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Abstrakt 
 

Varje dag får människor besked om att de har en kronisk sjukdom. Kroniska 
sjukdomar som exempelvis multipel skleros är en sjukdom som drabbar 
människor som är mitt i livet. De flesta människor med en kronisk sjukdom 
kommer även att erfara problem med sin sexualitet. Sexualiteten har en 
central roll i människans liv och är även viktig i en relation till sin partner. 
Sjukdomen kan även medföra att den drabbade blir mer beroende av sin 
partner i det dagliga livet. Syftet med studien var att beskriva upplevelsen av 
sexualitet i partnerrelationen hos personer som lever med kronisk sjukdom 
med fokus på sjukdomen multipel skleros. I litteraturstudien ingick elva 
artiklar som analyserades med kvalitativ innehållsanalys med manifest 
ansats. Analysen resulterade i fem kategorier: kärlek är mer än bara sex; sorg, 
förlust och ensamhet; behov att planera, anpassa och experimentera; vikten 
av god kommunikation samt slutligen att få en fungerande relation trots 
sjukdom. Det mest framträdande var att personerna upplevde att de trots 
sexuella dysfunktioner lärt sig hantera sin sexualitet, de upplevde även att de 
fått en djupare och starkare relation till sin partner. Att leva i en 
partnerrelation där en partner har en svår sjukdom behöver inte innebära att 
sexualiteten blir lidande. Den kan istället förstärkas och uppmuntras med 
hjälp av professionellt bemötande från sjukvården där sjuksköterskor måste 
våga bemöta sexualiteten på ett naturligt sätt.  
 

Nyckelord: kronisk sjukdom, multipel skleros, partnerrelation, kvalitativ forskning, 
upplevelser, sexualitet.  
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Kronisk sjukdom betecknas av att den är långvarig, har ett långsamt förlopp och är obotlig. 

Den medför en bestående förändring av den insjuknade människans liv (Morse, 1997). När en 

människa får en diagnos som multipel skleros eller någon annan kroniskt sjukdom ställs hela 

deras livssituation plötsligt på sin spets. Många upplever det som att familjelivet splittras, allt 

de planerat och sett fram emot omkullkastas i ett enda svep. En känsla av ensamhet och 

utanförskap är vanligt trots att de har familjens stöd (Kralik, Brown & Koch, 2001). Personer 

med kronisk sjukdom lever från dag till dag. Symtomen medför förändrade förutsättningar för 

hur de kroppsliga funktionerna fungerar. Svårigheter med mobilisering, smärta eller trötthet 

kan variera varje dag. Den ena dagen kan vara bra medan nästa dag kan vara mycket sämre. 

Detta gör att personer med framförallt kroniska sjukdomar upplever sin tid väldigt 

svårplanerad. Hela familjen och framförallt partnern påverkas i stor grad. Det sociala 

umgänget kan minska och den sjuke anser att det är viktigt att folk omkring förstår situationen 

utan att alltid behöva förklara sig i minsta detalj (Kock, Kralik, Eastwood & Schofield, 2001). 

En känsla av att vara till besvär är vanligt förekommande och ett ökat behov av hjälp av andra 

är oundvikligt. Personer med MS kan uppleva det som att störa sin partner om de behöver 

hjälp med vardagliga saker som kan verka självklara för friska människor (Olsson, Lexell & 

Söderberg, 2005). 

 

Kroniska sjukdomar som MS leder mer eller mindre till förluster i personens och den 

anhöriges liv både när det gäller aktivitet och socialt liv. Personer med sjukdomen får en 

minskad självständighet då de inte längre själv klarar av att sköta sina dagliga aktiviteter. De 

tvingas be om hjälp med vardagliga saker som påklädning, sköta sin hygien, mobilisering 

eller vid måltider (Flemming Courts, Buchanan, & Werstlein, 2004). Maken eller makan 

finner det ofta naturligt att bli den som i första hand tar på sig rollen som vårdare till sin 

partner. Detta medför stora påfrestningar och förändringar i deras relation som man och 

kvinna (Perrone, Gordon & Tschopp, 2006). Diagnosen innebär känslomässiga påfrestningar i 

form av skuld, ilska, oro och sorg. Närheten och intimiteten som de delade före diagnosen kan 

bli allt svårare att bejaka (Kalb, 2007).  

 

Människan är en sexuell varelse där sexualiteten utgör en lika väsentlig och naturlig del som 

föda och sömn. Sexualiteten innefattar många olika faktorer som kön, könsidentitet, sexuell 

orientering och reproduktion. Tillsammans med en rad känslomässiga faktorer som erotik, 

njutning, attityder, tankar och värderingar bildar den mycket komplex värld (Hulter, 2004, 

s.296). Att drabbas av en kronisk sjukdom kan innebära en förändring av det sexuella 
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samlivet. Det finns många kvantitativa studier om hur MS påverkar personer med sjukdomen 

och deras sexualitet. McCabe (1996, 2003, 2004) har utfört flera kvantitativa studier om hur 

personer med MS beskriver sin sexuella dysfunktion, vilka symtom, och i vilken grad detta 

påverkar deras sexliv samt deras relation. Hon har även undersökt detta under en längre 

tidsperiod för att se hur graden av sexuell dysfunktion utvecklas i samband med försämring i 

sjukdomstillståndet. Kvalitativa studier inom ämnet är däremot få. Flemming Courts, 

Buchanan & Werstlein (2004) tar upp hur MS påverkar det dagliga livet och hur vanligt det är 

med svårigheter i relationen mellan maken och maka. Men hur de upplever sin sexualitet 

beskrivs inte närmare i deras studie trots att det utgör en viktig del av relationen mellan 

partnerna.    

  

Sexualitet innebär inte bara själva akten utan inrymmer så mycket mer. Den påverkar oss och 

styr både våra fysiska men även våra känslomässiga handlingar. Förlust av eller minskad 

förmåga till sexualitet påverkar oss människor i hög grad och även de människor som finns i 

vår närhet (WHO, 1986). Sexualitet har länge ansetts vara ett ämne som upplevts tabubelagt 

och någonting som inte gärna har diskuterats öppet (Hordern, 1999). En ökad förståelse och 

kunskap hos sjuksköterskor och även andra yrkesgrupper i vården för hur personer med 

kronisk sjukdom upplever att deras sexualitet fungerar och hur det även påverkar deras 

partner på grund av diagnosen, både kroppsligt men även känslomässigt kan bidra till att 

personer med MS eller andra kroniska sjukdomar får lämplig hjälp och stöd. I denna 

litteraturuppsats har fokus lagts på sjukdomen MS. Detta på grund av att det är en sjukdom 

som medför olika funktionsnedsättningar och har en påverkan på de drabbades sexualitet och 

relation. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva upplevelser av sexualitet i en 

partnerrelation i samband med  kronisk sjukdom med fokus på multipel skleros.     

