på inspelningen för att 

säkerställa att transkriptionen var korrekt. Varje intervju lästes systematiskt för att koda och hitta 

teman.   

Bortfall Redovisas inte. 

Slutsats • Fysiskt obehag kan leda till rädsla, ångest och brist på libido. 

• Rädsla för att samlag ska försämra den fysiska hälsan. Denna rädsla kunde komma från 

okunskap. 

• Konsekvens av kvinnans sexuella dysfunktion blev att partnern blev emotionellt 

distanserad. 

• Sexuell dysfunktion kan bidra till skuld för att inte känna sig tillräcklig för sin partner 

och kvinnan tenderar att leta fel hos sig själv. 

• Flera partners mötte sin fru med psykologiskt våld som undvikande, ilska och hot om att 

gifta sig med en annan kvinna.  

• Kvinnorna hade samlag mot sin vilja för att tillfredsställa makens sexuella önskningar då 

det ansågs som kvinnans plikt. 

• Kvinnorna letade efter ursäkter för att inte behöva ha samlag med männen. Det fanns 

kvinnor som inte längre ville ha samlag och bad därför sina män att gifta sig med någon 

annan.  

• Att kunna tillfredsställa sin man ansågs vara en del av kvinnligheten. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I – Hög kvalitet 
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Artikel 2 

 

Referens Bahri, N., Latifnejad, R., & Hashemi, M. A. (2017) “Adopting self-sacrifice”: how Iranian women 

cope with the sexual problems during the menopausal transition? An exploratory qualitative study. 

Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology, 38, 180-188. doi: 

10.1080/0167482X.2016.1216962 

Land  

Databas 

Iran 

PsycINFO 

Syfte Syftet var att undersöka hur iranska kvinnor hanterar sexuella problem under den menopausala 

övergången. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

 

Urval Strategiskt urval. Informationsbrev delades ut tillsammans med patientinformation på skolor, 

vårdcentraler, sjukhus och offentliga platser. 21 kvinnor, 42-55 år. 

Datainsamling Djupgående semistrukturerade intervjuer gjordes på vårdcentral eller kvinnornas arbetsplatser. 

Intervjuerna varade mellan 45–85 minuter. Intervjuerna spelades in och transkriberades.  

Dataanalys Innehållsanalys. Alla intervjuer lästes flera gånger för att få en känsla av helhet. Innehållet i 

intervjuer delades upp i "menings enheter" och kondenserades därefter. De kondenserade 

meningsenheterna kodades och delades upp i teman och subteman. Alla transkriptioner kodades 

separat av två författare för att sedan diskutera likheter och olikheter tills konsensus nåddes. 

Bortfall Redovisas ej. 

Slutsats • Det fanns en oro över att inte kunna tillfredsställa mannens sexuella behov på grund av 

rädsla över att detta skulle påverka äktenskapet. Det fanns en rädsla för att maken skulle 

vara otrogen. 

• Kvinnorna hade ett informationsbehov gällande förändringar i sexualiteten men utan 

hjälp från sjukvården söktes information hos anhöriga. Negativa förväntningar som 

härrörde från rykten och berättelser från andra orsakade onödig oro hos kvinnorna, vilket 

kunde tänkas verka självuppfyllande. 

• Kvinnorna tvingade sig själva till samlag mot sin vilja. Om inte så kunde männen tvinga 

kvinnorna med fysiskt våld. 

• Kvinnor med sexuell dysfunktion kunde mötas av förståelse eller oförståelse från 

mannen. En förstående partner sänkte kraven kvinnorna upplevde, vilket ledde till en 

större vilja att tillfredsställa mannens behov. 

• Kommunikation var viktig för att stärka relationen. Ämnet sexualitet var tabu och präglat 

av skam vilket hindrade kommunikation.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I – Hög kvalitet 
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Artikel 3 

Referens Braksmajer, A. (2017). 'That's kind of one of our jobs': sexual activity as a form of care work 

among women with sexual difficulties. Archives of Sexual Behavior, 46, 2085-2095. doi: 

10.1007/s10508-017-0945-1 

Land  

Databas 

USA 

PubMed 

Syfte Syftet var att undersöka hur kvinnor med låg libido och dyspareuni ägnar sig åt oönskad sexuell 

aktivitet, påverkan på könsidentiteten och vilka sätt sex som ett omsorgsarbete kan sudda ut 

linjerna mellan tvång och medtycke. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

 

Urval 53 kvinnor fördelat på två faser; 23 i den första och 30 i den andra. Rekrytering skedde via mail 

genom en vulvodyniaförenings listserv, flyers, online på i ett diskussionsforum, ett universitets 

listserv över emailadresser till anställda. 46 av de intervjuade kvinnorna var heterosexuella, tre var 

bisexuella, två pansexuella och två lesbiska. Åldersspannet var mellan 18-60 år. 

Datainsamling Studien utfördes i två faser. Första fasen: Semistrukturerade intervjuer med öppna frågor varade 

under 40 min- 3 h, tills datamättnad nåddes. Andra fasen: Semistrukturerade intervjuer med öppna 

frågor varade under 45 min- 2 h, tills datamättnad nåddes. Alla intervjuer spelades in och 

transkriberades. 

Dataanalys Intervjuerna lästes igenom flera gånger för att finna återkommande teman som kodades för att 

sedan bilda kategorier. 

Bortfall Inte angivet. 

Slutsats • Sex var för de flesta av kvinnorna ett sätt att uttrycka kärlek och att anknyta till partnern 

emotionellt. Sex betydde att öppna upp sig och vara intim med någon speciell. 

• Att under uppväxten ha fått höra att samlag är en förpliktelse inom en relation och att se 

kärleksfilmer där höjdpunkten var samlag påverkade kvinnornas framtida syn på 

sexualiteten inom relationen. 

