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Abstrakt 
Sexualitet är en unik och viktig del av människors grundbehov. Det finns 

stereotypa uppfattningar att personer som lever med degenerativa sjukdomar är 

asexuella. Syftet med denna studie var att beskriva upplevelser av sexualitet hos 

kvinnor som lever med kroniska sjukdomar. En kvalitativ innehållsanalys av 12 

artiklar resulterade i 5 kategorier: ”att älska och vara värd att älska för den man 

är”, ”att den sexuella funktionen förändras av symptom och läkemedel”, ”att 

relationer och samspel med partnern är viktigt”, ”att vara orolig och bli generad” 

samt ”att omvärdera och förändra”. Sexualitet hos dessa kvinnor var starkt 

kopplad till kvinnornas självkänsla och vilja att vara attraktiva. Kvinnor 

upplevde förändringar i den sexuella funktionen till följd av sjukdomssymptom 

eller behandlingar. Det framkom ovilja hos sjukvårdspersonal att tala om 

sexualitet. Oro och genans inför symptom under samlag beskrevs. Kvinnorna 

omvärderade sin sexualitet i både positiv och negativ riktning. Sjuksköterskor 

bör använda denna kunskap för att kunna möta varje unik kvinnas frågor och 

behov av information och omvårdnadsinterventioner i den livssituation hon 

befinner sig. Partners bör erbjudas delaktighet i samtal. Sjuksköterskor måste 

hänvisa till expertis om behov föreligger.  

 

Nyckelord: Kronisk sjukdom, kvinnor, sexualitet, upplevelser, självkänsla, genans, innehålls-

analys. 
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Sexualitet är en unik, individuell upplevelse (McCann, 2000) och är en viktig del av männi-

skors grundbehov. Den är en drivkraft och en del av personligheten och omfattar könsidenti-

tet, könsroller och sexuell orientering. Sexualitet upplevs och uttrycks i tanke, fantasi, önsk-

ningar, begär, beteende, roller, värderingar, relationer, intimitet och reproduktion. Den är för-

änderlig och påverkas av rådande kulturella, politiska, religiösa och etiska värderingar. Sexua-

litet är inte beroende av frånvaro av sjukdom, funktionshinder eller annan kroppslig försvag-

ning (Världshälsoorganisationen, WHO, 2002).  

 

Människan är en mångfasetterad helhet som karaktäriseras av fysiska, psykiska, själsliga, and-

liga och intellektuella dimensioner där helheten är större än summan av delarna. Sjuksköters-

kors mål är att utföra holistisk omvårdnad med en helhetssyn som innefattar förståelse för att 

den unika människans psykiska, fysiska, sociala och andliga delar interagerar med den tillvaro 

människan lever i. Den helhet människan upplever inverkar direkt på hälsan (Caspari, 1997). 

Medvetenhet och kunskap om sexualitetens komplexitet är en nödvändig bas för att kunna 

tillgodose varje patients behov av planering, genomförande och uppföljning av omvårdnads-

interventioner (McCann, 2000). Sexualitet handlar om livskvalitet för alla människor. Trots 

att sexualitet är en del av varje människas personlighet, identitet och tillvaro visar litteratur att 

människors sexualitet är ett eftersatt område inom vården (Earle, 2001; Lewis & Bor, 1994; 

McCann, 2000). 

 

Lewis och Bor (1994) har funnit att sjuksköterskor inte aktivt tar del i rådgivning eller infor-

mation om sexualitet på grund av genans, okunskap eller oförmåga. När sjuksköterskan inte 

är villig att ta upp ämnet med patienten kommer sjuksköterskan inte heller att bli medveten 

om eventuella problem vilket leder till att patienter måste leva med obesvarade frågor, oro 

och behov som inte tillfredsställs. I journalföring av omvårdnad enligt VIPS-modellen finns 

utrymme för dokumentation av sexualitet då sökordet ”sexualitet” återfinns. Stokke och Kal-

foss (1999) visar att det i VIPS-modellen journalförs lite under sökordet sexualitet. Studier vi-

sar att sjuksköterskor inte tar upp sexualitet naturligt och frekvent i samtal med patienter (Le-

wis & Bor, 1994). Earle (2001) hänvisar i sin inledning till studier som funnit att sjuksköters-

kor känner sig osäkra på hur de ska hantera och bemöta patienters sexualitet, ofta visar attity-

der som att funktionshindrade och svårt sjuka människor är asexuella samt att sjuksköterskor 

har uttryckt genans eller avsky inför funktionshindrades sexualitet.  
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Sexualitet är en viktig del i en bestående relation mellan två personer. McCarthy och Bodnar 

(2005) beskriver att sexualitet i äktenskapet fungerar som ett medel att minska spänningar och 

öka intimiteten mellan parter. Heinman (2002) påvisar att sexuell dysfunktion, icke-

existerande eller konfliktbetonat sex ökar risken att intimitet och vitalitet i äktenskap minskar. 

Burbie och Polinski (1992) beskriver psykosociala svårigheter i kärleksrelationer där någon 

part lever med cancer. Hos personer med cancersjukdom kan den bidragande orsaken till stö-

ningen vara förändrad självkänsla, pågående depression och förändrad självbild som innebär 

att de inte längre ser sig som sexuellt attraktiva och åtråvärda. Dessa personer kan också vara 

rädda för sjukdomsåterfall eller död. Den sjukes eller sjukas partner brottas med att försöka 

hjälpa sin älskade att hantera dessa problem och kan därigenom för egen del uppleva depres-

sion, försvagad självkänsla, skuld och rädsla för sjukdomsåterfall och död. Om paret miss-

lyckas med att hantera svåra känslomässiga problem kan det leda till slitningar i förhållandet, 

förändrat sexuellt beteende och social isolering.  

 

Historiskt sett har kvinnan länge varit avsexualiserad och den kvinnliga sexualiteten sågs som 

obefintlig eller endast kopplad till reproduktion och moderskap. Kvinnor ansågs vara oskulds-

fulla och okunniga om sexualitet. Denna syn på kvinnlig sexualitet grundlades på 1800-talet 

(Johannisson, 1994, s. 58 - 59) och denna syn ligger till grund för den syn som råder än idag 

(Heberlein, 2004, s. 56-57).  

 

Flera forskare beskriver att kvinnans sexualitet anses vara inriktad på relation, kärlek och ro-

mans medan mannens sexualitet ses som okomplicerad fysisk lust (Else-Quest, Hyde & De-

Lamater, 2005; Welles, 2005; Taylor, 1995; McCarthy & Bodnar, 2005). McCarthy och Bod-

nar (2005) framhåller att kvinnor och män upplever och värderar sexualitet på samma sätt, har 

samma syfte med sex och har förmåga att känna begär, upphetsning, orgasm och tillfredsstäl-

lelse. De menar också att hälsosam sexualitet upplevs på samma sätt av båda könen och ka-

rakteriseras av delad njutning, fördjupad intimitet samt ett sätt att minska spänningar i ett för-

hållande.  

 

Tendenser i dagens samhälle visar att kvinnans sexualitet inte accepteras på samma sätt som 

mannens. Kvinnan ses ofta inte med egna sexuella behov, utan mer som ett objekt till man-

nens sexualitet (Taylor, 1995; Welles 2005). Kvinnors sexualitet är kopplad till kvinnlighet 

och kvinnlighet ses ofta som att kvinnor ska vara attraktiva och därmed älskvärda i mannens 

ögon (Lindqvist, 2002, s. 45). Howland & Rintala (2001) beskriver att samhället i stort har in-
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tagit en stereotyp bild av personer med kronisk, degenerativ sjukdom, som exempelvis Multi-

pel Skleros, som asexuella. 

