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SAMMANFATTNING 

En femtedel av de som drabbas av ryggmärgsskada i Sverige är kvinnor. Ryggmärgsskadan kan 

orsaka åtskilliga problem för kvinnorna när det gäller deras sexliv och sexualitet, både fysiska 

och psykiska. Kvinnor med ryggmärgsskada har stigmatiserats av samhället i fråga om deras 

önskan och behov att ett sexliv. Forskning om kvinnornas erfarenheter av sin sexualitet är 

bristfällig. En översikt av den forskning som finns skulle bidra till att få ett bredare perspektiv 

inom området. Syftet i studien var därför att belysa vad kvinnor med ryggmärgsskada har för 

erfarenheter av sin sexualitet. Metoden var en litteraturöversikt som inkluderade elva 

vetenskapliga artiklar. Dessa var både kvantitativa och kvalitativa. Resultaten visade att mer än 

hälften av kvinnor med ryggmärgsskada var nöjda med sitt sexliv. Kvinnorna behövde tid att 

anpassa sig efter skadan och för att bygga upp den sexuella självkänslan. Detta kunde medföra 

att kvinnorna med ryggmärgsskada skapade sig positiva erfarenheter som bidrog till ett 

tillfredsställande sexliv. Kvinnorna längtade efter intimitet och var både innovativa och positivt 

inställda till att övervinna svårigheter som skadan medförde gällande sexlivet. Rådgivningen 

som kvinnor får gällande sin sexualitet och sexliv bör vara anpassad till kvinnorna som individer 

och fasen av rehabilitering som de befinner sig i.  

 

Nyckelord: Ryggmärgsskada, Sexliv, Sexualitet, Erfarenheter, Kvinnor 

 



SUMMARY 

In Sweden, a fifth of the people with a spinal cord injury are women. The injury causes several 

difficulties for the women, both physical and psychological. Women are often stigmatized by the 

society in terms of not being thought to desire or need a sex life. There is not enough research 

done about how women experience their own sexuality. The aim of the study was hence to 

illustrate how women with spinal cord injury experience their sexuality. The method used was a 

literature review where 11 quantitative and qualitative articles were included. The results 

showed that more than half of the women with spinal cord injury were satisfied with their sex 

life. The women longed for intimacy; they were innovative and had positive attitudes towards 

overcoming the sexual difficulties the injury brought about. However, the women needed time 

for adjustment to be able to have a satisfying sex life. The counseling women get about their 

sexuality and sex life should be adjusted to fit the women as individuals. It also needs to be 

presented in the right way during the right phase that the women are in.  
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1 INLEDNING 

Hur blir kvinnor med ryggmärgsskada bemötta i vården? Denna fråga ställde vi oss 

under en verksamhetsförlagd utbildning på en neurokirurgisk avdelning. Vi upplevde 

att sjuksköterskorna brast i sin kommunikation med patienterna gällande deras 

sexualitet efter skadan. Vad har då kvinnor med ryggmärgsskada för erfarenheter 

gällande sin sexualitet? Då vi sökte information om tillståndet fann vi en mängd 

forskning och litteratur. Endast ett fåtal studier rörde specifikt kvinnor.  

 

2 BAKGRUND 

2.1 Prevalens och incidens av kvinnor med ryggmärgsskada  

I Sverige får ungefär 150 personer per år ryggmärgsskada på grund av olycka eller 

sjukdom. Bland de med ryggmärgsskada är 80 % män och 20 % kvinnor. Trafikolyckor 

är den mest förekommande skadeorsaken och står för cirka hälften av fallen. Näst 

vanligast är dykolyckor som orsakat 15 % av ryggmärgsskadorna. Olycksfallen är 

vanligast för personer i tjugoårsåldern. Cirka 5000 svenskar lever med sviterna efter en 

traumatisk ryggmärgsskada (Hultling, 2011). Medelåldern på de drabbade är 30 år 

(Holtz & Levi, 2006). Detta betyder att många av dessa kvinnor har över 50 år kvar av 

sitt sexuellt aktiva liv. 

2.2 Fysiologi vid ryggmärgsskada  

Ryggmärgen kan skadas traumatiskt vid frakturer eller luxationer av kotor. Den kan 

även skadas av cirkulationsrubbningar samt metaboliskt, inflammatoriskt och 

immunologiskt orsakade processer (Fagius, 2000a). De drabbade får olika grader av 

rörelse- och känselbortfall beroende på var i ryggraden skadan sitter och hur 

omfattande den är. Om skadan sitter i nacken kallas det för tetraplegi, med symtom av 

funktionsbortfall, delvis eller totalt, från nacken och nedåt. Om skadan sitter nedanför 

nacken benämns ryggmärgsskadan som paraplegisk. Ofta är då båda benen förlamade 

och eventuellt även en del av bålen. Skadan definieras som komplett eller inkomplett 

beroende på graden av funktionsnedsättning. Vid komplett ryggmärgsbrott finns ingen 

frivillig muskelkontroll som vid inkomplett till viss del finns kvar (McQuillan, Makic 

& Whalen, 2009). 
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2.3 Fysiologiska problem och symptom vid ryggmärgsskada  

Vid ryggmärgsskada förändras kvinnans fysiologi på flera olika sätt. Ett problem som 

kan uppstå är spinal reflexblåsa. Detta innebär att en reflex i ryggmärgen tömmer 

blåsan vid en viss fyllnadsgrad (Fagius, 2000a). Ett annat problem är tarminkontinens. 

Vid tömning av tarmen uppstår en komplicerad samverkan mellan inre (enteriska) och 

yttre (centrala, sympatiska, parasympatiska och somatiska nervsystemen) nervsystemet 

där det yttre reglerar det inre. Vid ryggmärgsskada på högre nivå i ryggraden känner 

kvinnan inte behovet att tömma tarmen men har fortfarande reflexmässig kontroll. Vid 

skada på låg nivå av ryggraden är även reflexcentrat förstört vilket gör att kvinnan inte 

har någon tonus i sfinktermuskulaturen och läcker avföring konstant. Ytterligare ett 

problem är kronisk smärta som ofta påverkar kvinnor med ryggmärgsskada negativt, då 

de ibland inte kan utföra vanliga sysslor utan att få ont (McQuillan et al., 2009). Vid 

ryggmärgsskada ovanför mellersta thorax kan autonomisk dysreflexi uppstå. Detta 

syndrom kännetecknas av attacker med kraftig blodtrycksstegring, bradykardi, bultande 

huvudvärk samt svettningar (Fagius, 2000b). Andra problem som kan uppstå är 

spasticitet och hyperkänslighet. Spasticitet innebär att muskler spänns ofrivilligt 

(Aquilonius & Fagius, 2000). Hyperkänslighet medför att kvinnorna är extremt 

känsliga för beröring och kan till och med uppleva den som obehaglig (McQuillan et 

al., 2009). 

2.4 Sex efter ryggmärgsbrott 

Enligt WHO (2006) innebär sex, eller sexuell aktivitet, en mängd olika aktiviteter och 

beteenden, inte enbart samlag med en partner. Sex kommer i denna studie innefatta 

fysisk närhet överlag, genom till exempel onani, oralsex, smekningar och samlag. 

Sexologen Hulter (2011) beskriver att sex inte alltid är enkelt och självklart för en 

kvinna med ryggmärgsskada. Hon påpekar också att även om känsel förlorats på grund 

av ryggmärgsskada så fungerar ändå de autonoma nervernas reflexer. Vid stimulering 

av underlivet kan kvinnan bli våt och genom att se beröringen och den egna kroppens 

reaktion kan hon bli upphetsad. Hulter menar att nya erogena zoner kan uppstå mellan 

området med känsel och området utan känsel. Biering-Sørensen, Raaberg och Sønksen 

(2002) förklarar att kvinnor med ryggmärgsskada kan uppnå orgasm, men att praktiska 

problem uppstår gällande sex i och med minskad funktion och rörlighet. Sipski, 

Alexander, Gomez-Marin, Grossbard och Rosen (2005) lyfter i sin forskning fram att 



 

3 

 

vibratorstimulering kan medföra ökning av genitalt gensvar hos kvinnan med 

ryggmärgsskada samt stimulera hennes orgasmiska reflexer (Sipski et al., 2005). 

2.5 Vad är sexualitet? 

Ordet ”sexualitet” (u.å.) i Nationalencyklopedin beskrivs komma från latinets ”se´xus” 

som betyder kön. I definitionen står också att sexualitet varit starkt förknippat med 

reproduktion och kön. World Health Organization (WHO, 2006) lyfter fram att 

sexualiteten finns i kraften som driver oss att söka kontakt, värme, närhet och kärlek. 

Den uttrycks i vårt sätt röra vid varandra, hur vi känner och hur vi väcker känslor hos 

andra. Sexualiteten påverkar därmed vår psykiska och fysiska hälsa. Sexualitet är enligt 

Hulter (2005), för de flesta, en stor del av att vara människa och något som följer oss 

genom hela livet. Hon menar att sexualitet inte bara innefattar kön utan även 

könsidentitet och roller, sexuell orientering, intimitet, njutning, erotik och reproduktion. 

Hur man upplever sexualitet beror på attityder, normer, värderingar, roller och 

relationer. Även fantasier, tankar och önskningar kan spela en betydande roll i 

upplevelsen kring sin och andras sexualitet enligt (a.a.). I denna studie avses sexualitet 

innefatta WHOs och Hulters olika dimensioner av begreppet.  

2.6 Rätten till sexuell hälsa 

Quinn et al. (2002) lyfter fram att personer med funktionsnedsättning inte bör nekas 

möjlighet att uppleva sin sexualitet och ha sexuella relationer. Det skall finnas samma 

typ av information tillgänglig om kvinnor med ryggmärgsskada gällande deras kroppar 

och hur de fungerar sexuellt som för personer utan (a.a.). Trots att detta fastslogs för 

snart tio år sedan finns det idag mycket knapphändig information för kvinnor med 

ryggmärgsskada angående deras kroppar och sexualitet (Newman, 2006). I hälso- och 

sjukvårdslagen poängteras det att hela Sveriges befolkning skall få vård på lika villkor. 

Behandling och information som ges skall dessutom vara individanpassad (SFS 

1982:763). Forsythe och Horsewell (2006) påvisar att de kvinnor som har mer kunskap 

inom området också är de som har ett mer tillfredsställande sexliv. Tepper (2000) 

menar att allmänheten ofta talar om kvinnor med ryggmärgsskada som människor som 

inte kan ha sex och inte kan njuta för att de inte har någon känsel under midjan. Han 

menar att de inte kan njuta för att de inte kan uppnå orgasm. Kvinnorna med 

ryggmärgsskada räknas som asexuella och antas inte kunna uppnå sexuell njutning. 

