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Abstrakt 

Varje år drabbas sammanlagt 1075 kvinnor av cervix- och ovarialcancer. Cervix- och 

ovarialcancer drabbar de kvinnliga könsorganen och behandlingarna medför olika 

komplikationer som kan påverka kvinnans upplevelse av sexualitet och sexualliv. Syftet 

med denna litteraturstudie är att beskriva kvinnors upplevelser av sexualitet och 

sexualliv relaterat till behandling av cervix- och ovarialcancer. Litteraturstudien 

baserades på nio artiklar som analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Analysen 

resulterade i fem kategorier Att sexlivet påverkas av rädslor och får en förändrad 

betydelse, Att uppleva hur kroppen förändrats, Att uppleva förändringar inom 

partnerrelationer, Att inte längre känna sig som en kvinna, Att känna en önskan om att 

få prata om sexualitet och sexualliv. Behandlingarnas påverkan inom de identifierade 

kategorierna var ofta negativa. I studien ges förslag på interventioner som vårdpersonal 

kan genomföra för att hjälpa kvinnan. Det krävs mer forskning kring ämnet för att göra 

samtal om sexualliv och sexualitet till en naturlig del i vården av dessa kvinnor. 

Nyckelord: cervixcancer, ovarialcancer, sexualitet, kvinnors upplevelser, kvalitativ 
studie, information, omvårdnadsintervention 
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Cirka 450 kvinnor drabbas av livmoderhalscancer, cervixcancer, och cirka 625 kvinnor 

drabbas av äggstockscancer, ovarialcancer, årligen i Sverige. Ungefär 140 av de kvinnor som 

drabbats av cervixcancer dör per år på grund av sjukdomen och av de kvinnor som drabbats 

av ovarialcancer dör cirka 563 årligen på grund av sjukdomen (Socialstyrelsens, 2011a; 

Socialstyrelsens, 2011b). 

 

 
Orsaken till cervixcancer är sannolikt sexuellt överförbara cancerogena agenser, humant 

papillomvirus sägs vara en betydande faktor till utvecklingen av sjukdomen. Ytterligare 

riskfaktorer är upprepade infektioner orsakade av sexuellt överförbara sjukdomar (Jerpseth, 

2011, s.27). De cancerogena agenserna orsakar cellförändringar i en eller flera celler i 

livmoderhalsen. Dessa cellförändringar stimulerar till en ökad celldelning och en tumör 

uppstår. Vanligtvis bildas tumören runt livmodermunnens öppning där utsidan av 

livmodertappen täcks av ett flerskiktat skivepitel som sedan övergår i ett enskiktat 

cylinderepitel i cervikalkanalen. Utvecklingen av cervixcancer sker ofta långsamt och det kan 

ta flera år innan de maligna tumörcellerna i epitelet prolifierar och invaderar djupare vävnader 

och bildar en synlig tumör (Jerpseth, 2011, s.37). Behandling av cervixcancer, är idag mycket 

effektiv på grund av screening och tidig diagnos (Vistad, Fosså & Dahl, 2006).  

 

Den vanligaste formen av ovarialcancer är epitelial ovarialcancer. Denna cancer typ uppstår 

när det sker en cellförändring av epitelcellerna på ovariernas yta. Orsaker till utvecklingen av 

ovarialcancer är ännu inte helt fastställd men det finns olika teorier, bland annat att upprepade 

skador på ovariernas ytskikt vid ovalution kan orsaka cellförändringar. En annan teori föreslår 

att höga nivåer av hormonet gonadotropin vid ovalution och efter menopaus kan vara orsaken 

och en tredje teori antyder att inflammatoriska processer som exempelvis vid endometrios är 

orsaken (Hennessy, Coleman & Markman, 2009). Sjukdomen upptäcks ofta i ett sent stadium, 

då det ännu inte finns någon välutvecklad screening metod, prognosen är därför ofta dålig och 

statistiken visar att endast 35% har en fem års överlevnad (Hennessy et al., 2009; Ferrell, 

Smith, Juarez & Melancon, 2003). 

 

Vid kirurgisk behandling av cervixcancer opereras hela livmodern eller de drabbade delarna 

av livmoderhalsen bort (Vistad et al, 2006). Kirurgisk behandling av ovarialcancer involverar 
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operativt avlägsnande av äggledare och äggstockar eller hela livmordern (Hennessy et al., 

2009). Radioaktiv strålning, vid cervixcancer, ges oftast för att minska tumören och 

möjliggöra kirurgiskt borttagande. Den externa strålbehandlingen ges riktad mot vävnad där 

tumörer finns vilket ofta resulterar i att de flesta av bäckenets organ inkluderas i strålfältet. 

Intrakavitär strålbehandling innebär att en applikator placeras direkt mot tumören vilket ger 

en högre koncentrerad stråldos mot tumören och omkringliggande organ påverkas i mindre 

utsträckning än vid extern strålbehandling (Vistad et al, 2006). Med cytostatikabehandling, 

som ges vid båda cancerformerna, menas tumörtoxiska ämnen som syftar till att avlägsna eller 

reducera tumörens storlek. Cytostatika behandling kan ges kurativt eller palliativt (Statens 

beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2001). 

