
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hur påverkas 
kvinnors sexuella 
hälsa vid 
depression och 
ångest?  

HUVUDOMRÅDE: Omvårdnad  
FÖRFATTARE: Mathilda Danielsson, Zandra Elmner, Annika Larsdotter 
HANDLEDARE: Caroline Andersson 
JÖNKÖPING 2021-01-18 



 
 

Sammanfattning 

 

Bakgrund: Sexuell hälsa utgörs av fysiskt, känslomässigt, psykiskt och socialt 

välbefinnande. Sjuksköterskan har som uppdrag att främja sexuell hälsa. Depression 

och ångest är faktorer som kan påverka kvinnors sexuella hälsa. Syftet: Syftet var att 

beskriva hur sexuell hälsa påverkas hos kvinnor med depression och ångestsyndrom. 

Metod: Litteraturöversikt med mixad metod användes. Eftersom syftet var 

förutsättningslöst utfördes studien med induktiv ansats. Till resultatet användes 14 

artiklar som granskades, analyserades och presenterades med huvudkategorier och 

underkategorier. Artiklarna hämtades från tre databaser; Pubmed, Cinahl och 

psycINFO och genom manuell sökning. Resultat: Huvudfynd i litteraturöversikten 

utgjordes av fysiska förändringar i form av lägre sexuell tillfredställelse, lust, orgasm 

och upphetsning. Huvudfynd bestod även av ett påverkat känsloliv och påverkad 

relationen med partnern. Slutsats: Resultatet visar att kvinnor kan ha lägre sexuell 

funktion vid depression och ångest. Både fysiska och psykosociala faktorer påverkas 

hos kvinnorna där några av faktorerna är tillfredsställelse och lust. En viktig del i 

personcentrerad omvårdnad är ömsesidig respekt för varandras kunskap.  

 

Nyckelord: Depression, Ångest, Kvinnor, Mixad metod, Kvalitativ metod, Kvantitativ 

metod, Sexuell hälsa, Sexuell funktion  

 

 



 
 

Summary 

Title: How is women’s sexual health affected by depression and anxiety?   

Background: Sexual health consists of physical, emotional, mental and social well-

being. The nurse has the task of promoting sexual health. Depression and anxiety are 

factors that can affect women’s sexual health. Aim: The aim was to describe how sexual 

health affects in women with depression and anxiety syndrome. Method: Mixed 

literature review was used. Since the purpose was unconditional, the study was 

performed with an inductive approach. Where 14 articles were used that have been 

reviewed, analyzed and presented with main categories and subcategories. The articles 

were retrieved from three databases: Pubmed, Cinahl and psycINFO and by manual 

search. Results: The main findings in the literature review consisted of physical 

changes in form of lower sexual satisfaction, desire, orgasm and arousal. The main 

findings also consisted of an affected emotional life and an affected relationship with 

the partner. Conclusion: The results show that woman have lower sexual function in 

depression and anxiety. Both physical and psychosocial factors are affected in women, 

where some of the factors are satisfaction and desire. An important part in person-

centered care is mutual respect for each other´s knowledge.  

 

Keywords: Depression, anxiety, women, mixed method, qualitative method, 

quantitative method, sexual health, sexual function.
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Inledning 

Upplevelse av sexuell ohälsa i samband med psykisk ohälsa är känt (Evcili & Demirel, 

2018; Seitz et al., 2020; Quinn et al., 2011b; Quinn & Browne, 2009) där depression 

och ångest är vanliga faktorer som påverkar sexuella funktionen (Faubion & Rullo, 

2015). Det är visat att 22,8% av sexuellt aktiva kvinnor haft sexuella problem ur ett 

internationellt perspektiv där mer än en tredjedel har sökt hjälp inom sjukvården 

(Mitchell et al., 2016). År 2016 levde omkring 16% med psykisk sjukdom globalt där 

kvinnornas psykiska sjukdom främst berodde på depression följt av ångest (Rehm & 

Sheild, 2019). År 2017 levde 10,7% av världens befolkning med en psykisk sjukdom och 

det förekommer en stor underrapportering (Ritchie & Roser, 2018). 

 

Psykisk ohälsa anses vara en folksjukdom i Sverige (Folkhälsomyndigheten, 2019b). 

Folkhälsomyndigheten (2020a) rapporterar att 20 % av kvinnor i åldrarna 16–84 

uppgett en försämrad psykisk hälsa för år 2018 jämfört med år 2015 då 15 % av 

kvinnorna uppgett en försämrad psykisk hälsa. I Sverige riskerar mer än var tredje 

kvinna någon gång i livet drabbas av en depression och kvinnor drabbas två till tre 

gånger 0ftare av ångestsyndrom, som i Sverige uppskattningsvis är 25% av 

befolkningen (Socialstyrelsen, 2020b). Vidare visar en enkätundersökning i Sverige 

2017 att 21% av kvinnor med psykisk ohälsa upplevde saknad sexuell lust, 16% hade 

försämrad eller utebliven orgasm och 13% upplevde besvär med torr slida.  Endast 4% 

av kvinnorna hade sökt råd eller hjälp inom hälso- och sjukvården för sexualproblem 

och fått hjälp (Folkhälsomyndigheten, 2019a).  

 

Sjuksköterskans arbete med patienters sexuella hälsa är bristfällig (Quinn & Brown, 

2009; Quinn et al., 2011a; Quinn et al., 2011b). Sjuksköterskan har som uppdrag att 

främja hälsa vilket omfattar sexuell hälsa där kommunikation kring sexualitet och 

sexliv är viktigt för både allmänna- och sexuella hälsan. Hälso-och sjukvården behöver 

innefatta ämnet sexuell hälsa i daglig rutin för patienter med psykisk ohälsa för att 

skapa en bättre holistisk vård (Seitz et al., 2020).  
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Bakgrund 

Hälsa  

Hälsa är ett tillstånd hos människan av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte 

bara i frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning. Livsvillkor som innefattar 

sociala, ekonomiska, fysisk miljö och levnadsvanor är förutsättningar för en god hälsa 

och som styrs av individens egenskaper och beteenden (World Health Organization 

[WHO], 1948). Sjuksköterskan har tillsammans med samhället ett ansvar att se till 

varje patients mänskliga rättighet genom att främja hälsa, lindra lidande och förebygga 

sjukdom (International Council of Nurses [ICN], 2012). 

Målet för hälso- och sjukvården är att alla ska få en god vård och en god hälsa på lika 

villkor (SFS 2017:30) och för att minska ojämlikheter och förbättra hälsan skapades 

ett hälsopolitiskt ramverk i WHO´s europaregion som heter: Hälsa 2020 (WHO, 

2013a).  

 

Sexuell hälsa  

Sexuell hälsa och sexualitet  
Sexuell hälsa beskrivs som fysiskt, känslomässigt, psykiskt och socialt välbefinnande 

där personer skall ges tillgång till rådgivning och vård kring sexualitet, identitet och 

relationer (Starr et al., 2018; WHO, 2017; Quinn & Browne, 2009). 

Sexualitet är en grundläggande del genom hela livet och omfattar könsidentiteter och 

roller, kön, erotik, njutning, intimitet, sexuell orientering och reproduktion (Kingsberg 

et al., 2019; WHO, 2017). Sexualitet är betydelsefullt för hälsan 

(Folkhälsomyndigheten, 2019a; Starrs et al., 2018; WHO, 2017) och är kopplad till 

identitet, integritet, intimitet, självkänsla, välbefinnandet och förmåga till 

återhämtning (Folkhälsomyndigheten, 2019a). 

 

Sexuell hälsa genom livet 

Sexuella hälsan utvecklas genom hela livet. Som barn utvecklas nyfikenheten till 

kroppar, både till egna kroppen men även till andras kroppar. Barn får också mer 

kunskap om könsidentitet, könsskillnader och sexuella kroppsdelar. Barn i äldre åldrar 

vet om att det finns andra skäl till att ha samlag. Till exempel som ett uttryck för kärlek 

som oftare nämns av flickor och njutning som oftare nämns av pojkar. Det är vanligt 
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att äldre barn tänker, pratar och drömmer om sex (de Graaf & Rademakers, 2011).  

Första samlaget sker ofta innan 18 års ålder (Mercer et al., 2013; Wellings et al., 2006). 

Unga vuxna börjar ofta utforska sexualiteten med fler än en sexuell partner med fokus 

på fysiska aspekter (Helmer et al., 2015). Merparten av vuxna män och kvinnor är 

sexuellt aktiva (Mercer et al., 2013). Det är vanligt förekommande att sexuell aktivitet 

minskar i frekvens senare delen av livet (Mercer et al., 2013).   

 

Enligt en undersökning från Folkhälsomyndigheten (2019a) är majoriteten av Sveriges 

befolkning mellan 16 till 84 år är nöjda med sexlivet och tycker att sex är viktigt. 

Kvinnor mellan 30 – 64 år och män mellan 30 – 44 år uppges vara mest nöjda med 

sexlivet. Minst tillfreds med sexlivet var yngre mellan 16 – 29 år och äldre 

åldersgruppen mellan 65 – 84 år (Folkhälsomyndigheten, 2019a). 

 

Omkring 40 – 50 års ålder kommer mestadels av kvinnor in i övergångsåldern, 

klimakteriet. Klimakteriet är tiden i kvinnors liv när menstruationscykeln upphör på 

grund av minskad utsöndring av östrogen och progesteron (Deeks & McCabe, 2001; 

Nelson, 2008). Vanliga symptom under klimakteriet är torra slemhinnor och en 

slappare muskulatur i underlivet. Låga östrogennivåerna kan även leda till en ökad 

smärta vid samlag. Kvinnors sexuella lust kan påverkas på grund av psykologiska 

konsekvenser som klimakteriet medför (Deeks & McCabe, 2001). 

Hos män sjunker testosteronproduktionen gradvis ju äldre mannen blir, detta kan leda 

till att mannen hamnar i något som kallas för andropause omkring när 40 års ålder 

nås. Andropause är övergångsåldern för män där männen likt kvinnor kan uppleva 

problem med sexuell lust. Män upplever också svårigheter med att få och bibehålla 

erektion, att kvaliteten på orgasmen minskar, att utlösningen blir sämre och att 

mängden sädesvätska minskar (Peate, 2003).    

 

Sexuell dysfunktion 
Sexuell dysfunktion innefattar olika tillstånd som är kopplade till personers sexuella 

aktivitet och som kan vara orsakat av både psykologiska och somatiska faktorer såsom 

organiska störningar eller sjukdomar (Lewis et al., 2010; Socialstyrelsen, 2020a). 

Tillstånden Socialstyrelsen (2020a) beskriver inom sexuell dysfunktion är nedsatt 

libido (lust), minskad sexuell njutning, vaginal torrhet, orgasmstörningar, icke 
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organisk vaginism (spasmer i bäckenmuskulaturer), icke organisk dyspareuni (smärta 

vid samlag), överdriven sexualdrift och uteblivet genitalt gensvar.  

 

Kön har betydelse för problem och upplevelse i sexlivet. I Sverige är det mer vanligt 

bland kvinnor än hos män att ha minskad lust, saknat intresse, minskad njutning och 

upphetsning vid sex, ha smärta under eller efter sex och att det tar längre tid att få 

orgasm eller oförmåga till orgasm (Folkhälsomyndigheten, 2019a). Var tionde kvinna 

har haft problem med torr slida. Det är mer vanligt bland män än hos kvinnor att få 

orgasm tidigare än önskat, att sakna en sexpartner, att inte få ha sex på önskat vis och 

en önskan om att ha mer än en sexpartner (Folkhälsomyndigheten, 2019a). I Frankrike 

är det mer vanligt bland kvinnor att uppleva minskad lust, svårigheter att uppnå 

orgasm och känna smärta under samlag än hos män. En av elva kvinnor upplevde att 

torr slida var ett vanligt förekommande problem. Hos majoriteten av männen är 

problem med för tidig utlösning ett vanligt problem men även en minoritet av männen 

upplevde erektionsproblem (Moreau et al., 2016). 