 

Människor i dagens samhälle, där sjuksköterskor ingår, tycks enligt ovanstående ha svårt att 

acceptera kvinnors sexualitet. Detta i kombination med den stereotypa uppfattning, som redo-

visas ovan, skapar behov av att undersöka hur kvinnor som lever med kroniska sjukdomar 

upplever sin sexualitet, för att öka sjuksköterskors och vårdpersonals medvetenhet om sexua-

litet hos dessa patienter samt stärka deras förmåga att ge vård baserad på en helhetssyn där 

alla delar, även sexualitet, ingår. 

 

Syfte 

Syftet med vår studie var därför att beskriva hur kvinnor som lever med kronisk sjukdom upp-

lever sin sexualitet.  

 

Metod 

Litteratursökning 

En första övergripande litteratursökning gjordes i databaserna CINAHL och PubMed, där 

sökningarna baserades på CINAHL headings (CINAHL) och Mesh termer (PubMed) samt en 

fritextsökning i databasen Academic Search Elite. Denna sökning resulterade i totalt 5 artiklar 

relevanta för studien. En översikt av sökningen presenteras i tabell 1. Ytterligare fritextsök-

ningar gjordes i databaserna Academic Search Elite, CINAHL, AMED, PubMed och Swe-

Med+. De sökord som användes var: sexuality, sexual needs, sexual function, women, female, 

chronic illness, chronic disease, chronic*, multiple sclerosis, disability, diabetes, fibromyal-

gia, chronic pain, living with, experiences, narratives, sex*, MS, RA, reumatoid arthritis, 

SLE, lupus, systemic lupus erythematosus, living with, experiences, nursing, information, 

kronisk sjukdom, sexualitet, kvinnor, reumatism, multipel skleros, reumatoid artrit, smärta, 

fibromyalgi, leva med, upplevelser, berättelser. I denna sökning återfanns ytterligare 7 artiklar 

vilket resulterade i totalt 12 artiklar som presenteras i tabell 2. Sökningar har också gjorts i 

Blackwell Publishing, sociomedicinska bibliotekets tidskriftssamling och referenslistor i ar-

tiklar som svarar mot syftet. Forskning inom detta område är begränsad, vilket är anledningen 

att sökningarna ej begränsats till publiceringsår.  
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De kroniska sjukdomar som kvinnor i denna studie levde med, begränsades till sjukdomar 

som vanligtvis kännetecknas av långsam, stadig försämring eller försämring som kommer i 

skov och som inte har en uppenbar koppling till sexuell funktion. HIV och veneriska sjukdo-

mar exkluderas i denna studie då dessa sjukdomar, även om vissa av dem kan anses vara kro-

niska, påverkar sexualiteten på ett uppenbart sätt jämfört med andra kroniska sjukdomar. 

Även cancer exkluderas, då cancer är en traumatisk och ofta direkt livshotande sjukdom, vil-

ket vi antar påverkar upplevelsen av sexualitet. Kvinnor som lever med psykiska sjukdomar 

och kvinnor med utvecklingsstörning har vi valt att inte ta med, då vi utgår ifrån att dessa 

kvinnors upplevelser och begrepp påverkas av sjukdom och funktionsnedsättning.      

 

Tabell 1 Översikt av litteratursökning 

 

*MSH – Mesh termer i databasen PubMed, CH – CINAHL Headings i databasen CINAHL, FT – fritext sökning. 

Syftet med sökning: upplevelser av sexualitet hos kvinnor som lever med kronisk sjukdom. 

CINAHL 2007 01 20 

Söknr *) Söktermer Antal träffar 

1  CH Sexuality 6361 

2 CH Chronic disease 4161 

3 CH 1 and 2 71 

4 CH 3 and Life Experiences 0 

5 CH Women or female 9867 

6 CH 3 and 5 0 

7 FT Sexuality and chronic disease and 5 13 

Antal artiklar användbara för analysen 2 

PubMed 2007 01 20 

Söknr *) Söktermer Antal träffar 

8 MSH Sexuality 18024 

9 MSH Chronic disease 165133 

10 MSH 8 and 9 124 

11 MSH Women or Female 4595201 

12 MSH 8 and 9 and 10 59 

Antal artiklar användbara för analysen 3 

Academic Search Elite 2007 01 20 

Söknr *) Söktermer Antal träffar 

13 FT Sexuality 10211 

14 FT Chronic* and 13 161 

15 FT 14 and women 36 

Antal artiklar användbara för analysen 5 
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Litteraturgranskning 

När vi granskat våra valda artiklar för att kvalitetsbedöma dem och bedöma deras trovärdighet 

har vi tryckt extra på syftets relevans, urvalsmetod, datainsamlingsförfarande och analysme-

tod (Willman & Stoltz 2002, s. 89). Dessutom har vi lagt vikt vid en diskussion av forskarnas 

egen roll i processen och deras identifiering av eventuella brister i studierna. Forskarnas etiska 

resonemang har vi också försöka identifiera och följa.  

 

Enligt Holloway och Wheeler (2002, s. 253-255) grundas trovärdighet i en kvalitativ artikel 

på begreppen pålitlighet, trovärdighet, överförbarhet och fastställbarhet. Dessa begrepp gui-

dade vår kvalitetsgranskning av artiklarna. Trovärdighet innebär att deltagarna känner igen 

den mening de gett en situation/upplevelse och att de känner igen sig i forskaren resultat. På-

litlighet innebär att resultaten i en studie är konsekventa och noggranna så att läsaren kan av-

göra analysens giltighet genom att kunna följa forskarens beslutsprocess och tillvägagångssätt 

samt förstå hur resultaten och slutsatserna uppkommit. Överförbarhet innebär att resultat från 

en kontext kan överföras till ett annat, liknande kontext. Termen fastställbarhet innebär att re-

sultat och slutsatser ska besvara syftet med studien. För att fastställbarhet ska vara möjlig 

krävs att forskaren tydligt redogör för forskningsprocessens alla steg och även sina känslor 

och sin bakgrund. När fastställbarhet existerar kan läsaren spåra data till originalkällan (Hol-

loway & Wheeler, 2002, s. 253-255).  

 

Då forskningen är begränsad inom området har vi till vår analys valt att även använda oss av 

artiklar där vi bedömt kvaliteten som medium eller låg då fynd i dessa studier svarar mot vårt 

syfte. Artiklar vi bedömt vara av mediumkvalitet saknar generellt etiskt resonemang och fors-

karna har heller inte fört något resonemang kring studiernas eventuella brister, i något fall är 

resultatet något otydligt presenterat i förhållande till syftet. Artiklar som saknar ingående be-

skrivning av analysmetod, som har ett otydligt formulerat syfte och dessutom även i några fall 

saknar resonemang om forskarnas egen roll, studiens eventuella brister och betydelse har vi 

bedömt vara av låg kvalitet. Artiklarna presenteras i tabell 2. 
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Tabell 2 Översikt över samt kvalitetsgranskning av artiklar ingående i analysen (n=12)  
Författare, År Typ av studie Deltagare Metod Huvudfynd Kvalitet  
Gagliardi 
(2003) 

Kvalitativ 5 kvinnor och 
3 män 

Telefonintervjuer. 
Roy Adaption 
Model based. 
Naturalistisk fall-
studiemetod. 
 

Känslor av självupp-
fattning och självstän-
dighet kan på olika sätt 
kopplas till utseende 
och sexualitet hos 
kvinnor som lever med 
MS.   