 

Cancer är en svår sjukdom som kan påverka en person på olika sätt beroende på tidigare 

erfarenheter och upplevelser samt vilka planer som personen haft inför framtiden. Enligt 

Siquiera, Barbosa och Boemer (2007) kan cancer upplevas som en förlust av livet som det 

tidigare var och begränsningar i vardagen. Vissa upplever att deras sociala liv blir begränsat 

och att oförmågan att göra saker som tidigare, exempelvis gå i skola, arbeta och umgås med 

vänner på fritiden, upplevs som mycket smärtsamt. Att uppleva en förändrad kroppsbild är 

även vanligt förekommande hos personer som har haft cancer. De kroppsliga förändringarna 

kan upplevas som pinsamma och många upplever att personer i deras omgivning ser på dem 

annorlunda, som något smittsamt och obotligt (Siquiera et al, 2007).  

 

Att drabbas av en svår sjukdom kan påverka individer i olika utsträckning. De faktorer som 

avgör hur en person upplever sjukdomens påverkan på livet är bland annat hur den påverkar 

planer och drömmar individen haft om framtiden. Den sjukdomsdrabbade individen har sin 

egen förståelse av sjukdomen vilket inkluderar både upplevelse av och den mening han eller 

hon ger upplevelsen av sjukdomen (Söderberg, 2009, s.18-19). För vissa är diagnosen av svår 

sjukdom en lättnad eftersom den bekräftar de upplevda symtomen. För andra kan det upplevas 

som en känsla av att inte vara hel. Det som tidigare tagits för givet exempelvis utseende, 

sexuell hälsa, styrka och energi är inte längre någon självklarhet (Kralik, 2002).  

 

Sexualitet kommer från latinets sexus som betyder kön men sexualitet involverar så mycket 

mer än bara könen och erotiska handlingar. Begreppet kön har historiskt haft olika betydelse 
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och kopplats till bland annat kropp, handlingar, fortplantningsförmåga och makt kontra 

underkastelse (Bellamy, Gott, Hinchliff & Nicolson, 2011). Synen på sexualitet har med tiden 

utvecklats och är idag ett begrepp som akademiker har svårt att definiera. I studien av 

Bellamy et al., (2011) beskriver kvinnor hur de har tolkat begreppet sexualitet. Vissa kvinnor 

anser att sexualitet syftar på vilken sexuell läggning en individ har, om hon är hetro-, bi- eller 

homosexuell, medan andra definierar sexualitet som sättet de ser sig själva och deras 

“kvinnliga” kropp samt hur de visar upp denna kvinnlighet för omvärlden. Utöver dessa två 

definitioner ansåg även en del kvinnor att sexualitet var det samma som sexuellt samlag med 

en manlig partner.  

 

Eftersom sjuksköterskan jobbar nära patienten och ser både det medicinska och 

omvårdnadsmässiga behov kvinnorna kan tänkas ha är det viktigt att sjuksköterskan lär sig 

känna igen och uppmärksamma faktorer och upplevelser, hos kvinnan, kring sexualitet och 

sexualliv relaterat till de olika behandlingarna (Rannestad, 2005; Herzog & Wright, 2007). 

Betydelsen av denna studie är att sjukvårdspersonal ska få en ökad kunskap om de subjektiva 

upplevelserna kvinnor som drabbats av cervix - och ovarialcancer kan uppleva. Hur kvinnorna 

upplever behandlingens påverkan på sexualitet och sexualliv både under en pågående 

behandling likväl som efter avslutad behandling. Denna kunskap i omvårdnadsvetenskapen 

kan, förutom att hjälpa i omvårdnadsarbete vad gäller bemötande och omhändertagande av 

kvinnor med denna problematik, även ge kunskap i vilka förväntningar kvinnor har på vården 

i denna situation. Vi förväntar oss att resultatet i denna studie kan ge en ökad förståelse för 

kvinnors upplevelser av detta fenomen och eventuellt få fram på vilket sätt de skulle vilja att 

sjukvårdspersonal bemöter dem och deras problematik. 

Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva kvinnors upplevelser av sexualitet och 

sexualliv relaterat till behandling av cervix- och ovarialcancer.  

 

 

 

 

 

 

 
 



6 
 

 

Metod 

Denna litteraturstudie utgår från en kvalitativ ansats med ett inifrånperspektiv. En kvalitativ 

ansats används när forskaren söker beskriva människors upplevelser av ett fenomen 

(Holloway & Wheleer, 2010, s.3). Syftet med studien är att beskriva kvinnors upplevelse av 

sexualitet och sexualliv relaterat till behandling av cervix- och ovarialcancer är denna ansats 

att föredra. Ett inifrånperspektiv innebär att människors subjektiva upplevelse är i fokus för 

forskningen (jmf. Polit & Beck, 2008, s.227). 

 

Litteratursökning 

Litteratursökningen genomfördes i de databaser som berör hälso- och sjukvård samt 

omvårdnad, författarna valde därför att använda PubMed, Cinhal samt PsychINFO. För att 

utveckla sökplanen samt tillvägagångssätt för denna studie utfördes en pilotsökning. Detta 

gjordes för att undersöka om det fanns ett tillräckligt stort underlag för att genomföra en större 

litteraturstudie utifrån vårt syfte (Polit & Beck, 2008, s.213-214).  