• Att kunna tillfredsställa partnern gjorde kvinnan glad. Att tillfredsställa partnern innebar 

att bry sig om honom. Kvinnorna prioriterade ofta partnerns tillfredsställelse framför sin 

egen. Partnerns lycka var viktigare än den egna. 

• Kvinnorna hade en föreställning om att män hade ett större biologiskt behov av sex än 

kvinnor.  

• Att ha samlag sågs som kvinnans skyldighet kvinnan hade inför sin partner och det var 

hennes ansvar att tillfredsställa mannen. I kvinnorollen ingick förmågan att ha samlag.  

Att ha samlag jämställdes med att utföra hushållssysslor och ta hand om barnen. 

• Oförmåga till sexuell aktivitet påverkade kvinnoidentiteten negativt och gav en känsla av 

att inte vara en riktig kvinna. Dysfunktionen minskade kvinnors känsla av att vara 

attraktiv. 

• Det blev extra viktigt att kunna ha samlag när alla andra, enligt kvinnorna typiskt 

kvinnliga sysslor, utfördes av mannen. Det var viktigt att få vara en traditionell kvinna. 

• Förväntningar på att kvinnan har mindre sexlust än män hindrade inte kvinnan från att 

känna sig tvungen att genomföra samlag. 

• Media bidrog till bilden av att kvinnan hade ansvar för mannens tillfredsställelse och att 

sexualiteten är ett mått på hur bra relationen mår. 
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• Kvinnor hade sex mot sin vilja under tvång från partnern och tvånget kunde vara 

antingen tyst eller uttalad. Antingen användes manipulation eller direkt utpressning med 

sex som valuta för att kvinnan skulle få kärleksbevis. 

• Kvinnorna hade sex mot sin vilja för att undvika en känsla av skuld. 

• Kvinnor kunde låtsas njuta av samlag för att få partnern att känna sig åtrådd. 

• Trots att partnern var stöttande och förstående fanns en rädsla hos kvinnorna att partnern 

ljög och i längden inte skulle nöja sig med ett liv utan sex. Den inre pressen vann över 

partnerns svar. Familj spädde på den inre pressen genom att säga att en man vill ha sex 

annars kan han leta efter någon annan kvinna. 

• Att få diagnos innebar en lättnad, en befrielse från skuldkänslor och känsla av att bli 

tillåten att säga nej till sex. 

• Att ha sex mot sin vilja under upplevt tvång liknades av kvinnor vid att bli våldtagen och 

att mannen utövar makt över kvinnan. 

• Att underkasta sig mannens önskan och att acceptera samlag med upplevelsen av att bli 

våldtagen gav en känsla av skam och självförminskande. 

• Trots fysiskt obehag vid samlag kunde emotionell njutning erhållas. 

• Att säga ja till oönskat samlag kunde ses som ett fritt val trots sociala normer. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I – Hög kvalitet 
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Artikel 4 

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. 

Sexuality and Disability, 32, 397-412. doi: 10.1007/s11195-014-9354-8  

Land  

Databas 

Canada 

Academic Search Elite 

Syfte Syftet var att undersöka upplevelsen av sexualitet för kvinnor med ryggmärgsskada, och hur deras 

sexuella erfarenheter påverkas av urininkontinens eller oro för urininkontinens. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Fenomenologisk 

Urval Strategiskt urval. 7 ryggmärgsskadade kvinnor som under sexuella aktiviteter hade upplevt 

urininkontinens eller uttryckt oro över urininkontinens. Rekrytering av informanter skedde med 

hjälp av annonsering via ett forskningsuniversitet och muntligt. Ålder var mellan 24-61. 

Datainsamling Djupgående intervjuer, en mixad metod med både standardiserade, öppna frågor och en 

intervjuguide. Intervjuerna varade mellan 54-100 minuter. Intervjuerna spelades in och icke-verbal 

kommunikation antecknades.  Intervjuerna transkriberades ordagrant. 

Dataanalys Transkriptionerna kodades och delades sedan upp i menings enheter, dessa omvandlades till 

uttryck som var meningsfulla. Meningsenheterna bildade ett specifikt svar för varje intervjufråga 

och de specifika svaren kondenserades sedan för att endast behålla den information som rör 

forskningsfrågan. Teman bildades. 

Bortfall Redovisas ej. 

Slutsats • Det fanns en rädsla för att bli lämnad eller att inte kunna hitta någon partner. Det fanns ett 

ökat intresse av giftermål då det var en trygghet att vara med en partner som förstod kvinnan 

och älskade henne för den hon var. 

• Kvinnorna kände oro över att inte kunna tillfredsställa sin partner. De kände behov av att ge 

sken av njutning för att behaga partnern. 

• Kvinnorna upplevde besvikelse och saknad över spontaniteten i sexlivet. De sexuella 

aktiviteterna upplevdes inte längre varierande och därför inte spännande. 

• Sex upplevdes betydelsefullt för relationen och som en viktig del av livet. 

• Sex var för kvinnorna mer än det fysiska. Sexuell intimitet innebär att kommunicera och dela 

känslor med sin partner. 

• En förstående partner kunde minska rädslan för förödmjukelse vid samlag. 

• En kvinna tyckte att hennes kropp var värdelös. 

• Ett sätt att hantera dysfunktionen var att hitta nya vägar till sexualiteten och ha sex på ett 

mindre traditionellt sätt. 

• Kvinnan tvingades inta en passiv roll i den intima relationen vilket var en besvikelse. 

• Vissa kände behov av att dölja sina problem för partnern medan andra kände ett behov av att 

diskutera det. 

• Sexuell dysfunktion påverkade känslan av att vara attraktiv. 