 

Frågor kring sexuell historik bör ställas olika beroende på kön och kvinnor bör frågas 

kring subjektiv upphetsning, orgasm och smörjning av underlivet (Althof et al., 2013).  

Det finns faktorer som; kroniska sjukdomar, diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, sjukdomar 

i urinvägarna, depression och ångest som påverkar sexuella hälsan och anses vara 

riskfaktorer för att utveckla sexuell dysfunktion hos män och kvinnor (McCabe et al., 

2016).  

 

Psykisk hälsa och ohälsa   

Psykisk hälsa anses vara ett mått på det sociala, -känslomässiga -och psykiska 

välbefinnandet. Psykisk hälsa beskrivs som en dynamisk intern balans där 

livsförändringar och känslor ses som en naturlig del i utvecklingen (Galdersi et al., 

2015). Aspekter i vardagslivet, kognitiva-, empatiska-, och sociala kompetenser 

påverkar förmågan att hantera situationer. Det ska finnas en harmonisk relation 

emellan kropp och själ då upplevelsen av att vara i världen är beroende av interna 

miljön hos individen (Galdersi et al., 2015).  En god psykisk hälsa är en balans mellan 

känslor, tillfredställelse och grundläggande för att klara av livets svårigheter. Psykisk 
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hälsa är även en förutsättning för njutning, lust och lycka (Folkhälsomyndigheten, 

2020b).  

  

Psykisk ohälsa utgörs av flera olika tillstånd med psykisk, -beteende, -eller 

neurologiska förändringar som påverkar individers kognition, känslomässiga reglering 

och beteende (WHO, 2013b). Psykiska ohälsa är indelat i flera olika svårighetsgrader, 

från mildare och övergående till svårare tillstånd (Folkhälsomyndigheten, 2020b), där 

svår psykisk ohälsa utgörs av allvarlig funktionsnedsättning som begränsar och 

påverkar livet på ett eller flera plan (National Institute of Mental Health, 2020).  

 

Psykiska diagnoser består av olika typer av syndrom och för att få en psykisk diagnos 

skall individen uppvisa ett antal symptom under en viss tid som påverkar 

funktionsförmågan. Tillståndet som uppvisas ska även orsaka lidande och vara 

avvikande i individens liv (Folkhälsomyndigheten, 2020b). Vanligaste diagnoserna 

globalt sätt för 2016 var depression, ångest och substansbrukssyndrom (Rehm & 

Shield, 2019). Hos män var depression följt av substansbrukssyndrom och alkoholism 

vanligast medan kvinnor hade depression till följd av ångest som vanligaste 

diagnoserna (Rehm & Shield, 2019).  

 

Depression 

Depressiva sjukdomar utmärks av humörförändringar, som leder till beteendemässiga, 

kognitiva eller neurovegetativa (dissociation från samhället) beteenden och som har 

en signifikant påverkan på individens förmåga att fungera (WHO, 2020a). Depression 

är vanligaste psykiska sjukdomen globalt sett (Liu et al., 2020).  

Det finns mer än 264 miljoner människor i olika åldrar som lider av depression globalt 

sett, fler kvinnor än män insjuknar i depression (WHO, 2020a).  

Risken att insjukna i depression är ca 36% för kvinnor och förklaras vidare att 

diagnoser inom depressionsområdet ligger bakom ca 90 % av alla sjukskrivningar på 

grund av psykisk ohälsa i Sverige (Socialstyrelsen, 2020b).  

 

Depressiva sjukdomar delas in i två huvudgrupper; egentlig depression och 

dystymi/ihållande depression (Skärsäter, 2019). Egentlig depression kännetecknas av 

perioder med symptom som koncentrationssvårigheter, hopplöshet, känslor av 
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värdelöshet, återkommande tankar om död eller självmord, förändringar i sömn och 

aptit, minskad energi eller trötthet och minskat intresse för aktiviteter. Perioderna ska 

pågå i minst två veckor för att klassificeras som depression. Beroende på antal 

symptom och svårighetsgrad finns det tre olika kategorier för egentlig depression: 

mild, måttlig och svår depression (Skärsäter, 2019; WHO, 2020a).  

 

Dystymi kännetecknas av ständig nedstämdhet under minst två år. Symptom som 

markant minskat intresse för aktiviteter, minskad koncentration och uppmärksamhet, 

överdriven eller olämplig skuldkänsla, lågt självvärde, minskad eller ökad sömn och 

aptit och låg energi eller trötthet (WHO, 2020a). Dystymi kan istället kännetecknas av 

nedstämdhet med korta perioder av bättre sinnesstämning förekommer. Personer med 

dystymi har ofta besvär med ångest vilket är vanligt förekommande även vid egentlig 

depression. Kvinnor med egentlig depression kan uppvisa endast ångest som symptom 

(Skärsäter,2019). 

 

Ångest  

Ångest utmärks av överdriven rädsla, oro och nervositet med symptom som är 

tillräckligt allvarliga för att kunna leda till en väsentlig försämring av personliga-, 

sociala-, yrkesmässiga-, familje- eller sociala funktionsområden. Rädsla är en reaktion 

på ett hot i nuet, ångest är framtidsinriktat med hänvisning till upplevt förväntat hot 

(WHO, 2020b). Ångestsyndrom som grupp klassificeras som en av de vanligaste 

psykiska störningarna hos allmänheten och utgör tillsammans med depression en av 

de främsta orsakerna till död och funktionshinder (Craske & Stein, 2016; Maleki et al., 

2020; Roy-Byrne, 2015). Ungefär 25% av Sveriges befolkning drabbas av någon form 

av ångestsyndrom (Socialstyrelsen, 2020b).  

 

Fem ursprungliga ångeststörningar som nämns är: generaliserat ångestsyndrom, 

panikstörning, socialt ångestsyndrom, tvångssyndrom och posttraumatiskt 

stressyndrom. Specifika fobier är vanliga men sällan söks det klinisk vård för dessa 

(Roy-Byrne, 2015).  

  

Generaliserat ångestsyndrom utgörs av tydliga symptom som kvarstår i flera månader, 

med allmän rädsla eller överdriven oro som är fokuserad på vardagliga händelser, ofta 
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familj, arbete eller ekonomi. Panikstörning kännetecknas av upprepande 

panikattacker som inte definieras av särskilda stimuli eller situationer. Socialt 

ångestsyndrom kännetecknas av överdriven ångest eller rädsla som uppträder 

konsekvent i en eller flera sociala interaktioner (Sjöström & Skärsäter, 2019; WHO, 

2020b). Tvångssyndrom kännetecknas av ihängande tvång eller tvångstankar, ibland 

båda (Sjöström & Skärsäter, 2019; WHO, 2020b). Repetitiva tankar och impulser vid 

tvångssyndrom är oönskade, påträngande och ofta förknippade med ångest (WHO, 

2020b). Posttraumatiskt stressyndrom kan utvecklas efter en extremt hemsk eller 

hotfull händelse eller händelser. Detta kännetecknas av att personen återupplever 

händelsen genom flashbacks, mardrömmar eller minnen. Undvikande tankar och 

beteende är vanligt. Ihållande tankar om förhöjt hot är också förekommande (WHO, 

2020b).  

 

Kvinnor har av oförklarliga skäl en ökad risk att drabbas av ångest (Craske & Stein, 

2016. Ångestrelaterade diagnoser hos kvinnor kan vara svåra att upptäcka och därmed 

svåra att diagnostisera, detta kan leda till att kvinnor med dessa tillstånd behandlas 

sämre eller inte alls av vården. Vilket även kan leda till en sämre livskvalitet och kan 

även ha negativ effekt på familjerelationer för kvinnorna (Sydsjö et al., 2018).  

 

Personcentrerad omvårdnad  

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) ska vården bygga på respekt för 

patientens integritet och självbestämmande. I patientlagen (SFS 2014:821) står det att 

vården ska så långt som möjligt utformas tillsammans med patienten. Vård och 

behandlingsåtgärder ska även utgå från patientens individuella förutsättningar och 

önskemål. 

 

Personcentrerad vård innebär ett samarbete mellan patienter, närstående och de olika 

professionerna inom vård och omsorg (Moore et al., 2017). Patienten ska ses som en 

medmänniska med behov och förmågor och ett ömsesidigt förtroende mellan patient 

och vårdpersonal krävs. Sjuksköterskan står för professionell kunskap och därmed ett 

större ansvar och mer makt, detta ska balanseras mot patientens rätt till integritet och 

autonomi (Ekman et al., 2011). Partnerskapet är den mest centrala delen i 

personcentrerad vård, det innebär en ömsesidig respekt för varandras kunskap. 
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Sjuksköterskans kunskap om vård och behandling och patientens kunskap kring hur 

det är att leva med sjukdom (Gyllensten et al., 2020; Moore et al., 2017). Patientens 

berättelse om sitt tillstånd är också en förutsättning för personcentrerad vård, 

gemensamt med patienten ska vård och rehabilitering planeras och genomföras i form 

av en hälsoplan (Moore et al., 2017; Ekman et al., 2011). Dokumentationen är 

grundläggande i personcentrerad vård, hälsoplanen och patientens berättelse ska 

dokumenteras i patientens journal, dokumentationen ska ständigt ses över och följa 

patienten genom hela vårdkedjan (Moore et al., 2017; Ekman et al., 2011).    

 

Sjuksköterskan har ansvaret för att ge patienten informationen som krävs för att ge 

förutsättning till samtycke för vård och behandling. Sjuksköterskan ska också 

informera om att patienten har rätt att välja och avstå behandling (ICN,2012). 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2012:659) förklarar att det är personalen som ska se till att 

patienten informeras. Enligt patientlagen (SFS 2014:821) ska information som ges 

vara anpassad efter patientens mognad, ålder, erfarenhet, språklig bakgrund och andra 

individuella förutsättningar.  

  

Personcentrerad omvårdnad är en av komponenterna som förekommer oftast i 

litteraturen i samband med tillfriskning vid psykisk ohälsa (Ellison et al., 2018). 

Personcentrerad omvårdnad anses även vara en basprincip för arbetet kring sexuella 

problem där vårdpersonalen skall ha patienten i centrum (Althof et al., 2013). Det 

innebär att sjuksköterskan skall ha flexibilitet i arbetet och bedömningen. 

Sjuksköterskan behöver även ha förståelse kring känsligheten i situationen där 

personers integritet, förtroende och öppenhet skall uppmärksammas. Beroende på 

vilka områden som är påverkade inom sexualiteten bör arbetet läggas upp utefter 

personers egna förutsättningar (Althof et al., 2013).  

 

Problemformulering  

Forskning har visat att kvinnor har försämrad sexuell hälsa vid psykisk ohälsa.  Ångest 

och depression har visats vara vanligt förekommande i hela världen och har även en 

stark koppling till sexuella hälsan (McCabe et al., 2016).  
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Kvinnor har ofta undvikit eller varit obekväma med att diskutera sexuella hälsan med 

sjuksköterskor. Det har även framkommit att kvinnor inte har förstått att 

underliggande sjukdomar medverkat till försämrad sexuell hälsa (Kingsberg et al., 

2019). Det visas även att kvinnor inte får rätt support eftersom sjuksköterskor saknar 

kunskap, tid, erfarenhet och behandlingsmöjligheter (Kingsberg et al., 2019). 

