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Abstrakt 

En ryggmärgsskada drabbar ofta unga personer mitt i livet, det innebär 

att många kroppsliga funktioner blir nedsatta eller förloras. Syftet med 

denna litteraturstudie var att beskriva personers upplevelser av 

sexualitet efter en ryggmärgsskada. En systematisk litteratursökning 

genomfördes vilket resulterade i tio vetenskapliga studier, publicerade 

åren 1989-2011. Dessa analyserades med kvalitativ manifest 

innehållsanalys med induktiv ansats, analysen resulterade i fem 

kategorier: Att stänga ute sin sexualitet, Att sakna information om 

sexualitet, Att kroppen är ett hinder, Att självbild och relationer 

påverkas, Att upptäcka nya sätt till sexuell njutning. Personer 

upplevde sig som mindre attraktiva efter skadan och hade svårt att 

skapa nya relationer, de upplevde att de fick för lite information om 

sexualitet. Personer kunde trots skadan och minskad genital känsel 

uppleva sexuell njutning och finna nya erogena zoner. Genom att se 

sexualitet som ett grundläggande mänskligt behov och få en ökad 

förståelse för ryggmärgsskadade personers situation kan 

sjuksköterskan stödja, hjälpa och lindra det lidandet som en skada 

eller sjukdom innebär. 

 

Nyckelord: Ryggmärgsskada, sexualitet, upplevelser, sjuksköterska, 

litteraturstudie 
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När en människa drabbas av sjukdom eller skada förändras hela livet och tillgången till 

världen. En sjukdom innebär inte bara kroppsliga symtom utan även en oförmåga att klara av 

livet som tidigare, världen runt omkring kan komma att upplevas annorlunda. Möjligheter att 

göra och uppleva saker på samma sätt som innan sjukdomen minskar.För en person som 

drabbas av sjukdom är det svårt att acceptera kroppsliga förändringar som inte är accepterade 

i den aktuella kulturen, detta kan leda till en negativ självbild (Toombs, 1993, s. 62-64). 

Sjukdom innebär också en förlust av helhet, detta kan visa sig som en medvetenhet om 

kroppsliga försämringar och leder till en känsla av minskad kroppslig integritet. Kroppen kan 

inte längre tas för given men inte heller ignoreras, den har fått en egen vilja som inte går att 

kontrollera. Det egna jaget och kroppen fungerar inte längre som en enhet (Toombs, 1993, s. 

90). Vidare menar Toombs (1993, s. 85, 97-98) att ett funktionshinder kan innebära lidande. 

Känslor av skam och underlägsenhet är vanliga och beror på hur personen upplever att andra 

ser på dem. Detta är sammankopplat med att inte ha kontroll över sin kropp därför är det 

viktigt att få behålla sin autonomi.  

 

Enligt McCabe, Tanner och Heiman (2010) handlar sexualitet inte bara om sexakten utan är 

beskrivet som ett sinnestillstånd eller en känsla. Det handlar om hur personer känner och 

upplever sig själva som människor. Det beskrivs som ett sätt att samspela med en partner och 

med kroppsspråk säga saker som inte blir sagda verbalt.Världshälsoorganisationen (WHO, 

2002) definierar sexualitet som ett brett och centralt begrepp i människans liv. Sexualitet 

innefattar även närhet, roller, relationer, tankar och känslor. Sexualitet kan ha olika innebörd 

för människor, beroende på kulturell, ekonomisk, biologisk och religiös bakgrund.Alla 

människor har rätt till sin egen sexualitet och ett säkert, tillfredställande och njutningsfullt 

sexualliv. Även information och utbildning är en rättighet samt att vara sexuellt aktiv eller 

inte. Enligt Statens folkhälsoinstitut (2011) är en viktig del i upplevelsen av hälsa att ha 

möjlighet till en säker och trygg sexualitet. Människor som lever med funktionshinder kan på 

grund av samhällets normer och värderingar få en sämre reproduktiv och sexuell hälsa. I 

denna studie kommer sexualitet att definieras som samlag, närhet, roller och relationer. 

 

I Sverige är det årligen omkring 176 personer som drabbas av ryggmärgsskada, av dessa är 

ungefär 74 procent män och 26 procent kvinnor, frekvensen bland kvinnor ökar. 

Genomsnittsåldern att drabbas av en ryggmärgsskada är 25 år och de vanligaste orsakerna är 

trafik-, sport-, och fallolyckor (Patientregistret Socialstyrelsen, 2007-2010). En plötslig 

ryggmärgsskada innebär både fysiska och psykiska förändringar för den drabbade. Det är inte 
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ovanligt med känslor av sorg, förtvivlan, skam, skuld, förvirring, ångest och panik. Många 

känner sig utsatta och sårbara inför det nya liv som skadan innebär. Beroende på vad som 

orsakat skadan kan även känslor av tacksamhet över att fortfarande vara i livet komma. Ofta 

förändras känslor över tid, i början är det ofta funderingar kring ”varför?” och gradvis övergår 

frågan till ett accepterande (Lohne, 2009). Personen kan inte längre hantera sin kropp och det 

som förut var privat är inte det längre, de förlorar sin självständighet och integritet. 

Förnekelse och känslor av overklighet är inte ovanligt (Grundén, 2005, s.47-48). 

 

En komplett ryggmärgsskada innebär att känsel och funktion försvinner helt nedanför det 

skadade området. En inkomplett skada innebär däremot att känsel och motorik delvis finns 

kvar. En ryggmärgsskada påverkar det autonoma nervsystemet, de icke-viljestyrda 

funktionerna. Hur stor påverkan skadan ger beror på lokalisation och utbredning. En 

ryggmärgsskada innebär inte bara en upplevelse av en främmande kropp och ett förändrat liv. 