• Hinder för kommunikation med partnern var rädsla för att bli avvisad.   

• Rädsla för förödmjukelse var ett hinder för njutning. Detta resulterade i att vissa inte hade sex 

lika ofta och andra avstod helt och hållet från sexuella aktiviteter. 

• Kvinnorna i studien var väldigt besvikna över bristen på information från vården. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I – Hög kvalitet 
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Artikel 5 

Referens Granero-Molina, J., Matarín Jiménez, T.M., Ramos Rodríguez, C., Hernández-Padilla, J. M., 

Castro-Sánchez, A. M., & Fernández-Sola, C. (2018). Social support for female sexual 

dysfunction in fibromyalgia. Clinical Nursing Research, 27, 296–314. doi: 

10.1177/1054773816676941  

Land  

Databas 

Spanien 

Academic Search Elite 

Syfte Syftet var att beskriva och förstå upplevelser och förväntningar relaterade till socialt stöd för 

kvinnor med fibromyalgi som lider av sexuell dysfunktion. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Hermeneutisk-fenomenologisk 

Urval Bekvämlighetsurval. 13 kvinnor i åldrarna 22-56år som hade blivit diagnostiserade med 

Fibromyalgi mer än 1 år innan studien. 

Datainsamling Utfördes i en fibromyalgiförenings lokaler. En fokusgrupp med 5 kvinnor genomfördes under 40 

minuter. Djupgående intervjuer utfördes med 8 kvinnor under ca 35 minuter per intervju. Alla 

deltagares svar spelades in och transkriberades tillsammans med anteckningar som forskaren 

skrivit. Datainsamlingen avslutades när datamättnad nåtts.  

Dataanalys Steg 1: Relevansen av forskningsfrågan undersöktes och alla forskarna ansåg att den var relevant. 

Steg 2: Förutfattade mening om forskningsområdet undersöktes. Steg 3: För att få en djupare 

förståelse för fenomenet genomfördes dialog mellan forskare och deltagare. Steg 4: Dialog med 

texten för att få en djupare förståelse. Transkription av data lästes och meningsenheter, teman och 

huvudteman identifierades. Steg 5: Informanterna fick läsa transkriptionen och analysen för att 

kunna tillägga kommentarer för att göra data mer innehållsrik.   

Bortfall 3 kvinnor föll bort innan datainsamling på grund av sjukdom och läkarbesök. 

Slutsats • Den intima relationen påverkades negativt av kvinnans sexuella dysfunktion.  

• För att komma vidare i livet och kunna anpassa sig till dysfunktionen var det bra om 

partnern var involverad för att hitta lösningar. 

• Sexualitetens känsliga karaktär tillsammans med kvinnans vilja att framstå som stark och 

inte belasta familjen med problem hindrade kvinnan från att söka stöd hos familjen. 

Stödet från partnern blev då ännu viktigare.  

• Information från sjukvårdspersonalen kunde hjälpa partnern att få ökad förståelse för 

kvinnans sexuella dysfunktion och minska kraven. 

• Trots att partnern försökte ha förståelse var kvinnorna rädda att partnern väntade på att 

sexlivet skulle bli som det varit tidigare. 

• Oförmåga att kunna tillfredsställa mannens sexuella behov skapade rädsla över att bli 

lämnad.  

• Ömsesidig anpassning efter kvinnans sexuella dysfunktion var essentiellt för relationen 

och för kvinnans känsla av stöd från partnern.  

• Brist på stöd från partnern kunde orsaka separation.  

• Det bästa stödet för kvinnor med sexuell dysfunktion var att få prata med andra kvinnor i 

samma situation.   

• Sjukvården tenderade att fokusera på fysiska och psykiska orsaker till sexuell 

dysfunktion och remittera till psykolog men kvinnornas största upplevda problem var 

relationella.  

• Det fanns ett behov av mer information, hjälpmedel och konkreta råd från 

sjukvårdspersonal gällande sexuell dysfunktion.  
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• Sjuksköterskan ansågs vara en självklar person att vända sig till med sexuella problem då 

det fanns ett stort förtroende för hen som stöd och hjälp. Remittering till specialist inom 

ämnet kunde behövas för att kvinnan skulle få svar på sina frågor.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I- Hög kvalitet 
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Artikel 6 

Referens Groven, K. S., Råheim, M., Håkonsen, E., & Haugstad, G. K. (2016). "Will I ever be a true 

woman?" An exploration of the experiences of women with vestibulodynia. Health Care for 

Women International, 37, 818-835. doi: 10.1080/07399332.2015.1103739  

Land  

Databas 

Norge 

PubMed 

Syfte Var att beskriva kvinnors kroppsliga erfarenheter av vestibulodynia och dess påverkan på det 

dagliga livet.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Fenomenologisk 

Urval 8 kvinnor diagnostiserade med vestibulodynia. Kvinnorna var mellan 23-32år. Rekrytering skedde 

via primärvårdssystemet. 

Datainsamling Individuella intervjuer spelades in och både tal, pauser och icke-verbal kommunikation 

transkriberades. Informanterna fick leda samtalet och uppmuntrades att tala så fritt som möjligt. 

Då informanterna ofta pratade om smärtan de upplevde under samlag valde intervjuarna att 

prioritera detta ämne.  

Dataanalys Tematisk analys. Analysen startade redan under intervjuerna då kvinnornas upplevelse av smärta 

vid samlag visade sig vara av särskild vikt. Intervjutranskriptionerna lästes flertalet gånger, 

materialet strukturerades i teman, kärn-teman identifierades. 

Bortfall Redovisas inte 

Slutsats • Smärta vid samlag kändes inte bara kroppsligt, utan orsakade en djupare, själslig smärta.  