 

Efter det att syftet i denna studie hade specificerats påbörjades sökningen i de utvalda 

databaserna med hjälp av databasernas uppslagsverk, för databasen Cinahl användes ”subject 

heading list”, i databasen Medline (Pubmed) användes MeSH-termer och i databasen 

PsychINFO användes “subject headings”. Databasernas uppslagsverk användes som ett 

hjälpmedel för att finna, för studien, relevanta sökord, som i sin tur genererar i relevanta 

studier. För att försäkra sig om att få relevanta träffar i databaserna utvecklades även enskilda 

sökvägar för varje databas. Detta gjordes genom en anpassning av sökningarna med vissa 

inklusions- och exklusions kriterier, detta för att få ett så likvärdigt resultat som möjligt i varje 

databas. Exempel på en anpassning är att Medline records exkluderades vid sökningar i 

databasen Cinahl, denna exkludering gjordes för att minska risken för dubbleringar av utvalda 

studier. Willman et al (2006, s.61-62,81) menar att de anpassade sökvägarna kan vara av en 

stor relevans för studiens insamlade referenser, att observera dubbletter är viktigt då det 

annars finns risk för att forskarna feltolkar resultatet på grund av att de överskattat antalet 

studier som visar på samma resultat. Utöver sökningarna som gjorts i databaserna har 

författarna kompletterat litteratursökningen med en manuell sökning. Den manuella 

sökningen gjordes i de utvalda studiernas angivna referenser samt en sökning i olika 



7 
 

läroböcker. Den manuella sökningen gjordes för att säkerställa en litteratursökning med hög 

sensitivitet samt hög specificitet. Både Polit & Beck (2008, s. 110) och Willman et al.(2006, 

s.72-77, 80-81 ) nämner olika sätt att genomföra en litteratursökning på, bland annat 

sökningar i databaser samt manuell sökning. Polit & Beck (2008, s. 109-110) nämner en 

metod, ancestry approach, där forskaren använder sig av de befintliga referenserna i en utvald 

studie som svarar mot forsknings syftet. Dessa referenser spåras sedan tillbaka till dess 

ursprung och på så sätt kan forskaren utöka sitt forskningsmaterial. Inklusionskriterier sattes 

upp för denna studie för att hjälpa författarna att finna relevanta studier som svarar mot det 

valda syftet. Polit & Beck (2008, s.110) menar att dessa kriterier måste vara genomtänkta och 

tydliga för att studien ska vara reproducerbar. Inklusionskriterier för denna studie visas i 

Tabell 1.  Den genomförda litteratursökningen i de olika databaserna i denna studie redovisas 

i Tabell 2. Då vissa sökord samt sök kombinationer inte gav likvärdiga resultat i de olika 

databaserna har författarna valt att exkludera de sökningar som resulterat i noll antal träffar. 

 
Tabell 1. Översikt av inklusionskriterier   

Inklusionskriterier                                                                                                                                                            

Kvinnor 

Ålder 19 år och uppåt 

Kvalitativa studier 

Publicerade på svenska eller engelska 

Får eller fått behandling för cervix- eller ovarialcancer 

Peer reviewed  

 
Tabell 2. Översikt av systematisk litteratursökning 
Syfte med sökningen: Att beskriva kvinnors upplevelse av sexualitet och sexualliv relaterat till behandling av cervix- 
och ovarialcancer. 

PubMed 2013-02-08: 
Limits: English, Swedish, Adults 

Söknr *) Sökterm Antal träffar Antal valda 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

FT 

MSH 

MSH 

MSH 

MSH 

FT 

FT 

FT 

FT 

Sexuality 

Cervix neoplasms 

Ovarian neoplasms 

Cervical cancer 

Ovarian cancer 

Qualitative studies 

Cancer treatment 

Intercourse 

Body image 

28522 

17937 

19723 

17937 

19723 

24403 

371308 

6936 

9954 
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10 MSH Quality of life 24423  

Forts. Tabell 2 Översikt av systematisk litteratursökning 

Söknr *) Sökterm Antal träffar Antal valda 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

FT 

FT 

FT 

FT 

Psychosexual 

Experience 

Sex life 

Sexual life 

2 OR 3 OR 4 OR 5 

15 AND 1 

16 AND 10 

17 AND 7 

18 AND 6 

1 AND 9 

20 AND 6 

21 AND 15 

16 AND 9 

16 AND 11 

16 AND 12 

25 AND 6 

16 AND 6 

15 AND 6 AND 13 

15 AND 6 AND 14 

15 AND 10 AND 6 

1097 

122561 

21150 

6046 

37363 

623 

19 

15 

3 

609 

30 

0 

12 

8 

32 

5 

12 

2 

8 

8 

 

 

 

 

 

 

1 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

*MSH – Mesh termer i databasen PubMed, FT – fritext sökning 
 

CINAHL 2013-02-08: 
Limits: Peer reviewed, English, Swedish, All adult, Exclude MEDLINE records 

Söknr. *) Sökterm Antal träffar Antal valda 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