Personen kommer även att behöva livslång medicinsk uppföljning, då risken för 

komplikationer är stor. Urinvägsinfektioner, trycksår, spasticitet, djup ventrombos, smärta, 

andningskomplikationer och kontrakturer är vanliga följdtillstånd. En funktion många 

ryggmärgsskadade förlorar är den viljemässiga kontrollen av blås- och tarmtömning, detta 

beror på att förbindelsen till hjärnan är bruten. För både män och kvinnor kan 

sexualfunktionen påverkas i hög grad, för männen förloras ofta fertiliteten (Grundén, 2005, s. 

3- 4). Kvinnor kan oftast bli gravida, bära och föda ett friskt barn trots ryggmärgsskadan, 

dock ökar risken för vaginala infektioner och trycksår under graviditeten (Singh& Sharma, 

2005). För att kunna ge en god omvårdnad måste hela människan och dennes behov tas i 

beaktning detta inkluderar även sexualiteten (Saunamäki, Andersson & Engström, 2010). 

 

Sexualitet är en stor del av de flesta människors livoch det är viktigt att som sjuksköterska 

kunna informera patienter och närstående om hur sexualiteten kan komma att förändras efter 

en ryggmärgsskada (Singh & Sharma, 2005). Det är speciellt viktigt att inte bortse och 

negligera funktionshindrade personers sexualitet då de redan är en utsatt grupp (Earle, 2001).  

Genom att uppmärksamma detta och göra personerna delaktiga stärks deras empowerment, 

vilket innebär att de har möjlighet att själva påverka sitt liv eller händelser i det (Nyatanga & 

Dann, 2002). Det är viktigt att våga se och belysa personers rädslor och frågor, om dessa inte 

uppmärksammas kan känslor av hjälplöshet och en ovisshet inför framtiden uppstå. För kunna 

hjälpa måste sjuksköterskan försöka förstå patientens levda erfarenhet. Detta handlar inte om 

att åsidosätta sin professionella kunskap utan att kunna skifta fokus från den fysiska 
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sjukdomen till en insikt om patientens livsvärld. Sjuksköterskan kan då få en förståelse för 

patientens lidande och lindra detta (Toombs, 1993, s. 84, 97-98). Syftet med denna 

litteraturstudie är att beskriva personers upplevelser av sexualitet efter en ryggmärgsskada. 

 

Metod 

Litteratursökning 

Innan den systematiska litteratursökningen påbörjades, genomfördes en ostrukturerad 

pilotsökning i databaserna CINAHL, PubMed och PsycINFO. Syftet med pilotsökningen var 

att undersöka om det fanns studier gjorda inom det valda området (Willman, Stoltz, & 

Bahtsevani, 2006, s.55). De databaser som sedan användes i den systematiska 

litteratursökningen var CINAHL, PubMed, och PsycINFO. Inklusionskriterier för 

litteratursökningen var vetenskapligt granskade studier skrivna på engelska eller svenska, 

mellan åren 1986 – 2011. Studierna skulle vara kvalitativa och handla om personers 

upplevelser av sexualitet efter förvärvad ryggmärgsskada. De sökord som användes var spinal 

cord injury, spinal cord injuries, sexuality, nursing, experience, qualitative, disability, 

relationship, intimacy, spinal paraplegia och satisfaction. Som ett komplement till sökningen 

i databaserna genomfördes också en manuell sökning i tidskrifter och referenslistor, där en 

studie valdes ut till analys. 

 

Tabell 1Översikt av litteratursökning 

CHINAL 2012 01 18     

Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

1 FT Spinal cord injury 6583  

2 FT Nursing 300607  

3 FT Experience 66250  

4 FT Qualitative 44319  

5 FT Sexuality 12210  

6 FT Disability 28794  

7 FT Spinal cord injuries 8357  

8 FT Relationships 68420  

9 FT Intimacy 1017  

10 FT Satisfaction 41483  

11  1 AND 2 AND 3 AND 4 6 1 

12  1 AND 4 AND 5 16 1 
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fortsättning Tabell 1 Översikt av litteratursökning 

CINAHL 2012 01 18     

Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

13  4 AND 5 AND 6 37 1 

14  1 AND 4 AND 8 25 2 

15  1 AND 4 AND 9 2 1 

16  1 AND 4 AND 10 33 1 

     

PsychINFO2012 01 19     

     

17 FT Spinal cord injury 3540  

18 FT Sexuality 16869  

19 FT Qualitative 94786  

20 FT Spinal paraplegia 230  

21  17 AND 18 AND 19 10 1 

22  18 AND 20 12 1 

 

PubMed2012 01 19     

23 FT Spinal cord injuries 22290  

24 FT Intimacy 2111  

25 FT Relationship 1056142  

26 FT Qualitative 104868  

27 FT Sexuality 101818  

28  23 AND 24 6 0 

29  23 AND 25 AND 27 20 0 

30  23 AND 27 AND 26 7 0 

* FT – fritext sökning. 

 

Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsgranskningen av studiernaskedde med hjälp av protokoll för kvalitetsbedömning 

enligt Willman et al., (2006) detta protokoll modifierades något. De steg som studierna 

granskades efter var om syftet fanns beskrivet, om kontexten var presenterad och om etiskt 

resonemang fanns. Dessutom bedömdes urvalsförfarandet, datainsamling, analys och resultat 

och om dessa delar var tydligt beskrivna. Delfrågorna i kvalitetsbedömningen poängsattes 

med ett poäng för positivt svar och noll poäng för negativt svar. Den totala poängsumman för 
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varje studie räknades om till procent. Därefter graderades studierna efter hög, låg eller medel 

kvalitet. De studier som fick 60-69 procent bedömdes ha låg kvalitet, grad tre, och togs inte 

med i analysen. De studier som fick 70-79 procent bedömdes ha medel kvalitet, grad två, 

dessa studier togs med i analysen. Slutligen de studier som bedömdes ha hög kvalitet, grad ett, 

var de som fick en procentsats på 80- 100 procent. Kvalitetsgraderingen och uträkningen av 

procentsats skedde enligt Willman et al., (2006, s. 96). 