• Att tvingas avbryta ett penetrerande samlag lämnade kvinnan med en känsla av skuld. 

Skulden infann sig då kvinnan inte kunde leva upp till förväntningarna hon trodde att 

partnern hade på henne. 

• Att uppleva en förändring i förmågan att kunna genomföra ett penetrerande samlag utan 

att veta varför förändringarna skedde gjorde att kvinnor letade fel hos sig själva.  

• En kvinna ansåg att det var hennes fel att paret misslyckades med sexlivet. 

• Besvikelse kunde infinna sig när den intima relationen på grund av dysfunktion inte blev 

som förväntad. 

• Rädsla för obehag vid samlag och frustration och besvikelse skapade kroppsliga 

spänningar som ytterligare försvårade samlaget.  

• Att bli bekräftad och få problemen erkända av sjukvården verkade som en lättnad. 

• Förutfattade meningar om orsaken till kvinnlig sexuell dysfunktion hindrade sjukvården 

från att se kvinnornas faktiska problem. Antaganden om att orsaken måste vara stress 

eller sexuella övergrepp orsakade en känsla av skam hos kvinnorna då de började söka 

problemet hos sig själva. 

• Det fanns en rädsla för att dysfunktionen skulle utmana relationen. 

• Penetrerande sex sågs som normen och en del av ett lyckligt äktenskap. Kvinnorna kände 

sig frustrerade och ledsna över att inte kunna leva upp till normen. 

• Rädsla för att bli påmind om bristande sexuell fuktion och oförmåga att fullborda 

skyldighet inom äktenskapet ledde till undvikande av all intimitet. 

• Hinder för kommunikation kunde vara rädsla för att partnern skulle känna skuld eller 

rädsla för att förlora intimiteten som kom med samlaget. 

• Att lära känna sin kropp på nytt kunde bidra till en möjlighet att njuta av samlag trots 

sexuell dysfunktion. 
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• Att inte involvera sin partner och att lösa problemet själv bidrog till bevarande av 

kvinnans värdighet.  

• Strategi för att undvika kommunikation var att ha sex trots obehag. 

• Sexuell dysfunktion var ett hinder för att inleda en relation. Uppmärksamhet från män 

skapade obehag hos kvinnan då dysfunktionen gjorde henne påmind om att hon inte är 

den hon vill vara. 

• Sexuell dysfunktion påverkade livskvaliteten negativt. Ett liv utan ”normalt” sex ansågs 

av en kvinna vara otänkbart. 

• En kvinna fann alternativa metoder till att ha sex utan att ha samlag. För henne var 

sexualiteten något större. På detta sätt kände hon sig inte längre som en misslyckad 

kvinna. Hon hade funnit mening med att hon fått sexuell dysfunktion och kunde vara 

tacksam över de kunskaper som hon tvingats utveckla. 

• En sann kvinna ansågs vara en kvinna som kan ha samlag och få barn. Den sexuella 

dysfunktionen kunde verka som hinder för denna roll. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I – Hög kvalitet 
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Artikel 7 

 

 

Referens Johnson, N. S., Harwood, E. M., & Nguyen, R. H. N. (2015). “You have to go through it and have 

your children”: reproductive experiences among women with vulvodynia. BMC Pregnancy and 

Childbirth, 15, 114. doi: 10.1186/s12884-015-0544-x 

Land  

Databas 

USA 

PubMed 

Syfte Syftet var att undersöka relationen mellan vulvodynia och upplevelsen av reproduktiv planering, 

graviditet och förlossning. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

 

Urval Bekvämlighetsurval ur en redan existerande studie. 74 kvinnor bjöds in till studien via mail. Av de 

28 passade 22 kvinnor urvalskriterierna. Efter bortfall valdes 18 kvinnor ut för intervjuerna. I 

åldrarna 26-40år. 

Datainsamling Telefonintervjuer, som varade 20–45 min.  Intervjuerna spelades in och transkriberades 

Dataanalys Texten kodades och tematiserades.  

Bortfall 4 kvinnor. Antingen på grund av nekande till samtycke att delta eller på grund av att de inte gick 

att få kontakt med. 

Slutsats • Den förlorade förmågan att ha vaginalt samlag kunde innebära förlust av kvinnlighet och 

skadad identitet. 

• Kvinnorna saknade den sexuella funktionen innan sjukdomen och ansåg den vara det 

normala.  

• Acceptans av sexuell dysfunktion och dess symptom ledde till att kvinnorna såg sexuell 

dysfunktion som ett mindre hinder och hade lättare att leva sina liv som de önskade. 

• Ibland behövde kvinnorna ge upp sina drömmar om barn av rädsla för smärta. När 

drömmen om barn fanns betydde sex mer än njutning och för att få barn kunde smärtan 

förbises men svårigheten att ha samlag skapade ännu mer frustration.  

• Samlagssmärtan kunde orsaka bristande spontanitet.  

• Sexualiteten var ett känsligt ämne som var svårt att prata om. Empatiskt lyssnande och 

uppmuntrande från sjukvårdspersonal kunde dock lindra kvinnors rädsla och ångest inför 

symptomen.  

• Kvinnorna upplevde sig inte bli tagna på allvar av läkare. Hänvisning till sexterapeut 

kunde ge en känsla av att vara galen och överreagerande.  

