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Sammanfattning 

 
Syfte: Beskriva om och i vilken utsträckning arbetsterapeuter som arbetar med långvarig 

smärtproblematik arbetar med sexualitet i Sverige. Metod: Kvantitativ enkätstudie med induktiv ansats. 

Deltagarna rekryterades genom ett bekvämlighetsurval och bestod av 35 arbetsterapeuter som arbetade 

inom olika smärtverksamheter i Sverige. Resultat: 25 deltagare ansåg sexualitet som ett arbetsområde 

inom arbetsterapi och att de kände sig bekväma att diskutera sexualitet med sina patienter. 25 deltagare 

hade relativt sällan tagit upp frågor relaterat till sexualitet med sina patienter och det var vanligare att 

patienterna själva tog upp frågor gällande sexualitet. 22 deltagare upplevde att de inte hade tillräckligt 

med kunskap för att arbeta med sexualitet. Det var 20 deltagare som aldrig utfört någon intervention 

och 15 stycken som någon gång utfört intervention relaterat till sexualitet. Slutsats: För att främja 

arbetsterapeuters arbete kring sexualitet hos patienter med långvarig smärtproblematik behövs mer 

kunskap i ämnet, implementering av riktlinjer, introducering av verktyg, ett multiprofessionellt arbete 

samt användning av bedömningsmodeller som PLISSIT modellen, ALARM- bedömningsmodell och 

Schovers värderingsmetod. 
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Summary 
 
Sexuality and long term pain. A work area in occupational therapy? 
Purpose: The aim of the study was to describe if and to what extent occupational therapists work with 

problems caused by long term pain and sexuality in Sweden. Method: Quantitative survey with inductive 

approach. Participants were collected through a non-probability, convenience sampling. The study 

consisted of 35 occupational therapists who worked in various occupational long term pain areas in 

Sweden. Result: 25 of the participants considered sexuality as a part of the area of occupational therapy 

and they felt comfortable discussing sexuality with their patients. 25 of the participants rarely discussed 

sexuality with their patients and it was more common for the patients themselves to raise questions 

about sexuality. 22 participants felt that they did not have enough knowledge to work with sexuality. 

There were 20 participants who never implemented any intervention, while 15 at some occasion 

implemented an intervention related to sexuality. Conclusion: To promote occupational therapists' work 

with sexuality with patients that has long-term pain, more knowledge is needed in the subject, 

implementation of guidelines, tool instrument, multi-professional work and use of assessment models 

such as the PLISSIT model, ALARM assessment model and Schover's valuation method. 

 
Keywords: Long term pain, Occupational therapist, Occupational therapy, Sexual health, Sexuality 
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Inledning 

 

Sexualitet och sexuell hälsa är ett relativt nytt arbetsområde inom arbetsterapi. Det är idag oklart om 

och i vilken utsträckning arbetsterapeuter inom de kliniska verksamheterna i Sverige arbetar med 

sexualitet. Studier har visat att arbetsterapeuter anser sexualitet och sexuell hälsa som ett relevant 

arbetsområde och en viktig del inom arbetsterapi (Esmail, Darry, Walter & Knupp, 2010; Hyland & Mc 

Grath, 2013; Payne, Greer & Corbin, 1988). Sexualitet är integrerat i människans identitet och är 

betydelsefull för hälsan och välbefinnandet (Hulter, 2004). Sexualitet påverkar inte enbart den fysiska 

hälsan utan även den sociala, psykiska och existentiella hälsan (Folkhälsomyndigheten, 2012; 

Sakellariou & Algado, 2006). Sexualitet inverkar på människans livskvalité och anses av 

Världshälsoorganisationen, WHO som en mänsklig rättighet (Hulter, 2004). Möjlighet att uttrycka sin 

sexualitet är inte en självklarhet för alla. Individer med långvarig smärta kan uppleva svårigheter med 

att upprätthålla sin sexualitet. Smärta i vardagen påverkar inte enbart utförandet av vardagliga 

aktiviteter, utan även sexuella aktiviteter, den sexuella njutningen och lusten (Smith, 2003). Inom 

smärtrehabilitering är det viktigt att se till hela individen och inte enbart behandling för smärtlindring 

(Magnusson & Mannheimer, 2015). Det är därför viktigt att arbetsterapeuter arbetar med frågor som 

berör sexualitet för att arbeta personcentrerat. Genom att åsidosätta sexuella behov riskerar 

arbetsterapeuter att öka stigmatisering kring sexualitet relaterat till funktionsnedsättning i samhället 

(Esmail et al., 2010; Folkhälsomyndigheten, 2012). I dagsläget finns det begränsat med studier kring 

hur arbetsterapeuter som arbetar med långvarig smärtproblematik arbetar med sexualitet (Bahouq, 

Rkain, Allali & Hajjaj Hassouni, 2013; Monga, Tan, Ostermann, Monga & Grabois, 1998; Schlesinger, 

1996; Smith, 2003). Författarna ser där av ett behov att beskriva om arbetsterapeuter som arbetar med 

långvarig smärtproblematik i Sverige arbetar med sexualitet och i så fall i vilken utsträckning. 

 

Bakgrund 

 

Sexualitet 

Sexualitet är inte enbart en fysisk och biologisk process hos människan, sexualitet berör även områden 

som kärlek, närhet och intimitet i en människas liv (Sundbeck, 2013). Att ha en god sexuell hälsa innebär 

inte endast frånvaro av dysfunktion eller sjukdom utan även ett tillstånd av emotionellt, mentalt, fysiskt 

och socialt välbefinnande. Sexualitet är en väsentlig del hos människan och hennes identitet som finns 

med livet ut. Samtliga människor har rätt till ett sexuellt välbefinnande och en god sexuell hälsa som 

kan uppnås genom att skydda, respektera och uppfylla en människas sexuella rättigheter (Heberlein, 

2004). För att underlätta läsningen av studien har författarna använt sig av begreppet sexualitet i 

följande text. Studien kommer att utgå ifrån WHO´s definition av begreppet sexualitet som är följande: 

 

Sexualitet är en central aspekt, genom hela livet, av att vara människa. Den 

omfattar kön, könsidentitet och roller, sexuell orientering, erotik, njutning, 

intimitet och reproduktion. Sexualitet upplevs och uttrycks i tankar, fantasier, 

önskningar, attityder, värderingar, beteenden, metoder, roller och relationer. 

Medan sexualitet kan omfatta alla dessa dimensioner, är det inte säkert att alla 

erfars eller uttrycks. Sexualitet påverkas av interaktioner av biologiska, sociala, 

ekonomiska, politiska, kulturella, etiska, juridiska, historiska, religiösa och 

andliga faktorer (WHO, 2006, citerad i Sundbeck, 2013, s.17).  

 

 

http://ard.bmj.com.bibl.proxy.hj.se/search?author1=H.+Bahouq&sortspec=date&submit=Submit
http://ard.bmj.com.bibl.proxy.hj.se/search?author1=H.+Rkain&sortspec=date&submit=Submit
http://ard.bmj.com.bibl.proxy.hj.se/search?author1=F.+Allali&sortspec=date&submit=Submit
http://ard.bmj.com.bibl.proxy.hj.se/search?author1=N.+Hajjaj+Hassouni&sortspec=date&submit=Submit
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Sexualitet och långvarig smärta 

Sexualitet har betydelse för individens hälsa och välbefinnande oavsett livssituation. Även om 

sexualiteten kan påverkas av sjukdom, dysfunktion eller funktionsnedsättning, kan individen ändå 

uppleva ett sexuellt välbefinnande (Sundbeck, 2013). Sexualitet påverkar den fysiska, psykiska, sociala 

och existentiella hälsan genom de handlingar, tankar och känslor individer upplever. Oavsett 

funktionsnedsättning eller hälsotillstånd kan sexualitet vara av betydelse för individens välmående 

(Folkhälsomyndigheten, 2012).  

 

I Sverige är det en tredjedel av befolkningen som lever med långvarig smärta. För att diagnostiseras med 

långvarig smärta ska smärtan funnits där minst tre, alternativt sex månader. Långvarig smärta kan 

uppstå av skada eller sjukdom som inte återställs helt eller av behandling som inte gett önskvärd effekt. 

Långvarig smärta kan ge upphov till utmattningstillstånd, depressioner och en låg livskvalitet som 

påverkar individens välbefinnande (Gustavsson, 2015; Magnusson & Mannheimer, 2015). Det är således 

viktigt att det finns tillgänglig rehabilitering för att förbättra funktions- och aktivitetsnedsättningar hos 

individer som lever med långvarig smärta (Nationella registret över smärtrehabilitering [NRS], 2016). 