 

Tabell 2 Översikt över artiklar ingående i analysen (n=10) 

Författare/år 

/land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod Huvudfynd Kvalitet 

Chan 
/2000/Kina 

 

Kvalitativ 13 kvinnor, 53 
män 

Semistrukturerade 
intervjuer. 
Kvalitativ 
innehållsanalys. 

Bristande 
kommunikation 
ledde till problem 
i förhållanden. 

Hög 

 
Dewis 
/1989/Kanada 

 
Kvalitativ 

 
3 kvinnor, 12 
män 

 
Semistrukturerade 
intervjuer. 
Kvalitativ 
innehållsanalys. 

 
Strävan efter att 
behålla fysiskt 
utseende, 
funktion, 
självständighet 
och relationer. 

 
Hög 

 
Leibowitz 
/2005/USA 

 
Kvalitativ 

 
22 kvinnor 

 
Semistrukturerade 
intervjuer. 
Groundedtheory. 

 
Vikten av 
kunskap vid rätt 
tidpunkt, att 
sexualitet var 
lågprioriterat 
efter skadan. 

 
Hög 

 
Leibowitz& 
Stanton 
/2007/USA 

 
Kvalitativ 

 
24 kvinnor 

 
Semistrukturerade 
intervjuer. 
Kvalitativ 
innehållsanalys. 

 
Sexualiteten 
handlade mer om 
hela kroppen än 
enbart det 
genitala. 

 
Hög 

 
Li &Yau 
/2006/Kina 

 
Kvalitativ 

 
6 kvinnor 

 
Djupintervju. 
Kvalitativ 
innehållsanalys. 

 
Sexualitet är mer 
än bara fysiskt 
och inkluderar 
parets anpassning 
ochomgivningens 
syn på 
funktionshindrade 
kvinnor. 

 
Medel 
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fortsättning Tabell 2 Översikt över artiklar ingående i analysen (n=10) 

Författare/år Typ av 
studie 

Deltagare Metod Huvudfynd Kvalitet 

Parker 
&Yau/2011/Australien 

Kvalitativ 4 kvinnor Semistrukturerade 
intervjuer. 
Tematisk analys. 

Behov av att bli 
sedd som 
sexuell samt att 
få kunskap. 

Hög 

 
Richards et al.,/1997/USA 

 
Kvalitativ 

 
15 
kvinnor 

 
Semistrukturerade 
intervjuer. 
Tematisk analys.  

 
Att avskärma 
sig från sin 
sexualitet, att 
inte känna sig 
berättigad till 
sexualitet. Att 
återigen känna 
sig bekväm i 
sin sexualitet. 

 
Hög 

 
Sakellariou/2006 
/Grekland 

 
Kvalitativ 

 
6 män 

 
Ostrukturerade 
djupintervjuer. 
Fenomenologisk 
metod.  

 
Hinder i 
omgivningen 
hindrade från 
ett 
tillfredställande 
sexliv. Brist på 
kunskap. 

 
Hög 

 
Sakellariou&Sawada/2006 
/Grekland 

 
Kvalitativ 

 
6 män  

 
Ostrukturerade 
intervjuer. 
Tematisk analys. 

 
Att finna 
mening är 
nödvändigt för 
att återfå sin 
sexualitet. 
Sexualiteten 
var ett första 
bekymmer efter 
olyckan. 

 
Hög 

 
Yoshida/1994 
/Kanada 

 
Kvalitativ 

 
28 män 

 
Semistrukturerade 
intervjuer. 
Framkom ej. 

 
Sexualiteten 
och 
förhållanden 
förändras och 
kan vara en 
utmaning. 

 
Medel 

 

Analys 

Då syftet med denna litteraturstudie var att beskriva upplevelser av sexualitet hos personer 

efter ryggmärgsskada så genomfördes en kvalitativ manifest innehållsanalys med induktiv 
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ansats. Metoden innebär att data bryts ner till mindre delar för att sedan sorteras in i grupper 

som beskriver liknande upplevelser (Polit& Beck, 2008, s. 517-518). Manifest ansats innebär 

att det faktiska i studierna analyseras i motsats till den latenta ansatsen där de underliggande 

betydelserna tolkas (Downe-Wamboldt, 1992). Analysen i denna litteratur studie var 

inspirerad av Burnards (1991) metod för kvalitativ innehållsanalys. Denna metod valdes till 

analysen då den kan användas för att systematiskt analysera kvalitativ data, metoden gör det 

möjligt att gå tillbaka och kontrollera tidigare steg i processen (Burnard, 1991). Analysen 

påbörjades genom att studierna lästes igenom noggrant i sin helhet. I samband med detta 

extraherades textenheter dessa kunde bestå av ord, meningar eller stycken som svarade mot 

syftet. De utvalda textenheterna översattes till svenska och kondenseras, detta innebar att 

kärnan i upplevelserna bevarades. Textenheterna märktes med en siffra för att kunna följa 

vägen från textenhet till kategori. Efter detta sammanfördes de kondenserade textenheter som 

liknade varandra i kategorier. Dessa kategorier sammanfördes i sin tur med varandra och fick 

ett namn som avspeglade innehållet. Kategoriseringar gjordes i fem steg. Detta ledde till att 

det tillslut fanns få men breda kategorier som svarade mot syftet och uteslöt varandra. 

 

Resultat 

Analysen resulterade i 5 kategorier vilka presenteras i tabell 3. Dessa kategorier beskrivs 

närmare i brödtext samt med styrkande citat från studierna.  