 

 
Metod 
Litteraturstudien är genomförd med ett inifrån perspektiv för att belysa personernas egna 

upplevelser. Där textanalys ger ett helhetsperspektiv där personers erfarenheter, upplevelser 

eller uppfattningar om ett fenomen ska framgå (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). Studien 

har en kvalitativ ansats där resultaten från de ingående studierna analyserades med 

innehållsanalys med manifest ansats. Den manifesta innehållsanalysen fokuserar på det som 

är uppenbart i texten, ”vad texten säger”. Analysen grundar sig på att se mönster som slutligen 

sammanfattas i kategorier (Graneheim & Lundman, 2004).  
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Litteratursökning 

De databaser som användes var: Cinahl, Pubmed och Psykinfo (tabell 1). Sökningen 

fokuserades i första hand på artiklar som var skrivna utifrån sjukdomen multipel skleros men 

då fynden var få vidgades sökningen till att även inkludera studier där sexualitet utifrån andra 

kroniska sjukdomar beskrevs, i detta fall fibromyalgi, reumatism, kronisk njursjukdom samt 

neurologisk sjukdom. Sökorden som användes vid sökningen av artiklar var: multiple 

sclerosis, woman, men, living with, qualitative research, experience, sexuality och 

relationship. Syftet var först att enbart få fram ett kvinnligt perspektiv men då det fanns få 

artiklar togs studier med män även med. Sökorden kombinerades på olika sätt för att finna 

artiklar som svarade mot syftet. För att få fram ett hanterbart antal artiklar användes även 

Tesaurus och Meshtermer. Även fritextsökning genomfördes för att se om ytterligare artiklar 

kunde hittas. 57 artiklar valdes ut och beställdes hem i fulltext via databaserna eller via 

universitetets bibliotek. Genom dessa sökningar fann jag sex av de elva studier som ingick. 

De övriga studierna hittades manuellt genom att läsa artiklars referenslistor där ett urval av 

artiklar som svarade mot syftet gjordes. Artiklarna valdes ut genom att läsa titeln, abstraktet 

och även hela artikeln. De artiklar som svarade mot syftet hämtades via databasen direkt eller 

beställdes via biblioteket. Artiklarna lästes igenom och granskades sedan kritiskt enligt 

Willman et al. (2006). Uppsatta inklusionskriterier för studier som ingick i denna studie var: 

vuxna personer som lever med kronisk sjukdom, vilket innebär både personer med sjukdomen 

samt deras partners. Personerna i artiklarna skulle beskriva upplevelser av sin sexualitet på 

något sätt för att studien skulle inkluderas.   

 
 
 
 
Tabell 1 Översikt av litteratursökning 

Syftet med sökning: beskriva upplevelsen av sexualitet i en partnerrelation hos personer som lever med kronisk 

sjukdom.  

PubMed  2007 02 23 
Söknr *) Söktermer   Antal ref Urval ref. 
1 MSH Multiple Sclerosis  40364  
2 MSH Sexuality   82909  
3 MSH 1 and 2   76 18 
4 MSH Relationship and 1  2249  
5 MSH 4 and 2   10  
6 FT Living with, experience and 1  176 5 
7 FT 1 and 2 and women, men  60   
8 MSH Qualitative research and 1  85 5 
CINAHL 2007 02 23 
1 TSH Multiple Sclerosis and sexuality  67 19 
2 TSH 1 and relationship          10 
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Tabell 1 (forts).  Översikt av litteratursökning  
PsykINFO 2007 02 23 
1  Multiple sclerosis and sexuality  254  
2  1 and relationship  132               10  

  
*MSH- MeSH-termer i databasen  PubMed 
*TSH- Thesaurus-termer i databasen Cinahl 
*FT- Fritextsökning 

   
För att en artikel ska anses vara av en hög kvalité krävs det bland annat att studien är logiskt 

uppbyggd och lättförståelig (Willman et.al., 2006). Syftet med studien ska vara relevant och 

framgå tydligt. Urvalet ska vara noggrant beskrivet och väl motiverat med inklusions- och 

exklusionskriterier angivet. Metoden för hur och var datainsamlingen skett ska också framgå. 

Slutligen ska själva analysarbetet beskrivas och resultatet av arbetet ska vara väl motiverat 

och relevant för studien. De granskade artiklarna delades in i tre kvalitetskategorier, låg, 

medel samt hög genom en kvalitetsgradering där studierna tilldelades poäng efter hur väl syfte 

,metod, problemformulering, urval av deltagare, diskussion och resultat var beskrivet. Dessa 

poäng räknades sedan om till procentsatser där studier som hade 60-69% graderades som låg, 

70-79% medel samt 80-100% som hög.. I denna litteraturstudie ingår enbart artiklar med 

medel eller hög kvalité (jfr. Willman et.al. 2006). Detta gjordes att få fram ett resultat med så 

högt vetenskapligt värde som möjligt. Elva vetenskapliga artiklar valdes ut till analysen 

(tabell 2) 

 

 
Tabell 2 Översikt över artiklar ingående i analysen (n=11) 
 
Författare 
År  
Land 

Typ av 
studie 
 

Deltagare Metod 
Datainsamling/ 
Dataanalys 

Huvudfynd Kvalitet 
(hög, 
,medel  

Cheung  et al. 
(2004) 
Australien 

Kvalitativ 6 Män  
4 kvinnor 

Intervjuer/Feno-
menologisk 
hermeneutisk metod. 

Omvårdnaden/relationen till 
partnern upplevs som komplex. 
Ömsesidig förståelse.  

Hög  

Eriksson et al. 
(2006) Sverige 

Kvalitativ 4 kvinnor Intervjuer/Feno-
menologisk 
hermeneutisk metod.  

Att känna sig utanför i sin 
relation. Uppleva en bra 
sexualitet trots sjukdom. Bort? 

Medel  

Esmail et al. 
(2007) Canada 

Kvalitativ 6 kvinnor 
6 män 

Semistrukturerade 
Intervjuer/Tematisk 
innehållsanalys 

Att män och kvinnor har lite 
olika uppfattning om hur de 
blivit påverkade i sin relation och 
sexualitet. Kommunikationen 
central. 

Hög 

Flemming 
Courts et al. 
(2005) USA 

Kvalitativ 12 makar 
till personer 
med MS.    

Inspelade 
diskussionsgrupper/ 
tematisk 
innehållsanalys. 

Att män och kvinnor tar på sig 
olika roller mot sina partners. Att 
de värderar den närhet och 
vänskap som de har.   

Hög 

Gagliardi 
(2003) USA 

Kvalitativ 
studie. 

3 män och 
5 kvinnor. 

Inspelade 
telefonintervjuer.  
Tematisk 
innehållsanalys. 

Att sexualiteten varierar från 
individ till individ beroende på 
erfarenheter, välbefinnande samt 
sjukdomens påverkan.   

Hög 
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Forts tabell 2 Översikt över artiklar ingående i analysen (n=11) 
Författare 
År  
Land 

Typ av 
studie 
 

Deltagare Metod 
Datainsamling/ 
Dataanalys 

Huvudfynd Kvalitet 
(hög, 
,medel  

Kock & Kelly. 
(1999) 
Australien. 

Kvalitativ 
studie. 

8 kvinnor  Intervjuer i grupp samt 
individuellt /Tematisk 
textanalys. 

Sjukdomens fysiska symtom 
påverkar sexualiteten och 
relationen. 