Rehabiliteringen bör vara individanpassad, då de bakomliggande orsakerna till smärta kan variera från 

individ till individ (Gordh, 2014). Det är viktigt med ett multiprofessionellt arbete inom rehabiliteringen 

för långvarig smärtproblematik då smärta är komplext (Rivano Fischer, 2015). Syftet med 

smärtrehabilitering är att förbättra individens utförande av dagliga aktiviteter och stärka tillit till den 

egna förmågan. Rehabiliteringen bör fokusera på hela individens livssituation och inte enbart på 

smärtlindring, då smärtan kan finnas med livet ut och påverka både fysiska och sociala aktiviteter 

(Magnusson & Mannheimer, 2015; Rivano Fischer, 2015). Det är inte enbart vardagliga aktiviteter som 

att klä på sig, gå på toaletten, laga mat och handla som kan påverkas, även relationer och sexuella 

aktiviteter kan bli svåra att utföra (Magnusson & Mannheimer, 2015).  

 

 

Arbetsterapi i relation till sexualitet 

För att upprätthålla en god hälsa är det viktigt att finna balans mellan vardagens aktiviteter. Genom att 

ha en personlig balans mellan kravfyllda aktiviteter, lustfyllda aktiviteter och återhämtning kan den 

subjektiva hälsan och välbefinnandet förbättras eller upprätthållas. Sexuella aktiviteter kan upplevas 

som lustfyllda och meningsfulla för individer och förlust av sexuella aktiviteter kan leda till obalans och 

en försämrad hälsa (Erlandsson & Persson, 2014). Förutom obalans mellan aktiviteter kan förlust av 

sexualitet inverka på individens roller, vanor och färdigheter. Kielhofner (2012) som är grundaren till 

arbetsterapi modellen: Model of Human Occupation beskriver hur förlust av vanor, roller och färdigheter 

kan påverka hälsan och välbefinnandet. Funktionsnedsättning kan leda till att roller och vanor 

förändras, roller som partner, make eller maka kan bli svåra att upprätthålla (Kielhofner, 2012). 

Individer med funktionsnedsättning kan därmed uppleva begränsningar gällande relationer och sin 

sexualitet (Gustavsson, 2015; Hulter, 2004). Kielhofner (2012) menar att människor har en drivkraft till 

att utföra aktiviteter och genom möjlighet till att utföra meningsfulla aktiviteter främjas hälsan och 

välbefinnandet. Vidare poängteras vikten av att ta hänsyn till fysiska, psykiska, sociala och kontextuella 

aspekter i en individs liv. Att ta hänsyn till aspekterna bidrar till ett personcentrerat arbetssätt för 

arbetsterapeuter (Kielhofner, 2012). Arbetsterapeutens roll är att möjliggöra aktivitet och det inkluderar 

alla aspekter av en individs aktivitetsliv och därmed individens sexualitet (Sakellariou & Algado, 2006).   

 

Individer med långvarig smärta kan uppleva svårigheter med sexuella uttryck och intimitet i sina 

relationer och smärtan kan inverka på den sexuella njutningen och lusten (Smith, 2003). Då smärta är 

en central del i individens liv påverkar det såväl individen som de anhörigas liv (Magnusson & 

Mannheimer, 2015). På grund av smärta kan det bli svårt att utföra sexuella aktiviteter som inverkar på 

individens sexualitet och välbefinnande (Bahouq et al., 2013; Monga et al., 1998; Schlesinger, 1996; 

Smith, 2003). Sexualitet kan uttryckas genom meningsfulla aktiviteter som att gå på dejt, dansa med 

någon, göra sig fin eller genom samlag (Sakellariou & Algado, 2006). Då sexuella aktiviteter kan bidra 

till smärtlindring samt ett ökat välbefinnande är det viktigt att individer med långvarig smärta vågar 

http://ard.bmj.com.bibl.proxy.hj.se/search?author1=H.+Bahouq&sortspec=date&submit=Submit
http://ard.bmj.com.bibl.proxy.hj.se/search?author1=N.+Hajjaj+Hassouni&sortspec=date&submit=Submit
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samtala med sin partner och- eller vårdpersonal om sina sexuella svårigheter (Magnusson & 

Mannheimer, 2015). Individer med långvarig smärta kan ha svårt att samtala kring sina sexuella 

svårigheter med vårdpersonal, brist på kommunikation gällande sexuella svårigheter har visat sig vara 

orsak till varför individer med smärta undviker att be om hjälp från vårdpersonal enligt en studie av 

Bahouq et al. (2013). Stigmatisering kring sexualitet och funktionsnedsättning i samhället kan vara en 

bidragande orsak till varför individer med långvarig smärta inte vågar tala om svårigheter kring sin 

sexualitet (Folkhälsomyndigheten, 2016). Sexualitet som form för njutning och uttryck för kärlek anses 

inte lika självklart för individer med funktionsnedsättning. Personer med synliga och osynliga 

funktionsnedsättningar anses i allmänhet asexuella på grund av samhällsuppfattningar och attityder till 

sexualitet och funktionsnedsättning. Brist på utbildning och information kring sexualitet och 

funktionsnedsättning anses vara en bidragande faktor till stigmatiseringen i samhället (Esmail et al., 

2010). Det är viktigt att arbetsterapeuter vågar ta upp ämnet sexualitet med sina patienter för att inte 

stärka stigmatisering kring funktionsnedsättning och sexualitet (Skalleraiou & Algado, 2006). Brist på 

utbildning, erfarenhet och självförtroende visade sig vara faktorer som påverkade att arbetsterapeuterna 

kände sig obekväma att diskutera sexualitet med sina patienter, enligt en studie av Hyland och Mc Grath 

(2013). Majoriteten av arbetsterapeuterna berörde sällan sexualitet trots att de ansåg att det fanns ett 

behov hos patienterna (Hyland och Mc Grath, 2013). Även sjuksköterske-, fysioterapeut- och 

arbetsterapeutstudenter kände sig oförberedda att diskutera sexualitet med sina patienter. De ansåg sig 

ha för lite kunskap kring kommunikation gällande sexualitet (Areskoug-Josefsson, Larsson, Gard, 

Rolander & Juuso, 2016). Som vårdpersonal är det viktigt att ha en positiv och respektfull attityd till 

sexualitet och uppfylla samtliga individers sexuella rättigheter (Heberlein, 2014). 

 

Inom arbetsterapi är det viktigt att arbeta personcentrerat för att bemöta individens behov och 

önskningar samt den enskildes intressen, mål och värderingar. För att arbetsterapi ska vara 

personcentrerad behöver arbetsterapeuten se till hela människan och vara beredd på att bemöta 

patientens behov (Sveriges arbetsterapeuter, 2016; Kielhofner, 2012). För personer med 

funktionsnedsättning, kan behoven innebära möjlighet att ge uttryck för sin sexualitet (Mc Grath & 

Sakellariou, 2016; Pollard & Sakellariou, 2007; Sakellariou & Algado, 2006). För att alla individer ska 

kunna få uttryck för de grundläggande behoven av att känna sig omtyckt, accepterad, ta emot kärlek, 

känna sig attraktiv och dela tankar samt känslor, behöver fördomar kring sexualitet och 

funktionsnedsättning utmanas (Esmail et al., 2010). Arbetsterapeuten kan främja patientens sexualitet 

där sjukdom eller funktionsnedsättning har påverkat individens sexuella uttryck. Med medvetenhet och 

kompetensutveckling kan arbetsterapeuter beakta individens sexualitet, de kan lyssna och med enkla 

åtgärder ta upp frågor som faller inom deras yrkesroll (Couldrick, 2005). Det är således viktigt att 

behandla ämnet sexualitet på ett sätt som faller inom den professionella ramen för arbetsterapi, då 

arbetsterapeuter inte är experter på sexualitet utan på aktivitet (Sakellariou & Algado, 2006). Vad som 

faller inom de professionella gränserna för arbetsterapi kan skilja sig åt. Enligt Couldrick (2005) anser 

Kielhofner att sexuella aktiviteter ska utföras i syfte till att bygga relationer och till reproduktion som 

anses vara ett grundläggande behov hos människan. Couldrick (2005) beskriver även att Kielhofner inte 

klassar sexualitet som en aktivitet i det dagliga livet, däremot anser Couldrick personligen att sexualitet 

är viktigt för att uppnå livskvalité och en god hälsa. Canadian Model of Occupational Performance 

inkluderar inte heller sexualitet under dagliga aktiviteter, utan som en del av de fysiska komponenter 

som utgör en individ (Couldrick, 1998). American Occupational Therapy Association [AOTA] 

klassificerar däremot sexuell aktivitet som ett område under aktiviteter i det dagliga livet och ser 

sexualitet som ett relevant arbetsområde för arbetsterapeuter (Amini et al., 2014). Det som är 

gemensamt för samtliga teorier är att sexualitet anses som ett grundläggande behov hos människan. 
 