 

Tabell 3: Översikt av kategorier (n= 5) 

 

 

 

 

 

 

 

Att kroppen är ett hinder 

 I studier (Sakellariou, 2006; Leibowitz & Stanton, 2007; Parker &Yau, 2011; Richards, 

Tepper, Whipple & Komisaruk, 1997) framkom att under samlaget var många fysiska rörelser 

svåra eller omöjliga att utföra. Att inte kunna ta av sig sina kläder själv och tvingas förbereda 

sig inför sex gjorde att spontaniteten minskade. Förlorad känsel i genitalia gjorde att personer 

Kategorier 

Att kroppen är ett hinder 

Att självbild och relationer påverkas 

Att stänga ute sin sexualitet 

Att sakna information om sexualitet 

Att upptäcka nya sätt till sexuell njutning 
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uppfattade dessa som värdelösa. Detta ledde till att de inte trodde att sexuell njutning längre 

var möjlig. De avstod från sexuella aktiviteter då de fått information om att det inte skulle 

vara tillfredställande. 

 

Personer i studier (Leibowitz, 2005; Leibowitz & Stanton, 2007; Li & Yau, 2006) uttryckte att 

den fysiska svagheten och förlorad känsel hindrade dem från att ha sex, detta inkräktade på 

deras självständighet. Avsaknad av känsel ledde till att de inte kunde känna beröring, de blev 

spända och nervösa och var tvungna att avsluta sexakten tidigare än de egentligen ville. Män i 

studier (Sakellariou, 2006; Sakellariou & Sawada, 2006) beskrev en minskad sexuell 

tillfredställelse då de inte hade känsel i penis. De var tvungna att använda läkemedel för att 

uppnå erektion och varbegränsade till att ha sex ett visst antal gånger i veckan. Detta kändes 

som att kompromissa med sin manlighet. I Leibowitz (2005) studie beskrev kvinnor att de 

blev mer beroende av att ha en fysiskt stark partner som kunde hjälpa dem att byta position 

under sexakten. Detta gjorde att de kände sig mindre självständiga. 

 

I have no feeling . . . therefore, I can't experience any type of sexual pleasure or enjoyment 

(Richards et al., 1997, s. 276). 

 

I en studie (Dewis, 1989) beskrev personer att förlorad kontroll över blås- och tarmfunktion 

var en djup oro. Det var nedbrytande, pinsamt och det värsta som kunde hända. Personer i 

studier (Leibowitz, 2005; Leibowitz & Stanton, 2007; Li & Yau, 2006) uttryckte en rädsla för 

att blås- och tarminkontinens skulle ske under en dejt eller ett sexuellt möte. Detta upplevdes 

som ett av de största hindren för sexuell njutning och hur sexuellt aktiva de kunde vara. Enligt 

Dewis (1989) och Leibowitz och Stanton (2007) beskrev personer som hade kateter starka 

negativa känslor kring detta speciellt skam. De hade inte nog med självförtroende för att våga 

ha sex då den var i vägen. Detta berodde delvis på rädsla att den skulle dras ut. 

 

The fear of getting bowel and bladder incontinence always keeps me from concentrating on sexual 

intercourse every time. I am really scared (Li &Yau, 2006, s. 14). 

 

I studier (Leibowitz& Stanton, 2007; Sakellariou & Sawada, 2006; Yoshida, 1994) beskrev 

personer att de var mindre sociala efter skadan. De hade svårt att komma ut och dejta och 

skapa nya relationer.  
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I don't get to meet women. Which I miss this time of my life, very much. I 

used to be more social, have girlfriends. I enjoy that aspect very much. Which I have 

been lacking lately(Yoshida, 1994, s. 182). 

 

Att självbild och relationer påverkas 

I studier (Leibowitz, 2005; Leibowitz & Stanton, 2007; Li &Yau, 2006; Richards, 1997; 

Sakellariou, 2006; Yoshida, 1994) framkom att självkänslan var ömtålig i sexuella situationer 

efter skadan. Personer kände sig oattraktiva och missnöjda med sin kropp då de var 

rullstolsburna. De trodde inte att andra skulle se dem som potentiella partners på grund av 

detta. Studier (Sakellariou, 2006; Sakellariou & Sawada, 2006; Yoshida, 1994) visade också 

att personer kände att samhället inte såg dem som värdiga att ha en sexualitet, att det var 

tabubelagt, de kände sig inte värdiga kärlek. I studier (Yoshida, 1994; Parker & Yau, 2011) 

fanns en rädsla att involvera sig med icke-funktionshindrade personer på grund av risk att bli 

lämnade eller bedragna. Det fanns personer som tyckte att skadan hade gjort det lättare för 

dem att träffa nya människor och potentiella partners då de kände sig mer älskvärda som 

personer. Med tiden upptäckte de ofta att de kunde vara attraktiva för det motsatta könet, detta 

var en process som tog olika lång tid. 

 

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

potential romantic partners] don’t see you like that, because you are in a wheelchair (Parker &Yau, 

2011, s. 21). 

 

It’s no longer possible for me to say “I’m still attractive.” Sitting in a wheelchair has already 

presented that you’re less attractive in the eyes of laymen (Li &Yau, 2006, s. 11). 

 

Personer i studier (Chan, 2000; Leibowitz, 2005; Richards, 1997) beskrev att hur de blev 

betraktade av sin partner påverkade hur de uppfattade sig själva och sina förhållanden. Att ha 

en stöttande partner som försäkrade om att de presterade bra gjorde att de inte tyckte att 

funktionshindret var ett stort sexuellt problem. En stöttande partner resulterade i att personer 

upplevde mer sexuell tillfredställelse. Personer i studier (Chan, 2000; Leibowitz & Stanton, 

2007; Li &Yau, 2006; Parker &Yau, 2011; Richards, 1997) beskrev även att skadan hade 

tillfört mer till deras relation, de var fortfarande sexuellt aktiva och hade starka förhållanden. I 

en studie (Leibowitz & Stanton, 2007) fanns personer som inte ville ha sex med sin partner då 

de blev jämförda med hur de presterat sexuellt innan skadan. 
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…It was nice to know that he actually loved me for who I was. Or even liked me for who I was, not 

anything to do with sexuality, or anything to do with what he was going to gain out of it(Parker 

&Yau, 2011, s. 19). 