Utifrån rådande kunskapsläge är det därför intressant att uppmärksamma hur 

kvinnors sexuella hälsa påverkas i samband med depression och ångest för att 

motverka lidande och främja en god vård med bättre förutsättningar för tillfriskning.  

 

Syfte 

Syftet var att beskriva hur sexuell hälsa påverkas hos kvinnor med depression och 

ångestsyndrom.  

 

 

Material och metod 

Design 

En litteraturöversikt med mixad metod användes för att få en överblick av forskningen 

och en sammanställning av kvinnors sexuella hälsa vid depression och ångestsyndrom. 

En mixad metod kännetecknas av en integrering av kvalitativa och kvantitativa 

metoder. Integreringen av metoderna kan ske när som helst i forskningsprocessen, 

under datainsamling, under dataanalysen eller under tolkningsfasen. Syftet med 

designen mixad metod är att få fram det optimala svaret på tolkningsfrågan (Borglin, 

2017). Litteraturöversikten utfördes med induktiv ansats. Induktiv ansats i en studie 

innebär att slutsatser och påståenden utvecklas genom att studera ett fenomen så 

förutsättningslöst som möjligt (Priebe & Landström, 2017). 

  

Då andelen kvalitativa artiklar som påträffades i databaserna eller via manuell sökning 

inte var tillräckligt användes kvantitativa, kvalitativa artiklar och mixade artiklar som 

svarade syftet och kompletterade varandra. Kvalitativa artiklar gav kvinnors 

upplevelse, känslor och tankar medan kvantitativa artiklarna gav prevalensens, 
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statistiska samband med tydliga förklaringar över ämnet och möjlighet till jämförelse. 

Kvantitativa artiklar bidrog även med evidensbaserade åtgärder som tydligt svarade på 

syftet genom att förklara hur kvinnornas sexuella hälsa påverkades vid depression och 

ångest. Kvantitativ forskning ger möjligheten att fastställa hur sambandet kan 

förklaras genom jämförelse och mätningar, såväl som översättning av vetenskaplig 

kunskap till praktisk användbar kunskap (Segersten, 2017). Möjligheten för 

litteraturöversikten var att bland annat ge svar på hur depression och ångest påverkar 

sexuella hälsan i olika perspektiv. Mixad metod kan användas om artiklarna 

kompletterade varandra eller när kvantitativa artiklar är svårtolkade och där 

kvalitativa artiklar leder till tydligare förklaring av ämnet (Borglin, 2017).  

    

Urval och datainsamling 

Databaserna med området omvårdnad valdes till litteraturöversikten. Databaser ska 

väljas utefter valt område (Östlundh, 2017). Flera databaser valdes för att få en ökad 

bredd i sökningarna med omvårdnad, beteendevetenskap och psykologi. Därför 

gjordes sökningar efter artiklar i databaserna Cinahl som innehåller material inom 

ämnena fysioterapi, omvårdnad och arbetsterapi. PsycINFO som innefattar ämnena 

beteendevetenskap och psykologi och Pubmed där material om hela det biomedicinska 

området finns. Manuella sökningar kan göras och kan vara till hjälp för att lokalisera 

specifikt material (Östlundh, 2017). Manuella sökningar utfördes utöver 

databassökningarna genom att undersöka relevant litteraturs referenser, det framkom 

fyra artiklar via manuell sökning (se i Bilaga 6, artikelmatris).  

 

Avgränsningskriterier bör innefatta avgränsning i tid för att få fram fakta som är nyare 

och skrivna på ett språk som alla förstår. För att öka trovärdighet och tillförlitlighet i 

litteraturöversikten bör peer-review artiklar användas till granskningen (Östlundh, 

2017). Därför valdes inklusionskriterier med engelskspråkiga artiklar, artiklar skrivna 

2010–2020 och peer-reviewed. Inklusionskriterier innefattade även vuxna kvinnor 

över 18 år, innehöll diagnoserna depression och/eller ångest, fulltext online, 

kvalitativa, kvantitativa eller mixade. Exklusionskriterier för studien var 

översiktsartiklar, pilotstudier och artiklar som innefattade samsjuklighet av andra 

sjukdomar, besvär eller ämnen annat än depression och ångest.  
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Helikopterperspektivet innebär att artiklarnas sammanfattningar i sökresultatet ska 

läsas för att få en övergripande inblick i ämnet (Friberg, 2017b). 

Helikopterperspektivet användes då detta gav en översikt över redan befintlig 

forskning. Sökningarna gjordes i två omgångar där första delen innefattade 

åldersspannet 2015–2020 och andra delen emellan 2010 – 2020. Sökord som 

används i första sökningarna var: patient*, sexual health, sexuality, sexual wellbeing, 

sexual dysfunction, anxiety, depression, experience, perception, attitude, view, 

feeling, affect, effect, impact, influence, qualitative, interview, focus group, 

narrative och mental health. 

 

I andra sökningen eftersöktes artiklar ifrån 2010-2020 med sökorden: Sexual health, 

sexuality, sexual wellbeing, sexual dysfunction, depression, depressive disorder, 

depressive symptoms, major depressive disorder, anxiety disorders, anxiety, 

generalized anxiety disorders, social anxiety, agrophobia, anxiety, patient*, affect, 

effect, impact och influence.  

 

Vid sökningarna användes ämnesord för att beskriva innehållet i artiklarna för att få 

ut relevanta artiklar i både kvantitativ och kvalitativ metod. Trunkering kan användas 

för att databaserna automatiskt skulle få med alla böjningsformer på sökorden för alla 

sökningar, trunkeringstecknet kan se olika ut (Karlsson, 2017; Östlundh, 2017). Bland 

sökorden valdes det att endast trunkera ett ord: patient*, utseendet på 

trunkeringstecknet blev *. Boolesk söklogik med sök-operatorer som AND, OR och 

NOT kan användas för att kunna kombinera sökord (Östlundh, 2017). Sökningarna 

gjordes med komponenterna AND och OR. Sökningarna på respektive databas 

sammanställdes i sökmatriser (Bilaga 3-5). Sökorden som användes, antal artiklar som 

hittats, lästa abstract, dubbletter som funnits, artiklar som kvalitetsgranskats och 

använts i resultatet presenterades i sökmatriserna.  

 

Artiklarna vars abstract visades intressanta kvalitetsgranskades enskilt beroende på 

om det var kvantitativ eller kvalitativ metod enligt Jönköpings Universitets ”Protokoll 

för basala kvalitetskriterier för studier med kvalitativ metod”, Bilaga 1 eller ”Protokoll 

för basala kvalitetskriterier för studier med kvantitativ metod”, Bilaga 2. Artiklar som 

hade en mixad metod gjordes en kvalitetsgranskning enligt båda protokollen. 

Kvalitetsgranskningen genomfördes punktvis där del 2 i protokollet endast 
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genomfördes om del 1 var godkänt med 100% JA. Del 2 värderades genom andel JA 

som uppnåddes under granskningen vilket sedan presenterades i artikelmatrisen. 

Artikelmatrisen beskriver varje enskild artikel kortfattat som genomgått 

kvalitetsgranskningen och som användes till resultatet.  

 

Dataanalys 

Artiklarna som valdes till resultatet blev 14st varav 6 kvalitativa, 7 kvantitativa och 1 

mixad artikel, analyserades genom en fem-stegs metod för kvalitativ analys. 

Analyseringsarbetet grundas i att få ut en ny helhet utifrån berörda artiklars 

resultatdelar (Friberg, 2017a). Analys av kvantitativ forskning kan innefatta tolkning 

och sammanställning av bevisen som finns i artiklarna (Segesten, 2017). Då inga 

specificerade analyseringsmöjligheter fanns tillgängliga för kvantitativa och mixade 

artiklar valdes samma analyssteg för alla artiklar. Fokus på kvantitativa artiklarnas 

resultat var liknande som kvalitativas. Kvantitativa artiklarnas stora skillnad var 

tabeller och figurer som markerades som nyckelfynd likväl beskrivningarna till dessa. 

Även statistiska samband emellan olika variabler markerades för att få en ökad insikt 

i samspelande faktorer.  

 

Första steget innebär att artiklarna skrivs ut i pappersformat och ska läsas igenom 

grundligt i helhet flera gånger för att förstå innehållet (Friberg, 2017a). Artiklarna som 

valdes ut under arbetets gång lästes igenom i pappersform flera gånger om gruppvis 

där artiklar med liknande resultat lästes vid samma tillfälle och diskuterades. Andra 

steget innebär att nyckelfynd i artiklarnas resultat markeras och sorteras under 

lämpliga kategorier utifrån beskrivningar som synliggörs (Friberg, 2017a).. I andra 

steget markerades nyckelfynden med färgpennor och identifierades utifrån resultaten 

i vardera artikeln. Liknande fynd återfanns i både kvantitativa och kvalitativa 

artiklarna vilket gav möjlighet till jämförelse och sammanförning av olika nyckelfynd.  

 

Det tredje steget handlar om att studiernas resultat sammanställs enskilt för att få 

översikt i analysarbetet (Friberg, 2017a). I det tredje steget sammanställdes varje 

enskild artikels nyckelfynd för få en översikt över materialen, vilket sedan fördes in i 

artikelmatriserna. Det fjärde steget innebär att skillnader och likheter synliggörs för 

möjlighet för att skapa nya huvudkategorier och underkategorier (Friberg, 2017a). 
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Under fjärde steget undersöktes studiernas likheter och skillnader både kvalitativa och 

kvantitativa artiklarna, som synliggjordes i relation till syftet vilket innebar att nya 

huvudkategorier och underkategorier utvecklades. Femte steget förklaras med att 

likheterna och skillnaderna ligger till grund för beskrivningarna i nya kategorier som 

presenterades tydligt och läsbart (Friberg, 2017a). I femte steget bearbetades 

huvudkategorier och underkategorierna med innehållet, lästes flera gånger och 

tydliggjordes genom citat ifrån kvalitativa artiklarna. Eftersom likheterna emellan 

kvantitativa och kvalitativa artiklarna var tydliga valdes presentationen i resultat att 

sammanföras där kvantitativa artiklarna gav ytterligare tolkning av kvinnans 

upplevelse. En diskussion fördes om resultatet visat att en helhet skapats och ifall 

tolkningsmöjligheter eller upprepningar fanns. Under hela arbetet fanns syftet till 

hands i minnet, för att inte fokus skulle hamna på något annat, likaså för att ha tänkta 

läsaren i åtanke, något som Friberg (2017a) menar var viktigt. 

 

Etiska överväganden 

Genomförande av litteraturöversikt ska innefatta en granskning av existerande 

kunskapsläge, kompetens kring analysmetod och utförande (Sandman & Kjellström, 

2018). Viss förförståelse av ämnet fanns och detta kunde ha påverkat resultatet, även 

lägre metodologisk kunskap utgjorde en risk för negativ påverkan under arbetets gång. 

Ett kritiskt förhållningssätt applicerades genom arbetets gång för att undvika 

personliga åsikter om ämnet samt att förhålla sig neutrala genom arbetets gång. 

Eftersom engelska inte är modersmålet fanns det risk för feltolkningar och en risk för 

felaktigt resultat.  

 

Artiklar ska göras på ett så korrekt sätt som möjligt för att inte materialet ska 

förvrängas eller ändras (Kjellström, 2017). Därför har vissa artiklar i arbetet 

diskuterats sinsemellan för att översättningen skulle bli så korrekt som möjligt.  