 

 

 

http://ard.bmj.com.bibl.proxy.hj.se/search?author1=H.+Bahouq&sortspec=date&submit=Submit
http://ard.bmj.com.bibl.proxy.hj.se/search?author1=N.+Hajjaj+Hassouni&sortspec=date&submit=Submit
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Motivering till studien 

Tidigare studier har undersökt arbetsterapeuters attityder och inställning till sexualitet som ett 

arbetsområde inom arbetsterapi (Areskoug-Josefsson et al., 2016; Hyland & Mc Grath, 2013). Det finns 

däremot begränsat med studier gjorda i Sverige som belyser om och i vilken utsträckning 

arbetsterapeuter arbetar med sexualitet. Då individer med långvarig smärta kan uppleva svårigheter 

med sexuella uttryck och intimitet i sina relationer (Smith, 2003) är det viktigt att arbetsterapeuter 

främjar individens sexualitet (Couldrick, 2005). Arbetsterapeuters mål är bland annat att upprätthålla 

individens välbefinnande och därför finns det ett behov av att arbeta med patientens sexualitet (Jones, 

Weerakoon & Pynor, 2005). Författarna upptäckte således ett behov av att beskriva om arbetsterapeuter 

som arbetar med långvarig smärtproblematik i Sverige arbetar med sexualitet och i vilken utsträckning.  
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Syfte 

 

Syftet med studien var att beskriva om och i vilken utsträckning arbetsterapeuter som arbetar med 

långvarig smärtproblematik arbetar med sexualitet i Sverige.   

 

Frågeställningar 

1. I vilken utsträckning arbetar arbetsterapeuterna med intervention eller frågor gällande 

sexualitet? 

 

2.  Hur ser kunskapen ut gällande arbete med sexualitet?  

 

3. Anser arbetsterapeuterna att sexualitet är ett relevant arbetsområde?  

 

4. Är faktorer som kön, ålder, examensår, arbetsplats, yrkeserfarenhet och- eller kunskap 

relaterat till arbete med sexualitet? 

 

 

  



Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering. 

6 
 

Material och metod 

Studiedesign 

Studien var en kvantitativ enkätstudie med induktiv ansats. Undersökningen var en tvärsnittsstudie med 

syfte att beskriva om och i vilken utsträckning arbetsterapeuter som arbetar med långvarig 

smärtproblematik i Sverige arbetar med sexualitet (Kristensson, 2014).   

 

Urval 

Författarna använde sig av ett icke-slumpmässigt urval i form av ett bekvämlighetsurval (Kristensson, 

2014). Deltagarna rekryterades från ett nätverk för arbetsterapeuter som arbetar med långvarig 

smärtproblematik från olika smärtverksamheter i Sverige. Författarna fick tillgång till deltagarnas e- 

postadresser genom en kontaktperson inom nätverket. Totalt antal deltagare som rekryterades till 

studien var 69 arbetsterapeuter. Antal som deltog i studien var 36 arbetsterapeuter varav samtliga var 

kvinnor. Bortfallet blev därmed 33 arbetsterapeuter. Inklusionskriterier för deltagande i studien var att 

arbetsterapeuterna arbetade med långvarig smärtproblematik i Sverige och att de varit yrkesverksamma 

minst ett år. 

 

Material  

I studien skedde datainsamlingen genom en webbenkät (se bilaga 1) som skapades via webbenkater.com. 

Frågorna i enkäten utformades med riktlinjer från Ejlertsson (2014) och Trost och Hultåker (2016). 

Enkätens frågor konstruerades efter studiens syfte och frågeställningar för att öka validiteten. 

Författarna var noga med hur frågorna konstruerades, dels för att tydliggöra frågorna för deltagarna och 

även för att underlätta tolkningen av deltagarnas svar vid dataanalysen. För att öka deltagarnas 

förståelse av begreppet sexualitet valde författarna att citera WHO´s definition av sexualitet i början av 

enkäten.  

 

Enkäten bestod sammanlagt av tolv frågor, både kvantitativa och kvalitativa. En av frågorna var 

kvalitativ och resterande frågor var kvantitativa, varav fem i nominalskala, tre i ordinalskala och tre i 

kvotskala. Då enkäten var riktad till arbetsterapeuter användes arbetstersterapeutiska termer i 

enkätfrågorna (Ejlertsson, 2014; Trost & Hultåker, 2016).  

 

Sexualitet kunde uppfattas som ett känsligt ämne och därför valde författarna att öppna upp enkäten 

med sakfrågor. Frågor om deltagarens kön, examensår, arbetsplats och antal år som yrkesverksam 

ställdes för att ta reda på det faktiska förhållandet i undersökningsgruppen. Sedan ställdes åsiktsfrågor 

för att besvara studiens syfte; om och i vilken utsträckning arbetsterapeuter som arbetar med långvarig 

smärtproblematik arbetar med sexualitet. Författarna valde att placera en öppen fråga i slutet av enkäten 

för att ge deltagarna möjlighet till att uttrycka sig fritt. Genom att ha en öppen fråga kunde motivationen 

till att besvara enkäten öka och därmed förbättra svarsfrekvensen. Fyra frågor innehöll följdfrågor för 

att ge deltagarna möjlighet till att skriva ner sina tankar när de besvarat huvudfrågan. Elva av tolv frågor 

hade fasta svarsalternativ för att enkäten skulle vara lättförståelig och snabb att besvara. Genom fasta 

svarsalternativ var det lätt att tolka och analysera resultatet från enkäterna (Ejlertsson, 2014; Trost & 

Hultåker, 2016).   

 

Datainsamling 

För att pröva tillförlitligheten av enkäten, utförde författarna en pilotstudie innan datainsamlingen 

påbörjades. Pilotstudien utfördes på åtta av författarnas närstående. Syftet med pilotstudien var att 

undersöka om frågorna i enkäten upplevdes tydliga och om upplägget följde en logisk ordning 

(Kristensson, 2014). Efter pilotstudien korrigerades några av frågorna och svarsalternativen i enkäten. 

Frågan, Känner du dig som arbetsterapeut bekväm med att ta upp frågor gällande sexualitet med din 

patient? omformulerades till, Jag som arbetsterapeut känner mig bekväm med att ta upp frågor 
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gällande sexualitet med min patient. Frågan omformulerades till ett påstående för att undvika ett ja 

eller nej svar då syftet med frågan var att beskriva i vilken utsträckning arbetsterapeuterna kände sig 

bekväma med att ta upp frågor gällande sexualitet. En annan korrigering av fråga var, Vilket år föddes 

du? som tydliggjordes till, Vilket år föddes du? Exempel: 1985. Författarna omformulerade även frågan, 

Upplever du som arbetsterapeut ha tillräckligt med kunskap för att ta upp frågor kring sexualitet med 

din patient? till, Upplever du som arbetsterapeut ha tillräckligt med kunskap kring ämnet för att 

arbeta med sexualitet? för att förtydliga frågan.  

 

Efter korrigeringarna skickades enkäten ut till 69 deltagare via e-post, datainsamlingen utfördes av 

författarna vårterminen 2017. Via e-post fick deltagarna inbjudan till att delta i studien samt ett 

missivbrev som informerade om studiens syfte och upplägg. Missivbrevet utformades med struktur av 

Trost och Hultåker (2016) (se bilaga 2). Enkäten skickades ut via ett e-postmeddelande som innehöll en 

länk till enkäten, på så sätt fick samtliga deltagare en unik identitetsbeteckning. Identitetsbeteckningen 

förhindrade att deltagarna kunde besvara enkäten flera gånger samt att det möjliggjorde att ta reda på 

vilka deltagare som inte besvarat enkäten i tid. På så sätt kunde författarna skicka ut påminnelser till de 

deltagare som ännu inte deltagit i undersökningen (Trost & Hultåker, 2016). En påminnelse skickades 

ut till de deltagare (38st) som inte besvarat enkäten en vecka innan undersökningen avslutades (se 

bilaga 3). Deltagarna hade totalt fyra veckor på sig att delta i undersökningen och enkäten kunde 

besvaras via dator, mobil eller surfplatta. De besvarade enkäterna samlades in på en webbsida som 

sedan bearbetades i dataprogrammet IBM SPSS Statistics för analys (Wahlgren, 2012). För att minimera 

bortfall och stärka intern validitet var enkäten samt missivbrevets innehåll lättförståeligt och i en logisk 

ordning. Genom en tydlig introduktion av syfte och information om tillvägagångssätt för deltagande i 

studien, kunde risken för bortfall minskas (Kristensson, 2014). 

 

Dataanalys 

Det insamlade datamaterialet bearbetades i det validerade dataprogrammet IBM SPSS Statistics för 

analys (Wahlgren, 2012). Data presenterades genom deskriptiv statistik med tabeller och diagram som 

utformades enligt Backman (2016). Kvalitativ data kodades och ersattes med siffror för att kunna 

analyseras och sammanställas. Vid dataanalysen framkom ett bortfall och resultatet baserades på 35 

deltagare. Författarna beskrev datan genom faktiska nummer (n) då antalet deltagare endast var 35 

stycken. När datamaterialet kodades in i SPSS analyserades och beskrevs samband mellan variablerna 

som tagits upp i studiens frågeställningar. Samband mellan olika icke numeriska variabler testades med 

Spearmans rangkorrelation.   