Sexualitet är fortfarande ett delvis tabubelagt område. Njutning är en bekräftelse av 
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livet, en synnerligen stark känsla som får oss att känna oss levande (Tepper, 2000). 

Regeringskansliet fastslår att alla kvinnor har rätt till sin egen kropp och sexualitet, 

även de med ryggmärgsskada (Regeringskansliet, 2006).  

2.7 Omhändertagandet av kvinnor med ryggmärgsskada 

Kvinnor som fått en ryggmärgsskada får initialt ett akut omhändertagande i vården där 

fokus läggs på att minimera skadans effekt (McQuillan et al., 2009).  Under 

rehabiliteringen efter skadan skall kvinnan genomgå ett utförligt program med bland 

annat fokus på att leva med den nya skadan. Enligt McQuillan et al. skall även 

kvinnans sexualitet ingå i rehabiliteringsprocessen. Hulter (2004) lyfter fram att 

sjuksköterskor är generellt angelägna om att tillgodose patienters behov av information 

och rehabilitering gällande deras sexualitet. Hon framför dock att det i verkligheten inte 

följs och att sexualitet tyvärr förbises. Kvinnor med sexuella problem har svårt att hitta 

hjälp och stöd inom vården. Hjälpen som erbjuds är dessutom ofta medicinskt inriktad, 

inte psykosomatiskt (a.a.). 

2.8 Tidigare forskning om kvinnor med ryggmärgsskada 

Newman (2006) påvisar att det har forskats, och forskas, mycket kring män med 

ryggmärgsskador och deras sexualitet. Män kan även få hjälp av till exempel 

potenshöjande medicin. För kvinnor finns det inga sådana typer av hjälpmedel och 

väldigt lite forskning är gjord. En relativt outforskad grupp är därför kvinnor som har 

ryggmärgsskada och är förlamade från midja och ner. Newman lyfter fram att en 

femtedel av de personer som har en ryggmärgsskada är kvinnor och att  trots detta så är 

det bara 5 % av den aktuella forskningen inom området som fokuserar på kvinnan. Den 

forskning som finns är oftast riktad mot de fysiologiska aspekterna av kvinnans 

sexuella funktion såsom reproduktion och menstruation.  Det finns ytterst lite forskning 

gjord om kvinnans psykiska erfarenheter kring sin sexualitet (a.a.). Kvinnans sexuella 

och reproduktiva hälsa är av största betydelse för både individer och familjer världen 

över men trots detta så har kvinnans sexualitet ingen given plats inom den 

vetenskapliga forskningen. Det är dock inte bara brist på forskning som är problemet, 

även religiösa, kulturella och sociala tabun kan hindra en förbättrad sexuell hälsa för 

kvinnorna. Detta i och med att de kan hämmas av sin livssituation och omgivningens 

förväntningar och uppfattningar (Junström, 2009). 
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3 PROBLEMFORMULERING 

Sexualitet och kvinnans sexlust är fortfarande ett tabubelagt område. I de studier som 

gjorts med kvinnor som har ryggmärgsskada är det endast ett fåtal som fokuserar på 

kvinnornas erfarenheter av sin sexualitet. För att kunna bemöta kvinnor med 

ryggmärgsskada framgångsrikt behövs en klar bild över vad dessa kvinnor själva har 

för erfarenheter av sin sexualitet.  

 

4 SYFTE 

Syftet med denna studie är att belysa vad kvinnor har för erfarenheter av sin sexualitet i 

samband med ryggmärgsskada. 

 

5 METOD 

5.1 Metod 

Metoden var en litteraturöversikt över ett antal studier som fanns inom ämnet. Syftet 

med en litteraturöversikt är att beskriva kunskapsläget inom ett visst område (Forsberg 

& Wengström, 2008). 

5.2 Urval 

5.2.1 Inklusionskriterier 

Då artiklarna valdes inkluderades både kvalitativa och kvantitativa studier publicerade 

mellan åren 1997 till 2011 för att få så mycket underlag som möjligt att besvara syftet 

med. Den forskning som inkluderades var oberoende av typen av ryggmärgsskada och 

hur skadan blivit förvärvad. Förlamningen kunde vara tetraplegisk eller paraplegisk, 

komplett eller inkomplett. Kvinnornas ålder, förhållandestatus eller sexuella läggning i 

artiklarna hade inte någon betydelse för urvalet av artiklar. Engelska eller svenska 

valdes som språk. Endast de artiklar som berörde vad kvinnor med ryggmärgsskada 

hade för erfarenheter gällande sin sexualitet inkluderades.  
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5.2.2 Exklusionskriterier 

De artiklar som enbart syftade till att redovisa fysiska möjligheter till orgasm, 

menstruation och fertilitet för en kvinna med ryggmärgsskada exkluderades från 

urvalet. 

5.3 Datainsamlingsmetod 

Artiklarna söktes i databaserna CINAHL, MEDLINE, AMED, Academic Search Elite, 

Library, Information Science & Technology Abstracts och Teacher Reference Center. 

Sökningen begränsades till studier som var publicerade mellan åren 2000-2011 i full 

text och var peer reviewed (en sökning utökades till mellan åren 1997-2011). För 

CINAHL och MEDLINE gjordes även en begränsning av att de skulle handla om 

kvinnor. Sökord som användes var; sexuality, sexual issues, sexual functioning, women 

och spinal cord injury. Sökordet experiences medförde inte fler relevanta artiklar, utan 

begränsade snarare sökresultatet. Därmed var detta sökord inte användningsbart eller 

nödvändigt för att finna relevanta artiklar. Sökningen på sexual issues och women och 

spinal cord injury sorterades efter relevans. Därefter gjordes en manuell inkludering av 

de artiklar som innehöll samtliga sökord samt en exkludering av de artiklar som helt 

uppenbart inte handlade om denna litteraturöversikts syfte. Samma slags manuella 

urval (efter relevanssortering) gjordes vid sökningen på orden sexual functioning och 

spinal cord injury och women. Detta gjordes för att få de artiklarna som inbegrep 

litteraturöversiktens syfte. Artikel 3, 5 och 10 var funna via sekundärsökning. Artikel 

3 genom en sökning på författaren Margareta Kreuter. Artikel 5 hittades via en 

genomgång av referenslistor från andra uppsatser som berörde ämnet. Artikel 10 

hittades genom ett samtal med stiftelsen Spinalis där de rekommenderade relevant 

forskning för syftet (A. Olausson, personlig kommunikation, 10 oktober 2011). I 

samband med sekundärsökningen upptäcktes en artikel (artikel 11) skriven 1999 som 

var relevant för syftet. Då sökningen utökades på sökorden spinal cord injury och 

women och sexuality till att börja med året 1997 hittades denna artikel i databasen. 

Artikel 7 blev i och med denna sökning också inkluderad eftersom den var relevant för 

syftet. Sökningshistoriken redovisas nedan (Tabell 1).  
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5.3.1 Tabell 1 Sökningshistorik 

Databas, limiters och datum. 
Slutgiltiga sökningar gjordes 

den 9 september 2011. 

Sökord Antal träffar Lästa 
abstracts 

Antal 
analyserade 

artiklar 

Artikel 

CINAHL with Full Text, 

MEDLINE, AMED, Academic 
Search Elite, Library, 

Information Science & 

Technology Abstracts, Teacher 
Reference Center. 

Full text, 2000-2011, peer 
reviewed, female. 

sexuality AND 

women AND spinal 
cord injury IN 

TITEL 

1 1 1 Artikel 8  

CINAHL with Full Text, 

MEDLINE, AMED, Academic 

Search Elite, Library, 
Information Science & 

Technology Abstracts, Teacher 

Reference Center. 
Full text, 2000-2011, peer 

reviewed, female, sort by 

relevance. 

sexual issues AND 

women AND spinal 

cord injury IN ALL 
TEXT 

65 15 1 Artikel  2   

CINAHL with Full Text, 

MEDLINE, AMED, Academic 

Search Elite, Library, 
Information Science & 

Technology Abstracts, Teacher 

Reference Center. 
Full text, 2000-2011, peer 

reviewed, female, sort by 

relevance. 

sexual functioning 

AND spinal cord 

injury AND women 
ALL TEXT 

105 4 1 Artikel 4 

CINAHL with Full Text, 
MEDLINE, AMED, Academic 

Search Elite, Library, 

Information Science & 
Technology Abstracts, Teacher 

Reference Center. 
Full text, 1997-2011, peer 

reviewed, female. 

spinal cord injury 
AND women AND 

sexuality IN 

SELECT A FIELD 

15 8 5 Artikel 1, 6, 7, 
9 och 11 

 

  

Funna via sekundärsökning.   3 3 Artikel 3, 5 

och 10 
 

 

31 abstracts lästes för att ytterligare klargöra om de var betydelsefulla för 

litteraturöversikten. Vid denna läsning exkluderades 12 artiklar då de inte var relevanta 

för syftet. De kvarvarande 19 artiklarna kvalitetsgranskades genom att använda delar av 

granskningskriterierna framställda av Friberg (2006). Kvantitativa och kvalitativa 

artiklar kvalitetsgranskades för sig. En artikel hade mixed method som metod och 

granskades som en kvantitativ artikel eftersom den huvudsakligen hade kvantitativt 

fokus i sitt resultat. Då syftet inte var relevant för studiens syfte fortsattes inte den 

kritiska granskningen. Detta redovisas i två tabeller (se Bilaga 1 för kvantitativ 

kvalitetsgranskning och Bilaga 2 för kvalitativ granskning). Ytterligare 8 artiklar 

sorterades därefter bort som höll låg kvalitet med syftet i åtanke. Efter granskningen 

kvarstod 11 artiklar varav 7 var kvantitativa, 3 kvalitativa och 1 med mixed method. Ett 

flödesschema gjordes för att tydliggöra processen av inkludering och exkludering av 

artiklar för ytterligare förståelse (se Bilaga 3).  
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5.4 Dataanalys 

De 11 artiklar som inkluderats lästes noga igenom flera gånger av båda författarna. 

Därefter granskades resultaten i de kvalitativa artiklarna och det som behandlade 

litteraturöversiktens syfte togs ut som enskilda fynd. Fynden numrerades i artiklarna 

och detta nummer följde sedan med fyndet i analysprocessen för att säkerställa att 

ursprunget var lätt att hitta. Varje fynd lästes och då oklarheter uppstod om vad det 

syftade till återkopplades fyndet till dess sammanhang i artikeln. Fynden tydliggjordes 

och en ny lista sammanställdes. Listan lästes igenom flera gånger och efter diskussion 

framkom 9 olika kategorier som berörde kvinnans upplevelse av sexualitet. Dessa 9 

kategorier testades genom att sortera in samtliga fynd under respektive kategori. Några 

kategorier visade sig korrelera och blev sammanslagna. För att tydliggöra resultaten 

delades fynden i vissa fall in i underkategorier. De kvantitativa artiklarnas resultat togs 

ut på samma sätt och lades till de fynd som redan fanns under kategorierna och 

underkategorierna. Se Bilaga 4 för klargörande av hur kategorierna och 

underkategorierna arbetades fram. 
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6 ETISKA ASPEKTER 

Då en litteraturöversikt görs läses tidigare forskning med risken att läsaren gör egna 

tolkningar. Med detta i åtanke användes lexikon under läsningen för ökad förståelse. 