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Grad I- Hög kvalitet  
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Artikel 8 

Referens Lever, S., & Pryor, J. (2017). The impact of stroke on female sexuality. Disability and 

Rehabilitation, 39, 2011-2020. doi: 10.1080/09638288.2016.1213897 

Land  

Databas 

Australien 

CINAHL 

Syfte Att utforska påverkan som stroke har på den kvinnliga sexualiteten utifrån ett perspektiv från 

kvinnor som haft stroke.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ  

 

Urval Bekvämlighetsurval. Rekryteringen skedde via direkt och indirekt annonsering via New South 

Wales Stroke Recovery Associations nyhetsbrev och genom flygblad utdelade genom en Stroke-

kommittés och en stroke-stiftelses nätverk.  Målet var att rekrytera 15 kvinnor men endast 12 

uttryckte intresse. Efter bortfall deltog nio kvinnor i intervjuer på en egenvald plats. Ålder mellan 

31–70 år. Av de nio deltagarna identifierade sig åtta som heterosexuella.   

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer pågick i cirka 1–2 timmar. Intervjuerna spelades in och 

transkriberades av professionella transkribenter. Forskaren som höll i intervjuerna kontrollerade 

och korrigerade transkriptionen. Direkt efter en intervju antecknade forskaren viktiga ämnen som 

lyfts. Dessa anteckningar styrde kommande datainsamling och analys. 

Dataanalys Analyserades systematiskt genom en induktiv, tematisk analys med en slutgiltig analys genom 

symbolisk interaktionism som teoretisk ram. 

Bortfall Tre, varav en bodde utanför det inkluderade geografiska området och två fick förhinder. 

Slutsats • Att känna sig attraktiv, välvårdad och åtråvärd var värdefullt för att känna sig kvinnlig 

och för att upprätthålla identiteten. Den förlorade självkänslan påverkade inte bara 

sexlivet utan även livet i stort.  

• Kroppsliga förändringar ledde till ett undvikande av sexuell aktivitet. 

• Den sexuella dysfunktionen som var orsakad av fysiska begränsningar ändrade bara vad 

som var möjligt att genomföra och påverkade inte viljan och lusten till sexuell aktivitet, 

vilket kunde skapa frustration.  

• Att kunna få orgasm och lubrikation var viktigt. Den tidigare sexuella funktionen 

glorifierades och ansågs vara det normala.  

• Sex kunde ses som ett tecken på att återfå hälsan.  

• Kvinnorna beskrev sexualitet som mer än fokus på könsorganen: Massage, gos, hålla 

händer, kyssas, känslor, att dela med sig och att bry sig om varandra.  

• Möjligheten att uttrycka kärlek fysiskt var viktig för relationen.  

• Sexuell dysfunktion kan orsaka förlorad spontanitet i de sexuella aktiviteterna. 

• Att kroppens funktion och utseende förändrats orsakade en sårbarhet vid intimitet med 

partnern. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I- Hög kvalitet 
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Artikel 9 

Referens Matarín Jiménez, T. M., Fernández-Sola, C., Hernández-Padilla, J. M., Correa Casado, M., 

Antequera Raynal, L. H., & Granero-Molina, J. (2017). Perceptions about the sexuality of women 

with fibromyalgia syndrome: a phenomenological study. Journal of Advanced Nursing, 73, 1646–

1656. doi: 10.1111/jan.13262 

Land  

Databas 

Spanien 

Academic Search Elite 

Syfte Syftet var att utforska och förstå uppfattningar och erfarenheter angående sexualitet hos kvinnor 

med fibromyalgisyndrom. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Hermeneutisk-fenomenologisk 

Urval Bekvämlighetsurval. 13 kvinnor i åldrarna 22-56 år, hade blivit diagnosticerade med Fibromyalgi 

mer än 1 år innan studien. 

Datainsamling Mellan April och Juni 2014 i en fibromyalgiförenings lokaler. En fokusgrupp med fem kvinnor 

genomfördes under 40 minuter. Djupgående intervjuer utfördes med åtta kvinnor under ca 35 

minuter per intervju. Alla deltagares svar spelades in och transkriberades tillsammans med 

anteckningar som forskaren skrivit. Datainsamlingen avslutades när datamättnad nåtts.  

Dataanalys Steg 1: Relevansen av forskningsfrågan undersöktes och alla forskarna ansåg att den var relevant. 

Steg 2: Förutfattade mening om forskningsområdet undersöktes. Steg 3: För att få en djupare 

förståelse för fenomenet genomfördes dialog mellan forskare och deltagare. Steg 4: Dialog med 

texten för att få en djupare förståelse. Transkription av data lästes och meningsenheter, teman och 

huvudteman identifierades. Steg 5: Informanterna fick läsa transkriptionen och analysen för att 

kunna tillägga kommentarer för att göra data mer innehållsrik.   

Bortfall Tre kvinnor föll bort innan datainsamling på grund av sjukdom och läkarbesök. 

Slutsats • När partnern var oförstående för kvinnans sexuella dysfunktion påverkade det bådas 

sexualitet och det uppstod hinder i relationen. 

• För att paret ska kunna hitta nya vägar till en sexuell hälsa där båda parter trivs behöver 

partnern vara lyhörd, välinformerad om kvinnans sexuella dysfunktion, delaktig i att hitta 

strategier för att hantera situationen och ge stöd till kvinnan.  

• Kvinnor som inte längre hade lust till sexuella aktivitet ställde endast upp för sin partners 

skull. Partnern kunde dock märka att kvinnan inte njöt och endast ställde upp för honom. 

Detta dilemma orsakade känsla av skuld hos båda parter. 

• Med sexuell dysfunktion krävdes en större ansträngning för att kunna ha en intim 

relation. 

• Fysiskt obehag ledde till en psykisk spänning inför samlag och en oförmåga att slappna 

av och njuta. 

• De fysiska obehagen kunde vara större än de positiva aspekterna av intimiteten. Vissa 

kvinnor angav att sex inte längre var viktigt medan andra ansåg att sex var en nödvändig 

del av livet och viktigt för hälsan. En kvinna beskrev sexualiteten som relationens lim. En 

annan menade att sex inte är det viktigaste i en relation, men att det ändå har en stor 

betydelse. 