 

Vid litteraturöversikter behövs inget etiskt godkännande ifrån en forskningsetisk 

kommitté men etiska frågan ska finnas med. Det förväntas att forskningsgenomgången 

utförs grundligt och att författarna till studierna har ett tydligt etiskt övervägande och 

att etiska principer är följda (Kjellström, 2017).  
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Forskningsetiska principerna består av 4 huvudkrav: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  Enligt Vetenskapsrådet 

(u.å) handlar informationskravet om att forskarna ska informera deltagarna om 

projektet inklusive syftet och att medverkan är frivilligt. Samtyckeskravet innebär att 

uppgiftslämnare och deltagare i undersökningen ska lämna samtycke till forskarna, 

varje deltagare har rätt att avsluta medverkan utan att det ger negativa följder. 

Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifter inte ska vara tillgängligt för 

obehöriga, det ska varit omöjligt att identifiera varje enskild deltagare. 

Nyttjandekravet innebär att alla uppgifter om deltagarna i studien endast ska användas 

i forskningsändamål och endast lånas ut om andra forskare kan tillgodose deltagarnas 

sekretess. Uppgifter om deltagarna får inte utlånas eller användas för icke-

vetenskapliga syften eller för kommersiellt bruk. (Vetenskapsrådet, u.å)  

 

I litteraturöversikten valdes endast artiklar som klarade kvalitetsgranskningen och har 

haft ett etiska övervägande. Forskningsetiska principerna har försökts efterföljas 

genom att deltagarna i respektive artikel varit anonyma, haft ett informerat samtycke 

och har valt att delta i studierna av egen vilja.  

 

 

Resultat 

Till litteraturstudiens resultat framkom 2 huvudkategorier med tillhörande 

underkategorier (Figur 1). 

 

Figur 1. Resultatöversikt med beskrivande huvudkategorier och underkategorier till 

litteraturöversikten.  

Fysisk påverkan

• Påverkad tillfredställelse och lust
• Påverkad orgasm och upphetsning 

Psykosocial
påverkan

• Känslolivet påverkas 
• Relationen med partnern påverkas
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Fysisk påverkan 

 

Påverkad tillfredsställelse och lust 

Sexuell tillfredställelse påverkades negativt hos kvinnorna med depressiva symptom 

(Field et al., 2013; Leveque et al., 2020; LourençO et al., 2011; Roy et al., 2015; 

Yazdanpanahi et al., 2018). Sexuell tillfredställelse och sexualdrift påverkades negativt 

redan vid 18 års ålder vid depression (Roy et al., 2015). 

 

“I have very little libido. 99.9% of the time I am completely uninterested in sex, and 

have to force myself to remember that I have not always been this way. Instead of 

seeing sex as a pleasurable treat, it feels like so much effort. I would love to be able 

to have a sex drive again. I miss that part of myself.” (Jacobsen et al., 2020, 

Supplementary Table 2, S.17) 

 

Kvinnor som levde med mild till måttlig depression hade bättre sexuell funktion medan 

kvinnorna som levde med svår depression led av mer försämrad lust. Det visades även 

att sexuell tillfredställelse var bättre innan depressionsdiagnos oavsett svårighetsgrad 

(Jacobsen et al., 2020; LourençO et al., 2011).  Det visades att sexuell påverkan var 

högre vid svårare depression och ångest där 62,6% av kvinnorna upplevde minskad 

lust och 40% minskad sexuell tillfredsställelse (Yazdanpanahi et al., 2018). I jämförelse 

med visades det att sexuell dysfunktion främst utgjordes av minskad sexuell lust och 

fanns hos nästan 30% av kvinnorna vid obehandlad depression och ångest (Preeti et 

al., 2018).   

 

Många utav kvinnorna uppgav en önskan om att uppleva sexuell tillfredställelse igen, 

för att kunna öka glädjen berättade kvinnorna att genom användning av sexleksaker, 

onani, pornografi, försök med örttillskott och olika sexpositioner så kunde de uppleva 

sexuell tillfredställelse igen (O’Mullan et al., 2014). Kvinnorna med behandling av 

antidepressiva läkemedel valde även själva att antingen ta en drug holiday, minska 

dosering eller avbryta medicineringen för att återfå sexuella tillfredställelsen 

(O’Mullan et al., 2014). Det visades i en studie att 12% av de tillfrågade som tog 

antidepressiva valde att ta en drug holiday för att öka sexuell funktion (Jacobsen et al., 
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2020). Det visades också även att 10% av de tillfrågade valde att ta en lägre dos, 6% 

valde att dela upp dosen och ta medicinen vid flera tillfällen, 8% tog läkemedlen efter 

sexuell aktivitet för att minska på sexuella biverkningar. 11% tog ytterligare ett 

läkemedel för att öka sexuella funktionen. 48% av de tillfrågade valde att fortsätta ta 

antidepressiva tills de sexuella biverkningarna minskade. 7 – 36% av de tillfrågade som 

pratade med läkare om de sexuella biverkningarna fick byta till en annan typ av 

antidepressiva för att kunna minska på biverkningarna och på så vis öka sexuell 

funktion (Jacobsen et al., 2020). 

 

Vissa utav kvinnorna valde att ta ett avbrott i medicineringen förklarade att det inte 

var värt det på grund av biverkningarna som liknade avgiftningssymptom som uppkom 

i samband med att de avslutade sin behandling (Leveque et al., 2020). Kvinnorna var 

även oroliga över att få ett återfall i depressionen (O’Mullan et al., 2014).  

 

Påverkad orgasm och upphetsning 

I en studie hade 32,6% av kvinnorna minskad orgasm i samband med depression och 

ångest (Yazdanpanahi et al.. 2018) i jämförelse med en annan studie som visade att 

53,3% av kvinnorna hade minskad orgasm i samband med antidepressiva (Roy et al., 

2015). Kvinnorna som upplevde en försämrad förmåga till orgasm eller oförmåga till 

orgasm kunde även ha känslan av att det tog längre tid att nå orgasm (Jacobsen et al., 

2020; Leveque et al., 2020).  

 

“Because in order to recover I need to take the medication, but sometimes it has 

caused me to lose interest in sex or it has caused me to take much longer to reach 

orgasm and sometimes caused me to be unable to achieve orgasm at all. This, I feel, 

worsens my depression at times.” (Jacobsen et al., 2020, Supplementary Table 2, 

S.17) 

 

Vid påbörjad behandling av antidepressiva kunde nyuppkommen sexuell dysfunktion 

synas redan efter 2–4 veckor efter första medicineringen där kvinnornas orgasm var 

bland de främsta orsakerna till försämring (Gelensberg et al., (2013); Preeti et al., 

(2018). Kvinnorna kunde även få en minskad vaginal känsel och en brist på önskan att 

umgås med partnern sexuellt eller genom onani (Leveque et al., 2020).  
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Det visades att kvinnorna hade försämrad upphetsningsförmåga vilket påverkade 

upplevelsen av sexuell aktivitet. Kvinnornas upphetsning kunde förbättras av aktiv 

träning genom att sympatikus aktiveras (Lorenz & Meston, 2012). Ju högre 

sympatikuspåslag desto bättre blev blodtillförseln till det kvinnliga könsorganet. 

Artikeln visade även att kvinnorna med vaginal torrhet under träning hade sämre 

upphetsningsförmåga (Lorenz & Meston, 2012). 

 

Psykosocial påverkan 

  

Känslolivet påverkas  

Sexuell ohälsa i samband med depression och ångest medverkade till att kvinnornas 

emotionella liv påverkades negativt (Leveque et al., 2020; O’Mullan et al., 2014). 

Kvinnorna upplevde att det var obekvämt att prata om sexuell hälsa, ofta sågs ämnet 

som tabubelagt hos både kvinnorna och vårdpersonal. Då upplevde kvinnorna att 

ämnet inte togs upp för att det ansågs vara oviktigt och inte prioriterat av vårdpersonal 

(O’Mullan et al., 2015b; Raisi et al., 2017; Thames et al., 2018). Kvinnorna upplevde att 

problemen bortsågs i sjukvården då kvinnornas problem inte var lika synliga som mäns 

(Leveque et al. 2020; O’Mullan et al. 2015b). Kvinnorna kunde även få svårt att prata 

öppet om psykisk hälsa och sexuella problem då kulturella normer kunde styra (Raisi 

et al., 2017; Thames et al., 2018). Kvinnor som kände obekvämhet att kommunicera 

med andra påverkade förmågan att söka hjälp, vilket resulterade i att internet blev 

källan till information (O’Mullan et al., 2014; O’Mullan et al., 2015b).  

 

Rädsla för att bli diskriminerad offentligt och prata om sexuella problem med andra 

förekom (O’Mullan et al., 2014). För att hantera problemen och för att skydda sig själva 

från potentiellt negativa konsekvenser var det många utav kvinnorna som valde att lida 

i tystnad för att skydda sig själva från samhällets negativa bild av psykisk sjukdom. För 

att kvinnorna skulle kunna hantera sexuella problem spelade en stor del in i att 

problemen blev bekräftade. När kvinnorna inte blev bekräftade av vårdpersonal 

inverkade det på hur kvinnorna hanterade svårigheter (O’Mullan et al., 2014). 

Kvinnornas tillit till vårdpersonal kunde förbättras genom att öka vårdpersonalens 

förståelse kring hur känslor och psykisk ohälsa inverkade på sexuella hälsan (Raisi et 

al., 2017).  
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En känsla som kunde förekomma var ilska då prioritering hamnar på sexuella 

biverkningarna istället för psykiska hälsan. Ilskan kunde också uppkomma på grund 

av dålig information om sexuella biverkningar (O’Mullan et al., 2015b). Kvinnorna 

ansåg att vårdpersonal undanhöll information om sexuella biverkningar för att 

psykiska hälsan inte skulle försämras (O’Mullan et al., 2014). Upp emot 80% av 

kvinnorna inte blivit informerade om potentiella biverkningar vid ny ordination av 

ångestdämpande läkemedel eller antidepressiva (Leveque et al., 2020). När inte 

informationen gavs kunde detta leda till att kvinnorna upplevde oro över att inte veta 

vilken orsak som låg till grund för sexuella ohälsan (Leveque et al., 2020). Kvinnorna 

som fick information från vårdpersonal blev mer förberedda för eventuella sexuella 

biverkningar som kunde uppkomma (O’Mullan et al., 2015b). När kvinnorna hade fått 

insikt över att sexualiteten förändrats kunde det även leda till att kvinnorna inte längre 

kände igen sig själv (Leveque et al., 2020). 

 

“I feel like my body is betraying me, because it’s not letting me feel pleasure ... There 

was a little bit where I was blaming myself, where I was like “I don’t know what’s 

wrong with me, my body just doesn’t work.” (O’Mullan et al., 2014, s. 423) 

 

 

Känsla av hopplöshet kunde förekomma när kvinnan inte nådde upp till egna 

förväntningar för att skydda sig själva från potentiellt negativa konsekvenser 

(O’Mullan et al., 2014). Andra kände hoppfullhet av att sexuell dysfunktion inte skulle 

vara för alltid utan upphöra när behandling avslutades (Leveque et al., 2020).  

 

För att öka upplevelsen av kontroll valde kvinnorna att fokusera på uppmuntrande 

tankar kring situationen och måendet. Det kunde handla om att acceptera situationen, 

där medicinering emot depression och ångest är livräddande och sexuell biverkan ett 

nödvändigt ont (O’mullen et al., 2015a). Ett annat sätt att acceptera situationen var att 

förändra förväntningarna för vad sex betyder och handlar om. Att kvinnorna bortsåg 

från samhällets och kulturella normer för vad ett normalt sexliv innefattar (O’mullen 

et al., 2014; O’mullen et al., 2015a).  
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Kvinnorna efterfrågade ett socialt stöd för kvinnor med liknande erfarenheter för att 

motverka social isolering och öppnade upp för en kommunikation om sexuell ohälsa 

(Leveque et al., 2020; O’Mullan, 2015b; Thames et al., 2018). Minskad social isolering 

visades leda till att kvinnorna fått en känsla av lättnad över kunskapen att inte vara 

ensamma i situationen (Leveque et al., 2020).  