Artiklarna lästes också noggrant och flera gånger av båda författarna för att i största 

möjliga mån undvika misstolkningar. Samtliga fynd som berörde syftet inkluderades, 

även de som motsade vad de andra valda artiklarna kommit fram till.  De analyserade 

artiklarna var vetenskapliga och peer reviewed vilket medförde att de blivit kritiskt 

granskade och etiskt godkända.  
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7 RESULTAT 

De slutgiltigt valda artiklarna presenteras i tabell 2 (Bilaga 5). Resultaten presenterades 

som fynd under de olika kategorierna; Kvinnornas definitioner av sexualitet och hur 

nöjda de är, Sexlivets existens och påverkande faktorer, Hur kvinnorna blir 

tillfredsställda, Kvinnornas lust, Fysisk och psykisk påverkan på kvinnornas sexualitet, 

Kvinnornas partners roll samt Kvinnornas erfarenheter av sexuell rådgivning. Under 

kategorierna ingick i vissa fall underkategorier som ytterligare tydliggjorde vilket 

område inom kategorin resultaten redovisat. 

7.1 Kvinnornas definitioner av sexualitet och hur nöjda de är 

Kvinnorna definierade sexualitet och sexlivets innebörd på olika sätt sedan de fått 

ryggmärgsskadan. Dessa definitioner kunde vara både negativa och positiva i sin 

bemärkelse. Deras syn på sexlivet inkluderade också hur nöjda de var, vilket varierade 

mellan artiklarna.  

 

7.1.1 Vad sexualitet innebär för kvinnorna 

I ett flertal av artiklarna presenterades resultat som behandlar vad kvinnorna själva 

ansåg att sex och sexualitet är. Längtan efter intimitet och intim beröring var ett av de 

största motiven för kvinnorna att ha sex (Anderson, Borisoff, Johnson, Stiens & Elliot, 

2007a; Kreuter, Siösteen & Biering-Sørensen, 2008; Leibowitz, 2005; Westgren & 

Levi, 1999). Westgren och Levi (1999) lyfter fram att sex fick kvinnorna att känna sig 

normala och som kvinnor. Leibowitz (2005) menar att kvinnorna använde begrepp som 

tillit, andlighet, lek, kommunikation, experimenterande och flexibilitet som grundstenar 

för att kunna njuta av sin sexualitet. Leibowitz menar att sexualitet är mer holistiskt, 

mentalt, spirituellt, emotionellt och därmed mindre fokuserat på könsorganen och 

kroppen efter skadan. Richards, Tepper, Whipple och Komisaruk (1997) påpekar att 

kommunikation, idérikedom och kreativitet är centrala begrepp gällande sexualitet. 

Anderson et al. (2007a) motsäger detta. Då kvinnorna började ha sex var det tafatt och 

annorlunda, som en förlust eller en besvikelse. Kvinnorna ansåg att det var besvärligt, 

mekaniskt och inte alls tillfredställande. Kreuter et al. (2008) menar att kvinnorna 

behövde vara på rätt humör för att känna sig sexuella och uppleva njutning, i större 

utsträckning efter skadan än innan. Kvinnorna behövde fysisk stimulans för att njuta, 

till exempel smekningar och kyssar på både områden med och utan känsel. Kreuter et 
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al. (2008) menar att kramar, kyssar och smekningar är viktiga för en kvinna både före 

och efter en ryggmärgsskada. De ville ha kärlek, närhet, romantik, ömhet och värme 

(Kreuter, Taft, Siösteen, & Biering-Sørensen 2011). I en studie upplevdes sex som en 

emotionellt smärtsam erfarenhet. Kvinnorna kände också att de först behövde lära sig 

att ta hand om sig själva och sen fundera över sexlivet (Leibowitz, 2005). Westgren och 

Levi (1999) lyfter fram kvinnans behov av att sörja efter skadetillfället för att över 

huvud taget kunna tänka på sin sexualitet. 

7.1.2 Hur nöjda kvinnorna är 

Studierna visade på ett flertal olika procentsatser eller andelar över huruvida kvinnorna 

var nöjda med sin sexualitet eller sexliv. Över hälften av kvinnorna var nöjda med sitt 

sexliv (Kreuter et al., 2008; Singh & Sharma, 2005; Richards et al., 1997; Westgren & 

Levi, 1999). Många kvinnor med ryggmärgsskada var dock inte belåtna med sitt sexliv 

(Kreuter et al., 2011; Valtonen, Karlsson, Siösteen, Dahlof & Viikari-Juntura, 2006). 

Singh och Sharma (2005) menade att nästan hälften av alla deltagarna i studien tyckte 

att sexlivet var sämre efter skadetillfället än innan. Westgren och Levi (1999) menar att 

de som inte var nöjda kände motvilja till att ha, njuta av och engagera sig i sex. 

Ferreiro-Velasco et al. (2005) presenterar att 20 % kände obehag av sex. Leibowitz 

(2005) menar att de kvinnor som fokuserar på könsorgan och kropp också är mindre 

nöjda med sin sexualitet.  

7.2 Sexlivets existens och påverkande faktorer 

Kvinnorna hade sex i varierande grad. De hade också olika inställningar till att ha sex 

över huvud taget. Den neurologiska nivån av skadan, åldern på kvinnorna och tiden de 

haft skadan påverkade huruvida de hade sex eller inte. 

 

7.2.1 Existensen av ett sexliv och viljan att ha det 

Den största andelen av kvinnorna i de olika studierna tyckte att sex var viktigt och 

ansåg att ett fungerande sexliv ökade livskvaliteten, även om sex inte upplevdes lika 

viktigt som innan skadan (Anderson et al., 2007a; Ferreiro-Velascos et al., 2005; 

Kreuter et al., 2008; Kreuter et al., 2011; Singh och Sharma, 2005;).  

Kvinnorna uttryckte ett behov av sexuell njutning, egen och ömsesidig (Richards et al., 

1997). I en studie uppgav en fjärdedel av kvinnorna med ryggmärgsskada att de skulle 
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vilja ha mer sex (Kreuter et al., 2008). I Westgren och Levis (1999) studie uppgav 

kvinnorna en ökning av oralsex jämfört med innan skadan. De uppgav även i denna 

studie att analsex inte var ett alternativ med risk för att tömma tarmen. Detta till trots så 

uppgav 28,7% av kvinnorna i en annan studie att de prövat analsex efter skadan 

(Anderson et al., 2007a). 

 

De flesta kvinnorna med ryggmärgsskada var sexuellt aktiva (Ferreiro-Velasco et al., 

2005; Kreuter et al., 2008; Kreuter et al., 2011; Singh och Sharma, 2005). De hade 

dock minskat sin sexuella aktivitet jämfört med innan skadan (Ferreiro-Velascos et al., 

2005; Singh och Sharma, 2005). Endast en liten del av de kvinnor som utfrågades 

ansåg sig inte ha någon möjlighet till sex över huvud taget (Singh och Sharma, 2005). I 

studien gjord av Westgren, N., Hultling, Levi, Seiger och Westgren, M. (1997) angav 

kvinnorna att avsaknaden av sexuell aktivitet berodde på att det inte prioriterades. 

Anledningen till detta var att de måste klara av och orka med effekterna skadan haft på 

hela deras livssituation. 

7.2.2 Betydelsen av neurologisk nivå och skadans omfattning 

En ryggmärgsskada hade inverkan på samtliga drabbade kvinnors liv (Westgren & 

Levi, 1999).  I två undersökningar var omfattningen av sexuell aktivitet relaterad till 

skadans nivå och omfattning (Mona et al., 2000; Westgren et al., 1997). Valtonen et al. 

(2006) och Ferreiro-Velasco et al. (2005) menar att det inte finns någon korrelation 

mellan neurologisk skadenivå och sexuell aktivitet. Kvinnorna med komplett 

ryggmärgsskada ansåg att sexuella aktiviteter var mindre viktiga efter olyckan än de 

med inkomplett skada (Kreuter et al., 2008; Westgren et al., 1997). Kreuter et al. (2008) 

beskriver även att dessa kvinnor känner sig mindre attraktiva än vad de med inkomplett 

skada känner sig. 

7.2.3 Betydelsen av ålder och mängd tid med skadan 

Richards et al. (1997) menar att det tar lång tid mellan skadetillfället och sexuell 

återanpassning. Kvinnorna uppgav också att det direkt efter skadan fanns en 

medvetenhet att stänga av sin sexualitet eftersom det fanns viktigare saker att tänka på.  

Antal år av förvärvad skada verkade också ha påverkan på hur ofta kvinnorna hade sex. 

Ferreiro-Velasco et al. (2005) såg att de som haft skadan mellan 2 och 10 år hade mer 

sex än de som haft den längre. Westgren och Levi (1999) såg att de som haft skadan 

länge tyckte att sex kom i andra hand. I Westgrens et al. (1997) studie var åtta kvinnor 
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under 15 år då de fick skadan. Sex av dem var sexuellt aktiva efter 15 års ålder. I 

Ferreiro-Velascos et al. (2005) studie var tio av kvinnorna under 18 då de fick skadan. 

Endast två av dem hade ett regelbundet sexliv efter skadan. Enligt Valtonen et al. 

(2006) har åldern eller ålder vid skadetillfället ingen betydelse för hur nöjda kvinnorna 

är med sitt sexliv idag. I Westgrens et al. (1997) studie presenteras däremot att kvinnor 

över 45 år har allt färre sexuella aktiviteter. 

7.3 Hur kvinnorna blir tillfredsställda 

Många av kvinnorna uppgav nya sätt att känna tillfredsställelse på efter det att de fått 

ryggmärgsskadan. Förändringar gällande innehållet av kvinnornas sexliv, som orsakats 

av skadan, kommenterades också i stor utsträckning. Detta påverkade deras erfarenhet 

av sin sexualitet. 