Hög 
 
 
 
 

Koch et al. 
(2002) 
Australien 

Kvalitativ 
studie. 

12 
kvinnor 

Intervjuer i grupp samt 
individuellt. 
/Hermeneutiskt metod. 

Kvinnors upplevelser av sin 
sexualitet. Hur de lärt sig att 
hantera den på nya sätt. 

Hög 

Kralik et al. 
(2003) 
Australien. 

Kvalitativ 12 
kvinnor 

Intervjuer gruppvis samt 
enskilt/ Tematisk 
textanalys.   

Kvinnorna tacklade sin nya 
sexualitet genom erfarenheter, 
självförtroende vilket ledde till 
välbefinnande. 

Hög 

Kralik et al. 
(2001) 
Australien. 

Kvalitativ.  81 
kvinnor. 

Öppna brev om 
upplevelser av sexualitet 
och sjukdom 
/Innehållsanalys. 

Kvinnorna blev 
uppmärksammade på hur 
sexualiteten var sammanlänkad 
med utseende, känslor och 
begär. 

Hög  
 

Wilkens Blank 
& Finlayson. 
(2007) Canada 

Kvalitativ 2 par Semistrukturerade 
intervjuer enskilt och 
som par/ 
innehållsanalys.  

Paren upplevde  en ökad 
medvetenhet om att deras 
relatione hela tiden förändrades 
samt att det var viktigt med 
olika copingstrategier.  

Medel 

Söderberg et al. 
(2003) Sverige 

Kvalitativ 5 män  Intervjuer Tematisk 
innehållsanalys 

Männen upplevde ökat ansvar 
för hem och familj Vara ett stöd 
för sin fru, närmare relation. 

Hög  
 
 
 

 
 
Dataanalys 
 
En kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats utfördes (Graneheim & Lundman, 2003).  

Metoden kan användas för att beskriva människors upplevelser och känslor ur ett 

inifrånperspektiv där det centrala är personens egna beskrivningar. Graden av tolkning ska 

vara så minimal som möjligt vid manifest innehållsanalys (Downe-Wamboldt, 1992). De 

valda artiklarna till analysen lästes igenom noggrant flera gånger för att öka förståelsen för 

vad texten beskrev. Efter genomgång av artiklarna togs textenheter ut ur artiklarnas resultat. 

Textenheter kunde vara ord, en mening eller flera meningar som svarade mot syftet. 

Textenheterna kodades för att de lättare skulle hittas igen i ursprungsartikeln och därmed 

kunna ge en återblick av vad meningen eller ordet stod för i artikeln. Eftersom även partnerns 

upplevelser skulle belysas var kodningen viktig för att särskilja den sjukes respektive 

partnerns perspektiv. För att åstadkomma detta kodades textenheterna med en siffra samt a för 

den sjukes samt b för partnerns upplevelser. Sedan placerades textenheterna i tabeller för att 

bli lättöverskådligare. En första grovsortering skedde där textenheter som beskrev liknande 

upplevelser placerades tillsammans. I det första steget översattes textenheterna från engelska 
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till svenska. Detta för att texten skulle bli mer lättförståelig. Det andra steget innebar en 

kondensering där texten minskades ner utan att förlora själva innehållet. Efter kondenseringen 

börjar bildandet av kategorier. En kategori är flera kondenserade textenheter med liknande 

betydelse (Downe-Wamboldt, 1992). Kategoriseringen skedde i flera steg tills kategoriern 

ansågs uteslutande varandra och fler sammanslagningar kunde göras.  

 

 

Resultat 
 
Analysen resulterade i fem kategorier som beskriver upplevelser av sexualitet i en 

partnerrelation hos personer som lever med kronisk sjukdom med fokus på multipel skleros 

(Tabell 3). Kategorierna presenteras nedan med brödtext samt citat för att styrka brödtextens 

innehåll. 

 
Tabell 3 Översikt av kategorier (n=5).   

Kategorier 

Kärlek är mer än sex 

Sorg, förlust och ensamhet 

Behov att planera, anpassa och experimentera   

Vikten av god kommunikation  

Få en fungerande relation trots sjukdom  

 
 
Kärlek är mer än sex 

Sex och sexualitet upplevdes olika för personerna med kronisk sjukdom men för de flesta var 

innebörden mer än bara själva akten (Esmail, Gibson & Munro, 2007; Gagliardi, 2003; Koch, 

Kralik & Eastwood, 2002; Koch & Kelly, 1999; Kralik, Brown & Koch, 2001; Kralik, Koch 

& Eastwood, 2003). En del kunde också beskriva sexualitet som att se bra ut och må bra ( 

Koch et al., 2002; Kralik et al., 2003). En person beskrev hur viktig närhet, kärlek och stöd av 

sin partner var, eftersom sex var någonting de som partners gjorde tillsammans (Koch et al., 

2002). Sex beskrevs även i termer som att älska. Upplevelsen av starka kärlekskänslor när de 

som partners var tillsammans och möjligheterna om att dela ett spännande, romantiskt sexuellt 

möte med sin partner var andra aspekter som beskrevs. Kärleken förändrades och upplevdes 

få en större betydelse än själva sex akten (Koch et al., 2002). 
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 Vera explains that a loving mood is constructed when you are close together and a 

sexual  encounter, when ´it happens …is romantic. Making love is a very special 

thing (Koch et al., 2002, s.141). 

 

I studier (Gagliardi, 2003; Koch et al., 2002) framkom det att sex och sexakten upplevdes 

vara en njutning i livet, där sex med sin partner var det ultimata uttrycket för kärlek eller där 

sex upplevdes vara likt andlighet, något positivt och njutningsbart som fanns invävt i hela ens 

existens. Partners beskrev sex som en viktig komponent i deras liv, tillsammans med kärlek 

och stöd (Esmail et al., 2007). Sex upplevdes även som ett uttryck för kärlek, intimitet och en 

längtan efter partnerns armar omkring sig (Esmail et al., 2007; Koch et al., 2002). I en studie 

(Gagliardi, 2003) beskrev personer hur sexualitet även kunde betyda vänskap, delaktighet och 

förståelse. En annan studie visade att sex gav de deltagande paren positiva associationer och 

att det fungerade som en slags grund i deras förhållande (Kralik, Koch & Telford, 2001).  

Svårigheter med att inte kunna genomföra ett samlag, upplevdes inte alltid som ett nederlag. 

Den tid paren ägnade sig åt förspel kunde ge dem en liknande njutning. Det framkom dock att 

penetration var önskvärt samt att uppnå en orgasm (Koch et al., 2002). 

 

  Orgasm is important for Mandy and she perceives it to be the most desirable 

outcome of sex  (Koch et al., 2002, s.142). 