FT 

CH 

CH 

KW 

KW 

FT 

FT 

FT 

FT 

CH 

FT 

FT 

FT 

Sexuality 

Cervix neoplasms 

Ovarian neoplasms 

Cervical cancer 

Ovarian cancer 

Qualitative studies 

Cancer treatment 

Intercourse 

Body image 

Quality of life 

Psychosexual 

Experience 

Sex life 

1643 

382 

249 

213 

116 

5197 

516 

230 

433 

3276 

69 

6001 

38 
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14 

 

FT Sexual life 

 

78 

 

 

 

Forts. Tabell 2 Översikt av systematisk litteratursökning 

Söknr *) Sökterm Antal träffar Antal valda 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

 2 OR 3 OR 4 OR 5 

15 AND 1 

16 AND 7 

1 AND 9 

18 AND 6 

16 AND 11 

16 AND 12 

21 AND 6 

669 

29 

2 

64 

14 

1 

2 

1 

 

 

1 

 

1 

* CH – CINAHL headings i databasen CINAHL, KW -  keywords, FT – fritext sökning 
 

PsycINFO 2013-02-08: 
Limits: Peer reviewed, English, Swedish, Adulthood 

Söknr. *) Sökterm Antal träffar Antal valda 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

FT 

SU 

SU 

SU 

SU 

FT 

FT 

FT 

FT 

SU 

FT 

FT 

FT 

FT 

Sexuality 

Cervix neoplasms 

Ovarian neoplasms 

Cervical cancer 

Ovarian cancer 

Qualitative studies 

Cancer treatment 

Intercourse 

Body image 

Quality of life 

Psychosexual 

Experience 

Sex life 

Sexual life 

2 OR 3 OR 4 OR 5 

15 AND 1 

16 AND 10 

17 AND 7 

16 AND 7 

1 AND 9 

20 AND 6 

16 AND 11 

16 AND 12 

15 AND 6 AND 13 

7051 

266 

269 

628 

266 

72800 

10224 

4849 

5030 

16759 

8425 

113431 

9330 

5453 

928 

22 

6 

4 

13 

201 

33 

6 

4 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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25 15 AND 6 AND 14 7 

* SU – subject headings i databasen PsycINFO, FT – fritext sökning 
 

 

Kvalitetsgranskning 

Litteratursökningen resulterade i nio artiklar. De utvalda artiklarna har kvalitetsgranskats 

innan innehållsanalysen påbörjades, detta för att öka trovärdigheten av denna litteraturstudie. 

De nio utvalda studierna granskades med hjälp av ett frågeformulär anpassat för kvalitativa 

studier (Willman et al., 2006, s.156). Då en av frågorna i det valda formuläret inte hade 

relevans för de granskade studiernas design exkluderades den. Att anpassa ett redan 

existerande frågeformulär för kvalitetsgranskning förekommer relativt ofta då ett 

frågeformulär sällan passar alla studier (Willman et al., 2006, s.95). Den fråga som 

exkluderades var om resultatet redovisades i förhållande till en teoretisk referensram. De 

frågor i formuläret som ansåg vara positivt för studien fick poängen 1 och de som för studien 

var negativa svar fick poängen 0. Max summan som en studie kunde få var totalt 13 poäng. 

Alla studiernas poäng räknades om till en procentsats, detta för att lättare kunna gradera och 

jämföra studierna mot varandra vilket Willman et al. (2006, s.96) beskriver vara ett bra 

tillvägagångssätt. De olika graderingsskalorna sträckte sig från grad I-III. Studier av grad I 

hade en procentsats mellan 100-80 %, grad II mellan 79-70 % och grad III mellan 69-60 %. 

Inga studier under en procentsats på 60 % togs med. Ingen studie exkluderades på grund av en 

låg procentsats då alla studier placerades mellan grad I-III. De analyserade artiklarna 

redovisas i Tabell 3.  

 
Tabell 3. Översikt över artiklar ingående i analysen (n=9)  

Författare och år Deltagare Metod Resultat Kvalitetsgradering 

Ashing-Giwa, K., 
Kagawa-Singer, M., 
Padilla, G., Tejero, J., 
Hsiao, E., Chhabra, R., 
Martinez, L. & Tucker, 
B. (2004) 
USA 

23 ”key informants” 
sjukvårdspersonal 
51 kvinnor som 
genomgått behandling 
för cervixcancer. 

Kvalitativ 
semi-strukturerade 
intervjuer och fokus 
grupper 

Kvinnor rapporterade en 
förändring i känslan av 
femininitet och kropp och 
att detta påverkade deras 
känsla av sensualitet och 
sexualitet negativt. 
Kvinnorna uttryckte även 
önskan av större stöd från 
vårdgivarna vad gällde 
behandling och 
information kring 
sexualitet efter 
cervixcancer.  
 
 
 

Grad I 
84% 
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Forts. Tabell 3 Översikt över artiklar ingående i analysen (n=9) 

Författare och år Deltagare Metod Resultat Kvalitetsgradering 

 Burns, M., Costello, J., 
Ryan-Woolley, B. & 
Davidson, S. (2007) 
Storbritannien 

13 kvinnor med 
cervixcancer som 
genomgått behandling. 