Medium 

Hallberg et al. 
(1998) 

Kvalitativ 22 kvinnor Intervjuer med 
öppna frågor.  
Grounded Theory  

Kvinnors med smärta 
(Fibromyalgi) upplever 
att familjeliv och soci-
alt liv påverkas av de-
ras sårbarhet och deras 
styrkor att fortsätta.  

Hög 

Karlen (2002) Kvalitativ fall-
studie 

10 kvinnor i 
hela studien, 3 
kvinnor i fall-
studien 

Semistrukturerade 
intervjuer. Tema-
tisk innehållsana-
lys. 

Kvinnor med lupus 
upplever många sexu-
ella problem men ock-
så att sjukdomen har 
positiva effekter på 
sexualiteten och rela-
tionen till partnern.  

Låg 

Kralik et al. 
(2001) 

Kvalitativ  81 kvinnor  Brevskrivning. 
Innehållsanalys.  

Sexualitet inkluderar 
lust, utseende, sexuella 
känslor och uttryck 
och påverkar olika 
aspekter i livet i sam-
band med sjukdom. 

Medium 
 

Kralik et al.  
(2003) 

Kvalitativ 12 kvinnor Gruppsessioner 
och individuella 
intervjuer. Tol-
kande ramverk 
guidat av själv-
identitetslitteratur. 

Kvinnors självidentitet 
formas av upplevelser 
av sig själva som sex-
uella varelser, sina 
kroppar, sexuella akti-
viteter och hur andra 
reagerar på dem.  

Medium 

Koch et al. 
(2002) 

Kvalitativ 12 kvinnor 
 

Gruppsessioner 
och individuella 
intervjuer. Konti-
nuerlig tolkande 
innehållsanalys. 
 

Sexualitet har multipla 
meningar och formas 
av livserfarenheter och 
upplevelser och för-
ändras ständigt i det 
dagliga livet hos kvin-
nor med MS. 

Medium 

Posen et al.  
(2000) 

Kvalitativ 12 kvinnor 
 

Group work, Psy-
cho-educational 
model. Analys-
metod ej beskri-
ven. 

Personers upplevelser 
av att leva med Parkin-
sons sjukdom i ett ti-
digt stadium karaktäri-
serades av följande 
teman: stigma, kropps-
bild och sexualbild 
samt personliga karak-
tärsdrag. 

Låg 
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Tabell 2 (forts.). Översikt över samt kvalitetsgranskning av artiklar ingående i analysen 
(n=12) 
Författare, År Typ av studie Deltagare Metod Huvudfynd Kvalitet  
Roe et al.  
(1999) 

Kvalitativ 27 män och 
kvinnor 

Semi-
struktirerade in-
tervjuer.  
Konstant  
komparativ tek-
nik. 
 

Personers sexualitet ut-
trycks i; Kläder och ut-
seende, Intimitet och 
omsorg, handhavande-
tekniker och relationer 
samt riktning (personer 
med inkontinens). 

Hög 

Schlesinger  
(1996) 

Kvalitativ 28 kvinnor Semistrukturerad 
intervju, 
”Feminist re-
search tech-
nique”, Grounded 
theory. 

Kronisk smärta påver-
kar kvinnors förhål-
landen och intima rela-
tioner, deras sociala in-
teraktioner och deras 
framtidsplaner i rela-
tion till fysisk funk-
tionsnedsättning. 

Medium 

Smith (2003) Kvalitativ 25 kvinnor 
samt 13 av de-
ras närstående 

Narrativ intervju 
Analysprogram: 
QSR NUD*IST 4. 

Kronisk smärta påver-
kar familjerelationers 
emotionella och fysis-
ka intimitet. 

Låg 

Söderberg et al. 
(2001) 
 

Kvalitativ 25 kvinnor Narrativ intervju.  
Tematisk inne-
hållsanalys. 

Kvinnors övergång 
från att ha varit frisk 
till att leva med fibro-
myalgi i påverkar dag-
ligt liv, arbetsliv och 
socialt liv även om de 
betraktas friska av and-
ra.  

Hög 

Webster (1997) Kvalitativ 10 kvinnor Bandinspelade in-
tervjuer.  Seman-
tisk jämförande 
innehållsanalys. 
 
 

För kvinnor med urin-
besvär förändras rela-
tioner, samlag undviks 
och oro upplevs inför 
vad samlag kan medfö-
ra.  

Låg 

 

Analys 

De 12 artiklarnas resultat analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Innehållsanalys an-

vänds för att analysera skriftlig och muntlig kommunikation. Forskaren arbetar objektivt och 

systematiskt med att ta fram och beskriva det som finns i texten. Målet med kvalitativ inne-

hållsanalys är att öka kunskapen om samt att skapa förståelse för det fenomen som studeras 

(Downe-Wamboldt, 1992). Kvalitativ innehållsanalys kan utföras manifest eller latent. Vid 

manifest innehållsanalys beskrivs textens manifesta innehåll medan latent innehållsanalys an-

vänds för att i djupare mening tolka vad texten handlar om (Graneheim & Lundman, 2004). I 

detta arbete använde vi en manifest ansats.  

 

Vi har använt en stegvis metod som liknar den Burnard (1991) beskriver för att skapa en sys-

tematisk och detaljerad rapport över teman och ämnen i artiklarnas resultat som vi länkat 
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samman till ett kategorisystem. Artiklarna lästes igenom och all text som svarade mot syftet 

markerades. Varje markerad textenhet i en artikel klipptes ut och sorterades i en första kod-

ning av innehållet. Textenheter med liknande innehåll fördes därefter samman stegvis till pre-

liminära kategorier, som beskrev alla aspekter av data. Likartade kategorier slogs samman och 

bredare kategorier skapades till dess fem kategorier återstod och ingen ytterligare samman-

slagning var möjlig. Artiklarna lästes igenom tillsammans med den slutgiltiga kategorilistan 

och dess preliminära underrubriker för att säkerställa att kategorierna täckte alla aspekter av 

våra ursprungliga data. Under hela denna process har vi återvänt till originalartiklarna för att 

se texten i sitt sammanhang och för att säkerställa att innehållet i ursprungliga data bibehölls. 

 

Resultat 

Analysen resulterade i fem kategorier (tabell 3). Dessa presenteras nedan och illustreras med 

citat från ursprungstexten.   

 

Tabell 3 Översikt över kategorier (n=5) 
Kategorier 
 
Att vilja älska och vara värd att älska för den man är 
 
Att relationer och samspel med partnern är viktigt 
 
Att den sexuella funktionen förändras av symptom och läkemedel 
 
Att vara orolig och bli generad 
 
Att omvärdera och förändra 
 
 
Att vilja älska och vara värd att älska för den man är 

Kvinnor som lever med kronisk sjukdom uttryckte att sexualitet upplevdes som att vara nöjd 

med sig själv och att vara trygg nog att uttrycka sina begär. Sexualitet beskrevs vara kopplat 

till ”vem man är” och varandes mer än själva samlaget och könsorganens funktion (Koch, 

Kralik och Eastwood, 2002). Kvinnor menade att sexualitet formas av självförtroende och 

självkänsla och även av hur andra reagerar inför en (Kralik, Koch & Eastwood, 2003). Käns-

lan av att vackla i sin självkänsla, sitt kön och sin sexualitet på grund av att inte känna sig 

värd att älskas upplevdes som den svåraste effekten av sjukdomen (Karlen, 2002; Koch et al., 

2002). Självförtroende försvann på grund av kroppsliga förändringar (Karlen, 2002). Att vara 

sjuk, ful, asexuell, inte värd att älskas på grund av sina funktionshinder och att vara ett ”ing-
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enting” på grund av både fysiska och emotionella ärr beskrevs (Schlesinger, 1996; Karlen 

2002). Känslor av att vara så avskyvärd att man måste täcka över sina speglar och att vara så 

motbjudande att inget stöd kunde ge tröst beskrevs, men också upplevelsen av att det alltid 

fanns något i en själv som var värt att älska (Karlen, 2002). I studien av Schlesinger (1996) 

beskrevs både att vara nöjd med sin självkänsla och sin sexualitet och att vara kritisk till hur 

andra såg på en. I samma studie beskrevs viljan att bli uppfattad som en smart, oberoende per-

son och inte som en passiv, asexuell docka.  