 

I studier (Richards, 1997; Yoshida, 1994) beskrev personer att negativa känslor kring sig själv 

och sin sexualitet uppstod då de inte kände sig åtrådda eller då de upplevde att deras partner 

inte var bekväm med att ha sex då det fanns ett funktionshinder. I studier (Chan, 2000; 

Leibowitz, 2005; Li & Yau, 2006; Richards, 1997) framkom att det efter skadan lätt uppstod 

stress och konflikter detta berodde ofta på att partnern fick rollen som vårdgivare. Det var inte 

heller ovanligt att förhållanden tog slut på grund av problem som uppstod eller som funnits 

redan innan skadan. De personer som genomgått en skilsmässa uppgav att det ofta var den 

minskade sexuella förmågan som var orsak. I studier (Sakellariou & Sawada, 2006; Yoshida, 

1994) beskrev män att det skedde en förändring av roller i relationer. De kände sig mindre 

manliga och de upplevde att de inte längre kunde vara dominanta i sexlivet. 

 

My husband certainly wasn't interested ... so that led to a lot of problems, and that led to my feeling 

unattractive and non-sexual(Richards et al., 1997,s. 277). 

 

Att stänga ute sin sexualitet 

I studier (Leibowitz, 2005; Richards et al., 1997) beskrevs att personer direkt efter skadan 

medvetet stängde ute sin sexualitet. Detta för att kunna anpassa sig till sin nya kropp och orka 

med sitt dagliga liv. Det viktigaste var att få tillbaka så mycket funktion som möjligt och att 

lära sig hantera kroppsliga och känslomässiga förändringar. Personer i studier (Leibowitz & 

Stanton, 2007; Li & Yau, 2006; Sakellariou & Sawada, 2006) beskrev att förlust av känsel 

också var en anledning till att de stängde ute sin sexualitet, de kände sig inte längre som 

sexuella varelser. En annan anledning kunde vara rädsla att bli avvisad på grund av sitt 

funktionshinder eller för att kroppen var svagare rent fysiskt samt att personerna hade smärtor 

och därför inte kunde uttrycka sin sexualitet. I Sakellariou och Sawada’ s (2006) studie fanns 

män som beskrev att sexualiteten var det första de tänkte på efter skadan. 

 

At that time . . . sexuality was kind of down there with the dogs and plants . . . and when you can't 

do anything for yourself it's a survival thing. It wasn't even an issue, not at that point . . . certainly 

much less important . . . than getting around (Richards et al., 1997, s. 276). 
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Att sakna information om sexualitet 

Personer i studier (Li & Yau, 2006; Parker & Yau, 2011; Sakellariou, 2006) framhöll att de 

fick lite eller ingen information om sexualitet, däremot om hur de skulle förhindra inkontinens 

och trycksår. Kvinnor i studier (Leibowitz, 2005; Li & Yau, 2006; Richards et al., 1997) 

beskrev att den undervisning de fick fokuserade på graviditetsprevention eller på manlig 

sexualitet och att lite hänsyn togs till deras behov. De uttryckte även att informationen de fick 

var av dålig kvalitet. Det fanns dock kvinnor i en studie av Li och Yau (2006) som sa att de 

inte fick veta något om graviditet och preventivmedel. Däremot fick de råd om hur de skulle 

få samlaget att fungera. 

 

I still remember that I was often only asked by the staff about how many times incontinence 

happened during my home leave or how many times you have performed weight shifting in a 

wheelchair. But nothing about my sexual concerns or problems in my sex life (Li &Yau, 2006, s. 

16). 

 

Personer i studier (Leibowitz, 2005; Parker & Yau, 2011) kände sig obekväma att uttrycka 

sina sexuella tankar och önskade att hälso- och sjukvårdspersonal skulle belysa ämnet. De 

ville ha individanpassad information och att någon lyssnade på deras behov. De uttryckte att 

det var jobbigt att upptäcka en förändrad sexualitet och de hade velat få en förvarning om att 

sex kommer att bli annorlunda. Samt att denna förändring kommer att påverka förhållanden. 

Enligt personer i Li och Yau (2006) studie så upplevde personer att ju mer information de 

fick, desto mindre negativ inverkan hade funktionshindret på deras relationer. 

 

. . . I was supposed to have at least a sex class. . . But the nurse says, ‘I gotta go. Ask so and so.’ But 

so and so never showed up. . .(Leibowitz, 2005, s. 88). 

 

Att upptäcka nya sätt till sexuell njutning 

I studier (Leibowitz, 2005; Leibowitz & Stanton, 2007) ansåg personer att sexualitet blivit 

mer fokuserat på känslomässiga aspekter än på kroppsliga. Intimitet och närhet hade blivit 

viktigare än själva samlaget. De nämnde känslomässig intimitet som viktigare eller lika viktig 

som fysisk intimitet. Det fanns personer som fokuserade mer på det kroppsliga och de hade 

svårare att njuta av sexualiteten. 
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Cause to me intimacy is, you know, soft music, candles, the gentle foreplay before and after. The 

caressing (Leibowitz & Stanton, 2007, s. 49). 

 

I studier (Sakellariou & Sawada, 2006; Richards, 1997) beskrev personer att de 

experimenterade mer och utforskade hela sin sexuella potential för att kunna få och ge sexuell 

tillfredställelse. De som inte fokuserade på den könsfixerade bilden av sexualitet kunde hitta 

nya erogena zoner över hela kroppen. Enligt studier (Leibowitz, 2005; Li & Yau, 2006; 

Parker & Yau, 2011; Richards et al., 1997; Sakellariou, 2006) var dessa zoner ofta brösten 

eller områden vid eller ovanför skadenivån. Stimulering av dessa områden var beskrivna som 

positiva helkroppsupplevelser som ledde till njutning och ibland orgasm. Enligt Leibowitz 

(2005) kunde upptäckten av alternativa sätt till njutning gå fort för vissa personer. För andra 

kunde det ta månader eller år. 