Kvalitativ 
Semi-strukturerade 
intervjuer 

Kvinnorna beskrev 
fysiska effekter efter 
behandling som 
besvärliga och påverkade 
det dagliga livet negativt. 
Dessa effekter påverkade 
även sexuallivet och 
relationen till partnern 
negativt samt att de gav 
en dålig självbild. 
Kvinnorna uttryckte en 
önskan om att få 
information, dels innan 
men även efter om dessa 
fysiska effekter och dess 
påverkan på livet.  
 

Grad I 
92% 

 Ferrell, B.R , Smith, S. 
L., Ervin, K.S., Itano, 
J., & Melancon, C. 
(2003) 
USA 

Inget exakt antal 
deltagare angivet i 
studien. 

Kvalitativ 
innehållsanalys av 
21,806 inskickade brev, 
vykort, mail från 
kvinnor med en 
historia av 
ovarialcancer. 

Kvinnorna beskriver 
vikten av ett socialt stöd 
vid sjukdomens diagnos 
och  behandling, samt hur 
sjukdomen påverkat deras 
vardagliga liv. 
 

Grad II 
76% 

Howell, D., Fitch, M. 
& Deane, K., A. (2003) 
Kanada 

18 kvinnor med 
ovarialcancer som 
genomgått behandling.  

Kvalitativa semi - 
strukturerade 
telefonintervjuer 

Kvinnor beskrev hur 
sjukdomen och 
behandlingen påverkade 
det dagliga livet med 
förändrade 
familjeförhållanden och 
relationer. Kvinnorna 
upplevde att deras 
sexualitet förändrats i och 
med fysiska förändringar 
som exempelvis 
infertilitet.  
 

Grad I 
84% 

Hunter, J. (2011) 
USA 

13 kvinnor med 
cervixcancer som 
genomgått behandling  
5 män som levde/levt 
tillsammans med 
någon av kvinnorna. 

Kvalitativ 
semi-strukturerade 
intervjuer 

Majoriteten av kvinnorna 
rapporterade att 
behandlingen hade haft 
negativ påverkan på deras 
sexualitet och sexualliv. 
Någon enstaka kvinna 
rapporterade att 
sexuallivet fungerade 
relativt bra men 
partnerrelationer var 
svåra att upprätthålla. 
 

Grad III 
69% 

 Juraskova, I., Butow, 
P., Robertson, R., 
Sharpe, L., McLeod, 
C., & Hacker, N. 
(2003) 

20 kvinnor med 
antingen cervixcancer 
(11) eller endometrial 
cancer (9) som 
genomgått behandling. 

Kvalitativ semi - 
strukturerade intervjuer 
över telefon samt 
ansikte mot ansikte.  

Kvinnornas beskrivning 
av hur sjukdomens 
behandling  och dess 
biverkningar  påverkat 
sexuallivet. Minskad 

Grad I 
100% 
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Australien lubrikation, minskad 
känslighet, minskad lust 
samt en förkortad vagina 
var några exempel.   

Forts. Tabell 3 Översikt över artiklar ingående i analysen (n=9) 

Författare och år Deltagare Metod Resultat Kvalitetsgradering 

Rasmusson, E-M. & 
Thomé, B. (2008). 
Sverige 

11 kvinnor  
7 med cervixcancer 
2 med ovarialcancer 
2 med corpuscancer. 

Kvalitativ 
intervjuer med öppna 
frågor. 

Kvinnorna rapporterade 
att kroppsliga 
förändringar påverkade 
deras upplevelse av 
sensualitet och sexualitet 
och oförmåga att få barn 
efter behandlingen var 
emotionellt smärtsamt. 
Kvinnorna uttryckte även 
behov av information från 
läkare eller vårdgivare 
om sexualitet och 
sexualliv efter 
behandling. 
 

Grad I 
100% 

Wilmoth, M., 
Hatmaker-Flanigan, E., 
LaLoggia, V. & Nixon, 
T. (2011). 
USA 

13 kvinnor med 
ovarialcancer som var 
under eller hade 
avslutat behandling. 

Kvalitativ 
intervjuer 
fokusgrupp 

Kvinnorna berättade att 
sexualitet och sexualliv 
var förändrat efter 
behandling, oftast 
negativt. Men att stöd 
från sin partner 
underlättade 
kvinnan/kvinnorna att 
känna sig sensuella och 
trygga i sin sexualitet. 
Kvinnorna rapporterade 
även att de upplevt att de 
fått för lite eller ingen 
information av 
sjukvårdspersonal vad 
gällde behandlingens 
påverkan på sexualitet 
och sexualliv. 
 

Grad I 
85% 

Zeng, Y.C., Li, D., & 
Loke, A.Y. (2011) 
Kina 

35 kvinnor som 
genomgått behandling 
för cervixcancer. 

Kvalitativ, skriftliga 
svar på  öppna frågor. 

Kvinnor beskriver hur 
sexualitet hör ihop med 
upplevelsen av 
livskvalitet. 
Behandlingens negativa 
påverkan på sexuallivet 
påverkade därmed den 
upplevda livskvaliteten 
hos kvinnorna. 