 

I feel like a nothing. Cause I have so many scars…physical scars, emotional 
scars, whatever. (Schlesinger, 1996, s. 253) 
 
I got fat. I couldn’t go out, so I was very white. My hair fell out. I was sitting all 
day because I couldn’t move, and I got flabby. My image of myself, which still 
comes back and haunts me, was of me being a blac mange. Could anyone love 
that? (Karlen, 2002, s. 199) 
 

 
Kvinnor som lever med kronisk sjukdom menade att deras sexualitet till viss del formades av 

känslan av attraktivitet och kvinnlighet (Karlen, 2002; Kralik et al., 2003) och utseendets vikt 

poängterades (Kralik, Koch & Telford, 2001, Koch et al., 2002; Kralik et al., 2003; Webster, 

1997). Att tycka bra om sig själv, vara bekväm i sig själv, ha självförtroende, ha självtillit, 

vara empatisk och älskvärd gjorde att de kände sig sexuellt attraktiva (Webster, 1997). I stu-

dier av Koch et al. (2002) och Kralik et al. (2003) beskrev kvinnor upplevelsen att vara sexu-

ellt attraktiv som en känsla av välmående och att veta vad och vem man är. Kvinnor upplevde 

att de i och med sjukdom inte längre tyckte om sitt utseende (Kralik et al., 2001, Koch et al., 

2002; Kralik et al., 2003). Många såg sig ofta som avskyvärda och fördärvade trots att de 

visste att föreställningen var värre än verkligheten (Karlen, 2002).  

 

I’m grateful that I have the finances to be able to buy clothes which make me feel 
good … and that has been important to help me feel feminine. (Webster, 1997, s. 
581) 
 
Once lithe and strong, she had been transformed.......into a 'grotesque creature on 
a couch, flabby and helpless'. (Karlen, 2002, s. 199) 

 

Det var svårt att hantera känslan att vara sexuell och samtidigt uppleva sig vara ful (Karlen, 

2002). I studien av Koch et al. (2003) upplevde deltagare kroppen som opålitlig och en börda. 

Sjukdomen förstörde kroppens pålitlighet (Karlen, 2002) och kroppen svek dem (Kralik et al., 

2003; Webster, 1997). Kroppens svek gav upphov till depression då en förstörd kropp var 
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oönskad (Webster, 1997; Schlesinger, 1996). Känslorna inför kroppen hade förändrats drama-

tiskt, den föränderliga kroppen ogillades på grund av maktlösheten inför sjukdomens föränd-

ringar av den (Kralik et al., 2001). I Karlens (2002) studie framkom även upplevelsen att vilja 

dölja sina sjukdomssymptom och att inte kunna gå ut utan peruk och scarf på grund av hårav-

fall och ärr. Ett attraktivt utseende underhölls trots fysiska begränsningar och kläder valdes på 

ett sätt som skulle vara attraktivt för maken (Gagliardi, 2003). Kläder kunde skapa välmående 

och en känsla av femininitet (Webster, 1997). I studien av Webster (1996) framkom det att 

problem med hälsan inte nödvändigtvis ledde till känslor av att vara oattraktiv.   

 

‘I don’t know how to deal with feeling sexual when you also feel ugly. I don’t know 
if it’s resolvable.’ She says that feeling unlovable awakens a childhood terror of 
nothingness and 'a shaky sense of self and gender and sexuality.' That she thinks 
may be the hardest sexual effect of lupus. (Karlen, 2002, s. 201) 
 
…anguishing changes in appearance and body image, which often made them to 
turn off desire, withdraw from social and sexual contact and sometimes to reject 
love when offered.  (Karlen, 2002, s. 194) 

 

Att relationer och samspel med partnern är viktigt 

Kvinnor beskrev att de upplevde hur sexualitet formades av att ha en mottaglig och deltagan-

de partner (Kralik et al., 2003) och att deras sexualitet fanns i relationen med en partner (Koch 

et al., 2002).  Hos kvinnor som lever med kroniska sjukdomar upplevdes att förändrade sexu-

ella mönster påverkade deras relationer (Smith, 2003; Schlesinger, 1996; Söderberg & Lund-

man, 2001; Webster, 1997), närheten försvann (Smith, 2003) och kvinnan kände sig inte av-

slappnad som tidigare (Webster, 1997). Ilska över sjukdomen missriktades mot partnern och 

gick direkt ut över det fysiska förhållandet (Schlesinger, 2001).  

 

I can’t even perform all my wifely duties. I mean there is a lot more to a relation-
ship but they certainly expect that too. We’re close, we’ve always been close, but 
it’s different. (Smith, 2003, s. 139) 

 
Him and I, I guess were so close and now I feel like that closeness is gone. He 
never complains. But I sense it. (Smith, 2003, s. 139) 
 

 

Ett nytt förhållande förbättrade sexlivet hos flera kvinnor (Kralik et al., 2003) och en kvinna 

upplevde att kel och ömhet åter blev en del av hennes liv. En ny partner skapade en sexuell 

lycka och en känsla av att bli en sexuell person (Koch et al., 2002). En kvinna upplevde att 

hon med sin nye partner kunde njuta av de sexuella experiment hon inte vågat pröva när hon 
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var yngre (Karlen, 2002). En ny relation kunde förbättra självförtroendet hos kvinnor som le-

ver med kroniska sjukdomar (Gagliardi, 2003; Karlen, 2002).  

 

However, with her second partner sexuality is an important part of being in a re-
lationship. (Koch et al., 2002, s. 141) 
 
'After a few strike-outs', says Joan. ‘I met this guy, and he was like the get-over-it-
guy, so you have your confidence back’. (Karlen, 2002, s. 196) 

 

Kvinnor som lever med kronisk sjukdom upplevde kommunikation som en viktig del i en re-

lation för att bibehålla intimiteten (Koch et al., 2002; Kralik et al., 2003; Schlesinger, 1996). 

Kontinuitet var viktigt i ett förhållande (Kralik et al., 2003) och gjorde en sexuell relation me-

ningsfull (Koch et al., 2002) även partnerns stöd var viktigt, att det finns någon där (Koch et 

al., 2002; Kralik et al., 2003; Webster, 1997). Partnerns omtanke inverkade på bra sex och 

bekräftade identiteten som älskarinna. Ett lyckat samlag var tätt knutet till en känsla av accep-

tans och bekräftade kvinnan som åtråvärd (Kralik et al., 2003). Kvinnor kände att partnern ac-

cepterade deras utseende och att deras sjukdomssymptom inte uppfattades som avtändande 

(Karlen, 2002).  

 

Kvinnor som lever med kronisk sjukdom längtade efter att bli omfamnade (Koch et al., 2002; 

Kralik et al., 2003) och upplevde att de fick be om sex (Koch et al., 2002; Schlesinger, 2001). 

En kvinna saknade sitt sexliv (Schlesinger, 2001) och en annan var avundsjuk på par som öp-

pet visade ömhet för varandra (Koch et al., 2002). Sorg upplevdes då kvinnor inte kunde av-

göra huruvida maken inte längre var sexuellt intresserad av henne eller om det var oro över att 

göra henne illa som var orsaken till makens ointresse (Schlesinger, 2001). När partnern visade 

brist på förståelse försvann den sexuella lusten och responsen (Karlen, 2002).   