 

7.3.1 Hur de tillfredsställer sig 

För att bli mottaglig för sexuell stimulering krävdes att komma i rätt stämning. Mental 

upphetsning var ett vanligt förekommande fenomen i ett flertal av studierna. Kvinnorna 

ansåg att sexuella fantasier och hörselintryck nu var viktigare än innan, medan genitala 

smekningar med händer och mun blivit mindre viktigt (Anderson et al., 2007a; Kreuter 

et al., 2008; Kreuter et al., 2011; Richards et al., 1997).  I Kreuters et al. (2008) studie 

ansåg dock hälften av kvinnorna att det var viktigt att bli smekt på kroppsdelar där de 

inte hade någon känsel för att bli sexuellt upphetsade. De ansåg också att mer kraftfull 

och längre stimulering var viktig för att öka sexuell njutning. Kvinnorna kompenserade 

minskad känsel genom att hitta nya erogena zoner samt med kyssar och smek 

(Anderson et al., 2007a; Kreuter et al., 2011). I Kreuters et al. (2008) studie onanerade 

40 % av kvinnorna för sexuell njutning. En tredjedel av alla kvinnor i studien använde 

sexuella hjälpmedel för ökad njutning. Enligt Westgren et al. (1997) utfördes onani 

endast av kvinnor med inkomplett skada.  

7.3.2 Orgasmens innebörd och existens 

I studien av Ferreiro-Velasco et al. (2005) minskade antalet kvinnor som hade 

förmågan att uppnå orgasm från 95 % till 53 % efter skadan. Många av kvinnorna fick 

sämre och färre orgasmer eftersom det var svårare och krävde mer tid (Kreuter et al., 

2011; Ferreiro-Velascos et al., 2005). Anderson et al. (2007a) menar att sexuell 
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självkänsla är en viktig grundsten gällande förmågan att uppnå orgasm. Av de som 

uppgav att skadan förändrat deras sexuella självkänsla hade flertalet inte upplevt 

orgasm efter skadan. Av de kvinnor som inte upplevde någon skillnad i sexuell 

självkänsla efter skadan hade nästan alla fått orgasm (Anderson et al., 2007a).  

7.4 Kvinnornas lust 

För att ha ett sexliv var lusten en viktig komponent för kvinnorna. Deras olika 

erfarenheter gällande just lust gav olika resultat i studierna.  

 

Richards et al. (1997) kom fram till att kvinnorna går igenom fyra olika stadier vad 

gäller sin sexualitet efter skadan. Den första är kognitiv genital dissociation, dvs. att 

kvinnorna mentalt distanserar sig från sitt kön. Den andra fasen är sexuell rättslöshet, 

dvs. att kvinnorna upplever att deras sexliv hade tagits ifrån dem. Den tredje och fjärde 

fasen innebar utforskning och sexuell återanpassning.  

 

En ryggmärgsskada förändrar både de fysiska och psykiska komponenterna för att bli 

sexuellt upphetsad och många av kvinnorna har svårt att bli psykiskt och fysiskt 

upphetsade (Anderson et al., 2007a; Kreuter et al., 2011). Över hälften av kvinnorna 

hade svårt att bli psykiskt upphetsade (Anderson et al., 2007a; Kreuter et al., 2008; 

Singh & Sharma, 2005). Avsaknaden eller nedgång av lust är starkt relaterad till tappad 

känsel runt genitalierna (Anderson et al., 2007a; Ferreiro-Velasco et al., 2005).  

I Westgren och Levis (1999) studie berättar kvinnorna att efter de fått förståelse för sin 

kropps basala funktioner, som till exempel blås- och tarmfunktion, väcktes en 

nyfikenhet kring sex. Om kvinnan ger sin lust gensvar och tid att utvecklas så skall 

sexlivet bli bättre enligt Westgren och Levi (1999). Anderson et al., (2007a) rapporterar 

att majoriteten av kvinnorna kan känna sin sexlust byggas upp mentalt under sexuell 

stimulering. I Richards et al. (1997) studie beskriver kvinnorna en vändpunkt i livet 

som lett till den sexuella återanpassningen, till exempel en födelsedag, ny partner eller 

stöd från andra i samma situation. Första gången kvinnorna hade sex efter 

skadetillfället motiverades med stor nyfikenhet (a.a.). För de kvinnor som inte hade 

någon lust alls och bara hade sex för sin partners skull så berodde detta på att 

spontaniteten försvunnit och att det krävdes så mycket förberedelser (Westgren & Levi, 

1999). 



 

15 

 

7.5 Fysisk och psykisk påverkan på kvinnornas sexualitet 

Då kvinnor med ryggmärgsskada ska ha sex möter de på flera hinder som ibland 

försvårar deras situation. Dessa problem kan vara både fysiska och psykiska. 

 

7.5.1 Fysiska problem hos kvinnorna 

Det sker många fysiska förändringar vid en ryggmärgsskada, såsom minskad eller 

förlorad känsel, svårigheter till orgasm och lubrikation, urin och/eller tarminkontinens, 

svårigheter att röra sig och därmed positionera sig (Andersons et al., 2007a; Kreuter et 

al., 2011; Leibowitz, 2005). Även stickningar och kramper har rapporterats som de 

vanligaste fysiska känslorna under sexuell aktivitet (Anderson et al., 2007a; Singh & 

Sharma, 2005). Trots dessa fysiska problem uppger Ferreiro-Velasco et al. (2005) att 

kvinnorna inte ser detta som ett hinder till att ha sex, utan att det gick att lösa genom att 

tömma blåsan innan sex och använda sig av enklare ställningar som inte tar så mycket 

kraft. Detta visar sig även i en artikel av Valtonen et al. (2006) där kvinnor med tarm- 

och urininkontinens inte var mer missnöjda med sitt sexliv än de som inte hade dessa 

problem. Ett annat stort fysiskt problem som försvårade sexlivet för kvinnorna var 

spasticitet (Ferreiro-Velasco et al., 2005; Richards et al., 1997; Valtonen et al., 2006; 

Westgren & Levi, 1999). Anderson et al. (2007a) beskriver att nästan hälften av 

kvinnorna besvärades av autonom dysreflexi och att dessa kvinnor även hade svårt att 

bli upphetsade. Valtonen et al. (2006) uppger att drygt hälften av kvinnorna upplevde 

smärta flera gånger i månaden men att detta inte påverkade deras belåtenhet med sitt 

sexliv. Inte heller i Andersons et al. (2007a) studie är smärta ett stort problem vid 

samlag. De kvinnor som led av överkänslighet mot beröring, pga. sin skada, hade svårt 

att hitta sätt att vara intim på (Westgren & Levi, 1999).  

 

Andra rapporterade problemområden kring sexlivet var brist på privatliv, kulturella 

tabun, förekomst av skötare och att det krävs stora förberedelser (Singh & Sharma, 

2005). Ovannämnda fysiska problem orsakade oro (Leibowitz, 2005), frustration, 

rädsla (Anderson et al., 2007a) och hade negativ effekt på kvinnans jagföreställning 

(Westgren et al., 1997). 
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7.5.2 Psykiska problem hos kvinnorna 

Kreuter et al., (2008) uppger att kvinnorna med ryggmärgsskada upplevde att andra såg 

på dem som mindre attraktiva. Kvinnorna kände sig oattraktiva eller mindre attraktiva 

än innan skadan (Richards et al., 1997). Detta ledde till minskat självförtroende 

(Kreuter et al., 2011; Westgren & Levi, 1999). Den sexuella självkänslan hos 

kvinnorna hade blivit förändrad efter skadan (Anderson et al., 2007a) och upplevdes 

som mycket bräcklig, liksom självförtroendet (Leibowitz, 2005). Den sexuella 

självkänslan och självförtroendet upplevdes som problem hos kvinnorna (Richards et 

al., 1997) och uppgavs även påverka deras möjligheter till att bli sexuellt upphetsade 

(Anderson et al., 2007a).  

 

Andra psykiska problem kvinnor upplever efter skadan var att inte vilja ha sex eller inte 

ha modet att ha sex (Kreuter et al., 2008). I Westgren & Levis (1999) studie berättades 

om starka känslor inför den första sexuella kontakten efter skadan. Kvinnorna uppgav 

att de genomgått en process från att tycka att sex är möjligt till att sexuell njutning är 

möjlig (Richards et al., 1997). Mona et al. (2000) menar att det bästa sättet för sexuell 

återanpassning är ett ökat sexuellt självförtroende, att ha känslan av kontroll över sin 

kropp, optimism och att finna en mening. I processen att återfå sitt sexuella 

självförtroende drevs kvinnorna mer av egna än utomstående influenser (Richards et 

al., 1997). Känslor av oro och osäkerhet på grund av brist på kontroll och förståelse för 

deras nya kropp ledde till osäkerhet både hos kvinnan och hos hennes partner 

(Leibowitz, 2005; Westgren & Levi, 1999). I studien av Ferreiro-Velasco et al. (2005) 

hade nästan en femtedel en förvanskad kroppsuppfattning.  

 

De som inte hade någon genital känsel antog direkt efter skadan att sexuella relationer 

nu inte längre var möjligt och upplevde då en känsla av värdelöshet och av förlust över 

rätten till ett sexliv (Richards et al., 1997). Kvinnorna var också oroliga över hur de 

skulle klara av det rent känslomässiga i och med förändringen i deras sexliv (Kreuter et 

al., 2011) och vissa undrade om de någonsin skulle känna sig sexuella igen (Leibowitz, 

2005). Westgren och Levi (1999)  uppger att skillnaden mellan kvinnornas känslor och 

engagemang gällande sex berodde på hur deras känslor och engagemang var innan 

skadan, hur de såg på sin skada generellt och huruvida de hade en känsla av att ha 

kontroll. De som ser livet som en utmaning har lättare att anpassa sig. 
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7.6 Kvinnornas partners roll 

Kvinnornas erfarenhet av sin sexualitet var ofta påverkad av deras relation till sin 

partner. Partnern kunde antingen hjälpa eller stjälpa kvinnorna i deras erfarenheter av 

sin sexualitet. 

 

7.6.1 Partnerns existens och påverkan 

Kvinnorna själva uppger att rädslan för deras fysiska förändringar påverkar deras vilja 

att träffa nya män och att ha sex (Leibowitz, 2005). Orsaker som otillräcklighet, färre 

möjligheter att hitta partner, låg självkänsla, känsla av att vara oattraktiv, tvivel kring 

sin sexuella förmåga och rädsla för urin och eller tarmläckage uppges som anledning 

till varför de lever ensamma (Kreuter et al., 2008). Många av de kvinnor som var i ett 

förhållande var oroliga gällande sin förmåga att tillfredsställa sin partner (Kreuter et al., 

2011). Detta upplevdes som en börda för dem (Leibowitz, 2005). Två studier påvisar 

att kvinnorna hade sex bara för att behålla sin partner (Anderson et al., 2007a; 

Westgren & Levi, 1999). Westgren och Levi (1999) redovisar att kvinnorna inte tycker 

att det är fel att inte riktigt kunna njuta av sex utan att de har det för partnerns skull. 