Grad I  
92% 

 

Analys 

Efter kvalitetsgranskningen av de utvalda studierna påbörjades analysarbete. Analysarbetet 

genomfördes med en kvalitativ manifest innehållsanalys med en induktiv ansats. Med 

manifest innehållsanalys menas att texten har bearbetats på ett sådant sätt att utgångspunkten i 

analysen är vad texten säger, det uppenbara i textinnehållet vilket Graneheim och Lundman 
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(2004) beskriver. Den utförda analysprocessen utgår från Elo och Kyngäs (2008). Alla utvalda 

studier lästes noga igenom för att få en djupare och bredare förståelse för studiernas resultat. 

Textenheter som svarar mot syftet med litteraturstudien har därefter tagits ut, textenheter kan 

vara allt ifrån en fras, mening till ett fåtal ord. Ur de valda studierna togs 242 textenheter ut. 

Därefter har textenheterna översatts från engelska till svenska samt kondenserats så att de 

mest betydelsefulla och uppenbara delarna i texten bevarats, utan att egna tolkningar eller 

ändringar av textens betydelse har gjorts (jmf. Elo & Kyngäs, 2008). Efter kondenseringen 

har textenheterna delats in i olika sub-kategorier baserat på likheter och skillnader i 

enheternas innehåll. Kategoriseringen fortsatte i fyra steg tills dess att kategorierna var 

varandra uteslutande och ytterligare kategorisering inte var genomförbart. De slutgiltiga 

kategorierna utgör studiens resultat (jmf. Elo & Kyngäs, 2008). 

 

Resultat 
 
Analysen resulterade i fem kategorier som redovisas i Tabell 4. Resultatet presenteras i 
brödtext med citat från originalkällorna för att styrka innehållet. 
 
Tabell 4. Översikt av kategorier (n=5) 
Kategorier 
Att sexlivet påverkas av rädslor och får en förändrad betydelse 

Att kroppen förändras 

Att partnerrelationer förändras 

Att inte längre känna sig som en kvinna 

Att känna en önskan om att få prata om sexualitet och sexualliv med vårdpersonal 

 

Att sexlivet påverkas av rädslor och får en förändrad betydelse 

Studier (Juraskova et al., 2003; Zeng et al., 2011; Burns et al., 2007) beskrev att kvinnor 

upplevde en rädsla inför att återuppta sexuella aktiviteter efter behandlingen. Rädslan var 

kopplad till en oro över hur behandlingens effekt skulle komma att påverkas, om det skulle 

upplevas som annorlunda eller smärtsamt under samlag. Kvinnor i studierna (Juraskova et al., 

2003; Zeng et al., 2011; Burns et al., 2007) beskrev att rädslan var så stor att de kopplade bort 

sig själv för att klara av att ha sex. En av kvinnorna beskrev tydligt hur rädslan helt tog över 

den första sexuella erfarenheten efter behandlingen. 
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I don't feel anything... I don't feel anything except fear. (Juraskova et al., 2003, s.271).   

 

I studierna (Juraskova et al., 2003; Zeng et al., 2011; Burns et al., 2007; Hunter, 2011; Ashing-

Giwa et al., 2004) uttryckte kvinnor känslor av rädsla eller oro över att inte räcka till. Att 

känslan av att vara otillräcklig som sexuell partner skapade en press och stress över att 

återuppta de sexuella aktiviteterna oavsett om de själva var redo för det eller ej. I studierna 

(Juraskova et al., 2003; Zeng et al., 2011; Burns et al., 2007; Hunter, 2011; Ashing-Giwa et 

al., 2004) beskrev kvinnor även en rädsla över att bli lämnad eller övergiven av sin partner på 

grund av att de inte kunde tillgodose sin partners sexuella behov. I studien (Juraskova et al., 

2003) beskrev kvinnor att de hade en uppfattning om att män har ett större behov av samlag 

för att  uppleva sitt sexuella behov som uppfyllt. Denna uppfattning resulterade i att kvinnorna 

kände att sexuallivet förändrades till det sämre i och med att de kände sig pressade och ibland 

skyldiga att genomföra samlag för att inte mannen skulle lämna dem. Detta gjorde att 

betydelsen av sex förändrades från njutning till en plikt som måste uppfyllas av kvinnan. 

 

With a women, even a cuddle or a kiss is enough for me but for a man wouldn't be...you 

have to go to the full line (Juraskova et al., 2003, s.272). 

 

Kvinnor beskrev att de, beroende på vart i livet och i vilken del av behandlingen de befann 

sig, prioriterade de sexuella delarna mer eller mindre viktiga (Juraskova et al.,2003; 

Rasmusson & Thomé, 2008; Wilmoth et al., 2011).  Wilmoth et al. (2011) beskrev även att 

kvinnor inte alltid upplevde att de sexuella aktiviteterna och sexuella relationerna förändrades. 

Kvinnorna beskrev även att de sexuella aktiviteterna och förhållandet till partnern ibland 

återgick till det normala efter behandlingen. En del kvinnor beskrev till och med att deras 

intima relationer har blivit bättre i och med en förändrad betydelse efter behandlingen. 