 

 

Relation med partnern påverkas 

Det är beskrivit att alla kvinnorna i en studie upplevde känslan av svek eftersom 

partnerns sexuella behov inte tillgodosågs (Leveque et al., 2020). Detta ledde till 

minskad intimitet och ett försämrat förhållande. Kvinnorna kunde känna skyldighet 

till att tillgodose partnerns behov och där med motvilligt utsättas för sexupplevelser. 

Att undanhålla svårigheter var en strategi för att undvika att förlora relationen och 

skydda partnern (O’Mullan et al., 2014). En del kvinnor upplevde att det var deras fel 

att inte vara sexuellt aktiva med partnern, detta ledde till ökad ångest och oro hos 

kvinnorna (Leveque et al., 2020). 

 

Det har visats att nästan 50% av kvinnorna i studien inte hade haft någon sexuell 

aktivitet i form av vaginal-, anal- eller oralsex eller fysisk kontakt de senaste 4 veckorna 

på grund av depressiva symptom (Field et al., 2013). Sexuella biverkningar kunde 

medverka till att kvinnan blev undvikande och passiv gentemot partnern, något som 

även innebar undvikande av problemet kortsiktigt (O’Mullan et al., 2014). För att 

skydda förhållandet med partner så var det många utav kvinnorna som fejkade orgasm 

(Leveque et al., 2020). Kvinnorna kunde ha svårt att kommunicera med partnern om 

sex (Thames et al, 2018). Många av kvinnorna valde att inte kommunicera med 

partnern av rädsla över att partnerns reaktion ledde till oönskade konsekvenser 

(O’Mullan et al., 2014).  

 

“I’d go to bed half an hour before him so I’d be asleep when he came in, or half an 

hour after so that he’d be asleep. Just so I could avoid sex in any way” (O’Mullan et 

al., 2014, s. 1394) 
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Då kvinnorna upplevde en ärlig och öppen kommunikation med partnern blev en 

nyckelfaktor för att kunna förändra förväntningar om sex och att kunna acceptera 

situationen bättre långsiktigt (O’Mullan et al., 2015a; O’Mullan et al., 2014).  

 

Det var många av kvinnorna som såg fördelar i förhållandet med partnern, särskilt då 

det handlade om intimitet och samvaro.  Kvinnorna tyckte då att sexuella problem blev 

mindre viktiga och att det blev lättare att hantera situationen vilket gjorde att 

emotionell tillfredsställsele uppnåddes (O’Mullan et al., 2015a). 

 

“I’m lucky, I guess, I actually get a lot out of just cuddling and kissing and being 

affectionate and the big thing that we always hear about is you know when the man 

puts the garbage out, you know I love all that stuff. You know he’s been home the 

last week and he’s been making breakfast every morning and I find that really just 

wonderful. And to me that’s more than sex.” (O’Mullan et al., 2015a, s.330) 

 

 

Diskussion 

Metoddiskussion  

En litteraturöversikt med induktiv mixad metod genomfördes för att kunna svara på 

syftet. En induktiv ansats gav möjligheten att dra slutsatser utifrån empirin (Priebe & 

Landström, 2017). En mixad metod valdes för att både få med kvinnors subjektiva 

upplevelser genom kvalitativa artiklar och i vilken utsträckning kvinnor drabbas av 

sexuell ohälsa genom kvantitativa artiklar. Mixad metod kan användas när man inte 

kan besvara syftet med endast kvalitativ metod (Borglin, 2017). För att få med helheten 

om hur sexuell hälsa påverkades hos kvinnan så ansågs inte kvantitativ metod med 

deduktiv ansats vara lämplig då kvinnors upplevelse efterfrågades.  
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Trovärdighet  

Till litteraturöversikten valdes Peer-reviewed granskade artiklar som ansågs som en 

styrka för att Östlund (2017) och Henricson (2017) menar att trovärdigheten ökade 

med granskningen. En styrka var att flera databaser; Cinahl, Pubmed och PsycINFO 

användes eftersom området var omvårdnad och då flera sökdatabaser enligt Henricson 

(2017) ökade möjligheterna att hitta artiklar som hade betydelse för syftet och även för 

att öka trovärdigheten.  

Samma sökord användes i databaserna, även andra sökordskombinationer testades i 

databaserna och en styrka var att det återkom ett antal artiklar som dubbletter, något 

som ökade trovärdigheten enligt Henricson (2017). Relevanta sökord var svårt att 

översätta från svenska till engelska då flera betydelser fanns för samma ord vilket 

kunde ses som en svaghet, därför valdes booleska söklogik till ord med flera betydelser 

vilket kunde anses som en styrka. Ämnesordsökningar på depression och ångest 

resulterade i färre sökträffar, därför valdes istället diagnoser som nämnts i bakgrunden 

att skrivas ut vilket ansågs som en styrka eftersom fler sökresultat framkom vid flera 

depressions- och ångestdiagnoser. Flera sökningar gjordes eftersom 

artikelsökningarna inte resulterade i tillräcklig mängd vilket kunde ses som en svaghet 

och minska trovärdigheten. Tidsspannet fick ökas från 2015–2020 till 2010–2020 då 

tillräckligt med material inte fanns vilket kunde påverkat trovärdigheten och ses som 

en svaghet.   

Kvalitetsgranskningen utfördes tillsammans vilket ansågs som en styrka. Att 

kvalitetsgranska artiklar tillsammans ökade tillförlitligheten enligt Henricson (2017). 

En styrka var att artiklarna som har inkluderats i resultatet uppfyllde kvalitetskravet 

utifrån kvalitetsgranskningsprotokollen. En styrka var att artiklarna hade ett etiskt 

övervägande genom att synligt ha övervägt etiska principer vilket styrkte trovärdighet 

och kvaliteten. Under arbetets gång har forskningsetiska aspekterna funnits med och 

försökts att efterföljas, vilket ansågs som en styrka. Mer tid och kunskap hade påverkat 

etiska aspekterna ännu mer till det positiva. För att öka trovärdigheten har 

medstudenter och handledare kritiskt granskat arbetet under tidens gång vilket kunde 

ses som en styrka och enligt (Henricson, 2017) ökar trovärdigheten. 
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Mixad metod kunde ses som en svaghet eftersom kvalitativ metod hade kunnat 

användas men vid artikelsökningarna hittades inte tillräckligt med material för att 

färdigställa litteraturöversikten. 

Artiklarna utgjordes av 6 kvalitativa, 7 kvantitativa artiklar och 1 mixad artikel som 

ansågs svara på syftet, det förekom artiklar som innefattade både män och kvinnor där 

det blev svårt att särskilja ifrån män och kvinnor. Antalet artiklar som var svåra att 

särskilja var 3 kvantitativa och kvantitativa delen i mixade artikeln. Artiklarna valdes 

att ingå trots detta vilket påverkar trovärdigheten negativt. Utav 14 artiklar innehöll 7 

endast kvinnliga deltagare vilket kan ses som en svaghet. I artiklarna som innehöll 

både män och kvinnor där det kunde särskiljas valdes endast kvinnornas synvinkel att 

användas. En svaghet var att en artikel innefattade kvinnor från 16års ålder i ett 

åldersspann 16-24år men eftersom artikeln hade tydliga avgränsningar i 

åldersgrupperna valdes artikeln att ingå i resultatet då syftet var tydligt besvarat 

utifrån resterande 25+ kvinnorna.  

Kvalitativa artiklar användes för att skapa ett helhetsperspektiv över kunskapsläget 

och för att få en bredare artikelsökning, detta för att fastlägga ett mer tillförlitligt och 

bättre resultat (Friberg, 2017a). Kvalitativa artiklarna var liknande i metodutförande 

vilket ansågs som styrka. Tanken med mixad metod var att öka förståelsen och därmed 

minska risker för återupprepningar, vilket är en risk med induktiva studier (Priebe & 

Landström, 2017). En svaghet i kvalitativa artiklarna var att en artikel innefattade svår 

psykisk ohälsa istället för depression och ångest, vilket diskuteraderades och artikeln 

valdes att ingå eftersom svår psykisk ohälsa även innefattar svår depression.   

 

Pålitlighet  

En styrka var att tidigare erfarenheter och förförståelse inom ämnet har diskuterats 

under arbetets gång för att undvika att resultatet skulle påverkade vilket ansågs som 

en styrka. Genom reflektion över förförståelsen ökade pålitligheten enligt Henricson 

(2017). Mårtensson & Fridlund (2017) beskrev att pålitligheten påverkades av tidigare 

erfarenheters inverkan på datainsamling och dataanalys. Förförståelsen genom 

teoretisk eller praktisk kunskap om ämnet sexuell hälsa ansågs låg inför arbetet, vilket 

kunde ha påverkat förmågan att tolka och förstå vilket kunde ses som en svaghet som 
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även kan ha påverkat pålitligheten. Att ha förförståelse ansågs vara viktigt för att kunna 

tolka och förstå helheten i personliga berättelsen (Skott, 2017). 

Syftet var inte helt färdigställt förens halvvägs och fick skrivas om flera gånger under 

arbetes gång vilket kunde påverkat pålitligheten och sågs som en svaghet. 

Sökträffarna blev många, där tidsbrist i kombination med sämre kunskap om 

databaserna medförde att sökningarna gicks igenom hastigt vilket kunde ses som en 

svaghet och påverka pålitligheten. Eftersom engelska inte var modersmålet kunde 

detta även medfört till att översättningen påverkats vilket sågs som en svaghet.  

 

Bekräftelsebarhet  

Dataanalysen genomfördes både individuellt genom läsning och tillsammans genom 

att diskutera, jämföra och sammanföra artiklarna till huvudkategorier och 

underkategorier. Samma dataanalys har använts för både kvalitativa och kvantitativa 

artiklarna vilket sågs som en styrka eftersom helheten efterfrågades men det saknades 

kunskap om det fanns annan metod att efterfölja för kvantitativa artiklar. Det kunde 

innebära att bekräftelsebarheten minskat eftersom kvantitativa urval och analys inte 

styrks med evidens.  

Genom arbetets gång har metodologiska förfarandet diskuterats och uppdaterats vilket 

ökar bekräftelsebarheten eftersom Mårtensson och Fridlund (2017) menar att det är 

viktigt att ett ställningstagande bekräftas under hela arbetet. Utomstående i form av 

en handledningsgrupp bestående av studenter och handledare har granskat arbetet 

vilket kunde medverka till att bekräftelsebarheten ökade.   

 

Överförbarhet 

En svaghet i resultatet var att artiklarna skildes åt beroende på om depression, ångest 

eller båda har studerats såväl som om antidepressiva läkemedel använts. Detta kunde 

påverkat överförbarheten och trovärdigheten.  

Större antal deltagare i kvantitativa artiklarna gentemot kvalitativa deltagarantal 

kunde ha medfört att överförbarheten ökat och det sågs därmed som en styrka. 
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Däremot kunde inte män urskiljas från fyra av artiklarna vilket kan påverka 

överförbarheten negativt och därmed ansågs det som en svaghet. Åldersskillnaderna i 

artiklarna kan medföra att överförbarheten ökat genom att resultatet visat att flera 

åldersgrupperingar har påverkan på sexuella hälsan. Däremot kunde överförbarheten 

påverkats negativt eftersom några artiklar endast undersökt äldre kvinnors sexuella 

funktion. Överförbarheten till andra psykiska sjukdomar kunde vara möjligt eftersom 

depression och ångest var vanligt förekommande.    