Kvinnorna menade att det är fint i sig att vara någons partner. I artikeln av Singh och 

Sharma (2005) uppger hälften av kvinnorna att deras förhållande blivit mer kärleksfullt 

än innan skadan. Problem som kvinnor upplever kring sin relation är att de är oroliga 

över hur de ska kunna hjälpa sin partner med de sexuella förändringar som sker i och 

med skadan (Kreuter et al., 2011). I Singh och Sharmas (2005) studie upplever nästan 

hälften av kvinnorna en likgiltig attityd kring sin sexualitet från deras partner och att 

partnern inte heller är nöjd med parets sexliv. Leibowitz (2005) beskriver att kvinnorna 

är mer beroende av sin partners fysiska styrka vilket minskar spontaniteten i sexlivet. 

Efter hand växte ett oberoende av partnern fram eftersom de kände sig ansvariga för sin 

egen sexualitet (Leibowitz, 2005).  

7.6.2 Kommunikation mellan kvinnorna och deras partner 

För sexuell återanpassning krävs förmågan att kunna kommunicera med sin partner och 

vara öppen med sina behov. Kvinnorna uppgav att kommunikation mellan dem och 

deras partner var mycket viktig (Kreuter et al., 2011). Inför första sexuella tillfället efter 

skadan var det svårt för de flesta kvinnorna att prata med sin partner om sina behov och 

hur det skulle bli, då de själva inte visste vad som väntade. Senare i förhållandet uppgav 
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endast 10 % att deras partner var ovillig att prata om eller att fortsätta sexuell kontakt. 

15 % av kvinnorna önskade mer uppriktighet i samtalet kring sex (Richards et al., 

1997). Även Singh och Sharma (2005) uppger att drygt två tredjedelar har ett aktivt 

samarbete med sin partner kring sitt sexliv medan Westgren och Levi (1999) uppger att 

de flesta kvinnor gissade sig till var hennes partner kände och att det samtalades kring 

sex i varierande grad. 

7.7  Kvinnornas erfarenheter av sexuell rådgivning 

Nästan alla kvinnorna som kommenterade den rådgivning de fått i samband med 

skadan upplevde den som knapphändig. Detta hade inverkan på hur deras framtida 

sexliv skulle se ut. 

 

Bristen på sexuell rådgivning påverkar kvinnorna och deras sexliv negativt enligt 

Leibowitz (2005). Fick de ingen information så antogs att ett sexliv efter skadan inte 

var möjligt. Det framkommer också att de, direkt efter skadan, upplevde en naivitet 

angående sitt sexliv till följd av brist på information (Leibowitz, 2005). Även de 

kvinnor som innan skadetillfället hade ett stabilt förhållande upplevde att de inte fick 

någon information gällande sex, vilket resulterade i att deras sexuella aktivitet 

minskade (Westgren et al., 1997). I studien gjord av Valtonen et al. (2006) uppger de 

kvinnor som anser att de fått bra sexualrådgivning en högre sexuell belåtenhet. Om 

man inte bemötte kvinnor som individer upplevde kvinnorna frustration, ilska och 

ibland humor kring den sexuella rehabiliteringen (Leibowitz, 2005). Även Westgren 

och Levi (1999) beskriver att kvinnorna ville bli bemötta utifrån sin egen specifika 

situation, då sexualitet och sexliv upplevs och kändes olika för alla kvinnor med 

ryggmärgsskada. Kvinnorna uppgav också att de behövde prata om sex men att de först 

behövde tid för att orientera sig (Kreuter et al., 2008).  
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8 DISKUSSION 

8.1 Metoddiskussion 

Artiklarna söktes först i databaser som specialiserar sig på forskning inom hälsa- och 

sjukvård, omvårdnad, psykologi och pedagogik. Artiklarna var peer reviewed och 

publicerade mellan åren 1997-2011. Den långa tidsperioden har sin grund i att det inte 

finns så mycket forskning inom området. Därefter gjordes en sekundärsökning genom 

att läsa referenslistor, kontakta stiftelsen Spinalis och göra en personsökning. Enligt 

Friberg (2006) är sekundärsökning nödvändig att använda i en litteraturstudie, och 

görs det inte finns det risk att gå miste om bra litteratur, vilket bör anses som en 

styrka i litteraturstudien. Polit och Beck (2010) anger att huvudfrågan för en 

litteraturöversikt är huruvida den sammanfattar hur forskningsområdet ser ut i 

nuläget. En svaghet i studien är således att ett flertal av artiklarna är äldre än vad som 

vore önskvärt.  

Polit och Beck (2010) menar att en studie blir generaliserbar om fynden är giltiga för 

hela populationen som de inkluderade representerar. Litteraturöversikten har ett 

förhållandevis brett urval vilket skulle kunna anses minska generaliserbarheten. 

Översikten inbegriper kvinnor från 15 år och uppåt med eller utan partner som har 

levt varierande lång tid med sin skada. Detta skulle kunna ses som en svaghet i 

studien eftersom det inte är en grupp med samma förutsättningar som granskas. Att 

artiklarna inte särskiljer på resultat från kvinnor med inkomplett och komplett skada 

kan också ses som en svaghet i studien. Endast en artikel (Richards et al., 1997) har 

inklusionskriterier som innefattar graden av skadan. Eftersom studiens syfte är att 

belysa vad kvinnor med ryggmärgsskada har för erfarenheter kring sin sexualitet, och 

inte en specifik grupp av dessa kvinnor, så ger det breda urvalet en styrka i resultatet. 

Studien får en bredd där det kan utläsas skillnader, och likheter, beroende på dessa 

faktorer. Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) lyfter fram att begrepp som validitet 

och generaliserbarhet inte alltid kan ingå i en litteraturstudie. De menar att begrepp 

som trovärdighet och pålitlighet borde användas istället som bland annat grundas i en 

väl genomförd metod och urvalsprocess. Litteraturöversiktens metod innebar att 

presentera den data som tidigare forskning fått fram. De fynd som metoden 

genererade svarade på syftet, inkluderade relevanta artiklar och kan genom detta 

anses vara både trovärdig och pålitlig trots det breda urvalet.  
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Artiklarna granskades med hjälp av utvalda delar av Fribergs (2006) granskningsmall. 

Friberg rekommenderar att då en kritisk granskning av artiklar görs ska de 

granskningskriterierna som är relevant för syftet användas. För de kvantitativa och 

kvalitativa artiklarna valdes därför syfte, urval, metod och resultat som kriterier för 

kritisk granskning. Detta styrker de analyserade artiklarnas kvalitet. Polit och Beck 

(2010) lyfter fram att urvalskriterierna för de inkluderade artiklarna skall vara explicit 

och likvärdig för samtliga artiklar. Kvalitetsgranskningen gjordes för att säkerställa 

att alla artiklar som var relevanta för syftet genomgick samma kritiska granskning.  

Den ojämna fördelningen av metod i artiklarna berodde på den begränsade mängd 

forskning som fanns inom ämnet. Att det finns förhållandevis lite forskning som 

uteslutande berör kvinnor med ryggmärgsskada och deras sexualitet kan vara en 

svaghet för studien, då det blir svårt att finna relevant material. Det kan också anses 

öka litteraturöversiktens relevans då den syftar till att belysa området. Fler kvalitativa 

studier skulle kunnat bidra till en djupare förståelse för kvinnornas upplevelser och 

erfarenheter. Kvantitativa studier presenterar fakta utan att utforska känslor på en 

djupare nivå. Detta skulle kunna göra att de inkluderade artiklarna inte är fullständigt 

representativa för syftet. Metoden som användes i litteraturöversikten syftade dock 

till att lyfta ut kvantitativ data för att stödja och ge styrka åt kvalitativa fynd. Friberg 

(2006) betonar att i en litteraturöversikt görs ingen avgränsning till val av antingen 

kvalitativa eller kvantitativa artiklar. Friberg menar att en svaghet i en 

litteraturöversikt är att det finns en risk för selektivt urval av författaren/forskaren. I 

denna litteraturöversikt har dock samtliga artiklar i sökresultatet inkluderats som på 

något sätt behandlat syftet. 

En annan sorts metod än en litteraturöversikt hade möjligen kunnat ge andra resultat. 

En begreppsanalys är ett exempel på ett annat tillvägagångssätt i en litteraturstudie. 

Forsberg och Wengström (2008) lyfter fram att denna metod syftar till att förtydliga 

de fenomen som ett begrepp innebär. En begreppsanalys av sexualitet skulle därmed 

kunna medföra ökad förståelse för kvinnornas erfarenheter av sin sexualitet. Med 

tanke på den begränsade mängd forskning som finns att tillgå var dock valet av en 

litteraturöversikt aktuellt. De flesta artiklarna var också kvantitativa vilket ytterligare 

skulle försvåra en begreppsanalys.  
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8.2 Resultatdiskussion 

Studierna lyfte fram flera olika begrepp som beskrev den känslomässiga aspekten av 

sexualitet (Kreuter et al., 2008; Kreuter et al., 2011; Leibowitz, 2005; Richards et al., 

1997; Westgren & Levi, 1999). Att kvinnorna definierade vad sexualitet innebar för 

dem på olika sätt kan bero på att alla människor är individer. Malmsten (2007) lyfter 

fram att alla är unika och individuella upplevelser och erfarenheter aldrig kan förstås till 

hundra procent. Eftersom sexualitet innebar olika aspekter för kvinnorna ska också 

vården vara individanpassad vilket hälso- och sjukvårdslagen också understryker (SFS 

1982:763). Att anta att det finns en mall eller entydigt svar gällande vad kvinnorna 

känner kan verka fördomsfullt. 

 

Vissa av studierna som var gjorda i Europa kom fram till att kvinnorna inte alls var 

belåtna med sitt sexliv och att skadan påverkade deras sexliv negativt (Ferreiro-Velasco 

et al., 2005; Kreuter et al., 2011; Valtonen et al., 2006). Det tycks möjligt att dessa 

resultat kan ha en kulturell förklaring då kvinnor i Europa har blivit bättre på att göra 

sin röst hörd (Tepper, 2000). Innebörden av detta kan vara att kvinnorna därmed vågar 

uttrycka sitt missnöje. 

 

Det framkommer i två av studierna att det inte finns något samband mellan sexuell 

aktivitet och skadans omfattning (Ferreiro-Velasco et al., 2005; Valtonen et al., 2006). 