 

I studier (Howell er al., 2003; Juraskova et al., 2003) beskrevs det att kvinnor till en början 

var nervösa och spända inför hur sexuallivet skulle vara, om det skulle vara annorlunda eller 

ej. Kvinnor upplevde att sexuallivet hade fått en större betydelse sedan behandlingen. När 

kvinnorna hade sex med sina partner hade det en ökad betydelse och såg det som någonting 

positivt även om frekvensen hade minskat eller betydelsen ändrats. Samtidigt nämner kvinnor 
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att sexuallivet hade förändrats till att inte enbart handla om penetrerande sexuella aktiviteter 

utan att fokusera mer på det mentala planet där paret upplevde njutning tillsammans genom 

kroppsnära kontakter som till exempelvis smekningar, massage eller ett gemensamt bad.  

 

He caresses me , we have a bath together all the time … we used to never do that … and we 

got vitamin E cream and he massages the cream into the scar and that arouses me more than 

getting into bed and having sex (Juraskova et al., 2003, s. 272). 

 

Zeng et al. (2011); Rasmusson och Thomé (2008) beskrev i sina studier tydligt att sexuella 

aktiviteter, sexuella relationer och frågor kring den sexuella hälsan vara viktiga för 

upplevelsen av livskvalitet. Det beskrevs att sexuallivet hade påverkats i en negativ mening. 

Med en negativ mening menades det att kvinnor beskrev hur deras lust till sexuellt umgänge 

hade minskat eller försvunnit helt.  

 

At the moment, I've no inclination that way (for sexual activity) what so ever (Burns et al., 

2007, s.368). 

 

Att kroppen förändras 

I studier (Howell et al., 2003; Ferrell et al., 2003; Juraskova et al., 2003; Zeng et al., 2011; 

Burns et al., 2007; Hunter, 2011; Ashing-Giwa et al., 2004; Rasmusson & Thomé, 2008; 

Wilmoth et al., 2011) beskrev kvinnor hur de efter behandling upplevt kroppsliga förändringar 

och problem som påverkat deras sexualitet och sexualliv negativt. Dessa kvinnor kände att det 

var svårt att acceptera kroppsliga förändringar och upplevde att trötthet och fysisk utmattning 

efter behandling hade gjort det svårt att orka med att ha sex. Bara för att finna energin att ha 

sex krävdes noggrann planering av hela dagen.  

 

Tiredness in connection with treatment led to reduced sexual desire and it required more 

planning to have the energy for close contact, which was experienced as troublesome 

(Rasmusson & Thomé 2008, s. 214). 
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I studier (Burns et al., 2007; Howell et al., 2003) beskrev kvinnor att behandlingen hade 

orsakat blås- och tarmdysfunktion vilket upplevdes ha en negativ faktor på sexualitet och 

sexualliv. Att jämt och ständigt behöva springa på toaletten på grund av diarréer och att 

behöva oroa sig över att inte kunna hålla tätt under själva samlaget gjorde att kvinnorna kände 

sig obekväma, osexiga och att deras sexlust minskade avsevärt. I studier (Burns et al., 2007; 

Howell et al., 2003) beskrev kvinnor även att blås- och tarmproblemen orsakade smärta i 

relation till samlag. I studier (Burns et al., 2007; Ashing-Giwa et al., 2004; Rasmusson & 

Thomé, 2008; Hunter, 2011) beskrev kvinnor som inte nått menopaus innan behandling att de, 

utöver blås- och tarm besvär, upplevde att det plötsliga påslaget av svallningar, nattliga 

svettningar och hudförändringar och andra hormonella biverkningar efter behandling som 

besvärliga. De upplevde att besvären minskade deras sexlust samt gjorde att de upplevde sig 

vara mindre attraktiva. I studier (Burns et al., 2007; Ashing-Giwa et al., 2004; Rasmusson & 

Thomé, 2008; Hunter, 2011) beskrev kvinnor som genomgick behandling och var i ung fertil 

ålder menopausen som något fruktansvärt då de upplevde besvären vara så allvarliga att de 

trodde att de aldrig mer skulle kunna ha sex. Enligt kvinnorna i studierna (Burns et al., 2007; 

Ashing-Giwa et al., 2004; Rasmusson & Thomé, 2008; Hunter, 2011) hade behandlingen även 

orsakat viktuppgång som gjorde att de kände sig mindre attraktiva och obekväma med sin 

kropp. Dessa båda faktorer, plötslig menopaus och viktuppgång, försämrade kvinnornas 

självförtroende och kroppsbild. De ville inte visa upp sig och bar stora pösiga kläder för att 

dölja de extra kilona. I studier (Burns et al., 2007; Ashing-Giwa et al., 2004; Rasmusson & 

Thomé, 2008; Hunter, 2011) besker kvinnor att de upplevde att ärr efter operationen, och 

tanken på allt som opererats bort, ovarier, äggledare och livmoder, även påverkade deras syn 

på kroppen negativt och de undvek helst att visa upp sin kropp för sin partner. 

 

Her sudden onset of menopause and increasing sexual dysfunction were surprises: ´They  said it 

was hot flashes – menopause! It's so absurd I'm 27!´ (Hunter, 2011, s.25). 