 

 
 
Sorg, förlust och ensamhet 

Personer som levde med en kronisk sjukdom beskrev att livet medförde känslor av sorg, 

förlust, skuld och ensamhet. Förlust av sina kroppsliga funktioner beskrevs nästan i samtliga 

studier (Esmail et al., 2007; Gagliardi, 2003; Koch et al., 2002; Koch et al., 1999; Kralik et 

al., 2001; Kralik et al., 2003). Denna förlust påverkade i sin tur aktiviteten och 

självständigheten. Trots att de önskade få vara mer aktiva upplevde de sig ofta hindrade på 

grund av fysiska svårigheter (Wilkens Blank & Finlayson., 2007). De vanligaste problemen 

som beskrevs var trötthet, känselpåverkan, minskat gensvar och lägre grad av upphetsning, 

generellt sett hela deras sexuella respons (Esmail et.al., 2007). Besvär med att få 

slemhinnorna att producera sekret för att underlätta samlag, inkontinens samt svårigheter med 

att hitta rätt position uppgavs som vanliga problem rent fysiskt sett (Gagliardi, 2003; Esmail 

et al., 2007; Koch et al., 1999).   
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 With surprising honesty the women talked about loss of sexual feeling, the 

difficulties of positioning, and the fear of incontinence during sexual intercourse 

(Koch et al., 1999, s. 21).  

 

I studier (Esmail et al., 2007; Gagliardi, 2003; Koch et al., 2002; Koch et al., 1999; Kralik et 

al., 2001; Kralik et al., 2003) beskrev personer med kronisk sjukdom och deras partners de 

fysiska förändringar som fanns på grund av sjukdomen och som medförde att kapaciteten och 

möjligheten till sex hade försämrats. Dessa förändringar var en orsak till de sorger och 

förluster som upplevdes. Personer med MS upplevde sjukdomen som ett handikapp och som 

medförde att de ogillade sitt utseende och till och med upplevde utseendet som avskräckande 

(Gagliardi, 2003). Dessa förändringar kunde göra att de kände sig ensamma och deprimerade. 

Men även detta kunde vändas till någonting positivt om gemenskapen och den sexuella 

närheten med partnern fungerade väl (Gagliardi, 2003). Studier beskrev även positiva känslor 

om sin sexualitet hos personer med kronisk sjukdom, vilket  gjorde att de kände sig nöjda med 

sig själva. På det känslomässiga planet handlade det mycket om sorg och förlust över 

framtiden och att behöva ändra på den gemensamma plan de eventuellt hade för deras relation 

(Esmail et al., 2007; Gagliardi., 2003; Koch et al., 2002; Koch et al., 1999; Kralik et al., 

2001).  

 

 They felt quilty about not being able to engage in their usual range of sexual 

activities, or for   not wanting to have sex (Esmail et al., 2007, s.170). 

 

Partners beskrev att sjukdomen påverkade sexualiteten i stor grad och även påverkade 

självkänslan och livskvalitén (Esmail et al., 2007). De beskrev en känsla av att vara mindre 

värd som de menade påverkade deras självkänsla och självförtroende och förhållandet mellan 

partnerna (Gagliardi, 2003; Kralik et al., 2001). Sex med sin partner på grund av skuldkänslor 

var vanligt (Esmail et al., 2007; Gagliardi, 2003; Kralik et al., 2001). Partners upplevde att de 

negativa känslorna som uppstod på grund av sjukdomen orsakade en distans mellan dem i 

relationen (Gagliardi, 2003). En saknad efter de tidigare sexuella aktiviteterna upplevdes och 

en längtan efter den närhet som tidigare funnits mellan dem framkom också (Eriksson & 

Svedlund, 2006; Flemming Courts, Newton & McNeal, 2005; Gagliardi, 2003). Dessa 

förändringar i förhållandet medförde känslor av ensamhet och övergivenhet av båda parter i 

relationen (Eriksson et al., 2006). De kunde känna sig älskade av sin partner och att de visade 
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omtanke gentemot varandra men ändå upplevde sig splittrade (Eriksson et al., 2006). I en del 

förhållanden som fungerade mindre bra kunde bristen på tillgivenhet och ömhet medföra 

känslor av avundsjuka gentemot andra människor som visade denna sorts tillgivenhet mot 

varandra. Rädsla för att gå miste om möjligheten till en långvarig relation på grund av sin 

sjukdom förekom också (Koch et al., 2002). 

 

The previous intimacy between the couple no longer exists; the illness has brought 

a feeling that spouses, in a way felt abandoned by their partner (Eriksson et al., 

2006, s. 330). 

 

I de förhållanden där de inte kände att de hade stöd av sin friska partner fungerade 

sexualiteten sämre (Esmail et al., 2007; Koch et al., 2002; Kralik et al., 2002). Att ställa upp 

på sex som en passiv partner eller ha sex i rädsla för att riskera att förlora sin partner förekom 

(Esmail et al., 2007; Koch et al., 2002; Kralik et al., 2002). En del personer med kronisk 

sjukdom upplevde det som en plikt att ha sex och de då kände att de tillförde relationen något. 

De uttryckte besvikelse över sin partner i detta fall män då de inte ägnade tillräckligt med tid 

åt att försöka tillfredställa även dem (Koch et al., 2002). En partner som inte alltid förstod hur 

sjukdomen påverkade deras sexualitet kunde också upplevas som ett hinder i deras 

förhållande (Esmail et al., 2007).  

 

En del personer uttryckte en längtan efter att förhållandet skulle bli som förut. Detta gällde 

både personerna med sjukdom samt deras partners. En make beskrev att deras sexuella 

umgänge fungerade bra men allt var beroende på hur hustrun kände sig för tillfället. De var 

tvungna att ta större hänsyn till varandra (Söderberg, Strand, Haapala & Lundman, 2003). 

 

 

Behov att planera, anpassa och experimentera 

Flera studier beskrev att personer med kronisk sjukdom och partners kände sig påverkade av 

sjukdomen i sitt liv och sina relationer i stor utsträckning (Eriksson & Svedlund, 2006; Esmail 

et al.,2007; Gagliardi, 2003; Koch & Kelly, 1999; Koch et al., 2002; Kralik et al., 2003). De 

beskrev att de var tvungna att planera och anpassa sin tillvaro i större grad än partners som 

lever i relationer där båda är friska. Sexlivet upplevdes bli mer ansträngt då paren ofta 

behövde planera när de skulle älska. Det var inte längre något som bara hände utan behövdes 

bli iscensatt in i minsta detalj (Kock et al., 2002). Det upplevdes att spontaniteten helt 
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försvunnit och hur viktigt det var att förbereda sig. I detta fall kunde det betyda att sex var 

någonting de försökte ha på förmiddagarna då partnern med sjukdom var utvilad och hade 

mer krafter. Även rent fysiska faktorer för den sjuke som att tömma tarmen och urinblåsan 

innan ett samlag för att undvika risken för läckage tillhörde vardagen i deras förberedelser 

(Kock et al., 2002). En förmåga att kunna anpassa sig till den nya situationen som den 

kroniska sjukdomen medförde såg ut på olika sätt. Personalen på ett särskilt boende kunde 

vara till stor hjälp för att den sjuke skulle få en möjlighet till ett aktivt sexuellt liv med sin 

partner (Gagliardi., 2003). Genom enkla metoder som att anpassa klädseln, hitta positioner 

som gör det möjligt att genomföra ett samlag förenklades deras sexliv (Kock et al., 2002). En 

anpassning av sin sexualitet handlade inte alltid om att kunna fullborda ett samlag. Även 

beskrivningar om masturbation och smekningar förekom. Genom att kunna utföra onani 

upplevde framför allt männen med MS att de trots sin sjukdom kunde ha en kontroll över sina 

sexuella behov. För kvinnor föreföll onani inte vara lika vanligt förekommande (Gagliardi, 

2003). I stort sett innebar kronisk sjukdom att anpassningar och förändringar var tvungna att 

göras för att upprätthålla sin intima relation till partnern. Paren fick ibland värdera om sina 

tidigare uppfattningar om sex och pröva något nytt (Esmail, 2007). Studier beskrev att många 

upplevde sexualiteten som mer intressant, genom att de vågat förändra och experimenterat 

mer. Ett sätt var olika positioner och sexhjälpmedel. Beröring, onani eller oralsex som kanske 

inte tidigare varit tänkbara var nu godtagbara alternativ ( Esmail, 2007; Kock & Kelly, 1999) 

 

  These women also described the need to experiment and to rediscover their bodies  

  (Esmail et al., 2007, s.169). 