   
Some episodes of urinary and faecal incontinence had not deterred sexual con-
tact, and her identity as a lover was confirmed by her partner who ‘treats me like 
a queen…especially since MS…and treats me like as a woman in bed.’ (Kralik et 
al., 2003, s. 14) 
 
She wanted to be touched and hugged by her partner but he denied this to her: ‘I 
have asked for sex but he is always too tired’ (Kralik et al., 2003, s. 16) 

 

Sex upplevdes som en viktig del i relationen (Koch et al., 2002) och kvinnor ansträngde sig 

för att underhålla sexlivet (Koch et al., 2002; Webster, 1997). En kvinna undvek att tala om 

för maken att sex var smärtsamt och obekvämt, som han befarade, eftersom hon inte ville att 
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han skulle oroa sig över det (Schlesinger, 2001). Sexuellt ointresse doldes för att inte såra 

maken (Posen, Moore, Tassa, Ginzburg, Drory och Giladi, 2000) och det framkom även käns-

lor av att vara tvungen att prestera sexuellt för att inte göra maken besviken (Webster, 1997). 

Sexuell själviskhet hos maken och brist på njutning accepterades då man ansåg det vara ett 

sätt att bidra till en bra relation (Koch et al., 2002). Upplevelsen av att vara beroende av part-

nern skapade en känsla av sårbarhet och ledde till en passiv roll i sexlivet (Koch et al., 2002). 

En passiv sexuell roll upplevdes som tillfredställande så länge partnern var nöjd (Kralik et al., 

2003).  

 
Her dependency makes her feel vulnerable, and she is now prepared to just ’lie 
back whilst he gets on with it’. (Koch et al., 2002, s. 141) 
 
 

Kvinnor upplevde att deras partner hade lämnat dem eftersom utmaningen att leva med en 

kvinna med kronisk sjukdom var för svår (Karlen, 2002; Kralik et al., 2003). Andra faktorer 

som bidrog till att en relation avslutades var makens brist på förståelse (Schlesinger, 2001), 

kvinnans fysiska tillstånd (Koch et al., 2002) och att insjuknandet gav kvinnor insikt i dolda 

känslor i ett ohälsosamt förhållande (Karlen, 2002).  

 
Kvinnor som lever med kronisk sjukdom var lyckliga över att mannen i förhållandet inte an-

såg att sex var det viktigaste i en relation. Trots minskad sexuell kontakt var förhållandet bra 

och kvinnan trodde sig inte vara mindre älskad bara för att de inte längre kunde ha sex (Webs-

ter, 1997). Positiva sexuella relationer upplevdes (Posen et al., 2000) och ett normalt sexliv 

fanns trots kronisk sjukdom (Karlen, 2002). Sjukdomen påverkade inte relationen eller för-

mågan att tillfredsställa sin partner (Karlen, 2002). Det beskrevs upplevelser av att sjukdomen 

gjort att man kommit närmare varandra i förhållandet (Gagliardi, 2003; Koch et al., 2002; 

Schlesinger, 2001) och skapat bättre relationer till sexpartners (Karlen, 2002).  

 
She says she loves him and works hard at the marriage; lupus has not affected it, 
and she thinks it never will. Their sex life, despite ups and downs, is satisfying. 
(Karlen, 2002, s. 203) 

 

Att den sexuella funktionen förändras av symptom och läkemedel 

I Kochs et al. (2002) studie beskrev kvinnor att de ansåg att sexualitet är detsamma som sex-

akten och därför är starkt kopplad till de fysiska funktionerna. Försämringar i sexuella funk-

tioner i samband med sjukdom, såsom förlorad sensitivitet i genitala, minskad lubrikation i 

vagina och feacesinkontinens försvårade eller omöjliggjorde samlag (Gagliardi, 2003; Koch 
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et al., 2002). Kvinnor uttryckte även att andra kroppsliga förändringar utgjorde hinder vid 

samlag till exempel ryckningar i benen vid orgasm, att benen blev som gelé i vissa samlags-

ställningar och svårigheter att få lika många orgasmer på rad som innan insjuknandet (Kralik 

et al., 2003). Sex kunde upplevas som ofullständigt om inte orgasm uppnåddes och en kvinna 

menade att orgasmen var det viktigaste med sex (Koch et al., 2002). Kvinnor uttryckte käns-

lan av att helt och hållet ha stängt av och nått botten sexuellt, då orgasm inte kunde nås vid 

onani (Karlen, 2002). I studier av Karlen (2002) och Koch et al. (2002) framgick att kvinnor 

upplevde att det trots utebliven penetration och orgasm var njutbart att ägna tid åt förspel.  

 
There were times when we could not have a complete love act; we couldn’t 
do it. I could, physically could not do it. Several times afterwards I had 
problems, and of course, that made it worse…because then I would just 
back away. (Schlesinger, 1996, s. 253) 
 

Deltagare i en studie upplevde att effekten av medicin minskade deras sexuella lust och re-

spons och att behandlingen orsakade betydande sexuella problem (Karlen, 2002). I samma 

studie beskrevs hur ökad sexuell lust till följd av medicinering också upplevdes som problem. 

Kvarliggande kateter försvårade samlag (Gagliardi, 2003) och intermittent kateterisering (att 

själv regelbundet tömma urinblåsan med en kateter som avlägsnas efter varje användning) be-

skrevs som avskyvärt, då vidrörandet av underlivet väckte sexuella minnen och känslor (Roe 

& May, 1999). 

 

Att vara orolig och bli generad  

Oro och rädsla över förmågan att fungera sexuellt framkom (Koch, et al., 2002) och inför fy-

siska problem så som urin- och faecesinkontinens, rädsla för att släppa sig, rädsla för muskel-

spasmer och muskelsvaghet i samband med sexuellt umgänge (Kralik et al., 2003). Att råka 

släppa sig under sexakten kunde också upplevas som genant och dessutom kunde dessa olust-

känslor förvärras av partnerns onödiga kommentarer (Kralik et al., 2003). Kvinnor var rädda 

och oroliga för att deras sjukdomssymptom, så som smärta, skulle förvärras av sexuellt um-

gänge (Gagliardi, 2003; Webster, 1997; Schlesinger, 1996). 

 

She was embarrassed by past experiences of involuntarily passing flatus dur-
ing sex, which was compounded by the annoyance by her partner, who loudly 
exclaimed, ‘Oh, do you have to!’ (Kralik et al., 2003, s. 16) 
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I was in a relationship and sex was just too much; of course I was enjoying it 
but the agony of the next day was not worth it... [I’m] afraid to go through that 
kind of agony. (Schlesinger, 1996, s. 252) 
 
 

Kvinnor som lever med kronisk sjukdom oroade sig för att partnern skulle tappa intresset och 

vara otrogen (Posen et al., 2000). De beskrev rädsla för att bli övergivna av sina partners 

(Karlen, 2002) och oro över att deras tillstånd skulle förvärras med tiden och påverka relatio-

nen (Schlesinger, 1996). Kvinnor beskrev sina tankar att män generellt har svårt att vara trog-

na i ett långsiktigt förhållande med en sjuk kvinna och de beskrev hur denna oro drev dem till 

att ge sjukdomen så lite uppmärksamhet som möjligt (Posen et al., 2000). 