 

The sense of feeling is very intensified on the neck and around the ears, and you do reach levels of a 

type of orgasm from just those areas (Leibowitz& Stanton, 2007, s. 49). 

 

I en studie (Sakellariou & Sawada, 2006) berättade män att de före skadan varit mer själviska 

under samlaget, något som förändrats. Nu fokuserade de mer på sin partner och upplevde 

njutning genom att ge sexuell tillfredställelse. 

 

Diskussion   

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva personers upplevelser av sexualitet efter 

ryggmärgsskada. Litteraturstudien resulterade i fem kategorier, dessa var: Att kroppen är ett 

hinder, Att självbild och relationer påverkas, Att stänga ute sin sexualitet, Att sakna 

information om sexualitet, Att upptäcka nya sätt till sexuell njutning. 

 

Litteraturstudien visade att när personer inte kunde vistas ute på samma sätt som före skadan 

ledde det till att de kände sig socialt stigmatiserade och utanför samhället. Mycket av detta 

beror på att tillgängligheten är begränsad för rullstolsburna personer. Att ha ett 

funktionshinder kan enligt Esmail, Darry, Walter och Knupp (2010) upplevas som att bli 

stämplad som asexuell. Samhällets syn kan vara mer av ett hinder än vad det fysiska 

funktionshindret är. Normen är att sexualiteten tillhör de som är heterosexuella, unga, vita och 

icke-funktionshindrade. Då många förknippar sexualitet med samlag så ses det automatiskt 

som omöjligt för människor med funktionshinder att ha en sexualitet (Esmail et al., 2010).  
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Att för första gången efter skadan komma ut och möta omgivningen kan vara förenat med 

ångest och stress på grund av osäkerhet inför hur andra människor kommer att reagera. En 

enda negativ erfarenhet kan påverka personernas fortsatta sociala liv (Larner, 2005). 

Personer i resultatet beskrev att blås- och tarminkontinens var ett hinder i deras sexualitet. 

Enligt Coggrave, Norton och Wilson-Barnett (2009) kan de personer som behöver mycket 

assistans med inkontinensproblem känna sig begränsade och mindre tillfredsställda med livet. 

Att behöva hjälp med eliminationen kan göra att det känns som om allt kretsar kring detta. 

Vilket också påverkar det sociala livet, förhållanden och arbetslivet. 

 

I resultatet framkom att skadan påverkade redan befintliga relationer på olika sätt. Skadan 

orsakade ofta stress och konflikter då partnern fick rollen som vårdgivare. Larner (2005) 

menar att även om familjen kan vara en stor tillgång för personer med funktionshinder så 

behöver de också hjälp att hantera skadan och dess konsekvenser. Detta för att minska den 

stress och påfrestning som skadan innebär på relationer. Enligt Larner (2005) kan 

sjuksköterskan genom att samarbeta med närstående planera stöd för patienten inför hemgång, 

men också undersöka om förhållanden har förändrats sedan skadan och om patienten 

eventuellt behöver mer stöd utifrån detta. 

 

I litteraturstudien framkom att personer direkt efter skadan medvetet stängde ute sin 

sexualitet. Den var inte viktig för dem just då eftersom de behövde fokusera på att kunna 

återfå sitt dagliga liv. Enligt Telford, Kralik och Koch (2006) är inte detta ovanligt när 

personer drabbas av sjukdom eller skada. I början är den sjuke ofta så koncentrerad på 

lidandet och den förlust som sjukdom och skada innebär. De blir överväldigade av sjukdomen 

och kan inte se till andra aspekter av sina liv. När personer drabbas av sjukdom eller skada 

genomgår de en process där de sörjer sina förluster och finner en mening i situationen. Detta 

måste ske innan de kan anpassa sig till sitt nya liv (Wilde, 2003). Enligt Toombs (1993, s. 68) 

förändrar sjukdom perspektivet på livet för den sjuke. Personen bli upptagen av de krav som 

sjukdomen medför här och nu och kan ha svårt att se framtiden och andra aspekter av livet.  

 

I resultatet framkom att personer behövde lära sig att hantera de kroppsliga och känslomässiga 

förändringar som skadan medförde. Morse (2001) menar att en fas av uthärdande påbörjas när 

ett hot mot integriteten och jaget uppstår. Uthärdande är en strategi och ett nödvändigt 

beteende. Känslor stängs av för att personen ska kunna fortsätta med sitt dagliga liv och finna 

mening i den nya situationen. Det handlar om att hantera nuet och blockera tankar på 
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framtiden. Detta sker för att kunna fortsätta med sitt liv, en minut i taget. Enligt Morse (2001) 

är denna process nödvändig för att komma in i en fas av känslomässigt helande och 

accepterande. Under uthärdandet är det inte ovanligt att personer får känslomässiga utbrott, 

detta innebär att känslor och energi inte kan hållas inne utan måste få ett utlopp. Ofta är 

utbrotten riktade mot sjukvårdspersonal, dock inte personligt menade, de är kortvariga 

tillstånd som snabbt återgår till ett uthärdande. Känslomässigt lidande är en fas som är väldigt 

stressande för personen som går igenom den. I denna fas ska alla känslor få utlopp. Personen 

är fylld av sorg och gråter ofta konstant och vill dela med sig av sina känslor och tankar till 

alla som är beredd att lyssna. Ofta upprepas samma berättelse om och om igen för att 

personen själv ska kunna förstå att situationen är verklig. I denna fas kommer en insikt om 

vad som förlorats och att framtiden för alltid är förändrad. Gradvis börjar hoppet infinna sig 

och mål inför framtiden och strategier för att nå dem sätts. Det är hoppet som gör att 

desperationen upphör, jaget omformuleras och livet omvärderas och kan levas till fullo. Det är 

viktigt att förstå att processen och dess faser inte är linjär utan att en person växlar mellan 

uthärdande och lidande (Morse, 2001). 