• Att vara åtrådd gav självförtroende, bekräftelse och hade koppling till identiteten.  

• Det fanns hos kvinnorna en rädsla för att göra relationen osäker och det fanns en rädsla 

över att förlora partnern.  

• Kvinnorna behövde ändra förväntningar på sig själva och bilden av det normativa 

samlaget och hitta nya vägar till sexualiteten. 
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• Kvinnorna saknade information om hur de kunde förbättra sina sexuella relationer.  

• Professionella kunde hjälpa kvinnorna med sexuell dysfunktion att omdefiniera vad 

sexualitet är genom information. Denna omdefiniering kunde leda till att kvinnorna 

kände att de visst kunde tillfredsställa sin partner och utföra plikterna inom giftermålet. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I- Hög kvalitet 



BILAGA C  

 

Artikel 10 

Referens O’Mullan, C., Dohertyb, M., Coatesb, R., & Tilley, P. J. M. (2014). Women’s experiences of 

coping with the sexual side effects of antidepressant medication. Psychology & Health, 29, 1388–

1406. doi: 10.1080/08870446.2014.940951 

Land  

Databas 

Australien 

CINAHL 

Syfte Syftet var att utforska kvinnors erfarenhet av att hantera de sexuella biverkningarna av SSRI-

medicinering. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Fenomenologisk hermeneutisk 

Urval 10 australienska. Kvinnorna skulle vara under 45 år, i ett heterosexuellt förhållande, tagit SSRI 

över 3 månader, anse sig ha sexuella problem relaterade till SSRI som orsakar problem i vardagen. 

Kvinnorna rekryterades via en webbsida för mental hälsa, via sociala medier samt via 

snöbollsurval.   

Datainsamling Två semistrukturerade intervjuer med öppna frågor genomfördes med varje kvinna. Första tillfället 

varade intervjun 1 h- 1 h och 45 min. Andra tillfället varade intervjun mellan 45 min och 1 h och 

15 min. Varje kvinna fick då tillsammans med forskaren läsa igenom utdragna teman från 

föregående intervjumaterial för att säkra en korrekt tolkning av kvinnans upplevelse. Intervjuerna 

transkriberades. 

Dataanalys Transkription av intervjudata lästes, initiala anteckningar gjordes, teman utvecklades, samband 

mellan teman söktes. Dessa sorterades in under överordnade- och underordnade teman. 

Bortfall Redovisas inte 

Slutsats • Information från sjukvården var otillräcklig och inte rak. 

• God information till kvinnor med sexuell dysfunktion skapade lättnad och förebyggde 

oroskänslor och kvinnans skuldbeläggning av sig själv. 

• God information till partners om kvinnors sexuella dysfunktion skapade förståelse för 

kvinnan och räddade relationer. 

• Kvinnorna fick inga råd om strategier för att hantera sexuell dysfunktion från sjukvården. 

• Det krävdes mod från kvinnan för att lyfta frågor om sexualiteten vid kontakt med 

sjukvården. 

• Att bli bemött med misstro och avfärdande från sjukvården förstörde förtroendet. 

• Undvikande var ett sätt att tillfälligt handskas med den sexuella dysfunktionen. 

• Undvikande möjliggjorde att kvinnan skulle slippa oönskat samlag samtidigt som 

partnern slapp få höra ett tydligt nej och då inte bli sårad. 

• Intimitet var fortfarande högst önskad men rädsla för oönskat samlag ledde till 

undvikande av all intimitet så som kramar och gos. 

• Kvinnorna gav sken av att få orgasm vilket vissa kvinnor ansåg vara acceptabelt för att 

hantera situationen och vissa skämdes. 

• Kvinnor hade samlag mot sin vilja för att slippa prata om de sexuella problemen med sin 

partner av rädsla att han inte skulle förstå. 

• Kvinnor hade samlag mot sin vilja av rädsla för att partnern ska lämna kvinnan då hon 

inte kan tillfredsställa honom.  

• Kvinnor hade samlag mot sin vilja  för att partners välmående ansågs viktigare än det 

egna. 
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• Kvinnor hade samlag mot sin vilja för att kvinnorna ansåg att den sexuella dysfunktionen 

var deras eget problem, inte partnerns. Några kvinnor som kunnat kommunicera med sin 

partner ansåg dock att problemet och därmed ansvaret låg hos båda.  

• Ett hinder för kommunikation kunde vara att orsaken bakom sexuell dysfunktion var 

tabu. 

• Kommunikation inom relationen var viktig för hantering av dysfunktionen i längden. 

• Att kommunicera med partnern sågs som en lättnad då kvinnan blev mottagen med 

förståelse och därmed stärktes relationen. 

• Vissa kvinnor angav att de försökte hitta lösningar själva då ämnet var för tabu för att 

prata om. 

• Vissa kvinnor ansåg att det var värt att riskera annan ohälsa för att i alla fall stundtals få 

uppleva sexuell hälsa medan andra kvinnor inte prioriterade den sexuella hälsan. 

• Det fanns en längtan efter att uppleva sexuell njutning igen. 

• Acceptans kunde uppnås genom att fokusera på det som var bra i relationen och i de 

övriga aspekterna av kvinnans hälsa. 

• Acceptans innebar att utgå från de rådande förutsättningarna. 