 

I studier av Koch et al. (2002), Schlesinger (1996) och Karlen (2002) beskrev kvinnor oro in-

för att inleda relationer. Kvinnor uttryckte rädsla för att gå in i nya förhållanden då de oroa-

des över att ställas inför svårigheter eller oro inför det oundvikliga beslutet om de skulle ha 

fysiskt umgänge eller inte (Schlesinger, 1996). Att veta när det var dags att berätta om sin 

sjukdom för en potentiell partner ansågs vara en svår fråga (Koch et al., 2002). Oro uttrycktes 

också inför att en framtida partner inte skulle förstå eller värdera upplevelser och beslut. 

 

‘..it totally changed my lifestyle because then I was afraid to get into relation-
ships because sooner or later you have to make decision if you’re going to be 
physically involved with somebody and then I think about all that agony and 
pain that it causes me and all the explanations and I don’t want to deal with 
it.’ (Schlesinger, 1996, s. 251) 
 

Kvinnor hade uppfostrats till att inte tala om sin sexualitet. De upplevde det som ett tvång, när 

de tvingades ta upp och beskriva ett privat ämne på grund av sjukdom och dess behandling 

(Koch et al., 2002). Det framkom reaktioner på att sjukvårdspersonal inte fullt ut och på ett 

sympatiskt sätt tog upp sexualitet och att få tagit upp ämnet överhuvudettaget (Karlen, 2002). 

 
’I think inbred in a lot of (older) women is the fact you don’t talk about sex’ 
(Koch et al., 2002, s.141) 
 
Joan adds that no health professionals have addressed her sexual issues 
fully and sympathetically; few have addressed them at all. …’It doesn’t 
work….nothing I have seen really deals with it’.  (Karlen, 2002, s. 198) 
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Att omvärdera och förändra 

Kvinnor som lever med kronisk sjukdom upplevde att sexualitet till viss del formades av sex-

uell lust och tidigare erfarenheter av sex (Kralik et al., 2003). De pratade om sitt sexliv innan 

insjuknandet då sexakten varit viktig, att de hade haft ett bra sexliv och goda relationer (Koch 

et al., 2002; Kralik et al., 2003). Upplevelser av det motsatta framkom också, då kvinnor ut-

tryckte att sex och sexualitet inte känts viktigt tidigare, att sex varit en plikt som utstods och 

att det handlade om någonting som mer hör till manlighet än kvinnlighet (Koch et al., 2002). 

En kvinna hade tidigare sett sig själv som bara ”ett hål” för mannens tillfredsställelse och en 

annan uttryckte att hon aldrig varit någon speciellt sexuell person (Koch et al., 2002).  

 

Studier av Schlesinger (1996), Posen et al. (2000), Webster (1997), Karlen (2002) och Koch 

et al. (2002) visade att kvinnor tappade intresset och inte prioriterade sex och sexualitet efter 

att de blivit sjuka. Det framkom att sex var någonting som bara tänktes flyktigt på sedan 

symptomen tagit över livet (Koch et al. 2002). Kvinnor ansåg att deras sjukdomar skadat och 

kommit i vägen för deras sexualitet och att anpassningen till sjukdomen hade betytt en om-

värdering av den sexuella lusten (Karlen, 2002; Koch et al., 2002; Smith, 2003). Kvinnor gav 

sjukdomssymptom och utmattning skulden för minskade sexuella begär och respons och de 

upplevde sig inte vara på humör för sexuellt umgänge när de mådde dåligt, var trötta och hade 

smärta (Hallberg & Carlsson, 1998; Karlen, 2002; Koch et al. 2002; Schlesinger, 1996 och 

Webster, 1997).  Några kvinnor upplevde också sexuellt uppvaknande och förbättringar i sex-

livet efter insjuknande. Anpassningen till sjukdom ledde till omvärdering och önskan att bli 

mer sexuellt aktiv och sex hade blivit viktigare i samband med sjukdom (Koch et al., 2002). 

Sexlivet sågs energigivande och som ett nyupptäckt äventyr (Karlen, 2002). 

 

... I didn’t even have an interest. I mean I couldn’t even ... get out of bed ... 
[sex] was just not a priority. (Schlesinger, 1996, s. 253)  
 
My sex life has definitely improved since I got out of the hospital. I have 
much more drive, I’m much more interested in who I’m with, in being ag-
gressive. There’s this low self-esteem, but now once I have a man, I can be 
free to do what I want with him (Karlen, 2002, s. 197) 
 
 

I studier av Schlesinger (1996) och Koch et al. (2002) berättade kvinnor att de var tvungna att 

anpassa sexlivet genom att ändra samlagsställningar. Spontaniteten i sexlivet upplevdes förlo-

rad (Koch et al., 2002). Kvinnor beskrev att älska inte längre var någonting som hände av sig 

själv, utan att man måste regissera och förbereda det hela. Det var problematiskt att välja rätt 
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tidpunkt för fysisk intimitet. De måste vara utvilade, ha tömt urinblåsa och tarm och vara av-

klädda innan älskog (Schlesinger, 1996; Webster, 1997). Makars förändrade sovvanor upp-

levdes bidra till förändringar i den sexuella relationen. En kvinna upplevde att hon var tvung-

en att anpassa sin sexuella aktivitet, då hon och hennes partner inte längre kunde vara lika vil-

da och busiga som tidigare (Schlesinger, 1996) Anpassning skedde genom att hitta nya vägar 

att uttrycka sexualitet (Gagliardi, 2003) och alternativa aktiviteter till sex beskrevs (Schle-

singer, 1996). Kvinnor upplevde en ökad uppskattning av sexualitet utöver själva sexakten 

(Koch et al., 2002).  

 
Making love is no longer something that just happens, rather, it needs to be 
orchestrated… Spontaneity has evaporated. (Koch et al., 2002, s. 141) 
 
‘If I say I am in too much pain, we’ll go out or just have an intimate eve-
ning, go shopping or whatever…’ (Schlesinger, 1996, s. 252) 
 

I Schlesingers (1996) studie beskrev kvinnor att när de förstod att reproduktionen påverkades 

av deras sjukdom var det som ”spiken i kistan” när det gällde att fatta beslut om att skaffa 

barn eller inte skaffa barn. I samma studie framkom att tanken på att bli gravid var ett be-

kymmer på grund av sjukdomen. I studien av Karlen (2002) beskrevs bitterhet över att sjuk-

domen omöjliggjorde graviditet. 

 
And she talks with muted bitterness about how lupus precludes childbearing for 
her. (Karlen, 2002, s.197) 

 

 

Diskussion 

Syftet med studien var att beskriva hur kvinnor som lever med kronisk sjukdom upplever sin 

sexualitet. Innehållsanalys av 12 vetenskapliga artiklar resulterade i fem kategorier: ”att vilja 

älska och vara värd att älska för den man är”, ”att den sexuella funktionen förändras av symp-

tom och läkemedel”, ”att relationer och samspel med partnern är viktigt”, ”att vara orolig och 

generad” och ”att omvärdera och förändra”. 