 

 

Vikten av god kommunikation  

En väl fungerande kommunikation med sin partner beskrevs i de flesta studier som en av de 

viktigaste faktorerna för att kunna leva tillsammans i en relation (Esmail et al., 2007; 

Flemming Courts et al., 2005; Koch et al., 2002; Koch & Kelly., 1999; Kralik et al., 2001; 

Kralik et al., 2003). Behovet av att kunna förmedla sina förändrade kroppsliga och 

emotionella behov till sin partner hade blivit än större på grund av den nuvarande situationen 

med kronisk sjukdom. Denna förmåga att uttrycka sina behov och önskemål medförde även 

en förbättrad möjlighet till ett väl fungerande sexliv (Esmail et al., 2007). Men trots att de 

flesta var överens om att kommunikationen var central och viktig del, framkom det att många 
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upplevde svårigheter med att kunna tala öppet och ärligt med sin partner om sexualitet 

(Flemming Courts et al., 2005; Koch et al., 1999). Sexualitet upplevdes vara ett tabubelagt 

och känsligt ämne (Koch et al., 2002). En rädsla för att såra sin partner eller oro för hur 

partnern skulle reagera vid diskussioner kring sexualiteten beskrevs i flera studier ( Esmail et 

al., 2007; Koch et al., 2002; Kralik et al., 2001). Partners beskrev att hela den tidigare erotiska 

dialogen som de tidigare hade haft, nu hade försvunnit och ersatts av en ständig försäkran om 

den sjukes bekvämlighet (Kralik et al., 2001). 

 

 That’s something we haven’t  talked about….sex…it caused a lot of unhappiness 

between us  (Koch et al., 1999, s.20).  

 

Studier beskrev att männen med sjukdom upplevde större svårigheter med kommunikationen 

än kvinnorna. Ibland krävdes det åtskilliga konflikter och frustration innan de slutligen kunde 

tala öppet om sina behov (Esmail et al., 2007). God kommunikation upplevdes väsentlig för 

deras gemensamma framtid tillsammans. Studier beskrev att kommunikationen behövdes för 

att bevara och förbättra sin relation och sexualitet (Esmail, 2007;Koch, 2002).  

 

Communication was vital and her partner’s favourite saying; “there is a solution to 

every problem” encouraged her (Kralik et al., 2003, s.16). 

 

 

Få en fungerande relation trots sjukdom 

Flera studier beskrev att partners upplevde att rollerna i deras relation förändrades på grund av 

sjukdomen såsom att istället för att vara man och kvinna så är man vårdare respektive 

vårdtagare (Cheung & Hocking, 2004; Koch et al., 2002; Söderberg et al., 2003). 

Omvårdnaden av den person som var drabbad av en kronisk sjukdom som exempelvis MS 

upplevdes som oroande och komplex av partnern. Den friska partnern beskrev även rädsla 

över deras relation och framtiden (Cheung & Hocking, 2004). Förhållandet mellan partnerna 

påverkades på grund av de förändringar som sjukdomen medförde. Både det kroppsliga med 

funktionsnedsättningar och det förändrade utseende men även på grund av de nya roller som 

vårdare respektive vårdtagare. Personer som tidigare varit mån om sitt privatliv, har på grund 

av sjukdomen varit tvungna att låta partnern eller en vårdare hjälpa dem i de mest intima 

situationer (Koch et al., 2002). 
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Accepting my need to increasingly depend on my partner for some things has been 

one of the hardest things I’ve had to come to terms with, and for him too I think. 

Although he is very supportive he has had to change his perception of me as a 

partner as well (Kralik et al., 2001. s 184). 

  

I flera studier framgick det att personer med kronisk sjukdom fått kämpa för att åstadkomma 

och behålla en väl fungerande relation med sin partner (Cheung & Hocking, 2004; Eriksson et 

al., 2006; Esmail et al., 2007; Flemming Courts et al., 2005; Koch et al., 2001; Kralik et al., 

2001; Kralik et al., 2003; Söderberg et al., 2003). Det krävdes en ökad förståelse och 

lyhördhet för sin sjuke partner och dennes behov. Studier beskrev att det fanns en ständig oro 

för hur de skulle lyckas att upprätthålla en relation med förtroende och vänskap där båda 

parter mår bra (Söderberg et al.,2003;Cheung & Hocking, 2004). Det var viktigt att inte tillåta 

att sjukdomen kom emellan dem eller låta den påverka relationen i för stor grad (Esmail et al., 

2007; Wilkens Blank et al., 2007). Kärleken och stödet av sin partner upplevdes vara en av de 

viktigaste faktorerna för en bra relation. Detsamma gällde när personerna med MS fick 

bedöma vad som påverkade hur aktivt deras sexliv var (Esmail et al., 2007).  

 

 In our relationship ,it`s really the closeness and understanding between the two of 

us. Like my best friend; really she’s my best friend. So I guess it’s the closeness. 

There really isn’t a day that we’re not together that we don’t hug or kiss (Esmail et 

al., 2007, s. 172). 

 

Känslan av kärlek, stöd och förståelse i sitt förhållande bidrog till den starka vänskap som de 

upplevde sig ha med sin partner. Tillit och förtroende var även viktiga faktorer (Esmail et al., 

2007; Gagliardi, 2003). Förtroendet dem emellan och att för den sjuke få känna sig åtråvärd  

hjälpte till att bygga upp självförtroendet och i sin tur även sexualiteten (Esmail et al., 2007; 

Kralik et al., 2003). Sexualiteten ansågs ha en viktig och bidragande betydelse till att 

partnerna kom närmare varandra i sin relation efter sjukdomen (Koch et al., 2002). Att se 

sjukdomen som något positivt hjälpte till att stärka och bygga upp en djup vänskap mellan 

partnerna. Känslan av en fungerande relation med både kärlek och sex var något som verkade 

upplevas trots att de på vägen dit kämpat sig genom en del problem och hinder (Esmail et al., 

2007; Flemming Courts et al., 2005; Koch et al., 2002; Söderberg et al., 2003).  
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  Some episodes of urinary and faecal incontinence had not deterred sexual contact, 

and her identity as a lover was confirmed by her partner who “treats me like a 

queen.. especially since ms and treats me as a woman in bed (Kralik et al., 2003, s. 