 

Författarna planerade att analysera om arbetsplats påverkade arbetet med sexualitet. Då majoriteten av 

deltagarna i studien arbetade inom specialistvård såg författarna ingen anledning till att utföra en 

korrelationsanalys på variabeln. Variablerna arbetsplats, ålder och hur många år deltagarna varit 

yrkesverksamma beskrevs i faktiska nummer i resultatet. Svaren på följdfrågorna och på den öppna 

frågan analyserades genom en innehållsanalys. Båda författarna läste igenom svaren från följdfrågorna 

för att få fram likheter och skillnader i svaren. Därefter identifierades olika kategorier som 

sammanfattade de svar som relaterade till varandra. Kategorierna kompletterades med citat från sju 

deltagare för att förtydliga innehållet i kategorierna och stärka trovärdigheten i resultatet (Kristensson, 

2014).  
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Etiska överväganden 

 

Etisk egengranskning enligt Jönköping Hälsohögskolans anvisningar utfördes av författarna innan 

studien påbörjades för att överväga de etiska aspekterna av studien. Studiens planering och utformning 

utgick från de forskningsetiska principerna. Författarna tog hänsyn till de fyra individskyddskraven; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Kristensson, 2014). 

För att se till deltagarnas konfidentialitet bevarades e-postadresserna i säkert förvar och informationen 

delades endast mellan författarna. Efter genomförd studie kasserades e-postadresserna till deltagarna 

för att informationen inte skulle hamna hos obehöriga. I samband med utskick av enkäterna fick 

deltagarna ett missivbrev med skriftlig information om studiens syfte, genomförande, användning samt 

hur de kunde gå tillväga för att få tillgång till studiens resultat. I missivbrevet klargjordes att deltagandet 

var frivilligt och att de kunde avbryta sin medverkan när som helst under undersökningen. Deltagarna 

gav samtycke till att delta i studien i samband med att enkäten besvarades. Enkäten innehöll fasta 

svarsalternativ som gjorde att deltagarna var tvungna att ange ett av de givna svarsalternativen för att 

kunna skicka in enkäten. Om deltagarna inte ville ta ställning till en fråga fanns svarsalternativet “vet 

ej”. När deltagarna besvarat enkäten fick de en unik identitetsbeteckning för att författarna inte skulle 

kunna spåra vem som har svarat vad i enkäten. För att enskilda individer inte skulle kunna identifieras 

behandlades datamaterialet från enkäten konfidentiellt. Enskilda svar presenterades inte i resultatet, i 

syfte att öka deltagarnas konfidentialitet (Kristensson, 2014). Den insamlade datan användes endast i 

utbildningssyfte och mynnade ut i ett examensarbete (Vetenskapsrådet, 2011).  
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Resultat 

 

Samtliga deltagare i studien var 35 kvinnor mellan 29- 66 år som varit yrkesverksamma mellan 3- 38 

år. De var 32 deltagare som arbetade inom specialistvård och 3 som arbetade inom annan verksamhet. 

 

I vilken utsträckning arbetsterapeuterna arbetade med interventioner eller frågor 

gällande sexualitet 

Utförda interventioner relaterat till sexualitet 

Majoriteten av deltagarna, 20 stycken hade aldrig utfört någon intervention relaterat till sexualitet och 

det var 15 stycken som någon gång hade utfört en intervention. Det var fler av deltagarna som aldrig 

utfört någon intervention gällande sexualitet jämfört med de som någon gång hade utfört en 

intervention. I den öppna följdfrågan framkom det att de deltagare som utfört interventioner relaterat 

till sexualitet bland annat haft individuella samtal om intimitet och relationer samt råd gällande 

ergonomi och positionering vid sexuella aktiviteter. Andra interventioner som utförts var att ge ut 

skriftlig information och tips om relevanta internetsidor som berörde sex och smärta samt träning i 

intimhygien. Även ledda träffar hade anordnats där patienter fått prata om ämnet sexualitet och vikten 

av närhet som en del av sexualitet. 

 

Hur ofta ämnet sexualitet tagits upp 

Resultatet indikerade att 9 arbetsterapeuter någon gång per månad och 18 arbetsterapeuter någon gång 

per år tagit upp ämnet sexualitet med sina patienter. Det var 8 arbetsterapeuter som någon gång per 

månad och 24 stycken som någon gång per år fått frågor kring sexualitet från sina patienter. Resultatet 

visade att det var vanligare att patienterna själva någon gång per år tog upp ämnet sexualitet med 

arbetsterapeuterna. Det var 7 av arbetsterapeuterna som aldrig tagit upp ämnet sexualitet med sina 

patienter och det var 2 arbetsterapeuter som aldrig fått frågan av en patient. Resultatet på frågan om 

arbetsterapeuterna och patienterna tagit upp ämnet sexualitet redovisas i Figur 1. Över hälften av 

deltagarna, 25 stycken kände sig helt eller delvis bekväma att ta upp frågor gällande sexualitet med sina 

patienter. Det var 4 deltagare som besvarade att de instämde helt, 21 deltagare instämde delvis, 9 

deltagare tog delvis avstånd ifrån och 1 deltagare tog helt avstånd ifrån.  

 

 

Figur 1. Andel arbetsterapeuter (n=35) och patienter som tagit upp ämnet sexualitet.  
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I Tabell 1 redovisas resultatet av Spearmans rangkorrelation utifrån frågorna, hur ofta patienter tar upp 

ämnet sexualitet, hur ofta arbetsterapeuter tar upp ämnet sexualitet, utförd intervention och 

bekvämlighet. Resultatet visade en signifikant korrelation (0,680) mellan hur ofta patienterna och 

arbetsterapeuterna tagit upp ämnet sexualitet. Sambandet indikerar att ju oftare patienterna tar upp 

ämnet sexualitet hänger samman med hur ofta arbetsterapeuterna tar upp ämnet sexualitet. Det fanns 

ett signifikant samband (0,480) mellan utförd intervention och hur ofta arbetsterapeuten tagit upp 

ämnet sexualitet. Ett signifikant samband (0,448) fanns mellan utfört intervention och hur ofta 

patienterna tagit upp ämnet sexualitet. Resultatet indikerade att det rådde ett samband (0,430) mellan 

bekvämlighet och hur ofta arbetsterapeuterna tagit upp ämnet sexualitet. Det fanns ett signifikant 

samband (0,457) mellan bekvämlighet och utförd intervention. 

Tabell 1. Spearmans rangkorrelation mellan hur ofta patienter tar upp ämnet sexualitet, hur 

ofta arbetsterapeuten tar upp ämnet sexualitet, utförd intervention och bekvämlighet 

Frågor 

Patient- 

tagit upp 

ämnet 

Arbetsterapeut

- tagit upp 

ämnet 

Utförd 

interventi

on 

Bekväm 

gällande 

sexualitet 

Patient-tagit 

upp ämnet 
Correlation 

Coefficient 
Sig. (2-tailed) 
N 

1,000 

. 

 

35 

,680** 

 

,000 

35 

,448** 

 

,007 

35 

,360* 

 

,034 

35 

Arbetsterapeut- 

tagit upp ämnet 
Correlation 

Coefficient 
Sig. (2-tailed) 
N 

,680** 

 

,000 

35 

1,000 

 

. 

35 

,480** 

 

,003 

35 

,430* 

 

,010 

35 

Utförd 

intervention 
Correlation 

Coefficient 
Sig. (2-tailed) 
N 

,448** 

 

,007 

35 

,480 ** 

 

,003 

35 

1,000 

 

. 

35 

,457** 

 

,006 

35 

Bekväm 

gällande 

sexualitet 

Correlation 

Coefficient 
Sig. (2-tailed) 
N 

,360* 

 

,034 

35 

,430* 

 

,010 

35 

,457** 

 

,006 

35 

1,000 

 

. 

35 

 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Hur kunskapen såg ut gällande arbete med sexualitet 

Kunskap kring ämnet sexualitet 

Resultatet visade att 22 deltagare upplevde att de inte hade tillräckligt med kunskap kring ämnet för 

att arbeta med sexualitet och 4 deltagare ansåg sig ha tillräckligt med kunskap. De resterande 9 

svarade vet ej. De deltagare som upplevde sig ha tillräcklig med kunskap hade bland annat fått 

utbildning i ämnet, fått kunskap från en tidigare kollega eller inhämtat kunskap via internet och 

böcker. 

 

Sexualitet som ett relevant arbetsområde för arbetsterapeuterna 

Över hälften av deltagarna, 25 stycken ansåg sexualitet som ett relevant arbetsområde inom 

arbetsterapi och 1 deltagare ansåg inte att sexualitet var ett område för arbetsterapeuter. 

Resterande 9 deltagare svarade vet ej. I följdfrågan om vilken profession de ansåg bör arbeta 

med området nämndes en samverkan mellan psykolog, läkare, arbetsterapeut och 

fysioterapeut behövs för att bemöta individens problematik gällande sexualitet. Två 

deltagare uttryckte sig följande: 

 

”flera beroende på problematiken, samarbete behövs. Mediciner kan påverka 

negativt på flera sätt, känslomässiga aspekter påverkar också mycket. 

Självbild. Psykolog, läkare, arbetsterapeut och fysioterapeut bör samverka 

utifrån individens problematik.” 