Emellertid stöder andra resultat från de granskade artiklarna inte detta, då de påstår att 

det finns ett samband (Mona et al., 2000; Westgren et al., 1997).  Forsythe och 

Horsewell (2006) redogör i sin studie att neurologisk nivå och omfattning av skadan 

har betydelse för sexuella aktiviteters art och existens. Orsaken till av översiktens 

tvetydiga fynd är oklar, det kan ha att göra med att antalet kvinnor som ingått i 

studierna inte representerar hela populationen. Dessutom kan olika experter komma 

fram till olika slutsatser för samma studie på grund av förförståelse och 

tolkningsproblematik (Forsberg & Wengström, 2008). 

I en studie från Sverige har de som fått skadan vid unga år idag ett aktivt sexliv 

(Westgren et al., 1997). Emellertid stöder resultaten från denna studie inte 

forskningsresultat från studien gjord i Spanien med samma målgrupp (Ferreiro-Velasco 

et al., 2005). Det tycks möjligt att dessa olika resultat kan bero på att Sverige har 

kommit längre i sin sexualundervisning jämfört med Spanien (WHO, 2010). I och med 
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detta kan unga kvinnor med ryggmärgsskada i Sverige tillgodose sina 

informationsbehov och utvecklas i sin sexualitet. Sydsjö, Selling, Nyström, Oscarsson 

och Kjellberg (2006) kom i sin studie fram till att svenska ungdomar inte alls har 

tillräcklig utbildning inom ämnet. Möjligtvis finns det mycket att förbättra i den 

svenska sexualundervisningen, men att den trots sina brister kommit längre än Spanien. 

 

Litteraturöversikten påvisar att de som haft skadan länge upplever att sex kommer i 

andra hand (Ferreiro-Velasco et al., 2005; Richards et al., 1997; Westgren & Levi, 

1999). Orsaken till detta kan eventuellt bero på att äldre kvinnor med ryggmärgsskada 

inte får lika mycket information i ämnet, eftersom allmänheten tror att de inte längre är 

intresserade av sex (Forsythe & Horsewell, 2006).  Sexuella fantasier visade sig spela 

en stor roll för kvinnornas tillfredställelse av sexlivet (Anderson et al., 2007a; Kreuter 

et al., 2008; Kreuter et al., 2011; Richards et al., 1997). En möjlig förklaring är att 

fantasier är ännu viktigare för kvinnor med ryggmärgsskada än för kvinnor utan. Detta 

för att de behöver hitta nya sätt att finna njutning.  

 

Ett intressant resultat som framkom i två av de analyserade studierna var att tarm- och 

urininkontinens inte behöver innebära problem för sexlivet (Ferreiro-Velasco et al., 

2005; Valtonen et al., 2006). Detta resultat stödjs även av Anderson, Borisoff, Johnson, 

Stiens och Elliot (2007b). Flera av de analyserade studierna visar även att kvinnorna 

hade återkommande smärta men förvånansvärt var att inte heller det påverkade deras 

sexliv (Anderson et al., 2007a; Valtonen et al., 2006). Emellertid stöder resultatet från 

denna studie inte tidigare forskning då McQuillan et al. (2009) menar att smärta borde 

påverka sexlivet. Det tycks möjligt att kvinnor med ryggmärgsskada inte låter sitt 

sexliv påverkas av smärta, tarm- och urininkontinens då de behöver vara mer 

innovativa och mer positivt inställda till problemlösning för ett fungerande sexliv än 

kvinnor utan skada. 

 

Möjligheten att uppnå orgasm minskade efter skadan (Anderson et al., 2007a; Ferreiro-

Velasco et al., 2005; Kreuter et al., 2011). Forsythe och Horsewell (2006) styrker 

resultatet att kvinnor med ryggmärgsskada har svårare att uppnå orgasm, vilket kräver 

en försiktig tolkning då orgasm inte behöver vara synonymt med ett tillfredsställande 

sexliv enligt Brattberg och Hulter (2010). I en av studierna var det endast kvinnor med 

inkomplett skada som onanerade (Westgren et al., 1997). Detta resultat understryker 
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Sipski et al. (2005) som i sin studie kommit fram till att kvinnor med komplett skada 

inte har någon känsel kvar i genitalierna. Detta skulle kunna vara en anledning till att de 

inte onanerade. Kvinnor med ryggmärgsskada har således olika förutsättningar för ett 

sexliv i och med typen och omfattningen av deras skada. Litteraturöversikten visar att 

kvinnornas förutsättningar för att utveckla sin sexualitet förändras över tid. Nyligen har 

forskning visat att möjligheten för kvinnor med ryggmärgsskada att utveckla sin 

sexualitet är god. Rehabilitering är dock nödvändig och bör sättas in så fort som möjligt 

(Lundberg, 2010). 

 

I två studier hade kvinnorna sex för att behålla sin partner (Anderson et al., 2007a; 

Westgren & Levi, 1999). Påpekas bör att detta, i en av studierna, korrelerade med att 

kvinnorna själva upplevde njutning av att kunna tillfredsställa sin partner (Westgren & 

Levi, 1999). Det är därför troligt att sex för partnerns skull inte behöver upplevas eller 

tolkas som negativt. Durr (2009) menar att det inte är ovanligt för kvinnor (utan skada) 

i långvariga, fasta förhållanden att ha sex av andra orsaker än egen lust. Durr tillägger 

dock att detta kan ses som problematiskt för både kvinnan och hennes partner. 

 

Kennedy et al. (2010) lyfter i sin studie fram att sexuella behov och sexualitet inte 

adresseras tillräckligt av samhället i stort, därmed inte heller sjukvården. Som nämnts i 

litteraturöversikten så påverkar brist på information kvinnornas sexliv negativt, då de 

på grund av detta kan uppleva att ett sexliv inte längre är möjligt. Forsythe & Horsewell 

(2006) stödjer detta och menar att kvinnor med större förståelse för sitt sexliv upplever 

också större tillfredställelse. 

 

8.3 Slutsatser 

Litteraturöversikten visar att runt hälften av kvinnorna är nöjda med sitt sexliv, att 

majoriteten av dem är sexuellt aktiva och att det finns en vilja och ett intresse av att ha 

sex. Det finns ett samband mellan hur lång tid det har gått sedan skadan och hur ofta 

kvinnorna har sex samt hur nöjda de är med sitt sexliv. Artiklarna påvisar även att 

tidsaspekten är viktig i processen att återfå sitt sexuella självförtroende. 

Litteraturöversikten visar även att brist på sexuellt självförtroende är det största 

psykiska hindret för kvinnorna för att få ett tillfredställande sexliv. 
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Litteraturöversikten beskriver att de mest omtalade fysiska problemen för kvinnornas 

sexualitet är urin- och tarminkontinens. Trots detta låter kvinnorna inte det hindra dem 

från att ha sex. Kvinnorna vill ses som individer och behandlas därefter. Bristfällig 

rådgivning har en negativ påverkan på deras sexuella självkänsla och tron på att återfå 

ett fungerande sexliv.  

8.4 Klinisk betydelse 

Litteraturöversikten bidrar till en överblick av de forskningsresultat som finns inom 

området kvinnors erfarenheter av sexualitet vid ryggmärgsskada. Detta kan ge 

vårdpersonal en bättre inblick och därmed ökad förståelse för dessa kvinnors 

erfarenheter av sin sexualitet. Då studien visar på att det efterfrågas mer utbildning och 

information inom ämnet till de drabbade skulle detta kunna betyda att en förbättring 

och utökning av information är av vikt. 

8.5 Förslag på vidare forskning 

Endast ett fåtal studier om kvinnor med ryggmärgsskada och deras erfarenheter kring 

sin sexualitet finns att tillgå. Då många kvinnor skadas i ung ålder skulle mer specifik 

forskning på denna grupp vara av stor nytta för de som arbetar med rehabiliteringen av 

dessa kvinnor. Enligt resultatet i denna översikt spelar tiden kvinnor haft 

ryggmärgsskadan roll för vilka erfarenheter de har av deras sexualitet. Fler studier om 

tidsperspektivet borde därför gynna denna grupp, för att kunna bemöta dem på rätt sätt 

under deras process av anpassning till ett nytt liv.  Eftersom en av slutsatserna är att 

kvinnor har individuella problem bör fler kvalitativa studier utföras för att komma till 

kärnan av vad kvinnor med ryggmärgsskada upplever i samband med deras sexualitet.  
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BILAGA 1 

Kritisk granskning av kvantitativa artiklar 

Artikel Vad är syftet? 

Är det klart 

formulerat? 

Hur har 

urvalet 

gjorts 

(antal 

personer 

och ålder) 

Hur är 

metoden 

beskriven?  

 

Vad visade 

resultatet?  

 

Kvalitet av 

studie 

Alexander, M.S., Bodner, D., 

Brackett, N.L., Elliott, S., 

Jackson, A.B. & Sønksen, J. 
(2007). Development of 

international standards to 

document sexual and 
reproductive functions after 

spinal cord injury: 

preliminary report. Journal of 
Rehabilitation Research & 

Development, 44(1). 

Att illustrera 

utvecklandet av 

standardiserad 
nomenklatur som 

beskriver påverkan 

av skadan på sexuell 
funktion.  

 

 

 

Inte relevant 

- - - Låg 

Anderson, K.D., Borisoff, 

J.F., Johnson, R.D., Stiens, 
S.A. & Elliott, S.L. (2007). 

Spinal cord injury influences 

psychogenic as well as 
physical components of 

female sexual ability. Spinal 

Cord, 45(5).  

Att få fram 

information om den 
sexuella funktionen  

hos kvinnor med 

ryggmärgsskada. 

 

 

 

 

87 kvinnor 

över 18 år. 
 

 

Kvantitativ. 

Internetbaserat 
frågeformulär. 

En 

ryggmärgsskada 
hindrar avsevärt 

både fysisk och 

psykisk sexuell 
upphetsning. 

Fysiska problem 

förvärrar 
kvinnans 

situation. 

Hög 

Anderson, K.D., Borisoff, 
J.F., Johnson, R.D., Stiens, 

S.A. & Elliott, S.L. (2007). 

The impact of spinal cord 
injury on sexual function: 

concerns of the general 

population. Spinal Cord, 
45(5). 

Att skaffa 
information om de 

med 

ryggmärgsskada. 

286 Män och 
kvinnor över 

18 år. 

Kvantitativ. 
Internetbaserat 

frågeformulär. 

Resultaten gör 
ingen skillnad 

mellan män och 

kvinnor. 
 

 

 

Inte relevant. 

Låg 

Ferreiro-Velasco, M.E., 

Barca-Buyo, A., Salvador de 
la Barrera, S., Montoto-

Marques, A., Vazquez, X.M. 

& Rodriguez-Sotillo, A. 
(2005). Sexual issues in a 

sample of women with spinal 

cord injury. Spinal Cord, 
43(1). 