17). 

 

Studier beskrev att personer med kronisk sjukdom upplevde en förbättrad sexuell relation med 

sin partner på grund av att de i sitt förhållande kommit varandra närmare trots sjukdomen 

(Esmail et al., 2007; Gagliardi, 2003). En studie beskrev att personer med MS upplevde att 

deras förhållande blivit mer intimt genom att de hittat nya sätt att komma varandra närmare 

och att uttrycka sexualiteten på efter diagnosen (Gagliardi, 2003). Som att bli kramad och att 

visa ömhet var en viktig intimitet (Koch et al., 2002). I en studie av Wilkens Blank & 

Finlayson (2007) framkom hur en partner till en sjuk inte upplevde sig förnärmad av att 

behöva ha sjukdomen i deras liv. Sjukdomen hos partnern inverkade inte på deras relation 

utan upplevdes mer som en del av den naturliga vardagen. Trots många förändringar genom 

åren var partners fortfarande tillsammans trots att den ena drabbats av kronisk sjukdom och 

det upplevdes som en välsignelse. I flera studier framkom att sjukdomen inte hade förändrat 

partnernas relation i så stor utsträckning. Efter att ha klarat sig igenom problem som uppstått 

upplevde partnerna en djupare och starkare relation (Esmail et al., 2007; Flemming Courts et 

al., 2005; Söderberg et al., 2003).  

 

 In a lot of ways I think it has brought us closer… On a lot of levels he gives me in 

ways that I don’t think he would if he wasn’t so aware that I was constantly vigilant 

with this situation (Flemming Courts et al., 2005, s. 24). 

 

 
Diskussion 
 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva upplevelser av sexualitet i en partnerrelation 

hos personer som lever med kronisk sjukdom med fokus på multipel skleros. Analysen 

resulterade i följande fem kategorier: Kärlek är mer än bara sex; sorg, förlust och ensamhet; 

behov att planera, anpassa och experimentera; vikten av god kommunikation och slutligen att 

få en fungerande relation trots sjukdomen. 
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I resultatet framkom att känslan av att leva i en kärleksfull, trygg och stöttande relation 

upplevdes viktigare än själva sexuella akten. Kärleken mellan dem skapade en speciell närhet. 

Enligt Branden (1996, s.75) kunde den sexuella akten hjälpa till att förstärka och bevara 

intimiteten mellan par som levde tillsammans trots en kronisk sjukdom. Kärleken är en 

respons på det som människor känslomässigt värderar högt. En upplevelse av glädje över att 

få vara nära sin älskade, känna sig bekräftad som man eller kvinna, känna sig behövd och 

åtrådd. Kärlek och åtrå gav känslor av välbefinnade på hög nivå. Resultatet beskrev att sex 

upplevdes ge positiva associationer av kärlek och närhet och gav förhållandena en bredare 

grund att stå på. Sexualiteten var viktig men många par som varit tillsammans under lång tid 

kände även att under sina år tillsammans byggt upp en stark grund i sitt förhållande, vilket 

gjorde att de kände sig trygga även om sexualiteten inte alltid fungerade tillfredställande. 

Detta överensstämmer med en studie utförd av McCabe, McKern, McDonald & Vowels 

(2003) där tryggheten av en stabil relation gav paren större utrymme för kärlek med eller utan 

fungerande sexliv. 

 

Upplevelsen att älska eller få ha ett spännande romantiskt sexuellt möte med sin partner 

ansågs ge mening till förhållandet enligt resultatet. Hur erotiken är en central företeelse och 

att den ömsesidiga sexuella njutningen upplevdes vara en nyckelfaktor till att upprätthålla 

förhållanden beskrivs av Heberlein (2004, s.50). I hennes bok beskrivs hur människors behov 

av sexualitet och erotik påverkar kärleken mellan partners. Förändringar i sexualiteten medför 

även förändringar i personernas partnerförhållande. Heberlein menar även att människor som 

en gång delat denna starka kärna som sexualiteten innebär vävs samman tätare. De har skapat 

ett intimt band som sedan även hjälper dem att känna samhörighet då deras förhållande utsätt 

för påfrestningar (Heberlein, 2004 s.52). Detta visar vikten av att par som lever tillsammans 

försöker bevara intimiteten och bejakar sin sexualitet trots att den ena drabbas av en kronisk 

sjukdom. Sexualiteten utgör en så stor del av den naturliga samvaron mellan man och kvinna 

och blir därför till en viktig grundsten i deras förhållande.   

 

Resultatet beskrev hur personer med kronisk sjukdom och deras partners fick erfara många 

förändringar i livet och i deras relation. En av de största förlusterna som framkom av 

resultatet var i första hand de fysiska förändringarna i personernas kroppar samt hur symtom 

som förlamningar, känselbortfall, spasticitet, inkontinens och trötthet påverkade deras 

sexuella aktiviteter. Även McCabe et al. (1996, 2003, 2004) beskriver hur de fysiska 

symtomen och bortfallet av kroppsfunktionerna ledde till sexuella dysfunktioner. Sexuella 
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dysfunktioner vid sjukdomen MS är ett område där det under åren gjorts en del studier om, 

exempelvis Hulter & Lundman (1995); Lilius, Valtanen & Wikström (1976) samt McCabe et 

al.(1996, 2003, 2004). Men få studier fokuser på hur personer med kronisk sjukdom 

egentligen upplever eller påverkas i sin sexualitet och i sin partnersrelation av dessa fysiska 

symtom.  Förlusten och sorgen över att inte längre kunna hantera sin kropp och utföra sina 

dagliga aktiviteter påverkade i stor grad även det psykiska välbefinnandet. Depression, 

nedstämdhet och psykisk stress var vanligt förekommande hos dessa personer (Moore, 2007). 

De fysiska och psykiska besvären kunde leda till att personer med MS upplevde en stor 

trötthet. Denna trötthet uppgavs i många studier som en orsak till en minskad sexuell aktivitet 

samt medförde även svårigheter med att orka med det dagliga livet och uppgavs även påverka 

förhållandet till partnern (Moore, 2007; Olsson et al., 2005; Schmidt et al., 2005). Därför är 

det betydelsefullt att ytterligare studier genomförs för att fördjupa insikten om hur dessa 

personer som drabbats av sjukdom kan få mer stöd med sin sexualitet, krishantering utifrån ett 

inifrånperspektiv.  

 

I resultatet i litteraturstudien framkom att personer med kronisk sjukdom kände en sorg över 

att inte kunna delta i de sexuella aktiviteterna i samma utsträckning som förut. De upplevde 

att det var viktigt att genom sin sexualitet kunna tillföra deras gemensamma relation något. 