 

Enligt Arman och Rehnsfeldt (2007) blir patientens lidande och sårbarhet ett etiskt krav på 

sjuksköterskan som antingen kan ta emot det eller avvisa det. Det är viktigt att våga se 

patientens lidande och bekräfta det. Detta leder till att patienten, trots sjukdom och skada, 

återfår sin värdighet och känner att de är en del av mänskligheten. Som sjuksköterska är det 

viktigt att tillåta och dela lidandet genom att vara närvarande. Att inte tillåtas lida och inte bli 

bekräftad i det tillståndet kan leda till att patienten sjunker djupare ner i lidandet (Lindholm & 

Eriksson, 1993). 

 

Morse (2001) menar att det är sjuksköterskans ansvar att lindra lidande, för att detta ska 

kunna ske krävs att omvårdnaden är patientcentrerad. Det är viktigt att kunna läsa av patienter 

och se var i processen de befinner sig för att kunna hjälpa på bästa sätt. Enligt Morse (2001) 

bör uthärdandet och hur det yttrar sig stödjas av sjuksköterskan. Det ska inte ske genom 

beröring och empati då de inte är mottagliga. Istället bör sjuksköterskan vara närvarande även 

om detta innebär i tystnad. Stödet ska vara inriktat på nuet hellre än på framtiden. När 

personer befinner sig i känslomässigt lidande kan detta lindras genom tröst och beröring. Ofta 

behöver patienten få prata och bli lyssnad till, och få ett empatiskt bemötande. Det är viktigt 

att inte lova att situationen kommer att bli bra, utan att istället lova att finnas där. 
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I resultatet framkom att personer inte fick någon undervisning om sexualitet eller att de fick 

den vid fel tidpunkt. De önskade också att sjuksköterskan skulle ta upp ämnet. Enligt Guthrie 

(1999) beror sjuksköterskans förmåga att adressera sexualitet på hur bekväma de känner sig 

att prata om det. Ämnet sexualitet är tabubelagt och många sjuksköterskor känner att det är 

svårt att belysa det då det anses vara privat. Magnan, Reynolds och Galvin (2005) menar att 

sjuksköterskor ofta väntar tills patienten tar upp ämnet för att de inte vill inkräkta på den 

privata sfären. Det beror också på att sjuksköterskor tror att patienter inte förväntar sig att de 

ska öppna upp för en diskussion. Vidare menar Magnan et al., (2005) att brist på 

självförtroende, och bristfällig kunskap är ett hinder för sjuksköterskan för att diskutera 

sexualitet.  

 

Guthrie (1999) menar att sjuksköterskan många gånger antar att patienten inte vill prata om 

sin sexualitet med dem och därför tar de inte upp ämnet, trots att de vet att det är deras ansvar. 

Genom att lägga över ansvaret på patienten kan sjuksköterskan undvika att prata om det.Allt 

detta beror på att sjuksköterskan och patienten prioriterar olika. I resultatet framkom att 

personer fick information men att informationen inte var anpassad efter deras behov. 

Enligt Guthrie (1999) fokuserar sjuksköterskan på varför patienten är inlagd, sjukdomen och 

ser inte sexualiteten som ett viktigt behov där och då. Även om sexualiteten inte är av vikt för 

patienten här och nu, så bör de ändå erbjudas möjlighet att prata om det. Enligt Forsythe och 

Horsewell (2006) förväntar sig patienter att sjuksköterskan ska ta upp ämnet sexualitet, medan 

sjuksköterskan tänker tvärtom. Ansvaret ligger på hälso- och sjukvårdspersonal.  

 

Personer i resultatet kände sig obekväma att uttrycka sina sexuella tankar och önskade därför 

att hälso- och sjukvårdspersonal skulle belysa ämnet. Enligt Halldorsdottir (2008) krävs det 

att båda parter är villiga att mötas och se varandra som individer för att en god 

omvårdnadsrelation ska kunna uppstå. En sjuksköterska som tar första steget till relationen 

uppskattas av patienten. Halldorsdottir (2008) menar att sjuksköterskan bör sträva efter att 

skapa en tillitsfull relation med patienten. Detta innebär att patienten ska våga öppna sig och 

berätta om sina bekymmer och hur de mår på grund av dem. Sjuksköterskan måste våga ta del 

av det som berättas och hantera det på ett professionellt sätt för att kunna hjälpa. Det är också 

viktigt att respektera patienten och vad denne har att säga, även om det kan upplevas 

obekvämt.  
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Enligt Forsythe och Horsewell (2006) bör inte information ges innan patienten är mottaglig 

för den. Därför behövs en dialog mellan sjuksköterskan och patienten så att rätt tidpunkt för 

information kan identifieras. Det är bara patienten som vet hur mycket information de vill ha 

och om vad. Dock måste det finnas någon där för att kunna ge den. Enligt Wilde (2003) 

behöver sjuksköterskan ha bättre teoretisk förståelse för att kunna ge information på ett 

holistiskt sätt. Utbildningsmaterial behöver förbättras så att det täcker alla aspekter av 

sexualitet och från båda könens perspektiv. Även deltagande i stödgrupper borde erbjudas, då 

det ofta är givande att prata med personer i samma situation. Personer som befinner sig olika 

långt i processen kan ge tips, stöd och hopp till varandra (Forsythe & Horsewell, 2006).  