 

”Jag tycker att ämnet kan hamna på vem som helst i vårt team, utifrån olika 

aspekter. Vi har haft en intern utbildning, tillsammans med fler från 

enheten, och fått med oss en hel del tips, men jag kan inte säga att det är 

bara arbetsterapeutens bit att ta upp ämnet eller att ge interventioner”  

 

 Faktorerna kön, ålder, examensår, arbetsplats, yrkeserfarenhet och kunskap relaterat 

till arbete med sexualitet 

I resultatet framkom det att det endast var kvinnor som besvarat enkäten, därför ställdes inte kön mot 

andra faktorer. Korrelationsanalys mellan variablerna ålder, examensår, yrkeserfarenhet och kunskap 

visade att det inte fanns något samband i relation till arbete med sexualitet. 
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Synpunkter och tankar från deltagarna 

Den öppna frågan resulterade i följande kategorier; Multiprofessionellt arbetsområde, Ökad kunskap 

kring sexualitet och Riktlinjer för arbete kring sexualitet. 

 

 Multiprofessionellt arbetsområde 

Det var fyra deltagare som tyckte att arbete med sexualitet bör ske multiprofessionellt. Deltagarna 

uttryckte att beroende på orsaken till patientens svårigheter kring sexualitet bör kurator, psykolog, 

sexolog, läkare, fysioterapeut och arbetsterapeut arbeta tillsammans för patientens sexualitet. En 

deltagare beskrev de olika professionernas ansvarsområden på följande sätt: 

 

”fysioterapeut: öka rörlighet, bibehålla rörlighet eller träna upp 

styrka/rörlighet för att kunna vara fysisk med en annan människa eller med 

sig själv 

psykolog: om det låst sig psykiskt, om man varit med om övergrepp, om man 

har svårt för att exponera sig sexuellt, om man har svårt för self 

compassion/självmedkänsla mot sig själv och tycka sig kunna få njuta 

läkare: läkemedel som kan ge biverkningar i form torra slemhinnor eller 

minskad sexlust 

arbetsterapeut: aktivitetsobalans som gör att energi inte finns för sexualitet - 

hjälp att se över vardagsbalansen, föreslå hjälpmedel som underlättar 

sexualitet vid behov ” 

 

Ökad kunskap kring sexualitet 

Enligt två deltagare krävs det mer kunskap kring ämnet för att kunna arbeta med patienters 

sexualitet. En deltagare tyckte att ämnet sexualitet skulle vara en del av 

arbetsterapeututbildningen. Förklarande citat från deltagarna: 

 

“För att kunna arbeta med sexualitet krävs det att vi får kunskap om hur vi 

ska kunna hjälpa och stötta. Ser det absolut som ett område för 

arbetsterapeuter om en får fördjupad kunskap i ämnet.” 

 

“Jag tycker denna fråga är väldigt viktig men det krävs kunskap och den är 

inte så enkel att hitta som arbetsterapeut. Det skulle vara ett självklart ämne 

inom utbildningen då allting som rör sexualitet utgör någon typ av aktivitet 

och det vi säger oss vara experter på!” 

 

Riktlinjer för arbete kring sexualitet 

Genom att införa riktlinjer som berör sexualitet kan arbetet med sexualitet förstärkas enligt 

fyra deltagare i studien. En deltagare uttryckte sig följande: 

 

“Jag tycker det är mycket intressant att ni gör denna studien och är nyfiken 

på vad andra svarat. Jag försöker beröra ämnet sexualitet i samband med 

smärta då smärta ofta påverkar sex (ont i kroppen, svårt hitta ställning, gör 

ont vid beröring osv) Vulvodyni är ju också en smärtdiagnos som jag tror är 

dold hos flera smärtpatienter. Jag försöker ta upp ämnet med patienterna 

men det är ibland svårt och jag önskar att jag hade haft fler verktyg för att 

kunna hjälpa personer vidare gällande detta.” 
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Diskussion 

Metoddiskussion  

 

Studiedesign 

Studiedesignen var en kvantitativ enkätstudie och valdes för att nå ut till många deltagare under kort 

tid. En enkät användes som datainsamlingsinstrument för att kunna ställa exakt samma frågor på 

samma sätt till en större målgrupp. Det fanns därmed ingen möjlighet att ställa följdfrågor till deltagarna 

eller förtydliga eller fördjupa de svar som deltagarna gav. Författarna hade kunnat få djupare förståelse 

om och på vilket sätt arbetsterapeuter arbetat med sexualitet genom att välja en kvalitativ ansats med 

intervjuer, där följdfrågor kunde ställts. Då avsikten med studien var att besvara i vilken utsträckning 

arbetsterapeuter som arbetar med långvarig smärtproblematik i Sverige arbetar med sexualitet var en 

enkätstudie den mest relevanta studiedesignen för att nå många deltagare (Kristensson, 2014). 

 

Urval 

För att undvika selektionsbias och för att få ett representativt urval rekryterades samtliga deltagare från 

flera smärtverksamheter i Sverige. Studiens resultat är inte generaliserbar då det endast var 35 deltagare 

i studien, varav alla kvinnor. Majoriteten inom arbetsterapeutyrket är kvinnor och det tog författarna 

hänsyn till när resultatet analyserades (Statistiska centralbyrån [SCB], 2010). För att resultatet skulle 

kunna generaliseras hade författarna behövt rekrytera fler deltagare med en bredare köns- och 

arbetsplatsfördelning (Kristensson, 2014). För att öka antalet deltagare kunde rekryteringen av 

deltagare skett genom ett snöbollsurval via sociala medier som arbetsterapeutforum på Facebook. För 

att minska skevhet i urvalet användes tydliga inklusionskriterier vid urvalsförfarandet. 

Inklusionskriterierna för deltagande i studien framgick inte i missivbrevet och studien fick där av ett 

bortfall av en deltagare (Kristensson, 2014). 

 

Metod 

Ett lämpligt mätinstrument för att besvara studiens syfte eftersöktes utan vidare resultat, författarna 

utformade därför enkäten på egen hand. Utformningen av enkäten resulterade i minskad validitet och 

reliabilitet i mätinstrumentet samt till ett snävt studieresultat (Kristensson, 2014). För att förbättra 

enkätens tillförlitlighet utfördes en pilotstudie som resulterade i förbättringar. Trots förbättringarna 

fann författarna vid bearbetning av den insamlade datan, att enkäten hade kunnat utvecklas ytterligare. 

Frågorna, har du som arbetsterapeut tagit upp ämnet sexualitet med en patient och har en patient tagit 

upp ämnet med dig som arbetsterapeut, skulle ha ändrats till, hur ofta har du som arbetsterapeut tagit 

upp ämnet sexualitet med en patient och hur ofta har en patient tagit upp ämnet sexualitet med dig 

som arbetsterapeut, då det är mer logiskt i relation till frågornas svarsalternativ (dagligen, några gånger 

i veckan etc.). Författarna hade kunnat få en djupare förståelse kring arbete med sexualitet genom att 

utveckla frågorna i enkäten. I enkäten ställdes frågan, har du som arbetsterapeut utfört någon 

intervention relaterat till sexualitet och en följdfråga, om ja, ge gärna ett exempel. Att fråga, hur ofta 

du som arbetsterapeut utfört intervention relaterat till sexualitet och vad för typ av interventioner har 

du i sådana fall utfört. På så sätt hade studiens syfte tydligare besvarats. Författarna hade kunnat ställa 

fler följdfrågor i enkäten för ett fylligare resultat, en följdfråga gällande om arbetsterapeuten tog upp 

ämnet hade kunnat vara, vad har du då diskuterat?. Likadant gällande frågan, har en patient tagit upp 

ämnet sexualitet med dig som arbetsterapeut? skulle kunnat utvecklas till, vad var vanligt 

förekommande att patienterna ville fråga/diskutera gällande sexualitet? Svarsalternativen på frågan 

hur ofta arbetsterapeuten/patienten tagit upp ämnet sexualitet kan ha gett ett skevt svar då 

svarsalternativen bland annat var: några gånger per månad och några gånger per år. Utveckling av 

svarsalternativen hade kunnat vara: 1-3 gånger per månad, 3-6 gånger per månad, 1-3 gånger per år och 

3-6 gånger per år för att få ett mer precist svar om i vilken utsträckning ämnet sexualitet tas upp (Trost 

& Hultåker, 2016).  
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Genom att fråga arbetsterapeuterna om deras utbildningsnivå utöver arbetsterapeutexamen hade 

författarna kunnat få fram om utbildning kunde vara relaterat till, om och i vilken utsträckning 

arbetsterapeuterna arbetar med sexualitet. Författarna har i studien fått information kring hur 

arbetsterapeuterna individuellt arbetar med sexualitet. Det hade varit intressant att fråga deltagarna om 

och hur de arbetade med sexualitet på sin arbetsplats eller arbetsteam för att få fram i vilken uträckning 

arbetsterapeuterna inom den aktuella verksamheten arbetar med ämnet. För att utveckla frågan om 

arbetsterapeuterna anser att sexualitet är ett arbetsområde för arbetsterapeuter skulle en öppen fråga 

kunna läggas till för att få ett svar på vilka arbetsuppgifter relaterade till sexualitet de anser skulle kunna 

vara relevanta för arbetsterapeuter. Författarna skickade ut enkäterna i ett tidigt skede under arbetets 

gång, syftet i enkäten stämmer därför inte överens med studiens nuvarande syfte. Syftet har ändrats 

från, syfte med studien är att undersöka i vilken utsträckning arbetsterapeuter arbetar med sexualitet 

inom smärtrehabilitering i Sverige till syftet med studien var att beskriva om och i vilken utsträckning 

arbetsterapeuter som arbetar med långvarig smärtproblematik arbetar med sexualitet i Sverige. Det kan 

hända att deltagarnas svar speglar enkätens syfte och kan därmed ha påverkat studiens resultat. 