En styrka med resultatet var att totalt innefattade artiklar från 7 olika länder och 4 

olika kontinenter, vilket innebar att det kunde överförts till andra grupper och enligt 

(Mårtensson & Fridlund, 2017) öka överförbarheten. Det har förts en diskussion om 

geografiska skillnader och om resultatet var överförbart till kvinnor över lag oavsett 

var i världen. Diskussionen resulterade i att geografiska skillnader inte var ett hinder 

för överförbarheten men att kultur, religion och normer kunde göra att 

överförbarheten minskade då sexuell hälsa kanske inte var ett accepterat ämne. Detta 

kunde då anses som både en styrka och svaghet.  

 

Resultatdiskussion  

I litteraturöversiktens 14 artiklar framkom det att kvinnan påverkades både fysiskt och 

psykosocialt. Under fysisk påverkan tillkom underkategorierna ”Påverkad 

tillfredställelse och lust” och ”Påverkad orgasm och upphetsning”. I psykosocial 

påverkan tillkom underkategorierna ”Känslolivet påverkas” och ”Relationen med 

partnern påverkas”.   

 

Fysisk påverkan  

Ett av nyckelfynden som beskrevs i flertalet av artiklarna i litteraturöversikten var att 

kvinnor med depression och ångest ofta drabbades av försämrad lust och sexuell 

tillfredsställelse. Desto svårare ångest och depression kvinnorna hade desto värre blev 

sexuella tillfredställelsen och lusten. Ytterligare ett nyckelfynd som togs upp i många 

artiklar var kvinnornas förmåga eller oförmåga att uppnå orgasm vid depression och 

ångest. Förmågan till orgasm försämrades ytterligare på grund av antidepressiva 

läkemedel. Detta ledde till ett ointresse eller avsaknad av sexuell njutning. Kvinnornas 

förmåga till njutning kunde även kopplas till relationen med partnern såväl som 
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känslor som uppkommer när njutningen inte fungerade. I likhet finns det en koppling 

emellan kvinnans sexuella tillfredställelse, lust och förmågan till orgasm med 

livskvalitet. Som sjuksköterska är det viktigt att ha i åtanke att det finns en koppling 

mellan livskvalitet och sexuell funktion (Nazarpour et al., 2018).  

 

För att motverka sexuell påverkan framkom det i litteraturstudien att det fanns olika 

åtgärder som kvinnorna själva användes av för att kunna få en möjlighet att återfå 

sexuell lust eller tillfredsställelse. När kvinnorna valde att självständigt ändra i 

medicineringen på olika sätt påverkades följsamheten till medicineringen. I likhet 

påvisar att sjuksköterskor är rädda att patienter ska sluta med antipsykotiska 

läkemedel på grund av information om sexuella biverkningar (Quinn et al., 2011a). 

Kvinnor som valde att påverka eller avsluta medicineringen valde därmed att prioritera 

sexuella hälsan före psykiska hälsan. Detta innebar att det fanns en stark vilja hos 

kvinnorna av att återfå sexuell hälsa, samtidigt som det då innebar en risk att försämras 

i psykiska hälsan.  

 

En kvinnas sexuella tillfredställelse, lust och orgasm ska ses som en subjektiv 

upplevelse där kvinnan har personliga behov och resurser. Som sjuksköterska är det 

viktigt att se till hela individen och inte bara sjukdomen som individen har drabbats 

av. Som sjuksköterska kan det därför finnas intresse av att veta hur kvinnorna 

upplevde sexuell hälsa som tillfredställande innan funktionen påverkades. För att 

skapa en vårdrelation krävs det att sjuksköterskan ställer frågor som handlar om i vilka 

lägen tillfredställelsen eller andra fysiska aspekter påverkas. Något som Althof et al. 

(2013) menade att sjukvårdspersonal bör ha i åtanke genom att ta in sexuell historik 

och ställa frågor om förändrad tillfredställelse, lust, sexuellt intresse, upphetsning och 

förmåga till orgasm. Som sjuksköterska är en viktig del i att undersöka andra aspekter 

i kvinnornas liv som påverkar eller påverkas av minskad fysisk sexuell funktion. Althof 

et al. (2013) & Ekman et al. (2011) menar att det är viktigt att ta hänsyn till erfarenhet, 

känslor, önskemål och preferenser för att initiera partnerskapet i personcentrad vård.  

När sjuksköterskan väljer att ta hänsyn till flera aspekter i kvinnornas liv kan det 

resultera i känslan av att bli sedd och förstådd, därmed också öka förtroendet.  
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Psykosocial påverkan  

Ett av nyckelfynden i litteraturstudien var att kvinnor ansåg att sexuell ohälsa var 

obekvämt att prata om och ofta tabubelagt och känslofyllt. Evcili & Demirel (2018) 

belyser detta i studien, där merparten av sjuksköterskorna ansåg ämnet sexualitet som 

tabubelagt och förhindrande för samtal med patienter. Detta tolkade som att det var 

ett känsligt ämne att prata om då det är personligt genom intimitet, värderingar och 

kopplat till individens integritet. Vidare är det även av stor vikt att sjuksköterskor har 

ett öppet sinne och inte kritiserar eller dömer kvinnorna. 

 

Det framkom tydligt i litteraturstudien att kvinnor inte tyckte att vårdpersonalen 

prioriterade sexuella hälsan och fick ämnet att framstå som oviktigt. Prioriteringar 

ansåg vara kopplat till tidsbrist där vårdpersonal med avsikt valde att bortse ifrån 

sexuella hälsan eller inte hade det i åtanke. Resultatet visar i likhet med Evcili & 

Demirel (2018) att sjuksköterskorna inte samtalade om sexualitet på grund av tidsbrist 

och valde att inte prioritera sexuell hälsa hos patienten. Resultatet styrks även av 

Klaeson et al. (2016) som visade att sjuksköterskor anser att tidsbrist och 

kunskapsläget om sexuell hälsa var för låg vilket innebar att sjuksköterskorna tyckte 

det var svårt att prata om detta. Kunskapsbrist hos sjuksköterskor skulle kunna leda 

till att kvinnornas tillit till sjuksköterskan kan minska och det skulle också kunna leda 

till ett eventuellt lidande för kvinnorna. Enligt Ekman et al. (2011) handlar 

partnerskapet i personcentrerad omvårdnad om att skapa en dialog sinsemellan där 

man delar erfarenheter och lär av varandra. När sjuksköterskan har kunskapen ökar 

möjligheten för att planera vården.  

 

Ett annat nyckelfynd som framkom var att kvinnorna upplevde svårigheter att prata 

om sexuella problem och psykisk ohälsa på grund av kulturella normer. Kvinnorna 

upplevde också en rädsla över att bli diskriminerade av allmänheten. Detta tolkades 

som att kvinnorna hade en annan syn på vad sexuell hälsa och psykisk ohälsa innebar. 

Vilket ledde till att kvinnorna hade svårigheter att prata om ämnena på grund av egna 

kulturella normer och religiös bakgrund. Det visades i Svensson et al. (2017) att 

nyanlända kvinnors tidigare erfarenheter att prata om sexuella problem varit 

förhindrat då det funnits en tystnadskultur om ämnena. Som sjuksköterska är det av 

vikt att ha kulturella normerna i åtanke och bli kultur kompetent. Med erfarenhet, eget 
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ansvar och utbildning om kulturer kan medvetenheten om kulturella normer öka hos 

sjuksköterskan.     

 

Ytterligare ett nyckelfynd var att kvinnorna tyckte att relationen med partnern 

påverkades både negativt och positivt. Kvinnorna kunde bland annat uppleva en 

skyldighet till att tillfredsställa sin partner men även känna att närheten och 

känslomässiga intimiteten till partnern behövdes för att tillfriskna. Slutligen framkom 

det att kvinnorna kunde uppleva svårigheter att öppna upp och kommunicera med 

partnern om sex, samtidigt som kvinnorna menade att en öppen och ärlig 

kommunikation förbättrade möjligheterna till att kunna acceptera situationen. Detta 

handlar om att intimiteten och kommunikationen är viktig för kvinnorna i form av 

närhet såväl som att inte förlora relationen till följd av sexuell ohälsa. Sexuell ohälsa 

sågs även som ett hinder i relationen. Boucher et al. (2016) visar att intimitet och 

kvalitet i relationen är en viktig del för att tillfriskna från svår psykisk ohälsa. Enligt 

Althof et al. (2013) är det viktigt att ställa frågor om hur kvalitén i relationen är när 

man undersöker patienters sexuella status då det kan ge relevant information 

angående sexuella hälsan. I personcentrerad omvårdnad är det viktigt att ta reda på 

hur kvinnor påverkas i vardagen med ett fokus på vilka resurser och behov kvinnan har 

där dokumentationen utgör grunden för kontinuitet inom vården (Ekman et al., 2011).  

 

Slutsatser 

 

Resultatet visar att en stor andel av kvinnorna har en lägre sexuell funktion i samband 

med depression och ångest med eller utan läkemedelsbehandling. Resultatet visar att 

sexuell hälsa påverkas både fysiskt och psykosocialt genom kvinnans liv där några av 

de mest framträdande faktorerna är minskad tillfredställelse och lust, ett 

underprioriterat ämne och svårigheter i relationen. Det framkom att ämnet inte togs 

upp vilket kunde bero på sjuksköterskors kunskapsbrist. När sjuksköterskors och 

kvinnornas kunskap brister och information uteblir finns inte ömsesidig respekt för 

varandras kunskap som är en viktig del i personcentrerad omvårdnad. Med ett 

partnerskap som grundas i relation och delaktighet kan detta resultera i ökad 

information, kunskap och öppenhet för kvinnorna. Som sjuksköterska är det även 
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viktigt i personcentrerad omvårdnad att beakta kvinnors behov, värderingar och 

kulturella bakgrund för att främja sexuell hälsa. För att bibehålla ett holistiskt synsätt 

är det viktigt att sjuksköterskor inkluderar sexuell hälsa i arbetet. Resultatet innehåller 

många kvinnor med olika nationaliteter och kan bidra till ökad kunskap om sexuell 

hälsa vid depression och ångest för sjuksköterskor.  

Kliniska implikationer  

Resultatet kan bidra till en ökad förståelse och kunskap för hur kvinnor upplever 

sexuell hälsa vid depression och ångest. Resultatet kan förtydliga vikten av 

arbetsrutiner och riktlinjer för att ställa frågor om sexuell hälsa hos kvinnorna och öka 

medvetenheten för bland annat hur läkemedel påverkar sexuella hälsan. Kunskapen 

kan användas till exempel inom primärvården, slutenvården och äldreomsorgen då det 

är förekommande i alla åldrar och i många vårdsammanhang. Ämnet sexuell hälsa är 

viktigt att inkludera i omvårdnadsarbetet för allmänsjuksköterskan för att ge möjlighet 

till förbättrad hälsa och minskat lidande för kvinnor med depression och ångest. 

Resultatet har möjlighet att ge allmänsjuksköterskor kunskap om vad kvinnor vill ha 

för information och hur det påverkar kvinnorna. Kvinnor som söker till hälso- och 

sjukvården har rätt att ställa krav på sjukvårdspersonal att ämnet tas upp och har som 

rättighet att få vård med tydlig information och medbestämmande eftersom det är ett 

uppenbart problem. Resultatet kan hjälpa partnern att förstå kvinnans situation och 

hur viktig kommunikationen är för att skapa förutsättningar för en bra relation och för 

att kunna vara ett stöd.   