 

I resultatet beskrev personer att deras sexualitet blivit mer känslomässig, de kroppsliga 

aspekterna som samlag hade blivit mindre viktigt. Enligt Kreuter, Taft, Siösteen och Biering-

Sørensen (2011) kompenserar personer med ryggmärgsskada förlust av känsel vid sex genom 

sexuella fantasier och hörselintryck för att uppnå tillfredställelse. Även beröring av kroppen 

på områden utan känsel är viktiga för njutningen. Samlag var inte lika viktigt även om detta 

var ett inslag i sexualiteten även efter skadan. Vidare menar Kreuter et al., (2011) att faktorer 

som påverkar möjligheten till sexuell njutning är beroende av distraktioner i det dagliga livet. 

Sinnesstämning, smärta, oro, skam över kroppen och försämrad blås- och tarmkontroll är 

några. Resultatet i denna studie visade att sexuell njutning är möjlig efter skadan, även om 

genital känsel saknas. Sjuksköterskan måste förstå kroppen för att kunna hjälpa patienten att 

anpassa sig till kroppsliga förändringar. Det handlar om att hjälpa patienten att bortse från 

hindren som den sjuka kroppen medför och istället se möjligheterna. Detta kan inte uppnås 

om sjuksköterskan bara fokuserar på den sjuka kroppen, kroppen bör betraktas som ett subjekt 

istället för ett objekt (Wilde, 2003). 

 

Metodkritik 

För att säkerställa tillförlitlighet i kvalitativ forskning genomförs bedömningar utifrån 

begreppen pålitlighet, trovärdighet, överförbarhet, och bekräftbarhet (Holloway & Wheeler, 

2010, s. 302). 

 

Med pålitlighet menas data som är konstant och stabil (Polit& Beck, 2008, s. 539). 

Pålitlighet innebär att resultatet i en studie bör vara konsekvent och noggrant. 

Analysprocessen måste kunna följas av läsaren och ska finnas beskriven i detalj. Forskningen 

ska kunna upprepas under liknande omständigheter (Holloway & Wheeler, 2010, s. 303).   
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I denna litteraturstudie finns metoden tydligt beskriven, litteratursökningen är presenterad i 

tabellform med sökorden som använts. Databas och kombinationer av sökord är också 

redovisade. En tabell över de kvalitetsgranskade artiklarna där det framgår vilken 

kvalitetsgrad samt huvudfynd finns också med. En beskrivning av analysmetoden, samt vilka 

delar som använts finns beskriven. Begränsningar i pålitligheten kananses vara att 

författarnainte var väl förtrogen med kvalitetsgranskningen. Författarna anser dock inte att 

detta har påverkat resultatet då kvalitetsgranskningen genomförts med stor noggrannhet. 

 

Trovärdigheten är beroende av hur väl insamlad data och analysprocess svarar mot 

forskningsfrågan (Graneheim & Lundman, 2003). Personer som deltagit i studien ska kunna 

känna igen sig i resultatet (Holloway & Wheeler, 2010, s. 303). Studien ska genomföras på ett 

sådant sätt att trovärdigheten för resultatet styrks detta genom att användaren vetenskaplig 

metod som kan följas av läsaren (Polit & Beck, 2008, s. 539). Trovärdigheten i denna studie 

styrks avatt innebörden i textenheterna har bevarats. En noggrann översättning och 

kondensering av textenheterna gjorde att de behölls så textnära som möjligt. 

 

Överförbarhet innebär att resultatet ska kunna överföras till människor i liknande situationer 

och under liknande förhållanden (Holloway & Wheeler, 2010, s. 303). Forskaren kan ge 

förslag på överförbarhet i andra situationer, men det är upp till läsaren att bestämma om 

resultatet kan överföras. Ett innehållsrikt resultat med styrkande citat förbättrar möjligheterna 

att överföra resultatet i andra situationer (Graneheim & Lundman, 2003). I litteraturstudien 

presenteras resultatet från varje kategori tillsammans med styrkande citat på originalspråk. 

En svaghet kan vara det stora tidsintervallet på de inkluderade studierna. Dock var detta 

nödvändigt då det inte fanns så många kvalitativa studier i fulltext att tillgå. Författarna anser 

inte att detta påverkar resultatet då liknande upplevelser återfanns i samtliga studier.  

 

För att bekräftbarhet ska kunna uppnås måste resultatet kunna härledas till originalkällan 

(Holloway & Wheeler, 2010, s. 303). Dessutom är det deltagarnas upplevelser som ska 

speglas och inte forskarens perspektiv och förförståelse (Polit & Beck, 2008, s. 539). Detta 

visas i denna litteraturstudie genom att originalstudier finns presenterade så att en läsare kan 

gå tillbaka och kontrollera. Dessutom presenteras resultatet tillsammans med styrkande 

originalcitat vilket gör att deltagarnas upplevelser träder fram. 
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Slutsats 

I denna litteraturstudie framkom att en ryggmärgsskada påverkar sexualitetens alla aspekter, 

såväl kroppsliga som känslomässiga. Det framkom i resultatet att personer behövde stänga ute 

sin sexualitet efter skadan för att kunna anpassa sig till sitt nya liv. Personer beskrev att synen 

på vad sexualitet innebär förändrades till att innefatta mer intimitet och närhet. Dock fanns 

fortfarande personer som enbart fokuserade på det kroppsliga i sexualiteten. Det fanns 

personer som hade en dålig självbild och inte kunde njuta av sin sexualitet, de hade också 

svårt att träffa nya människor och skapa relationer. Detta berodde mycket på att de var rädda 

för omgivningens reaktioner. I den kliniska verksamheten kan resultatet från denna studie öka 

förståelsen för hur personer upplever sin sexualitet när livet förändras. Det kan också ge en 

ökad förståelse för att personer som drabbas av sjukdom eller skada har en sexualitet och 

attdetta är ett grundläggande mänskligt behov som är lika stort hos dem som hos andra. 

Därför är det viktigt att sjuksköterskor vågar se detta och bemöta funderingar samt ge 

information. Förslag till ytterligare forskning kan vara sexualitet vid ryggmärgsskada från 

kvinnors perspektiv, då andelen kvinnor som drabbas av ryggmärgsskada ökar.  
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