Att utforska hur 

mycket sex kvinnor 
med ryggmärgsskada  

har efter skadan, hur 

sexlivet blivit 
påverkat och vad 

som bidrar till 

förändringen av 
sexlivet. 

37 kvinnor 

mellan 18-65 
år. 

 

Kvantitativ. 

Semistrukturera
de intervjuer. 

De var i mindre 

utsträckning 
sexuellt aktiva. 

Ålder har 

betydelse för 
skadans effekter. 

Hälften av 

kvinnorna var 
nöjda med sitt 

sexliv.  

Hög 

Karlsson, A.-K. (2009). 

Spinal cord injuries. 
Autonomic dysfunction is to 

be documented according to 

standards. Läkartidningen, 
106(11). 

Finns ej. Finns ej. Översikt eller 

rekommendation
. 

Rekommendatio

ner hur 
autonomisk 

funktion bör 

dokumenteras. 

Låg 

Kreuter, M., Siösteen, A. & 

Biering-Sørensen, F. (2008). 
Sexuality and sexual life in 

women with spinal cord 

injury: a controlled study. 

Journal Of Rehabilitation 

Medicine: Official Journal Of 

The UEMS European Board 
Of Physical And 

Rehabilitation Medicine, 

40(1).  

Att beskriva fysiska, 

psykiska och social 
aspekter av kvinnas 

sexliv efter 

ryggmärgsskada. 

 

 

 

 

 

 

 

532 kvinnor. 

18-65 år, 2 år 
från 

skadetillfället. 

 

Kvantitativ. 

Frågeformulär. 
 

Genom att 

övervinna 
fysiska och 

mentala hinder 

kan ett aktivt 

och positivt 

sexliv uppnås. 

Hög 



 

30 

Kreuter, M., Taft, C., 

Siösteen, A. & Biering-

Sørensen, F. (2011). 
Women's sexual functioning 

and sex life after spinal cord 

injury. Spinal Cord, 49(1). 

Att beskriva 

kvinnors upplevelser 

av sexuell funktion 
och sitt sexliv efter 

ryggmärgsskada. 

 

392 kvinnor. 

mellan 18-68 

år med skada 
sedan mer än 

2 år sen. 

Mixed method. 

Frågeformulär 

med 
svarsalternativ 

samt öppna 

frågor.  

Rätt 

rehabilitering 

kräver mycket 
av vården. 

Många kvinnor 

är sexuellt aktiva 
men inte sexuellt 

tillfreds.  

Hög 

Lombardi, G., Mondaini, N., 

Iazzetta, P., Macchiarella, A. 
& Popolo, G.D. (2008). 

Sexuality in patients with 

spinal cord injuries due to 
attempted suicide. Spinal 

Cord, 46(1). 

 

Utforska varför 

kvinnor med 
ryggmärgsskada inte 

begår självmord. 

 

 

 

Inte relevant 

- Kvantitativ. - Låg 

Mona, L.R., Krause, J.S., 

Norris, F.H., Cameron, R.P., 
Kalichman, S.C. & Lesondak, 

L. (2000). Sexual expression 

following spinal cord injury. 
NeuroRehabilitation, 15(2). 

Att utforska personer 

med ryggmärgsskada 
och anpassning till 

deras nya 

uppfattning av sin 
sexualitet. 

 

 

 

86 kvinnor. 

Personer med 
traumatiskt 

orsakad 

ryggmärgsska
da. Endast de 

som levt med 

skadan i minst 
2 år 

inkluderades. 

 

Kvantitativ. 

Frågeformulär 
skickades till 

220 personer 

varav 78 var 
kvinnor. 

Frågorna från 

frågeformuläret 
analyserades på 

olika sätt. 

Kvinnor föredrar 

intimitet och 
beröring. 

Utforskar 

optimism, 
självkänsla, 

personlig 

kontroll, 
mening, sexuell 

självkänsla och 

sexuell 
anpassning. 

Hög 

Singh, R. & Sharma, S.C. 

(2005). Sexuality and women 
with spinal cord injury. 

Sexuality & Disability, 23(1). 

Att fastställa sexuella 

problem för bättre 
hantering och 

rehabilitering av 

kvinnor med 
ryggmärgsskada. 

 

 

40 kvinnor. 

Minst 1 år sen 
skada. Över18 

år. 

Kvantitativ. 

Frågeformulär. 

Kvinnorna kan 

ha stora sexuella 
problem trots att 

de har 

funktionen kvar. 
Sociokulturella 

problem präglar 

kvinnor med 
ryggmärgsskada.  

Hög 

Sipski, M.L., Alexander, C.J., 

Gomez-Marin, O., Grossbard, 

M. & Rosen, R. (2005). 
Effects of vibratory 

stimulation on sexual 

response in women with 

spinal cord injury. Journal of 

Rehabilitation Research & 
Development, 42(5). 

Att mäta om 

vibratorstimulering 

kan ge genital 
upphetsning. 

 

 

 

 

Inte relevant 

46 kvinnor 

med 

ryggmärgsska
da mellan 18 

och 51 år.  

Kvantitativ. Vibratorstimuler

ing kan ge 

genital 
upphetsning. 

Låg 

Valtonen, K., Karlsson, A.-

K., Siösteen, A., Dahlof, L.-

G. & Viikari-Juntura, E. 
(2006). Satisfaction with 

sexual life among persons 

with traumatic spinal cord 
injury and 

meningomyelocele. Disability 

& Rehabilitation, 28(16). 

Att utforska 

tillfredställelsen av 

sexliv och 
självuppskattningen 

av tillräcklighet av 

sexuell rådgivning 
till personer med 

traumatiskt 

ryggmärgsskada och 
ryggmärgsbråck. 

190 kvinnor. 

Alla personer 

med 
ryggmärgsska

da mellan 18 

och 75 som 
haft skadan i 

minst 2 år. 

Kvantitativ. 

Frågeformulär.  

Ålder eller 

mängd tid med 

skadan har ingen 
betydelse för 

kvinnans 

sexualitet. 
Skadenivå 

påverkar 

sexualitet. 
Fysiska besvär 

skapar missnöje 

och problem.  

Hög 

Westgren, N., Hultling, C., 

Levi, R., Seiger, A. & 

Westgren, M. (1997). 
Sexuality in women with 

traumatic spinal cord injury. 

Acta Obstetricia Et 
Gynecologica Scandinavica, 

76(10). 

Att belysa sexuella 

angelägenheter hos 

kvinnor med 
ryggmärgsskada. 

 

 

 

 

62 Kvinnor 

med 

traumatisk 
ryggmärgsska

da. Minst 15 

år gamla. 
 

Kvantitativ. 

Strukturerade 

intervjuer 
baserade på 

frågeformulär.  

 

Kvinnans ålder 

har betydelse för 

sexualitet. 
Kvinnor kände 

oro/obehag 

gällande fysiska 
problem. 

Hög 
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BILAGA 2 

Kritisk granskning av kvalitativa artiklar 

Artikel Vad är 

syftet? Är 

det klart 

formulerat? 

Hur är 

undersöknings-

personer 

beskrivna? 

 

Hur är 

metoden 

beskriven?  

 

Vad visade 

resultatet?  

 

Kvalitet av 

studie 

Forsythe, E. & 

Horsewell, J.E. (2006). 

Sexual rehabilitation 
of women with a 

spinal cord injury. 

Spinal Cord, 44(4). 

Att utforska 

kvinnans 

sexuella 
rehabilitering 

efter 

ryggmärgsskada. 

- Kvalitativ 

litteraturöversikt 

 

Går ej att ha 

med en 

litteraturöversi

kt 

- Låg 

Hampton, N.Z., Zhu, 

Y. & Ordway, A. 

(2011). Access to 

Health Services: 

Experiences of 
Women with 

Neurological 

Disabilities. Journal of 
Rehabilitation, 77(2). 

Utforska 

behovet av 

hälsovård och 

hur kvinnor med 

ryggmärgsskada 
upplevr den vård 

de får. 

 

Inte relevant 

- Kvalitativ - Låg 

Leibowitz, R.Q. 

(2005). Sexual 

rehabilitation services 
after spinal cord 

injury: what do women 

want?. Sexuality & 
Disability, 23(2), 81-

107. Retrieved from 

EBSCOhost. 

Utforska och 

beskriva kvinnor 

med 
ryggmärgsskada

s upplevelser 

och problem 
relaterade till 

deras sexuella 

rehabilitering. 

24 kvinnor mellan 17 

och 63 år från USA. 

Har haft skadan 
mellan 3 mån och 10 

år. Kvinnorna har 

inga kognitiva 
svårigheter.  

Fenomenologisk 

kvalitativ studie. 

Semi-
strukturerade 

intervjuer. 

Sexualitet verkar inte 

vara det viktigaste 

efter skadan. 
Kvinnorna saknade 

information inom 

ämnet under tiden de 
låg på sjukhus. 

Hög 

Richards, E., Tepper, 

M., Whipple, B. & 

Komisaruk, B.R. 
(1997). Women with 

complete spinal cord 

injury: a 
phenomenological 

study of sexuality and 

relationship 
experiences. Sexuality 

& Disability, 15(4), 

271-283. Retrieved 
from EBSCOhost. 

Att undersöka 

kvinnors, med 

komplett 
ryggmärgsskada, 

upplevelser 

kring sin 
sexualitet och 

relationer. 

Komplett 

ryggmärgsskada 

mellan T6 och L2. 
25-55 år, inte mindre 

än 2 år sedan skada. 

15 kvinnor. 

Kvalitativ. 

Fenomenologisk 

intervju studie.  

Sexualitet 

definierades från ett 

holistiskt perspektiv. 
Fyra olika delar 

framkom: kognitiv 

genital dissociation, 
sexuell rättslöshet, att 

upptäcka sin 

sexualitet och sexuell 
återanpassning. 

Hög 

Westgren, N. & Levi, 

R. (1999). Sexuality 
after injury: interviews 

with women after 

traumatic spinal cord 
injury. Sexuality & 

Disability, 17(4), 309-

319. Retrieved from 
EBSCOhost. 

Att belysa 

sexuella 
erfarenheter och 

hinder. 

8 kvinnor, 20-43 år i 

stabila heterosexuella 
förhållanden. Mer än 

2 år sen skada. Land: 

Sverige  

Kvalitativ. 

Fenomenologisk 
intervjustudie. 

Brist på någon att 

prata med om den 
sexuella 

problematiken. Den 

sexuella ”förlusten” 
är en stor sorg, 

speciellt i början. 

Psykologiskt stöd 
och praktiska råd 

efter utskrivning 

efterfrågades. 

Hög 

Whipple, B. & 

Komisaruk, B.R. 

(1997). Sexuality and 
women with complete 

spinal cord injury. 

Spinal Cord, 35(3). 
 