 

Datainsamling  

När enkäten skickades ut fick deltagarna flera valmöjligheter till hur den kunde besvaras, för att öka 

deltagarfrekvensen. Enkäten kunde besvaras genom dator, mobil eller surfplatta (Trost & Hultåker, 

2016). Författarna skulle varit tydligare med att ge ut information om när enkäten stängdes ner och 

avslutades för att öka antalet deltagare till studien. I syfte att öka svarsfrekvensen skickades en 

påminnelse ut om att delta och besvara enkäten två veckor efter första mailutskicket. Påminnelsen 

skickades ut en söndagskväll i hopp om att mailet skulle hamna överst i e-postmeddelandets inkorg och 

vara det första som lästes efter helgen (Ejlertsson, 2014).  

 

Dataanalys 

Författarna använde sig av dataprogrammet IBM SPSS Statistics för analys av det insamlade 

datamaterialet (Wahlgren, 2012). Vid analysen fick författarna fram flera samband mellan variablerna. 

Korrelationsanalysen kunde inte besvara vad sambandet berodde på, för att kunna beskriva relationen 

mellan variablerna och finna den beroende variabeln hade en logistisk regression behövts utföras 

(Ejlertsson, 2012). På grund av att författarna hade begränsat med kunskap om dataprogrammet IBM 

SPSS Statistics utfördes därför ingen logistisk regression (Wahlgren, 2012). Utformning av tabeller och 

figurer skapades i Microsoft Office Word 2016.   

 

Resultatdiskussion 

 

Syftet med studien var att beskriva om och i vilken utsträckning arbetsterapeuter som arbetar med 

långvarig smärtproblematik arbetar med sexualitet i Sverige. Resultatet i studien visade att över hälften 

av deltagarna ansåg sexualitet som ett arbetsområde inom arbetsterapi. Arbetsterapeuterna uttryckte att 

arbetet bör ske multiprofessionellt då smärta är komplext och att sexuella svårigheter kan yttra sig på 

olika sätt. Majoriteten av deltagarna kände sig bekväma att diskutera sexualitet med sina patienter och 

över hälften upplevde att de saknade kunskap kring ämnet för att kunna arbeta med patientens 

sexualitet.  

 

Sexualitet som ett arbetsområde 

Studiens deltagare uttryckte att sexualitet är inom ramen för arbetsterapi, vilket stämmer överens med 

tidigare studier (Couldrick, 2005; Hyland & Mc Grath, 2013). I Hyland & Mc Garths (2013) studie visade 

det sig att majoriteten av deras deltagare ansåg att sexualitet är ett arbetsområde för arbetsterapeuter 

trots att de ansåg att mer utbildning behövs i ämnet. Utbildning framhävs i flera studier vara lösningen 
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för att ändra det traditionella arbetssättet inom arbetsterapi gällande sexualitet (Hyland & Mc Grath, 

2013; Lohman, Kobrin & Chang, 2017; Mc Grath & Sakellariou, 2016). Författarna tror att mer 

utbildning behövs gällande sexualitet för att arbetsterapeuter ska känna sig trygga i ämnet och våga lyfta 

frågor som berör patientens sexualitet. Att sexualitet ska ingå i arbetsterapeututbildningen är en 

självklarhet för författarna, då sexualitet påverkar patientens hälsa och välbefinnande. Innehållet i 

utbildningen bör fokusera på att utmana attityder gällande sexualitet och framförallt sexualitet bland 

sjukdom eller funktionsnedsättning. Utbildningen bör inriktas mot intervention och kommunikation 

gällande sexualitet inom vården precis som Lohman et al. (2017) beskriver i sin studie. Utöver utbildning 

krävs det verktyg och riktlinjer för hur arbete kring sexualitet ska bedrivas (Lohman et al., 2017). I 

författarnas resultat framkom det att det bör finnas tydliga riktlinjer och att verktyg som 

arbetsterapeutiska modeller bedömnings- och utvärderingsintrument bör introduceras för att öka 

arbetet kring sexualitet. Arbetsterapeuterna i studien tyckte att det saknades riktlinjer på deras 

arbetsplatser och några av deltagarna visste inte vilka interventioner som kan eller bör implementeras 

vid sexuella svårigheter. Det kan vara en förklaring till varför 20 deltagare i författarnas studie aldrig 

utfört någon intervention relaterat till sexualitet. Genom att införa tydliga riktlinjer för hur 

arbetsterapeuter kan bemöta patientens behov kan arbetet med sexualitet främjas. 

 

För att arbetsterapeuterna ska kunna utföra interventioner relaterat till sexualitet kan det räcka med att 

arbetsterapeuterna öppnar upp för diskussion gällande ämnet och tar sig tid för att lyssna på patienten. 

Genom att arbetsterapeuten tar sig tid för att lyssna kommer patienten våga diskutera eller samtala 

kring sina sexuella svårigheter. Författarna är övertygade om att samtalet kommer leda till en bättre 

vårdrelation, då sexualitet sällan tas upp med annan vårdpersonal. Det kan räcka med att 

arbetsterapeuten ger patienten enkla tips för att möjliggöra uttryck till sin sexualitet. Couldrick (2005) 

beskriver hur arbetsterapeuter kan arbeta med frågor som berör patientens sexualitet, hon skriver att 

arbetsterapeuter kan stötta patienter där sjukdom, handikapp eller behandling har påverkat patientens 

sexuella uttryck. Som tidigare nämnts kan personer med långvarig smärtproblematik uppleva sexuella 

svårigheter som påverkar personens identitet och välbefinnande (Smith, 2003). Författarna tror att ett 

ökat arbete med sexualitet kan bidra till att patientens sexuella identitet stärks som kan påverka hälsan 

positivt. Då arbetsterapeutens mål bland annat är att arbeta personcentrerat är det viktigt att bemöta 

patientens samtliga behov (Sveriges arbetsterapeuter, 2016; Kielhofner, 2012). Om patienten upplever 

sexuella svårigheter i vardagen är det viktigt att arbetsterapeuten går in med en öppen inställning för att 

kunna ge en god vård. 

 

Multiprofessionellt arbete 

I Northcott och Chads (2000) studie framkom det att över hälften av deras deltagare ansåg att det inte 

var arbetsterapeuters roll att arbeta med sexualitet utan att ansvaret ska ligga på en sjuksköterska, 

psykolog eller utbildad sexual rådgivare. I författarnas studie framkom det däremot att deltagarna ansåg 

att sexualitet är ett ansvarområde för arbetsterapeuter dock att arbetet bör ske multiprofessionellt. En 

deltagare uttryckte sig följande:  

 

“Kan se att vi har en roll i aktivitetsutförandet, om det är där problemet 

finns. Finns det exempelvis relationella eller medicinska problem så är 

det viktigt att överväga om det behöver åtgärdas först.Vi har ju kunskap 

om miljö, ergonomi. Men andra yrkeskatergorier har ju sin kompetens.” 

 

Författarnas tolkning av resultatet är att arbetsterapeuterna inte vill bära på hela ansvaret gällande 

patientens sexuella svårigheter. Arbetsterapeuterna i studien beskriver att ett multiprofessionellt arbete 

behövs för att kunna tillgodose patientens sexuella behov, författarna håller med om att det är viktigt 

med ett samarbete för att kunna ge patienten bästa tänkbara vård. Smärta är multidimensionell och 

därför är det lämpligt att arbeta multiprofessionellt med individer som har långvarig smärta 

(Magnusson & Mannheimer, 2015). Det är viktigt att alla aktörer i rehabiliteringen har god kunskap om 

hela individens situation för att kunna erbjuda och prioritera rätt insatser vid rätt tidpunkt för patienten 
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(Jakobsson, 2007). Författarna anser att arbete med sexualitet bör vara en del av det multiprofessionella 

arbetet som sker vid långvarig smärtproblematik. Fysioterapeuten kan arbeta med 

kroppskännedomsträning och stretchning av kroppen samt hjälpa patienten att förbereda eller styrka 

kroppen för sexuella aktiviteter. Psykologen kan arbeta för att förändra patientens förhållningssätt till 

smärta och tala om svårigheter att finna eller upprätthålla relationer. Läkaren och sjuksköterskan kan 

verka för rätt medicinering vid smärta och se över hur läkemedel påverkar utförandet av sexuella 

aktiviteter. Arbetsterapeuten kan verka för att upprätthålla en aktivitetsbalans mellan fysiska aktiviteter, 

sociala aktiviteter, sömn och återhämtning. Arbetsterapeuten kan även stötta patienten inför 

aktivitetsutförande vid sexuella aktiviteter. 