• Acceptans kunde uppnås genom att båda parter frångick normen om vad sex ska vara och 

flyttade relationsfokus från sex till andra kärlekshandlingar såsom att kyssas, kramas 

ställa upp för varandra och prata. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I- Hög kvalitet 
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Artikel 11 

 

 

 

 

 

 

Referens Roos, A.-M., Thakar, R., Sultan, A. H., Burger, C. W., & Paulus, A. T. G. (2014). Pelvic floor 

dysfunction: Women’s sexual concerns unraveled. Journal of Sexual Medicine, 11, 743-752. doi: 

10.1111/jsm.12070 

Land  

Databas 

Storbritannien  

Academic Search Elite 

Syfte Syftet var att få en djupare förståelse för effekterna av bäckenorganprolaps och/eller 

urininkontinens på de olika kategorierna av kvinnlig sexuell dysfunktion. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

 

Urval 36 Kvinnor med bäckenorgans prolaps och eller urininkontinens som planerade att genomgå 

korrigerande kirurgi. Rekrytering skedde vid två urogynekologi-kliniker på ett stort 

universitetssjukhus. 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer, som varade i 8-72 minuter. Intervjuerna skedde i ett avskilt 

behandlingsrum på ett sjukhus. Intervjuerna spelades in och transkriberades ordagrant.  

Dataanalys Systematisk analys. Transkriberade texter och intervjuanteckningar utvecklades till breda 

kategorier för att organisera data till meningsfulla kluster. Intervjuerna kodades och data från 

intervjuerna kopplades till motsvarade kategori. Kategorierna fick subkategorier. 

Bortfall 1 kvinna.  Exkluderades från analysen för inspelningen var ofullständig. 

Slutsats • Kroppskomplex och rädsla för förödmjukelse och skam var huvudorsakerna till 

undvikande av sexuell aktivitet. 

• Att känna till andra kvinnor som led av samma problem minskade förödmjukelsen. 

• Det fanns en rädsla i hur partnern skulle uppfatta kvinnan, både gällande utseende och 

prestation i samlaget och därmed rädsla för att partnern inte blev tillfredsställd. 

• Rädsla och oro påverkade lusten och njutningen negativt och orsakade fysisk spänning 

vilket försvårade genomförandet av penetration, minskade njutningen och kunde orsaka 

smärta. 

• Minskad spontanitet försämrade motivationen till sexuell aktivitet. 

• Att inte uppleva sitt kön som normalt, att känna sig mindre attraktiv och att vara rädd för 

smärta/obehag vid sexuell aktivitet orsakade en minskad vilja till att delta i sexuella 

aktiviteter.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I – Hög kvalitet 
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Artikel 12 

Referens Vermeer, W. M., Bakker, R. M., Kenter, G. G. Stiggelbout, A. M., & ter Kuile, M. M. (2016).  

Cervical cancer survivors' and partners' experiences with sexual dysfunction and psychosexual 

support. Support Care Cancer, 24, 1679-1687. doi: 10.1007/s00520-015-2925-0 

Land  

Databas 

Nederländerna 

Academic Search Elite 

Syfte Syftet var att bedöma upplevelser av sexuella dysfunktioner, psykosexuellt stöd och behov av 

psykosexuell vård hos livmoderhalscancer-överlevare och deras partners. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

 

Urval Strategiskt urval, med syftet att rekrytera 30 informanter. Rekrytering gjordes bland 

livmoderhalscancer överlevande som visat intresse i att deltaga i framtida studier under 

deltagandet i en tidigare tvärsnittsstudie med enkätundersökning. Rekryteringen pågick till 

datamättnad var uppnått och inga fler teman framkom. Totalt erbjöds 54 kvinnor att delta i 

studien. Kvinnor som hade indikerat på minst ett behov av information eller hjälp blev inbjudna. 

30 kvinnor valde att delta och 12 partners. 

Datainsamling Semistrukturerade, individuella intervjuer, antingen i privat rum på sjukhuset eller i 

informanternas hem. Intervjuerna varade i genomsnitt 65 min för kvinnorna och 56 min för 

partnern. Alla intervjuer spelades in och transkriberades ordagrant.  

Dataanalys Data kodades och analyserades med hjälp av ett dataprogram. Materialet kodades. 

Bortfall 24 (44%) kvinnor som tillfrågades valde att inte delta i studien. 

Slutsats • Oro för förödmjukelse orsakade bristande spontanitet i sexlivet. 

• Kroppskomplex kunde orsaka osäkerhet. 

• Förväntningarna på kvinnan sjönk med stigande ålder och längd på relationen, vilket för 

häften av kvinnorna resulterade i mindre press. Förväntningarna stämde mer överens med 

prestationerna. Trots detta upplevde den andra hälften fortfarande press. 

• Sexuell dysfunktion förknippades med en känsla av förlust. 

• Sexuell dysfunktion hindrade en kvinna från att hitta en ny partner då hon var rädd för att 

behöva prata om problemen och ta tag i dem tillsammans med den nya partnern. 

• Rädsla för obehag/smärta vid samlag kan leda till undvikande av sexuell aktivitet. 

• Vissa kvinnor kände skuld mot partnern på grund av minskat intresse för sex. 

• Vissa kvinnor talade öppet om sexualiteten med sin partner medan andra upplevde 

kommunikationsproblem. 

• Vissa kvinnor fick ingen information alls om sexualitet vid kontakt med vården.  Hälften 

av kvinnorna i studien angav att den sexuella funktionen inte var deras huvudfokus vid 

svår sjukdom men att de ändå uppskattade att de fick information om sexuell hälsa. 

• Några kvinnor var inte nöjda med informationen de fick. De ansåg att den var antingen 

för teknisk, bristfällig eller inte individanpassad. Andra kvinnor kände att 

sjukvårdspersonal fanns tillgänglig om kvinnorna behövde prata om sexuell hälsa. 

• Majoriteten av kvinnorna ansåg att involvering av partnern i informationsstödet kunde 

leda till stöd för kvinnan. En deltagare trodde att det kunde bli svårt att diskutera sexuella 

problem framför partnern. 