Det framkommer att det finns kunskapsbrist hos både kvinnor och vårdpersonal därför 

är ett förslag på kommande forskning att öka medvetenhet, kunskap och förståelse om 

ämnet. Kommande forskning som kan beaktas är att öka förståelse kring hur 

kvinnornas sexuella hälsa påverkas vid olika ångest-och depressionsdiagnoser och 

åldrar. Mer forskning kring ämnet är relevant att genomföra för att förbättra 

personcentrerad omvårdnad.  
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Om ja, beskriv: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 
Om nej, motivera kort varför och exkludera artikeln: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 
Forskningsmetod/-design (t ex fenomenologi, grounded theory) 
 
…………………………………………………………. 
………………………………………………………… 
 



 

 
 

Deltagarkarakteristiska  
Antal……………………     
Ålder…………………....     
Man/Kvinna…………….     
 
 
Granskare sign: ………………………………………………. 
Framtaget vid Avdelningen för omvårdnad, Hälsohögskolan i Jönköping/henr 
 
 

  

  

 

  



 

 
 

Bilaga 2 – protokoll på kvantitativa artiklar  

Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med kvantitativ metod 
 
Titel:  
Författare:  
Årtal:  
Tidskrift:  

 
Del I.  
Beskrivning av studien 
 
Beskrivs problemet i bakgrund/inledning? Ja   Nej 
 
Kunskapsläget inom det aktuella området är  Ja   Nej 
beskrivet? 
 
Är syftet relevant till ert examensarbete? Ja  Nej  
 
Är urvalet beskrivet?    Ja   Nej  
 
Samtliga frågor ska besvaras med ja för att artikeln ska inkluderas till fortsatt granskning. Vid Nej på någon av frågorna ovan 
exkluderas artikeln. 

 

Del II 
Kvalitetsfrågor 
 
Hänger metod och syfte ihop?  Ja   Nej  

(Kvantitativt syfte – kvantitativ metod) 

Beskrivs statistiska metoder/analys?  Ja   Nej  



 

 
 

Beskrivs datainsamlingen?   Ja   Nej 

Beskrivs etiskt tillstånd/förhållningssätt/  Ja   Nej 

ställningstagande?  

Diskuteras metoden mot kvalitetssäkringsbegrepp validitet och reliabilitet i diskussionen?   

  Ja   Nej  

Diskuteras huvudfynd i resultatdiskussionen?       

    Ja   Nej  

Sker återkoppling till nyare forskning i relation till huvudfynden i diskussionen? 

      Ja   Nej  

 
 
 
 
Är resultatet relevant för ert syfte? 
Om ja, beskriv: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 
Om nej, motivera kort varför och exkludera artikeln: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 
Forskningsmetod/-design (t ex RCT, tvärsnittsstudie) 
…………………………………………………………. 
………………………………………………………… 
 
Deltagarkarakteristiska  
Antal……………………     



 

 
 

Ålder…………………....     
Man/Kvinna…………….     
 
 
Granskare sign: ………………………………………………. 
 
Framtaget vid Avdelningen 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Bilaga 3 – sökmatris Cinahl  

 

Databas: Cinahl 

     

Sökning: 2020-09-29 Träffar Lästa 

titlar 

Lästa 

abstract 

Kvalitets-

granskade 

Till resultat 

(Exklusive 

dubbletter) 

Depression or 

depressive disorder or 

depressive symptoms 

or major depressive 

disorder  

AND  

experience or 

perception or attitude 

or view or feeling 

AND 

sexual health or 

sexuality or sexual 

wellbeing or sexual 

dysfunction  

AND  

patient*  

Begränsningar: 
Peer-review, 2015-
2020, English 
language, all adult, 
adult: 19-44 years, 
middle aged: 45-64 
years, aged 65+ 
years and female. 
 

91 91 8 2  

(1 dubblett) 

1 



 

 
 

Anxiety disorders or 

anxiety or 

generalized anxiety 

disorders or social 

anxiety or 

agrophobia or 

anxiety 

AND  

sexual health or 

sexuality or sexual 

wellbeing or sexual 

dysfunction   

AND  

Experience or 

perception or attitude 

or view or feeling 

AND 

patient*  

Begränsningar: 
Peer-review, 2015-
2020, English 
language, all adult, 
adult: 19-44 years, 
middle aged: 45-64 
years, aged 65+ 
years and female. 
 

58 58 1  0 0 

Mental health or 

mental illness or 

mental disorder or 

psychiatric illness 

AND  sexual health 

45 45 7 4  

(1 dubblett) 

2 



 

 
 

or sexuality or sexual 

wellbeing or sexual 

dysfunction AND  
qualitative or 

interview or focus 

group or narrative 

AND patient* AND  
experience or 

perception or attitude 

or views or feelings 

 

Begränsningar: 
Peer-review, 2015-
2020, English 
language, all adult, 
adult: 19-44 years, 
middle aged: 45-64 
years, aged 65+ 
years and female. 
 

 

 

sexual health or 

sexuality or sexual 

wellbeing or sexual 

dysfunction  

 

AND  

Depression or 

depressive disorder 

or depressive 

symptoms or major 

274  274 13 3  

(1 Dubblett) 

2 

 



 

 
 

 
 

 
  

depressive disorder 

or anxiety disorders 

or anxiety or 

generalized anxiety 

disorders or social 

anxiety or 

agrophobia or 

anxiety 

 

 

AND 

patient*  

 

AND  

affect or effect or 

impact or influence 

 

Begränsningar: 
Peer-review, 2010-
2020, English 
language, all adult, 
adult: 19-44 years, 
middle aged: 45-64 
years, aged 65+ 
years and female. 
 

 



 

 
 

Bilaga 4 – sökmatris Pubmed 

Databas: Pubmed      

Sökning: 2020-09-29 Träffar Lästa 

titlar 

Lästa 

abstract 

Kvalitets-

granskade 

Till resultat 

(Exklusive 

dubbletter) 

(((depression or 

depressive disorder or 

depressive symptoms 

or major depressive 

disorder) AND 

(experience or 

perception or attitude 

or view or feeling)) 

AND (sexual health 

of sexuality or sexual 

wellbeing or sexual 

dysfunction)) AND 

(patient*) 

 

Begränsningar: 

Peer-review, 2015-

2020, English 

language, female, 

Adult: 19+ years, 

Young adult: 19-24 

years, adult: 19-44 

years, middle aged 

+ aged: 45+ years, 

middle aged: 45-

64 years, aged: 

287 287 12 3 2 



 

 
 

65+ years, 80 and 

over: 80+ years.  

 

(((anxiety disorders 

of anxiety or 

generalized anxiety 

disorders of social 

anxiety or 

acrophobia or 

anxiety) AND 

(sexual health of 

sexuality or sexual 

wellbeing for 

sexuality)) AND 

(experience or 

perception or attitude 

or view or feeling)) 

AND (patient*) 

 

180 180 16 2  

(1 dubblett) 

0 



 

 
 

Begränsningar: 

Peer-review, 2015-

2020, English 

language, female, 

Adult: 19+ years, 

Young adult: 19-24 

years, adult: 19-44 

years, middle aged 

+ aged: 45+ years, 

middle aged: 45-

64 years, aged: 

65+ years, 80 and 

over: 80+ years.  

 

Mental health or 

mental illness or 

mental disorder or 

psychiatric illness 

AND sexual health 

or sexuality or sexual 

wellbeing or sexual 

dysfunction AND   
qualitative or 

interview or focus 

group or narrative 

AND patient* AND 

experience or 

perception or attitude 

or views or feelings 

 

160 160 7 5  

(3 dubblett) 

0 



 

 
 

Begränsningar: 

Peer-review, 2015-

2020, English 

language, female, 

Adult: 19+ years, 

Young adult: 19-24 

years, adult: 19-44 

years, middle aged 

+ aged: 45+ years, 

middle aged: 45-

64 years, aged: 

65+ years, 80 and 

over: 80+ years.  

 

sexual health or 

sexuality or sexual 

wellbeing or sexual 

dysfunction  

 

AND  

Depression or 

depressive disorder 

or depressive 

symptoms or major 

depressive disorder 

or anxiety disorders 

or anxiety or 

generalized anxiety 

disorders or social 

anxiety or 

190 190 13 5  

(1 dubblett) 

0 



 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

agrophobia or 

anxiety 

 

 

AND 

patient*  

 

AND  

affect or effect or 

impact or influence 

 

 

Begränsningar: 

Peer-review, 2010-

2020, English 

language, female, 

Adult: 19+ years, 

Young adult: 19-24 

years, adult: 19-44 

years, middle aged 

+ aged: 45+ years, 

middle aged: 45-

64 years, aged: 

65+ years, 80 and 

over: 80+ years, 

complementary 

medicine  

 

 



 

 
 

 
Bilaga 5 – sökmatris Psychinfo  

Databas: 
Psychinfo 

     

Sökning: 2020-09-
29 

Träffa
r 

Lästa 
titlar 

Lästa 
abstract 

Kvalitets-
granskade 

Till 
resultat 
(Exklusiv
e 
dubblette
r) 

depression or 

depressive disorder 

or depressive 

symptoms or major 

depressive disorder  

AND  

experience or 

perception or attitude 

or view or feeling 

AND 

sexual health or 

sexuality or sexual 

wellbeing or sexual 

dysfunction  

AND  

patient*  

 
Begränsningar: 
Peer-review, 2015-
2020, English 
language, all 
adult, female 

258 258 12 6  
(1 dubblett)  

2 



 

 
 

 
Anxiety disorders or 

anxiety or 

generalized anxiety 

disorders or social 

anxiety or 

agrophobia or 

anxiety 

AND  

sexual health or 

sexuality or sexual 

wellbeing or sexual 

dysfunction  

AND  

Experience or 

perception or attitude 

or view or feeling 

AND 

patient* 

 

Begränsningar: 
Peer-review, 2015-
2020, English 
language, all 
adult, female 
 

165 165 5 3 0 

mental health or 

mental illness or 

mental disorder or 

psychiatric illness 

AND 

 

212 212 9 4  
(3 dubblett) 

0  



 

 
 

sexual health or 

sexuality or sexual 

wellbeing or sexual 

dysfunction AND 
qualitative or 

interview or focus 

group or narrative 

AND Patient* AND 

experience or 

perception or attitude 

or views or feelings  

 

Begränsningar: 
Peer-review, 2015-
2020, English 
language, all 
adult, female 
 

sexual health or 

sexuality or sexual 

wellbeing or sexual 

dysfunction  

 

AND  

Depression or 

depressive disorder 

or depressive 

symptoms or major 

depressive disorder 

or anxiety disorders 

or anxiety or 

generalized anxiety 

 361 361 16 6  
(2 dubblett)  

1 



 

 
 

 
 
 
 
  

disorders or social 

anxiety or 

agrophobia or 

anxiety 

 

 

AND 

patient*  

 

AND  

affect or effect or 

impact or influence 

 

Begränsningar: 
Peer-review, 2011-
2020, English 
language, all 
adult, female 
 

 

 



 

 
 

Bilaga 6 - Artikelmatris  
 

 
 
Författare/År/ 
Land/ 
Publisering 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

 

Deltagare 

 

Resultat 
 

 

Kvalitets-
granskning
spoäng 

Field, N., Mercer, 
C.H., Sonnenberg, 
P., Tanton, C., 
Clifton, S., 
Mitchell, K. R., 
Erens, B., 
Macdowall, W., 
Wu, F., Datta, J., 
Jones, K. G., 
Stevens, A., Prah, 
P., Copas, A. J., 
Phelps, A., 
Wellings, K., 
Johnson, A. M. 