 

I denna litteraturstudie framkom att kvinnor som lever med kroniska sjukdomar ville ”älska 

och vara värd att älska för den man är”. Självförtroende och självkänsla upplevdes kopplat till 

sexualitet, nedsatt självkänsla påverkade ofta sexualiteten negativt. Det framkom också upp-

levelser att inte vara värd att älskas och att kvinnor då drog sig undan från sex och kärleksliv. 
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Detta resultat liknar Strandmarks (2004) fynd att personer med nedsatt hälsa ofta har en själv-

känsla grundad på värdelöshet och att detta leder till en känsla av främlingskap och undandra-

gande. I vårt resultat beskrevs att sjukdom påverkade kvinnors känslor av attraktivitet och 

kvinnlighet och att dessa känslor i sin tur påverkade sexualitet och sexliv. Liknande fynd, med 

avseende på att vara attraktiv beskriver Koch, Manfield, Thurau och Carey (2005) i en studie 

över kroppsuppfattning och förändringar i sexuell respons hos medelålders kvinnor. De finner 

att ju mindre attraktiva kvinnor känner sig, desto lägre sexuell respons och sexuell aktivitet 

rapporterar de och tvärtom, ju attraktivare de känner sig, desto högre sexuell respons och ak-

tivitet rapporterar de. Vidare rapporterar Ackard, Kearney-Cooke och Peterson (2000) att 

kvinnor med positiv kroppsbild har ett mer aktivt sexliv, de tar oftare initiativ till sex, har lät-

tare att uppnå orgasm, känner sig bekvämare att visa sin kropp och är mer benägna att prova 

nya sexuella aktiviteter än kvinnor som har en negativ kroppsbild. I en studie av Graham, 

Sanders, Milhausen och McBride (2004) framkommer vidare att sexuell upphetsning hos 

kvinnor underlättas när kvinnan har en positiv självbild och positiva känslor inför sin kropp.  

 

I vår litteraturstudie framgick i kategorin, ”att relationer och samspel med partnern är viktigt”, 

att kvinnor upplevde att deras sexualitet var starkt förknippad till deras partner och dennes 

bekräftelse, förståelse och stöd. De beskrev vikten av att kunna kommunicera och känna kon-

tinuitet i partnerförhållandet. Å andra sidan kunde brist på stöd och förståelse vara orsaker till 

sexuella problem och problem i relationen. Vikten av att ha en förstående partner i sexlivet för 

kvinnor i allmänhet framgår i Grahams et al. (2004) studie där de visar att det är viktigt för 

kvinnor att känna sig accepterade av sin partner och att förmågan att kunna kommunicera om 

sex med partnern är positivt. Även i deras studie upplever kvinnor att kritik från partnern är 

mycket avtändande. Lemieux, Kaiser, Pereira och Meadows (2004) rapporterar att personer i 

det palliativa stadiet av sjukdom sätter ett stort samband mellan sexualitet och känslomässig 

närhet till sin partner och använder detta som ett sätt att värdera sig själv under sjukdomspro-

cessen. Att partnerns stöd och förståelse är viktig bekräftas även av studien där Takahashi och 

Kai (2005) undersökte bröstcancers påverkan på sexualitet i en parrelation. De kvinnor som 

känner att deras partner visar förståelse och respekt i det sexuella samlivet och inför sexuella 

problem upplever att det lett till att sexliv och relation fungerar. Studien visar också att part-

nerns reaktioner spelar stor roll i förändringar i relationen till följd av sexuella problem. I vårt 

resultat var kvinnor bekymrade över sin bristande förmåga att tillfredsställa sin partner, likväl 

som McCabe, McDonald, Deeks, Vowels och Cobain (1996) visar i sin kvantitativa studie att 
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personer som lever med MS, som anser att sex är viktigt för en relation, är mer oroade över 

sin förmåga att ge sexuell respons. 

 

Vårt resultat omfattar även upplevelser av att fysiska sexuella funktioner förändrades. Sådana 

förändringar förklarar Brassil och Keller (2002) och Nusbaum, Hamilton och Lenehan (2003) 

som att den fysiska sexuella funktionen påverkas till följd av olika fysiologiska reaktioner i 

kroniska sjukdomar. Neurologiska skador kan ge känslobortfall i underlivet, vaskulära sjuk-

domstillstånd kan ge minskad genomblödning i könsorganen och minskad lubrikation i vagi-

na. Smärttillstånd, muskel- och skelettsjukdomar kan ge stelhet och problem med rörelsefrihe-

ten och därigenom påverka förmågan och viljan att ha sex.  McCabe (2002) har utfört en jäm-

förande studie mellan en generell population och personer som lever med MS. Resultatet av 

undersökningen visar att personer som lever med MS löper större risk att uppleva sexuell dys-

funktion än den generella populationen. Män med MS drabbas oftare än andra män av olika 

former av sexuell dysfunktion. Kvinnor med MS anger fler problem än kontrollgruppen i 

samband med onani samt har oftare domningar eller känslobortfall under samlag. McCabe et 

al. (1996) visar i en annan jämförande studie att kvinnor som lever med MS rapporterar 

smärtfulla samlag, utebliven orgasm, dålig lubrikation, vaginismus (ofrivilliga sammandrag-

ningar i bäckenbottenmuskulaturen), brist på sexuellt intresse, minskad frekvens av onani 

samt lägre tillfredsställelse vid onani. Ovanstående fynd stämmer överens med vårt resultat på 

så sätt att kvinnor upplevde smärtsamma samlag, utebliven orgasm och minskad tillfredsstäl-

lelse vid onani. Vi fann dock även att kvinnor upplevde behandlingsmetoder och läkemedel 

som orsaken till bristande sexuell funktion.   

 

I resultatet av vår studie framkom kategorin ”att vara orolig och bli generad”. Vi fann att 

kvinnor kände rädsla inför att samlag skulle förvärra deras symptom och orsaka smärta. 

Kvinnor upplevde genans inför ofrivilliga fysiska reaktioner under samlag. Rädsla inför sam-

lag beskriver också Lemieux et al. (2004) då de visar att samlagsfrekvensen hos personer i 

palliativt stadium av sjukdom minskar som en följd av rädsla att göra sig illa fysiskt. I vårt re-

sultat framkom även upplevelser av att sjukvårdspersonal inte talar om sexualitet. Några 

kvinnor som levde med kroniska sjukdomar ville diskutera sexuella problem med sin vårdgi-

vare, medan andra kvinnor inte ville tala om sex. Andra forskare visar liknande tendenser, Pa-

rish (2002) menar att patienter med blödarsjuka har behov av att tala om sexualitet med sin 

vårdgivare men vissa av dessa patienter upplever rädsla att vårdgivaren ska känna ovilja att 

tala om sexualitet. Lemieux et al. (2004) beskriver att personer i palliativt stadium av sjukdom 
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anser att samtal om sexualitet borde ingå i deras vård men att så oftast inte är fallet. Nusbaum 

et al. (2003) framhåller att läkare oftast inte berör ämnet sexualitet i möten med patienter med 

kroniska sjukdomar, trots att vetenskaplig litteratur visar att sexualitet är ett viktigt område för 

dessa. 

 

Den sista kategorin i vår litteraturstudie, ”att omvärdera och förändra”, visade att kvinnor som 

lever med kronisk sjukdom upplevde att sexuell lust och drift förändras i sjukdom. Föränd-

ringarna var både positiva och negativa, delvis beroende på vilken lust och drift de haft innan 

insjuknandet. Kvinnor upplevde att sjukdomen och dess symptom skadat deras sexualitet och 

att anpassning till sjukdom betytt en omvärdering av den sexuella lusten. Liknande omvärde-

ring och förändring av sexualitet visar Lemieux et al. (2004) i sin studie över sexualitet hos 

personer i palliativt stadium av sjukdom. Dessa personer menar att deras sexualitet inte blivit 

mindre viktig i sjukdomen men att sättet att uttrycka sexualiteten förändrats. Istället för att ha 

fokus på den fysiska delen och själva sexualakten så talar de om att den verbala och icke-

samlagsinriktade delen av sexualiteten fått ökad betydelse. Graham et al. (2004) visar att de-

pression och ilska ofta påverkar sexualitet negativt och att många kvinnor beskriver att de 

önskar fysisk ömhet men inte sex när de känner sig deprimerade. Dessa forskare framhåller 

också att det finns kvinnor som inte tycker att dåligt humör påverkar deras åtrå. Detta är jäm-

förbart med vårt resultat på så sätt att kvinnor som lever med kronisk sjukdom upplevde att 

deras sjukdomssymptom och utmattning minskade det sexuella begäret, de upplevde sig inte 

vara på humör för sexuellt umgänge när de mådde dåligt, var trötta eller hade smärta. Det 

fanns dock även några kvinnor som upplevde ett sexuellt uppvaknande och förbättringar i 

sexlivet efter insjuknande, sex blev för dem viktigare i samband med sjukdomen. 