 

Flera deltagare i författarnas studie har uttryckt att de är osäkra på hur arbetet kring sexualitet ska 

bedrivas. AOTA (Amini et al., 2014) beskriver i sin artikel om vilka områden som ingår i 

arbetsterapeuternas arbetsuppgifter, som kan ses som riktlinjer. De skriver att sexuella aktiviteter är 

aktiviteter som ingår i det dagliga livet och att arbetsterapeuter bör ta hänsyn till patientens sexualitet. 

Författarna anser precis som Amini et al. (2014) att det är viktigt att tillgodose patientens behov oavsett 

om det handlar om att stötta patienten att finna engagemang till aktiviteter som leder till sexuell 

tillfredsställelse, stötta i att skapa eller upprätthålla relationer och- eller se till patientens reproduktiva 

behov. Enligt författarna är det viktigt att alla aktiviteter som utförs i vardagen sker på ett säkert sätt. 

För att patienten ska kunna utföra eller upprätthålla sexuella aktiviteter på ett säkert sätt kan de finnas 

ett behov av arbetsterapeutiska åtgärder. Interventioner som några utav deltagarna i studien utfört 

relaterat till sexualitet var individuella samtal om intimitet samt råd gällande ergonomi och 

positionering vid sexuella aktiviteter. Andra interventioner som utförts var att ge ut skriftlig information 

om sex och smärta samt ledda träffar där patienter fått prata om ämnet sexualitet. Författarna anser att 

de utförda interventionerna är relevanta för sexuella svårigheter. Arbetet kring sexualitet skulle kunna 

förbättras genom att arbetsterapeuten även arbetar med sexuella hjälpmedel (Amini et al., 2014), 

energibesparing, aktivitetsbalans samt struktur och planering av aktivitet. Arbetsterapeuten kan stödja 

patienter med långvarig smärta som upplever sexuella svårigheter genom ergonomiska positioneringar 

vid och inför sexuella aktiviteter samt genom energibesparande strategier (Sundbeck, 2013). 

Arbetsterapeuter kan hjälpa patienter genom att informera om vikten av att prioritera och finna balans 

mellan vardagens aktiviteter och hur de kan skapa utrymme för lustfyllda aktiviteter och vila för ett 

bättre mående (Erlandsson & Persson, 2014). Prioritering av aktiviteter skulle kunna vara att välja bort 

energikrävande aktiviteter och- eller planera in vila så man orkar utföra sexuella aktiviteter. 

Arbetsterapeuten kan tillsammans med patienten kartlägga när smärtan under dagen är som lindrigast 

och ge råd och tips på hur patienten kan anpassa aktiviteterna därefter. För att främja sexuell aktivitet 

är det viktigt att se till den omgivande miljön, arbetsterapeuten bör därför se över patientens närmiljö 

och ge råd om hur den kan anpassas för att underlätta sexuella aktiviteter (Kielhofner, 2012). 

 

Några av deltagarna i författarnas studie beskrev att det är viktigt att se över hur de sexuella 

svårigheterna påverkar personen och dennes vardag för att veta vad arbetsterapeuten kan bidra med. 

För att kunna ta reda på vilka orsaker som bidrar till de sexuella svårigheterna skulle arbetsterapeuten 

behöva implementera kartläggningsinstrument i sitt arbete för att kunna främja patientens 

sexualitet. ALARM- modellen och Schovers värderingsmetod är exempel på bedömningsmodeller som 

skulle kunna användas för att värdera och kartlägga patientens sexualitet. Bedömningsmodellerna 

bygger på att ställa öppna frågor till patienten som berör patientens nuvarande sexuella status 

(Sundbeck, 2013). Bedömningsmodellerna skulle kunna användas multiprofessionellt inom samtliga 

smärtverksamheter runt om i Sverige. Arbetsterapeuten roll skulle då vara att fokusera på de svårigheter 

som uppstår vid aktivitetsutförandet och de bakomliggande orsakerna. I bilaga 4 redovisas 

bedömningsmodellernas innehåll från Sundbeck (2013). 
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Bekvämlighet och kunskap kring ämnet sexualitet  

Resultatet i studien visade att arbetsterapeuterna relativt sällan diskuterade ämnet sexualitet med sina 

patienter. Majoriteten av deltagarna hade aldrig eller endast någon gång per år tagit upp ämnet 

sexualitet med sina patienter. Att ämnet sällan diskuteras av arbetsterapeuter stämmer överens med en 

tidigare studie från Hyland och Mc Grath (2013) där majoriteten av deras deltagare rapporterade att 

sexualitet “sällan” eller “aldrig” diskuterades under enskilda behandlingstillfällen. Orsaken till varför 

ämnet sällan diskuterades trodde författarna var att arbetsterapeuterna inte kände sig bekväma att 

diskutera sexualitet med sina patienter. I författarnas resultat framkom däremot att över hälften av 

deltagarna kände sig bekväma att ta upp frågor gällande sexualitet med sina patienter. Endast ett fåtal 

deltagare kände sig mindre eller inte alls bekväma gällande frågor kring sexualitet. Författarna tror 

snarare att brist på kunskap är den troliga orsaken. Över hälften av deltagarna i studien upplevde att de 

inte hade tillräckligt med kunskap kring sexualitet för att kunna arbeta med det. Brist på kunskap och 

utbildning har även i tidigare studier visat sig vara den vanligaste orsaken till varför ämnet sällan 

diskuterades (Couldrick, 1998; Hattjar, Parker & Constance, 2008; Hyland & Mc Grath, 2013; Lohman 

et al., 2017; Mc Grath & Sakellariou, 2016). Författarna hade innan påbörjad studie förutfattade 

meningar om att variablerna ålder, examensår och antal år som yrkesverksam skulle påverka arbetet 

med sexualitet. Resultatet påvisade att det inte fanns något samband mellan variablerna. Det fanns 

däremot ett samband mellan ålder, examensår och antal år som yrkesverksam i relation till kunskap 

kring sexualitet. Sambandet kan enligt författarna betyda att arbetsterapeuterna med åren utvecklat sin 

kunskap att arbeta med sexualitet. 

 

Utöver brist på kunskap och utbildning har oro för att förolämpa patienten och försämra vårdrelationen 

varit orsaker till att ämnet sällan diskuterades i andra studier (Hyland & Mc Grath, 2013). Författarna 

tror att oro för att förnärma patienten kan vara en faktor som påverkat arbetet med sexualitet i 

författarnas studie. Ett samband mellan hur ofta patienterna och arbetsterapeuterna tagit upp ämnet 

sexualitet fanns i studien. Sambandet kan enligt författarna betyda att arbetsterapeuterna i högre grad 

vågade lyfta frågor kring sexualitet om patienten själv öppnat upp för diskussion. I resultat framkom det 

nämligen att det var vanligare att patienterna själva tog upp ämnet sexualitet med arbetsterapeuterna.  

Att patienterna själva tog upp ämnet under behandlingstillfällen indikerar att patienterna hade ett 

behov att diskutera sexualitet och därmed har några av arbetsterpeuterna tagit upp ämnet sexualitet 

trots att majoriteten ansåg sig ha för lite kunskap för att arbeta ämnet. I studien fanns det även ett svagt 

samband mellan utförd intervention relaterat till sexualitet och hur ofta arbetsterapeuten eller patienten 

tagit upp ämnet sexualitet. När arbetsterapeuterna eller patienterna tagit upp frågor kring sexualitet 

ökar sannolikheten att arbetsterapeuterna utför en intervention relaterat till sexualitet. Genom att våga 

diskutera samt ställa frågor gällande sexualitet, uppmärksammas de sexuella behoven och 

arbetsterapeuterna kan då utföra interventioner för att främja patienters sexualitet. För att 

arbetsterapeuter oftare ska diskutera och ta upp frågor gällande sexualitet med patienter som lever med 

långvarig smärtproblematik kan PLISSIT modellen implementeras. PLISSIT modellen beskriver hur 

vårdpersonal kan förhålla sig till ämnet och kunna identifiera samt respektera individens sexualitet. 

Med hjälp av PLISSIT kan vårdpersonal beröra och diskutera sexuella svårigheter (Hulter, 2004). 

Författarna tror att PLISSIT modellen är ett utmärkt verktyg för att främja arbetet med sexualitet inom 

arbetsterapi.  

 

I diskussionen har författarna lyft studiens styrkor och svagheter gällande den valda metoden och 

materialet. Kunskap, riktlinjer, verktyg, multiprofessionellt arbete och bedömningsmodeller har 

diskuterats i syfte att främja arbetsterapeuters arbete kring sexualitet hos patienter med långvarig 

smärtproblematik.  
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Framtida studier 

Under studiens gång uppmärksammade författarna att det fanns begränsat med litteratur som belyser 

arbetsterapi och sexualitet. De böcker som författarna tog del av fokuserade på hur andra professioner 

kan arbeta med sexualitet och det fanns ett snävt urval av vetenskapliga artiklar om sexualitet och 

smärta. Artiklarna var oftast internationella och belyste sällan enskilda patientgrupper. Författarna har 

uppmärksammat ett behov av studier som beskriver hur arbetsterapeuter inom andra verksamheter 

arbetar för att främja patienters sexualitet. Det finns även ett behov att undersöka om och hur patienters 

sexuella svårigheter yppar sig och hur det påverkar deras hälsa och välbefinnande. Studier som 

undersöker effekterna av arbetsterapeutiska interventioner som är relaterade till sexualitet behövs för 

att bevisa nyttan av arbetet med sexualitet. Kommande studier bör också testa validitet och reliabiliteten 

av ALARM- bedömningsmodellen och Schovers värderingsmetod.  