2013 

Storbrittanien  

Lancet  

Associations 
between health 
and sexual 
lifestyles in 
Britain: findings 
from the third 
National Survey of 
Sexual Attitudes 
and Lifestyles 
(Natsal-3) 

Undersöka hur 
sexuella livsstilar 
och hälsa är 
associerat igenom 
livet hos män och 
kvinnor. Hypotes: 
sämre hälsa, 
funktionsnedsättn
ing och specifika 
kroniska 
åkommor är 
associerat med 3 
mätningar av 
sexuella livsstilar  

Personlig intervju 
med slutna frågor 

15162 
deltagare 
varav 8869 
kvinnor i 
åldrarna (16-
74)  

 Lägre sexuell 
tillfredställelse  
Lägre sexuell aktivitet  

7/8 
kvantitativ 



 

 
 

Gelensberg, A. J., 
Dunner, D. L., 
Rothschild, A. J. 
Pedersen, R.., 
Dorries, K. M. & 
Ninan, P. T.  

2013 

USA  

The Journal of 
Nervous and 
Mental disease  

 

Sexual 
functioning in 
patients with 
recurrent major 
depressive 
disorder enrolled 
in the prevent stuy 

Syftet var att 
karaktärisera 
baslinjen för 
sexuell 
dysfunktion hos 
patienter med 
depression, mäta 
TESD sexuell 
dysfunktion vid 
venlafaxine och 
fluoxetine och 
undersöka 
sambandet mellan 
dem och sexuell 
dysfunktion och 
depression 
symptom  

Dubbelblind 
studie med 
antidepressiva 
läkemedel och 
enkät med slutna 
frågor 

1047 patienter 
varav 666 
kvinnor.  

Oavsett läkemedel, ökade 
sexuell dysfunktion till 
följd av nyetablerad 
antidepressiva medel i 
början av behandlingen (2-
4v)  
 
Sexuell dysfunktion 
berodde till större delen av 
förändrad /avsaknad av 
orgasm och minskad lust.  
 

8/8 
kvantitativ 

Jacobsen, P. L., 
Thorley, M. L. & 
Curran, C.  

2020 

USA  

Neurology, 
Psychiatry and 
Brain Research  

Real-world 
patient experience 
with sexual 
dysfunction and 
antidepressant 
use in patients 
with self-reported 
depression: A 
cross-sectional 
survey study 

Syftet var att 
förstå hur verkliga 
(real world) 
upplevelser av 
sexuell 
dysfunktion hos 
patienter med 
egentlig 
depression  

Enkätformulär 
med slutna frågor 
och öppen-
respons frågor i 
formulär.  

483 patienter 
varav 373 
kvinnor med 
medelålder 
42,9 år (+/- 
9,49år)  
 

Påverkad sexuell funktion, 
tillfredställelse och 
orgasm.  
Ju värre depression desto 
sämre sexuell funktion.  
Läkemedelsbiverkningar  

8/8  
Mixad  

Leveque,E., 
Samarron, H. & 
Shaw, J.  

2020 

Not Into Sex: 
Women’s 
Experiences of 
Treatment-
Emergent Sexual 
Dysfunction 

Syftet var att 
kvalitativt 
undersöka 
kvinnans 
upplevelse av 
behandlingsinduc

Fördjupande 
semi-
strukturerade 
intervjuer  

10 kvinnor 
yngre än 40 år  
 

Sämre sexuell 
tillfredställelse, orgasm 
och vaginell känsel.  
Underprioriterat ämne av 
vårdpersonal  
Socialt stöd 

8/8  
Kvalitativ 



 

 
 

Canada 

Journal of 
Women and 
Social work   

erad sexuell 
dysfunktion  

Påverkad relation med 
partnern  

LourençO, M., 
Pinheiro 
Azvedo,L. & 
Gouveia, L.  

2011 

Portugal  

Journal of Sex & 
Marital Therapy  

Depression and 
sexual desire: An 
exploratory study 
in psychiatric 
patients 

Studera 
relationen 
emellan 
depression och 
effekt på sexuella 
lusten hos 

psykiatriska 
patienter 

Enkäter med 
slutna frågor 

89 patienter 
varav 73 
kvinnor och 16 
män i 
åldersspann 
21-70 år.  

Sexuell lust påverkas 
negativt av depression, ju 
värre depression desto 
sämre sexuell funktion.  
 
 

8/8 
kvantitativ   

Lorenz, T. A. & 
Meston, C. M.  

2012 

USA 
 

 Annals of 
behavioral 
medicine: a 
publication of the 
Society of 
Behavioral 
Medicine 

Acute exercise 
improves physical 
sexual arousal in 
women taking 
antidepressants  

Syftet var att testa 
ifall vaginal 
upphestning hos 
kvinnor som tar 
antidepressiva 
ökar vid träning  

Motviktsessioner 
där kvinnor fick  
aktivt träna i två 
tillfällen och titta 
på erotisk film  

47 kvinnor 
medelålder 
29.04  

Vaginal upphetsning ökar 
med hjälp av träning  
 

8/8  
Kvantitativ  



 

 
 

Manuell sökning 

O’Mullan, C., 
Doherty M., 
Coates, R. &Tilley, 
M. P. J.  

2014  

Australia 

Psycolohy & 
Health  

Women’s 
experiences of 
coping with 
the sexual side eff
ects of 
antidepressant 

medication. 
 

 

 

Syftet var att 
undersöka 
kvinnors 
upplevelse av 
coping med 
sexuella bieffekter 

av SSRI 
medicinering 
 

Semistrukturerad 
intervju med 
interpretativ 
fenomenologisk 
analys  

10 Kvinnor 
under 45års 
ålder, tagit 
medicin mer 
än 3 månader 

Saknade information om 
biverkningar  
Saknaden att bli tagna på 
allvar  
Det tysta lidandet  
Kommunikation med 
partner/sjukvård 
Förändra sexuella hälsa 
mot det positiva.  
 
 
 

8/8 kvalitativ   
 
 
 

O’Mullan, C., 
Doherty M., 
Coates, R. &Tilley, 

M. P. J.  

2015  
 
Australia  
 
Sexual and 
Relationship 
Therapy  

Manuell sökning  

‘Accepting what 
is’: an approach 
for managing the 
long-term sexual 
side effects of 
selective 
serotonin 
reuptake 
inhibitors (SSRIs) 
in women. 

Syftet var att 
komplettera 
biomedicinsk 
kunskap om 
kvinnans 
subjektiva 
upplevelse om 
hantering av 
sexuella 
svårigheter vid 
fortsatt 
behandling av 
SSRI trots sexuell 
biverkan  

Semistrukturerad 
intervju med 
interpretativ 
fenomenologisk 
analys 

10 Kvinnor 
23-45års 
ålder, tagit 
medicin mer 
än 6månader 
och hade 
sexuell 
biverkning. 

Ärlig och öppen 
kommunikation med 
partnern  
Finna det positiva i 
relationen med intimitet  
Förändra uppfattning om 
sexuella upplevelser 
genom acceptans 
 

8/8 kvalitativ  



 

 
 

O’Mullan, C., 
Doherty M., 
Coates, R. &Tilley, 
M. P. J.  

2015  
 
Australia  
 
Australian 
Journal of 
Primary Health  
 
Manuell sökning  

Searching for 
answers and 
validation: 
Australian 
women’s 
experiences of 
coping with the 
adverse sexual 
effects 
of antidepressants 

Undersöka 
kvinnors 
upplevelse av 
hantering av 
sexuell 
biverkningar av 
antidepressiva 
läkemedel  

Semi 
strukturerade 
intervju med 
interpretativ 
fenomenologisk 
analys 

10 Kvinnor 
23- 45års 
ålder, tagit 
medicin mer 
än 6 månader  

Informering och att söka 
information om sexuell 
biverkningar  
Support grupper 
 

8/8 kvalitativ 

Preeti, S., 
Jayaram, S.D. & 
Chittaranjan, A.  

2018  

Indien  

Hong Kong 
Collage of 
Psychiatrists  

Sexual 
dysfunction in 
patients with 
antidepressant-
treated anxiety or 
depressive 
disorders:a 
pragmatic 
multivariable 
longitudinal study  

Att undersöka 
evolution, 
tolerabilitet och 
indikatorer för 
sexuell 
dysfunktion på 
grund av 
antidepressiva 
läkemedels  

Dubbelblind 
studie med 
antidepressiva 
läkemedel och 
enkät med slutna 
frågor  

123 kvinnor 
och 86 män 
med 
medelåldern 
36,5 (+/- 12,7 
år) 

Minskad sexuell lust och 
orgasm.  

8/8 
kvantitativ  

Raisi, F., 
Yahyavi,S., 
Mirsepassi, Z., 
fioozikhojastefar, 
R. & Shahvari, Z.  
 
2017  
 
Iran  

Neglected sexual 
needs: A 
qualitative study 
in Iranian patients 
with severe 
mental illness 

Undersöka 
upplevelser av 
sexuella problem 
hos patienter och 
omvårdare vid 
svår psykisk 
ohälsa.  

Fördjupande 
semi-
strukturerade 
intervjuer 

17 deltagare 
varav 4 
patienter 
(män och 
kvinnor), två 
familjemedle
mmar och 11 
sjukvårdspers
onal.  

Sexuella behov 
underprioriteras hos 
personal. 
Kulturen påverkar 
förmågan att prata om 
sexuell hälsa.  

8/8  
kvalitativ  



 

 
 

 
Perspect 
Psychiatric Care 
 

Roy, P., Manohar, 
S., Raman, R., 
Sathya-narayana 
Rao, T. S., 
Darshan, M. S. 
(2015) Indien 
 
Indian Journal of 
Psychiatry  

Female sexual 
dysfunction: A 
comparative study 
in drug naive 1st 
episode of 
depression in a 
general hospital of 
South Asia 

Undersöka 
prevalensen och 
symptom profil av 
kvinnlig sexuell 
dysfunktion vid 
obehandlad 
depression  

Intervju med 
enkät med slutna 
frågor 

60 kvinnor 
över 18 år 

Minskad sexuell 
tillfredställelse och 
sexdrive.  
Minskad orgasm.   

7/8 
kvantitativ 

Thames, D.A., 
Hammond, A., 
Nunez,A.R., 
Mahmood,Z., 
Jones,F., 
Carter,L.S., 
Bilder, M.R., 
Fisher,S., Biven-
Davis, T., Jones,L.  

2018 

USA 

Journal of 
women’s health  

 

Sexual health 
behavior and 
mental health 
among older 
African American 
women: The 
sistahs, sexuality, 
and mental health 
well-being project 

Syftet var att 
förstå sexuell 
hälsa och psykisk 
hälsa hos afro-
amerikanska 
kvinnor över 50 
års ålder genom 
CBPR 
(community-
based 
participatory 
research)  

 
Fokusgrupper och 
 
Gemenskaps-
baserad 
gruppkonferens 
på halvdag  

45 kvinnor i 
åldrarna 50-
80 år  

Kommunikation med 
vårdpersonal  
Kulturella normer  
Social isolering  
 

8/8 
kvalitiativ  



 

 
 

 

Yazdanpanahi, Z., 
Nikkholgh, M., 
Akbarzadeh, M. & 
Pourhmad, S.  

2018 

Iran  

Journal of Family 
and Community 
Medicine 

Manuell sökning  

Stress, anxiety, 
depression, and 
sexual 
dysfunction 
among 
postmenopausal 
women in Shiraz, 
Iran, 2015 

Undersöka 
prevalensen och 
korrelation 
emellan sexuell 
dysfunktion och 
stress, ångest och 
depression  

Enkät med slutna 
frågor 

310 kvinnor 
med 

medelålder  
55.92±5.42 

minskad lust, minskad 
upphetsning, minskad 
orgasm, lägre 
tillfredställelse.   
 

8/8 
kvantitativ  
 
 