 

Att leva med kronisk sjukdom påverkar hela människan. Det är viktigt i sjuksköterskans pla-

nering, genomförande och utvärdering av omvårdnad att kunna bemöta patientens känslor och 

behov på alla plan, även det som rör det mest privata och intima. Livet har förändrats perma-

nent på olika sätt, för kvinnor som lever med kronisk sjukdom, men de förändringar som på-

verkar sexualiteten betyder inte per automatik att de är asexuella. Kvinnors sätt att hantera sin 

sexualitet då de lever med kronisk sjukdom, tycks enlig resultaten i vår studie, kunna vara att 

omvärdera och förändra den. Vi anser att sjuksköterskor kan stödja denna omvärdering och 

förändring genom samtal enligt Horderns (2002) förslag där kvinnor uppmuntras att återupp-

täcka sina kroppar och sin lust och hitta fram till nya vägar då de invanda mönstren inte fun-

gerar. Sjuksköterskor måste också vara lyhörda och stödjande inför de kvinnor som känner att 
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sexualiteten förlorat sin vikt och som väljer bort sexliv. Sjuksköterskor bör inte heller propsa 

på att tala om sexualitet med de kvinnor som inte vill tala om detta. Higgins, Barker och Beg-

ley (2006) föreslår att sjuksköterskor ska motverka patienters känsla av att ha tappat kontroll 

över livet och sexualiteten genom att ge information som avlivar myter och felaktiga före-

ställningar. Vi menar att sjuksköterskor bör försöka hitta vägar genom stöd och samtal för att 

hjälpa kvinnor som lever med kronisk sjukdom att stärka sin självbild och återfå känslan av 

att vara värd att älska. Då relationer och samspel med eventuell partner upplevs som en viktig 

del i sexualitet hos kvinnor som lever med kronisk sjukdom måste sjuksköterskan vara öppen 

för att inkludera även partnern i omvårdnaden för att utföra en vård som innefattar den unika 

personens alla delar.  

 

För att kunna bemöta kvinnornas upplevelser och initiera samtal kring sexualitet måste sjuk-

sköterskor vara trygga i sin syn på sexualitet. Guthrie (1999) föreslår att utöver utbildning om 

sexualitet bör sjuksköterskor även utbildas i hur man implementerar och använder denna kun-

skap för att möta patienter på ett professionellt sätt som känns bekvämt. Guthrie beskriver att 

sjuksköterskor upplever att det inte finns någon avskild plats där ett så intimt ämne som sexu-

alitet kan tas upp med patienter. Att skapa en sådan plats för känsliga samtal anser vi är en 

förutsättning för att kunna ge en god helhetsvård. Att tala om sex kan vara svårt både för sjuk-

sköterskor och patienter. Higgins et al. (2006)  beskriver att patienter kan ge subtila öppningar 

då de önskar tala om sex och sjuksköterskor måste vara uppmärksamma och snappa upp des-

sa. Hordern (2000) menar att sjuksköterskor bör använda sig av indirekta frågor som ger ut-

rymme för patienten att ta upp sexuella funderingar. Hordern föreslår vidare att PLISSIT – 

modellen (ett ramverk som sjuksköterskor kan stödja sig mot vid omvårdnadsinterventioner 

när det handlar om sexualitet) bör användas av sjuksköterskor för att exempelvis kunna kom-

ma med enkla råd om hur man kan använda hjälpmedel för att undvika en del av de fysiska 

problemen och hur man kan komma runt problem som vissa behandlingsmetoder ger upphov 

till. Enligt PLISSIT-modellen ska sjuksköterskor när deras kunskaper är otillräckliga hänvisa 

patienten till sakkunnig vårdpersonal.     

 

Metodkritik 

I en litteraturstudie med en manifest ansats måste forskaren reflektera över om det är rimligt 

att jämföra olika personers yttranden och om det går att länka en persons världsbild till en an-

nans. Vi tog för givet att det kunde göras, men är öppna för de komplikationer som kan ska-

pas av detta antagande. Denna analysmetod tillåter kategoriseringar av olika personers utta-
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landen i vetenskapliga undersökningar men ligger nära originalmaterialet, då vi, så långt det 

varit möjligt, undvikit att tolka (Burnard, 1991). Forskningsetiken i vår litteraturstudie består i 

att vi noggrant försökt uppfylla kraven på en vetenskaplig rapport. Vi har följt vår valda me-

tod för datainsamling, analys och resultatredovisning och redovisat vårt tillvägagångssätt. Vi 

har vidare försökt identifiera det etiska resonemanget i de studier som ligger till grund för vår 

analys och förlitat oss på att deltagarna i dessa har gett sitt informerade samtycke till att delta. 

Under arbetets gång har vi tagit upp uppkomna frågeställningar och fått nya infallsvinklar då 

vi diskuterat arbetet i seminarieform med andra studenter och handledare. Tiden har varit be-

gränsad och vi har till därför till största delen varit hänvisade till det material som funnits till-

gängligt i fulltextversion i databaserna. Forskningen inom detta område är begränsad, vilket 

var anledningen att vi använt nio artiklar som i kvalitetsgranskningen endast uppnått medium 

eller låg kvalitet då innehållet i dessa artiklars resultatdel svarade mot vårt syfte. Vi är i läran-

deprocessen när det gäller att kvalitetsgranska studier och har gjort vår granskning på den 

nivå vi befinner oss erfarenhets- och kunskapsmässigt, vilket innebär att bedömningarna kun-

de ha blivit annorlunda, om de utförts av erfarna granskare. 

 

 

Slutsatser 

Sexualitet omvärderas och förändras hos kvinnor som lever med kroniska sjukdomar. För 

dem är självförtroende, attraktivitet och självkänsla tätt knutet till sexualitet. Relationer och 

samspel med partners är en viktig del av sexualitet hos dessa kvinnor. Kvinnor som lever med 

kronisk sjukdom löper risk att dra sig undan sex och kärlek då de ser sig som inte värda att 

älskas och känner oro över bristande sexuell funktion.  

 

Forskningen inom detta område är begränsad. Det saknas kunskaper om hur kvinnor som le-

ver med kroniska sjukdomar upplever och hanterar sin sexualitet. Fortsatt forskning bör även 

inrikta sig på sjuksköterskors bemötande och attityder när de planerar och utför omvårdnads-

interventioner knutna till sexualitet. Det är viktigt är att utarbeta en modell för hur sjukskö-

terskor ska gå tillväga för att, på ett för dem bekvämt sätt, kunna bemöta sexualitet i omvård-

nad.  

 

Sjuksköterskor bör använda denna kunskap för att förstå hur kvinnor som lever med kroniska 

sjukdomar upplever sin sexualitet, för att kunna möta varje unik kvinnas frågor och behov av 
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information och omvårdnadsinterventioner i den livssituation hon befinner sig. Eventuella 

partners bör erbjudas möjlighet att delta i samtal och inkluderas i omvårdnad. Sjuksköterskor 

måste hänvisa till expertis, när det finns behov av en sådan. 
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