 

Resultatet i studien är grundade på ett få antal deltagare vilket påverkar resultatets validitet och 

reliabilitet. En större studie med fler antal deltagare och validerade mätinstrument hade behövts utföras 

för att studiens innehåll ska kunna generaliseras.  
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Slutsatser 

I studien framkom det att arbetsterapeuter som arbetar med långvarig smärtproblematik i Sverige 

arbetar med sexualitet dock att arbetet kring sexualitet skedde relativt sällan. När sexualitet väl 

diskuterades var det vanligare att patienterna själva tog upp ämnet, vilket indikerar att det finns ett 

behov av att arbetsterapeuter arbetar med sexualitet. Arbetsterapeuterna ansåg att sexualitet är ett 

arbetsområde inom arbetsterapi och uttryckte att det krävs mer kunskap för att upprätthålla arbetet 

kring sexualitet. Sammanfattningsvis tycker författarna att arbetet kring sexualitet kan främjas genom 

att implementera ämnet sexualitet i den grundläggande arbetsterapeututbildningen och via kurser inom 

den kliniska verksamheten. Implementering av riktlinjer, introducering av verktyg och samarbete med 

andra professioner är också viktiga faktorer för att få ett fungerande arbete kring sexualitet. Författarna 

har även belyst hur modeller som PLISSIT modellen, ALARM- bedömningsmodell och Schovers 

värderingsmetod kan förenkla arbetet kring sexualitet för arbetsterapeuter inom långvarig 

smärtproblematik. 
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Bilagor 

       Bilaga 1 - Webbenkät 

 

Sexualitet, väsentlig del inom arbetsterapi 

Hej!  

Syfte med studien är att undersöka i vilken utsträckning arbetsterapeuter arbetar med sexualitet inom 

smärtrehabilitering i Sverige. Oavsett om du idag arbetar med sexualitet eller inte är din medverkan 

viktig.  

 

För att du som deltagare lättare ska kunna svara på enkätfrågorna kommer här en definiton av 

begreppet, sexualitet: Sexualitet omfattar kön, könsidentitet och roller, sexuell orientering, erotik, 

njutning, intimitet och reproduktion. Sexualitet upplevs och uttrycks i tankar, fantasier, önskningar, 

attityder, värderingar, beteenden, metoder, roller och relationer (WHO, 2006). 

Kön * 

Man 

Kvinna 

Annat 

 

Vilket år föddes du? Exempel: 1985 * 

 

Vilket år tog du arbetsterapeutexamen? * 

 

Hur många år har du varit yrkesverksam som arbetsterapeut? * 

 

Arbetar du som arbetsterapeut inom: * 

 

Primärvård 

Specialistvård 

Annat 
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Har du som arbetsterapeut tagit upp ämnet sexualitet med en patient? * 

 

Dagligen 

Några gånger i veckan 

Några gånger per månad 

Någon gång per år 

Aldrig 

 

Har en patient tagit upp ämnet sexualitet med dig som arbetsterapeut? * 

 

Dagligen 

Några gånger i veckan 

Några gånger per månad 

Någon gång per år 

Aldrig 

 

Jag som arbetsterapeut känner mig bekväm med att ta upp frågor gällande sexualitet med min patient.* 

 

Instämmer helt 

Instämmer delvis 

Tar delvis avstånd ifrån 

Tar helt avstånd ifrån 

 

Upplever du som arbetsterapeut ha tillräckligt med kunskap kring ämnet för att arbeta med sexualitet?* 

 

Ja 

Nej 

Vet ej 

Om ja, vart har du inhämtat kunskap? 
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Har du som arbetsterapeut utfört någon intervention relaterat till sexualitet? * 

 

Ja 

Nej 

Om ja, ge gärna ett exempel 

 

Tycker du att sexualitet är en del av arbetsterapeutens arbetsområde? * 

 

Ja 

Nej 

Vet ej 

Om nej, vilken profession tycker du bör arbeta med detta område? 

 

 

12. Har du några synpunkter eller tankar som inte har lyfts i enkäten som du vill dela med 

dig av? 

 

 

 

Tack för din medverkan i undersökningen. 
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        Bilaga 2 - Missivbrev 

 

 

Sexualitet, väsentlig del inom arbetsterapi? 

 

Vi är två studenter som studerar på Jönköping University. Vi läser vår sista termin på 

arbetsterapeutprogrammet och har påbörjat vårt examensarbete i arbetsterapi.  

 

Sexualitet kan ha en betydande roll för individens livskvalité samt välbefinnande oavsett livssituation 

(WHO, 2006). Individer med långvarig smärta kan vara en patientgrupp vars livskvalité och sexualitet 

kan bli påverkat. Att arbeta med sexualitet är relativt nytt inom arbetsterapi och det är oklart i vilken 

utsträckning arbetsterapeuter arbetar med området. 

 

 

Syfte med studien är att beskriva i vilken utsträckning arbetsterapeuter arbetar med sexualitet inom 

smärtproblematik i Sverige. Oavsett om du idag arbetar med sexualitet eller inte är din medverkan 

viktig.  

 

Deltagandet i undersökningen är frivillig, du kan när som helst avbryta deltagandet i studien och 

uppgifterna som samlats in kommer att behandlas konfidentiellt. Genom att fylla i enkäten samtycker 

du till deltagande i studien. Enkäten tar ungefär 5-10 minuter att besvara. Insamlad data kommer att 

kodas och resultatet kommer endast användas i utbildningssyfte för vårt examensarbete.  
Om du har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss eller vår handledare för mer 

information. Om du är intresserad av att ta del av studiens resultat är du välkommen att kontakta Elina 

eller Sofie via mejl.  
Tack på förhand för din medverkan i vår enkätundersökning! 

 

Med vänliga hälsningar  

 

Elina Ottosson otel1400@student.ju.se 
Sofie Hopstadius hoso1490@student.ju.se 
Handledare: Marita Rydå, Leg. Arbetsterapeut, rydmar@ju.se 

 

  

mailto:rydmar@ju.se


Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ, Avd. för rehabilitering. 

 
 

                 Bilaga 3 - E-postmeddelande, Påminnelse 

 

 

Hej! 

 

Förra månaden skickade vi ut en enkät som belyser sexuell hälsa inom arbetsterapi. Vi vill tacka er 

som deltagit i undersökningen, ni som besvarat enkäten kan bortse från detta meddelande.  

 

Vi vill påminna om att undersökningen avslutas inom kort, undersökningen avslutas 2 April. Önskar 

du att delta i undersökningen så besvara gärna enkäten innan dess. 
Länk till enkäten finner du nedan: 

 

Enkätlänk: [ENKATLINK] 

 

Med vänliga hälsningar 
Elina Ottosson och Sofie Hopstadius 
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       Bilaga 4 - ALARM-Modellen och Schovers värderingsmetod 

 

 

ALARM-MODELLEN  
 

Activity                                       Nivå på nuvarande sexuell aktivitet? 
Libido/desire                             Intresse för sex? Jämför med tidigare        
Arousal/orgasm                           Sexuellt upphetsad? Orgasm? 
Resolution/relaxtion               Avslappnad efter sex? 
Medical information               Tidigare sjukdomar? Mediciner? 

 

SCHOVERS VÄRDERINGSMETOD  

 

Värdera tidigare och nuvarande tillstånd när det gäller 

 

Sexuell aktivitet                         Hur ofta är du engagerad i någon sexuell aktivitet och i vilken 
                                                           typ av aktivitet? Samlag, onani etc.? 

 

Sexuell funktion                             Erektion? Lubrikation? Är du nöjd med situationen? 

 

Sexuella relationer                   Beskriv nuvarande relation eller de senaste? 
                                                           Hur har sjukdomen påverkat relationen? 

 

Värdera aktuella 

 

Andra sjukdomar                     Tidigare eller pågående sjukdomar? 

 

Copingförmåga                           Vilka problem är störst just nu? Hur har du hanterat dem? 

 

Sjukdomar eller funktions-           Hur påverkar sjukdomen dig nu? Har du fått några 

skador                                                nedsättningar eller resttillstånd? 

 

Psykologisk status                           Hur mår du generellt? Rädd, orolig, arg etc.? 
                                                            Påverkas du sexuellt av detta? 

 

Behandling                                       Har behandlingen påverkat dig sexuellt och i så fall hur? 
  
Identifiera 

 

Sexuella mål, lust och                      Hur vill du leva sexuellt efter detta? Vad är dina största hinder? 

Kunskaper                                          Kan du identifiera hjälpbehov? 

 

 