Att se vilken 

forskning som 

finns om 
sexuellt gensvar 

hos kvinnan. 

- Litteraturstudie 

 

 
 

Går ej att ha 

med en 

litteraturöversi

kt 

- Låg 
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BILAGA 3 

 

 

Figur 1 Flödesschema 
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BILAGA 4 

Kategoriframställning 

9 kategorier efter första 

läsning av fynd 

Artiklar som innehöll 

fynd som passade in 

under kategorierna 

7 kategorier efter sorteringen av 

fynd och sammanfogningar av 

tangerande kategorier 

Kategoriernas och 

underkategoriernas slutgiltiga 

namn 

1. Syn på sex, vad är 
viktigt till exempel. 

intimitet, fysisk närhet, 
beröring. Skillnad före och 

efter. 

Artikel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 10 och 11. 

1. Vad är sex? Vad sex innebär till 
exempel timing, intimitet, vad är 

viktigt. Positiv och negativ skillnad 
före och efter. 

1. Kvinnornas definitioner av 
sexualitet och hur nöjda de är  

– Vad sexualitet innebär för 
kvinnorna 

– Hur nöjda kvinnorna är 

2. Vikten av sexuella 

aktiviteter, varandet av 
sexuella aktiviteter, 

belåtenhet med sexliv. 

Artikel 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 

10 och 11. 

3. Neurologisk nivå, 
skadans omfattning, 

betydelsen av antal år med 

ryggmärgsskadan, ålder 
och sexualitet, ålder vid 

skadetillfället. 

Förändringen av 
upplevelsen kring 

sexualitet över tid. 
Analsex och oralsex. 

Artikel 2, 3, 6, 7, 9 och 
10. 

2. Ryggmärgsskadans neurologiska 
nivå, olika tids- och åldersaspekter.  

Betydelsen av sex, mängd sex och 

tillfredsställelsen med sexlivet. 

2. Sexlivets existens och 
påverkande faktorer  

– Existensen av ett sexliv och 

viljan att ha det 
– Betydelsen av neurologisk nivå 

och skadans omfattning 

– Betydelsen av ålder och mängd 
tid med skadan 

4. Onani och orgasm. Artikel 1, 2, 3, 4, 10 och 
11. 

3. Hur man tillfredsställer sig själv 
sexuellt, onani och orgasm. 

3. Hur kvinnorna blir 
tillfredsställda  

– Hur de tillfredsställer sig 

– Orgasmens innebörd och 
existens 

5. Nyfikenhet och 

könsdrift. 

Artikel 1, 2, 3, 4, 7, 8 och 

11. 

4. Nyfikenhet och könsdrift. 4. Kvinnornas lust 

6. Fysiska problem till 
exempel urininkontinens, 

autonom dysreflexi och 
spontanitet.  

Artikel 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 
9, 10 och 11. 

5. Fysiska problem, självförtroende, 
syn på sig själv, inställning till livet, 

psykiskt mående, anpassning och 
andras syn på själv. 

 

5. Fysisk och psykisk påverkan 
på kvinnornas sexualitet 

– Fysiska problem hos kvinnorna 
– Psykiska problem hos 

kvinnorna 7. Självsyn och 

självförtroende. Inställning 

till livet, psykiskt mående, 
anpassning. Känslan av 

kontroll, känslan av 

förlust. 

Artikel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

och 11. 

8. Förhållandestatus 

betydelse, partnern, 

kommunikation, 
samarbete.  

Artikel 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 

10 och 11. 

6. Partner, kommunikation och 

samarbete. 

6. Kvinnornas partners roll 

– Partnerns existens och 

påverkan 
– Kommunikation mellan 

kvinnorna och deras partner 

9. Information given 

gällande sexualitet, sexuell 
rådgivning, 

individanpassad 

information. 

Artikel 2, 3, 4, 5, 9, 10 

och 11. 

7. Individanpassad information och 

belåtenhet med information. 

7. Kvinnornas erfarenheter av 

sexuell rådgivning 
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BILAGA 5 

Tabell 2 Artikelmatris 

Artikel Syfte Urval Metod Resultat 

1. Anderson, K.D., Borisoff, 
J.F., Johnson, R.D., Stiens, S.A. 

& Elliott, S.L. (2007a). Spinal 

cord injury influences 
psychogenic as well as physical 

components of female sexual 

ability.  

Att få fram information 
om den sexuella 

funktionen  hos kvinnor 

med ryggmärgsskada. 

87 kvinnor. 
Land: Hela 

världen. 

Kvantitativ. 
Internetbaserat 

frågeformulär. 

En ryggmärgsskada hindrar avsevärt både 
fysisk och psykisk sexuell upphetsning. 

Fysiska problem förvärrar kvinnans 

situation. 

2. Ferreiro-Velasco, M.E., 

Barca-Buyo, A., Salvador de la 

Barrera, S., Montoto-Marques, 
A., Vazquez, X.M. & 

Rodriguez-Sotillo, A. (2005). 

Sexual issues in a sample of 
women with spinal cord injury.  

Att utforska hur mycket 

sex kvinnor med 

ryggmärgsskada  har efter 
skadan, hur sexlivet blivit 

påverkat och vad som 

bidrar till förändringen av 
sexlivet. 

37 kvinnor. 

Land: 

Spanien. 

Kvantitativ. 

Semistrukturera

de intervjuer. 

De var i mindre utsträckning sexuellt aktiva. 

Ålder har betydelse för skadans effekter. 

Hälften av kvinnorna var nöjda med sitt 
sexliv.  

 

 
 

 

3. Kreuter, M., Siösteen, A. & 

Biering-Sørensen, F. (2008). 
Sexuality and sexual life in 

women with spinal cord injury: 

a controlled study.  

Att beskriva fysiska, 

psykiska och sociala 
aspekter av kvinnas 

sexliv efter 

ryggmärgsskada. 

532 

kvinnor. 
Land: 

Sverige, 

Norge, 
Danmark, 

Finland och 

Island. 

Kvantitativ. 

Frågeformulär. 
 

Genom att övervinna fysiska och mentala 

hinder kan ett aktivt och positivt sexliv 
uppnås. 

4. Kreuter, M., Taft, C., 

Siösteen, A. & Biering-

Sørensen, F. (2011). Women's 
sexual functioning and sex life 

after spinal cord injury.  

Att beskriva kvinnors 

upplevelser av sexuell 

funktion och sitt sexliv 
efter ryggmärgsskada. 

392 

kvinnor. 

Land: 
Sverige, 

Norge , 

Danmark, 
Finland och 

Island. 

Mixed method. 

Frågeformulär 

med 
svarsalternativ 

samt öppna 

frågor.  

Rätt rehabilitering kräver mycket av vården. 

Många kvinnor är sexuellt aktiva men inte 

sexuellt tillfreds.  

5. Leibowitz, R.Q. (2005). 
Sexual rehabilitation services 

after spinal cord injury: what do 

women want? 

Beskriva kvinnor med 
ryggmärgsskada -

upplevelser och problem 

relaterade till deras 
sexuella rehabilitering. 

24 kvinnor. 
Land: USA. 

Kvalitativ. 
Semistrukturera

de intervjuer. 

Sex är inte lika viktigt efter skadan.  

6. Mona, L.R., Krause, J.S., 

Norris, F.H., Cameron, R.P., 

Kalichman, S.C. & Lesondak, 
L.M. (2000). Sexual expression 

following spinal cord injury.  

Att utforska personer med 

ryggmärgsskada och 

deras anpassning och nya 
uppfattningar av sin 

sexualitet. 

86 kvinnor. 

Land: USA. 

Kvantitativ. 

Frågeformulär. 

Kvinnor föredrar intimitet och beröring. 

Artikeln utforskar optimism, självkänsla, 

personlig kontroll, mening, sexuell 
självkänsla och sexuell anpassning av 

kvinnan. 

7. Richards, E., Tepper, M., 
Whipple, B. & Komisaruk, B.R. 

(1997). Women with complete 

spinal cord injury: a 
phenomenological study of 

sexuality and relationship 

experiences.  

Att undersöka kvinnors, 
med komplett 

ryggmärgsskada, 

upplevelser kring sin 
sexualitet och relationer. 

15 kvinnor. 
Land: USA. 

Kvalitativ. 
Intervjustudie.  

Sexualitet definierades från ett holistiskt 
perspektiv. Fyra olika delar framkom: 

kognitiv genital dissociation, sexuell 

rättslöshet, att upptäcka sin sexualitet och 
sexuell återanpassning. 

8. Singh, R. & Sharma, S.C. 
(2005). Sexuality and women 

with spinal cord injury.  

Att fastställa sexuella 
problem för bättre 

hantering och 

rehabilitering av kvinnor 
med ryggmärgsskada. 

40 kvinnor. 
Land: 

Indien. 

Kvantitativ. 
Frågeformulär. 

Kvinnorna kan ha stora sexuella problem 
trots att de har sexuella funktioner kvar. 

Sociokulturella problem präglar kvinnor 

med ryggmärgsskada.  

9. Valtonen, K., Karlsson, A.-K., 

Siösteen, A., Dahlof, L.-G. & 
Viikari-Juntura, E. (2006). 

Satisfaction with sexual life 

among persons with traumatic 
spinal cord injury and 

meningomyelocele.  

Att utforska 

tillfredställelsen av sexliv 
och uppskattningen av 

sexuell rådgivning till 

personer med traumatiskt 
ryggmärgsskada och 

ryggmärgsbråck. 

190 

kvinnor. 
Land: 

Sverige. 

Kvantitativ. 

Frågeformulär. 
 

Ålder eller mängd tid med skadan har ingen 

betydelse för kvinnans sexualitet. 
Skadenivå påverkar sexualitet. Fysiska 

besvär skapar missnöje och besvär.  

10. Westgren, N., Hultling, C., 
Levi, R., Seiger, A. & Westgren, 

M. (1997). Sexuality in women 

with traumatic spinal cord 
injury.  

Att belysa sexuella 
angelägenheter hos 

kvinnor med 

ryggmärgsskada. 

62 kvinnor. 
Land: 

Sverige. 

Kvantitativ. 
Strukturerade 

intervjuer 

baserade på 
frågeformulär.  

Kvinnans ålder har betydelse för sexualitet. 
Kvinnor kände oro/obehag gällande fysiska 

problem. 

11. Westgren, N. & Levi, R. 

(1999). Sexuality after injury: 

interviews with women after 
traumatic spinal cord injury.  

Att belysa sexuella 

erfarenheter och hinder. 

8 kvinnor. 

Land: 

Sverige. 

Kvalitativ. 

Intervjustudie.  

 

Kommunikationsbrist är en bidragande 

faktor till kvinnans problematik med sin 

sexualitet.  
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