Personerna med kronisk sjukdom kände även skuld och rädsla för att vara en börda för sin 

familj och sin partner.  Upplevelsen att inte vilja vara till en belastning för någon framkom i 

Dunns (1998) studie av personer med MS. Framförallt kvinnor med sjukdomen kände rädsla 

för att vara en börd för sin partner. Det var mer vanligt att män lämnade sin sjuka kvinnliga 

partner än att kvinnor gjorde det. Den friska partnern till personerna med kronisk sjukdom i 

studierna upplevde skuldkänslor och kände sig splittrade över sin situation vilket resultatet 

visade. Att som partner behöva vårda den person som de hade ett kärleksförhållande till 

innebar att de var tvungna att finna sig tillrätta i sin nya roll som vårdare. Dessa känslor hos 

partnern till en person med MS beskrivs även av Dunn (1998). Hon beskriver även att känslor 

av skuld, frustration och ilska är vanligt på grund av den förändrade livssituationen. Dessa 

känslor kan leda till problem mellan partnerna om de inte klarar av att hantera dem och i 

förlängningen även orsaka skilsmässor och separationer. 

 

Upplevelsen av ensamhet trots en partnerrelation beskrevs i resultatet i litteraturstudien. 

Denna ensamhet fanns både hos partnern med MS och den friska partnern. Denna känsla av 

ensamhet beskrevs i första hand av kvinnor. Kvinnor med kronisk sjukdom som exempelvis 
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MS kunde uppleva att deras män inte förstod dem och hur sjukdomen påverkade dem och 

deras sexualitet. Kvinnor till män med MS beskrev att de kunde känna sig utestängda från 

deras partners liv. Detta fenomen att personer med MS utestänger den andre från sitt liv har 

även uppmärksammats av Dunn (1998) där beskrivs hur personer med en kronisk sjukdom 

ibland kan bli uppslukade i sin kamp för att hantera följderna av deras sjukdom, de har svårt 

att få tid eller energi över till att vårda deras relation. 

 

I resultatet beskrevs hur personer med kroniska sjukdomar och deras partners experimenterar 

för att hitta nya vägar eller sätt, för att uttrycka sin sexualitet på. Det framkom även att 

sjukdomen ofta tar en stor del av den sjukes energi och att det då kan vara svårt att finna tid 

och ork för prioritera den sexuella intimiteten med sin partner. Moore (2007) beskriver hur 

viktigt det är för personer med kronisk sjukdom att lära sig att planera sitt dagliga liv, spara på 

energin för att minska tröttheten. Och att det finns andra sätt som de kan intensifiera, förhöja 

intimiteten mellan partnerna. Resultatet i litteraturstudien beskrev att spontaniteten försvann 

och hur allt hela tiden måste planeras inför sexakten såsom bekymmer med urin- och 

fekalinkontinens. Lowden, O`Leary & Steverson (2005) beskriver hur viktigt det är med 

planering av tiden innan sex, för att minska risken för inkontinens. Små saker som att minska 

på vätskeintaget någon timme innan, dricka mindre mängd av kaffe och alkohol som kan reta 

urinblåsan och öka urinproduktionen. När inkontinensen kan kontrolleras i samband med 

sexakten ökar livskvaliteten avsevärt (Moore, 2007).  

 

Griswold (2003) beskriver att personer med kronisk sjukdom måste hitta nya njutningsbara 

sätt att älska på. Att försöka vara nytänkande och öppen för att testa på olika lösningar för att 

främja sexualiteten menar han är nyckeln till ett fortsatt fungerande sexuellt umgänge. Det 

framkom i resultatet hur viktig kommunikation mellan partnerna var för att kunna 

tillfredställa varandra, minska smärta och obehagligheter. I en studie av McCabe, McDonald, 

Deeks, Vowels & Cobain (1996) beskriver deltagarna att de experimenterade mer genom 

smekning av erogena zoner, oralsex, kyssar och kramar. Sexhjälpmedel kan vara till hjälp för 

att kunna uppnå orgasm. Enligt Chance (2002) kan vibratorer hjälpa personer som har 

försämrad muskelkoordination att massera och stimulera. Erektionspumpar och dildos kan 

underlätta män med erektil dysfunktion att ge sin partner en känsla av penetration. Att få hjälp 

med förskrivning och samtal kring dessa hjälpmedel har visat sig vara en viktig del i 

omhändertagandet av personer med kronisk sjukdom som upplever sig har problem med sin 

sexualitet (Esmail et al., 2002). Detta visar hur nytänkande och planering kan hjälpa personer 
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med kronisk sjukdom till ett fullt funktionellt sexliv om de så önskar och är öppna för att våga 

testa sig fram.   

 

Resultatet i litteraturstudien visade att personer med kronisk sjukdom kunde uppleva sitt 

utseende som avskräckande och oattraktivt. Dunn (1998) beskriver att kvinnor upplevde att 

deras partners funnit dem avstötande på grund av deras nya utseende. Dupont (1996) har i sin 

studie sett ett samband mellan partnernas sexualitet och hur de accepterat det förändrade 

utseendet. De personer med kronisk sjukdom som var tillfredställd med sitt utseende hade 

också en bättre fungerande sexualitet eftersom de kände sig mer trygga i sig själv. I 

litteraturstudiens resultat framkom det att de personer som upplevt sin sexualitet på ett positivt 

sätt även kände sig mer tillfredsställda i livet med sin sjukdom. I en studie av McCabe et al. 

(2003) framkom det att kvinnor med MS i större grad än män upplevde sin sexualitet som 

positiv trots sjukdomen. Vad detta sedan beror på kan det bara spekuleras om. Men en av 

McCabes teorier var att kvinnor är mer öppna för att samtala om detta ämne än vad männen 

upplevdes vara.  

 

Förändring var ett ord som upplevdes ha en nyckelroll enligt resultatet av litteraturstudien. 

Svårigheter med att våga be om hjälp i rädsla för att ens relation till partnern skulle förändras 

beskrivs av Somerset, Sharp och Campbell (2002). Att kunna agera vårdare till personen som 

står en närmast, vilket ens kärlekspartner oftast gör ställer stora krav på relationen. Detta 

framkom av resultatet, vilket även beskrivningar av de förändrade roller som sjukdomen för 

med har visat sig ha stor betydelse för hur parens relation och sexualitet fungerar (Schmidt et 

al., 2005).  

  

I litteraturstudiens resultat beskrevs kommunikationen som en central del och viktig för att 

kunna uttrycka sina behov. Det framkom även att personer med kronisk sjukdom upplevde 

svårigheter med att kunna tala öppet om sex och sexuallitet, en del tyckte att det var ett 

tabubelagt ämne. Moore (2007) beskriver att oavsett orsak till eventuella problem med 

sexualitet så anses kommunikationen mellan paren vara grundläggande för att klara av 

intimitets- och sexualitets bekymmer. Även öppen kommunikation med sjukvården, läkare 

och sjuksköterskor ska eftersträvas för att gynna en bearbetning och coping av sjukdomen MS 

(Kalb, 2007). Ett verktyg som utformats för detta ändamål är Permission, Limited 

Information, Specific Suggestions och Intensive Therapy (PLISSIT). Det är en modell som 

vårdpersonal kan använda som stöd vid samtal med patienter och/eller anhöriga om sexualitet, 
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sexuella dysfunktioner och copingstrategier. Modellen producerades 1976 av Jack S. Annon 

eftersom det fanns behov av en modell som kunde anpassas till de flesta inrättningar med 

olika mycket tid och kunskap till förfogande, men framför allt till ställen dit personer med 

sexuella problem vänder sig till som urolog- eller gynekologkliniker (Annon, 1976). 