• Vissa kvinnor upplevde inga bekymmer med att söka hjälp för sina sexuella besvär 

medan andra upplevde att det var för tabubelagt att tala om ämnet. 
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• Det fanns ett stort informationsbehov om sexuell dysfunktion. Att få höra att tillståndet 

var normalt kunde ge lättnad och information om att tillståndet kan förbättras gav hopp. 

• Skriftlig info och webbsidor fungerade bra som informationskällor vid mindre allvarlig 

sexuell dysfunktion. Ju större problem desto större behov av individanpassad information 

via möte med sjukvård. Info från sjukvården ansågs som den mest pålitliga och 

användbara. Inställningen till webbaserade stödgrupper varierade. Samtidigt som 

kvinnorna ville ta del av information som kunde var till hjälp ville de inte ta del av andras 

negativa erfarenheter. 

• Att vända sig till en sjuksköterska för psykosexuellt stöd sågs som ett alternativ till en 

gynekolog eller sexolog då sjuksköterskor ansågs vara mer tillgängliga och empatiska, 

dock ifrågasattes ifall tillräcklig kunskap om sexualitet fanns inom professionen.   

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Grad I – Hög kvalitet. 
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Artikel 13 

 

 

 

 

 

Referens Yilmaz, S. D., Gumus, H., Odabas, F. O., Akkurt, H. E., & Yılmaz, H. (2017). Sexual Life of 

women with multiple sclerosis: A qualitative study. International Journal of Sexual Health, 29, 

147-154. doi: 10.1080/19317611.2016.1259705 

Land  

Databas 

Turkiet 

Academic Search Elite 

Syfte Syftet var att definiera tankar, känslor, erfarenheter och uppfattningar hos kvinnor med multipel 

skleros (MS) och att fastställa sexuella, fysiska och känslomässiga effekter av MS på patienter. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Urval Strategiskt urval. 21 premenopausala kvinnor med MS diagnos. Gifta och sexuellt aktiva. 23-51år. 

Alla registrerade på en neurologavdelning på ett sjukhus. 

Datainsamling Individuella semistrukturerade djupgående intervjuer. Intervjuerna varade i 40-50 min och 

utfördes i ett privat rum på sjukhuset för att få en lugn atmosfär och inte bli avbrutna. Intervjuerna 

spelades in och transkriberades.  

Dataanalys Tematisk analys. 

Bortfall Tre informanter ville inte deltaga. De ansåg att sexualitet var ett för känsligt ämne. 

Slutsats • En kvinna upplevde att hon inte kände sig som en kvinna då hon inte hade någon sexuell 

lust.  

• Ovilja till samlag ledde till undvikande både fysiskt och verbalt. 

• Samlag genomfördes som en plikt, enbart för mannens tillfredsställelse. 

• Kvinnorna hade samlag med partnern mot sin vilja i rädsla för att bli lämnad eller att inte 

tillfredsställa sin partner. 

• Hinder för kommunikation med partner var rädsla för att bli lämnad eller skam. 

• Det fanns en rädsla för att partnern skulle se kvinnan som oattraktiv på grund av sexuell 

dysfunktion. 

• När kvinnan inte var intresserad av eller kunde vara intim med sin man kunde hon bli 

bemött med kränkande kommentarer om att hon var asexuell, att hon inte var en riktig 

kvinna och kommentarer om att hon inte älskar sin partner. 

• Sexuella dysfunktionens påverkan på hälsan beskrevs av en utav kvinnorna som en 

jordbävning i hälsan 

• Ovilja till samlag på grund av rädsla för skam orsakade fysisk spänning och ytterligare 

försvårande i samlaget. 

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Grad I – Hög kvalitet  
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Artikel 14 

 

 

Referens Yilmaz, S. D., Gumus, H., & Yilmaz, H. (2015). Sexual life of poststroke women with mild or no 

disability: A qualitative Study. Journal of Sex & Marital Therapy, 41, 145-154. doi: 

10.1080/0092623X.2013.864365 

Land  

Databas 

Turkiet 

PubMed 

Syfte Att undersöka strokedrabbade kvinnors uppfattningar och erfarenheter gällande sexuallivet samt 

avgöra hur kvinnor påverkas fysiskt och känslomässigt av stroke. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Kvalitativ deskriptiv design 

Urval Bekvämlighetsurval. 18 kvinnor. Efter bortfall valdes 16 kvinnor för intervjuerna. 

Datainsamling Individuella djupgående, semistrukturerade intervjuer som tog 30–45 min. Utfördes i ett avskilt 

rum på ett sjukhus.  Intervjuerna spelades in och transkriberades. 

Dataanalys Tematisk analys 

Bortfall Två kvinnor som inte ville svara på frågor om sexualitet. 

Slutsats • En förändrad självbild, rädsla för stroke under samlag, förlorad lust och smärta och ett 

försämrat självförtroende ledde till undvikande av sexuell aktivitet. 

• Förväntningar från partnern pressade kvinnorna att ha samlag.   

• Det fanns en rädsla att mannen skulle lämna kvinnan för någon annan om han inte blev 

tillfredsställd eller för att kvinnans kropp hade förändrats.  

• Kvinnans sexuella dysfunktion ansågs vara kvinnans problem, inte parets. 

• Bilden av det normala sexlivet innan sjukdomen glorifierades som det rätta och 

eftersträvansvärda.  

• Sexualitet ansågs vara ett känsligt ämne att prata om men när det väl adresserades tyckte 

kvinnorna att det kändes skönt.  

• Kvinnorna visste inte var de skulle vända sig med sexuella problem. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I – Hög kvalitet 
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