 

I resultatet framkom hur partnerna får kämpa för att bygga upp förtroendet och vänskapen 

mellan dem. De försökte även hindra sjukdomen från att komma emellan dem i deras relation. 

McCabe (1996) beskriver att största delen av personerna med MS verkade ha fungerande 

relationer trots deras sjukdom. Det var ungefär en tredjedel av deltagarna som upplevde att de 

fått en djupare och starkare relation till deras partner. En tredjedel upplevde inga större 

förändringar och en tredjedel beskrev att deras relation upplevdes mer distanserad eller att 

relationen slutat i en separation eller skilsmässa. I litteraturstudien beskrev personer med 

kronisk sjukdom att de viktigaste faktorerna för deras relation var stödet och förståelsen som 

deras partner visade dem.  Det överensstämmer med resultatet i en studie med personer som 

lever med svåra sjukdomar som även den visar på att sexualitet, känslomässig närhet och stöd 

av partnern upplevs vara en mycket viktig faktor för deras välbefinnande under sjukdomstiden 

(Lemieux, Kaiser, Pereira & Meadows, 2004). För att kunna erbjuda sin sjuka partner 

känslomässigt stöd krävs det en stark kärlek, empati, förståelse och omtanke (Fekete, Paris 

Stephens, Mickelson & Druley, 2007). 

 

Det visade sig även i resultatet av litteraturstudien att de personer som levde i trygga 

kärleksfulla förhållanden också hade bättre fungerande kärleksliv och sexualitet. Det krävs en 

särskild förtrolighet och tillit mellan två människor just när det gäller sexualitet. Heberlein 

(2004,s50) påpekar hur den fysiska intimiteten uttrycker ömhet, ömsesidighet och sårbarhet. 

Kärleken bidrar till en bra sexualitet men sexualiteten anses även vara en viktig och 

bidragande faktor till intimitet och närhet mellan två personer. Det är en evig cirkel där 

trådarna ständigt möts och behöver näring för att bli starkare. Par i litteraturstudien beskrev 

hur de trots sin sjukdom klarat sig igenom de hinder som dykt upp och nu fått ett starkare 

band mellan dem. Detta visar att personer med kronisk sjukdom med hjälp av kommunikation 

och ett tryggt kärleksfullt bemötande av sin partner kan bibehålla möjligheten till en framtid 

tillsammans i en relation där en kronisk sjukdomsdiagnos inte är ett hinder.  
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Metoddiskussion 
 
 
I en kvalitativ studie är det viktigt att bedöma tillförlitigheten. Tillförlitligheten består av fyra 

begrepp, trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet. Enlig Holloway & 

Wheeler (2002, s.255) handlar trovärdighet om att forskaren ska fånga och beskriva den sanna 

verkligheten. För att ytterligare öka tillförlitligheten kvalitetsgranskades alla artiklar som 

ingick i analysen, utifrån en granskningsmall för kvalitativa studier som beskrivs av Willman 

et al. (2006). Jag har vi varit textnära, läst originalartiklarna flera gånger för att få en 

uppfattning vad författarna vill säga. Inom kvalitativ forskning talas det om tillförlitlighet, 

som är viktigt att uppnå i vetenskapliga studier (Polit & Beck, 2004; Graneheim & Lundman, 

2004; Holloway & Wheeler, 2002). För att öka tillförlitligheten i en studie bör forskaren 

noggrant beskriva tillvägagångssättet så att läsaren kan följa forskarens olika steg i studien.  

Forskaren ska visa sin väg, så att läsaren kan följa den. Kontexten ska skrivas i detalj. För att 

visa pålitlighet i min studie, ska resultatet vara noggrant och exakt beskrivet. För att visa 

pålitlighet i vår studie har jag noggrant beskrivit hur jag gått tillväga i forskningsprocessen. 

Bekräftelsebarhet uppnås när forskaren tydligt visat sitt tillvägagångssätt när det gäller sina 

källor. Läsaren skall kunna följa spåren till originalkällorna. I min studie har jag tydligt och 

utförlig redovisat vår litteratursökning. Holloway & Wheeler (2002, s.255) beskriver att 

överförbarhet uppnås i en studie om resultatet kan överföras till liknande kontexter, som kan 

innebära att resultatet kan överföras till liknade personer i liknade miljöer. Jag anser att 

resultatet är överförbart till liknade kontexter som exempelvis personer med cancer eller 

stroke.  

 

En svaghet i litteraturstudien kan vara att de artiklar som analyserats var skrivna på engelska 

och vid översättning till svenska kan en del av sammanhanget ha försvunnit. Men för att 

minska den risken lästes artiklarna igenom flera gånger. En annan svaghet är att det inte fanns 

så många kvalitativa studier gjorda om kronisk sjukdom och sexualitet, de flesta artiklarna var 

kvantitativa. Annat som bör reflekteras över är att resultatet främst baseras på kvinnor 

eftersom få artiklar var skrivna med manliga deltagare. En styrka när det gäller själva 

analysarbetet, resultat delen och diskussion har varit de diskussioner som skett genom 

seminarier och handledare. Kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats lämpar sig väl för 

denna sorts studie där forskaren önskar beskriva personers upplevelser ur ett 

inifrånperspektiv. 
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Slutsatser 
 
Sexualitet och relation förändras hos personer som lever med en kronisk sjukdom. Denna 

förändring behöver inte vara till det sämre. Många personer med kronisk sjukdom upplever 

djupare starkare relationer än innan diagnosen. Sexuella dysfunktioner är vanligt hos större 

delen av personer med kroniska sjukdomar. Men trots detta verkar de ha en förmåga att 

acceptera, anpassa och förändra deras förhållningssätt för att främja sin sexualitet och relation 

med sin partner. Genom att skapa en trygg, kärleksfull relation med sin partner, där öppen och 

ärlig kommunikation är central del bygger de upp goda möjligheter för ett fungerande 

förhållande där även sexualiteten kan utgöra en sammansvetsande länk.  

 

Forskning inom sexualitet och relation hos personer med kroniska sjukdomar behöver fler 

studier med kvalitativ inriktning. Detta för att kunna få en djupare förståelse för hur 

personerna upplever sin situation. En humanistisk människosyn inom vården innebär att 

vårdpersonal ska se till hela människan samt att vården ska utgå ifrån patientens bästa. 

Patientens behov av sexualitet försvinner ofta i dagens specialiserade vård. Sexualiteten kan 

ge ett ökat välbefinnande men kan även leda till lidande för människan om den inte vårdas 

(Thesleff-Lagerström, 1994). Sjuksköterskan kan genom att bemöta den sexuella dimensionen 

hos patienter på ett sakligt och naturligt sätt bidra till att minska det. För att stärka 

sjuksköterskan i detta arbete finns olika modeller exempelvis PLISSIT som vi nämnt tidigare 

men nya verktyg för detta utformas och omarbetas ständigt. Det viktigaste är att 

vårdpersonalen vågar uppmärksamma denna viktiga del som sexualiteten utgör för varje 

enskild individ.   
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