 

I studier (Howell et al., 2003; Ferrell et al., 2003; Juraskova et al., 2003; Hunter, 2011; 

Wilmoth et al., 2011) beskrev kvinnor hur de ofta upplevde smärta vid samlag och att de 

därför undvek samlag helt efter behandling. Detta kunde antingen bero på att de tyckte det 



17 
 

gjorde för ont eller på grund av en föreställning att mannen inte skulle klara av att hantera 

situationen om han eventuellt orsakade kvinnan smärta. I studier (Howell et al., 2003; Ferrell 

et al., 2003; Juraskova et al., 2003; Hunter, 2011; Wilmoth et al., 2011) beskrev kvinnor att 

även om de fortfarande upplevde sexuell lust gjorde smärtan att de inte var möjligt att 

genomföra samlag. Smärtan kunde uppstå på grund av flera olika anledningar, smärta 

upplevdes vid beröring av operationssår, vaginal torrhet och otillräcklig blodcirkulation. I 

studier (Howell et al., 2003; Juraskova et al., 2003; Hunter, 2011) beskrev kvinnor att de 

upplevde att det var penetrering som orsakade smärta och att övriga sexuella aktiviteter var 

smärtfria. I studier (Howell et al., 2003; Juraskova et al., 2003; Hunter, 2011) beskrev kvinnor 

att de ifrågasatte huruvida sexuella aktiviteter var värda den smärta de orsakade. 

 

It's a pain that, oh my God, it is indescribable. You know is it really worth it? (Hunter, 2011, 

s.27 6;31) 

 

Att partnerrelationer förändras 

I studien (Rasmusson & Thomé, 2008) framkom det att kommunikation inom ett 

parförhållande hade stor betydelse för hur de klarade av de förändringar som uppstod i och 

med behandlingen. De par som hade en god kommunikation om de förändringar som uppstått 

och dess påverkan på förhållandet och de sexuella aktiviteterna hanterade ofta situationen 

bättre än de par som inte kommunicerade med varandra. Genom en god kommunikation 

kunde paren testa sig fram och tackla de problem som uppstod i sexuallivet på ett konstruktivt 

sätt. I studier (Wilmoth et al., 2011; Ferrell et al., 2003) beskrev kvinnor positiva förändringar 

i relationen efter behandlingen, kvinnorna menade att intimiteten mellan dem och deras 

partner hade ökat vilket ofta var resultatet av en förstående partner. Att få bekräftelse av 

partnern att de fortfarande var vackra och attraktiva, att de var åtråvärda och älskade 

upplevdes positivt och mötte kvinnornas behov av bekräftelse. 

 

The fact that my husband still ´loved me´ and wanted sex even though I felt pretty ugly and 

unattractive with no hair anywhere (exept my eyebrows), pale, listless. Etc., certainly was a 

huge boost to my moral (Ferrell et al., 2003, s.660). 
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Studierna (Ferrell et al., 2003; Rasmusson & Thomé, 2008; Hunter, 2011;Howell et al., 2003) 

beskrev att ett område som oroade kvinnorna i behandlingens efterförlopp var möjligheten till 

nya relationer samt hur relationer i det initiala stadiet skulle påverkas av behandlingen. Denna 

oro kunde bli ett hinder för en del av kvinnorna att våga skapa nya relationer. I studierna 

(Ferrell et al., 2003; Rasmusson & Thomé, 2008; Hunter, 2011;Howell et al., 2003) beskrev 

kvinnor en rädsla för att bli avvisad på grund av sjukdomen och oförmågan att föda barn, att 

inte veta hur de i en ny relation skulle förhålla sig till de sexuella aktiviteterna och 

funderingar kring om mannen skulle ha en förmåga att förstå men framförallt acceptera 

sjukdomens historia och infertiliteten som drabbat kvinnorna.  

 

If I should meet someone I would not know how to handle the whole thing, if I should say I am 

not interested or if I should  try to find out if I can have intercourse (Rasmusson & Thomé, 

2008, s.214). 

 

Att inte längre känna sig som en kvinna 

I studier (Juraskova et al., 2003; Ashing-Giwa et al., 2004) beskrev kvinnor en stark koppling 

mellan att känna sig kvinnlig och förmågan till att få barn. Detta var mer uttalat hos de 

kvinnor som ännu inte bildat familj och hos de kvinnor som inte genomgått menopaus innan 

behandlingen. De kvinnor som kopplade sin kvinnlighet med deras förmåga att värna om och 

ta hand om sin familj och inte med förmågan att få barn såg inte infertilitet som ett hot mot 

upplevelsen av att vara kvinna. I studien (Rasmusson & Thomé, 2008) beskrev kvinnor hur 

känslan av sexualitet och sensualitet har försvunnit eller ändrats i och med operationen av 

könsorganet. I studier (Juraskova et al., 2003; Ashing – Giwa et al., 2004; Hunter, 2011) 

beskrev kvinnor att infertilitet skapade en känsla av sorg. Sorgen var relaterad till att inte 

kunna få barn, att inte kunna utöka familjen men även att inte längre ha valmöjligheten att 

själv bestämma om hon vill föda barn eller inte. I studier (Juraskova et al., 2003; Ashing – 

Giwa et al., 2004; Hunter, 2011) nämnde kvinnor en känsla av utanförskap från kvinnor i 

samma ålder som fortfarande var fertila. I studier (Juraskova et al., 2003; Ashing – Giwa et 

al., 2004; Hunter, 2011) beskrev kvinnor att meningen med sex ändrades  när de inte längre 

kunde få barn.  
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These are my reproductive organs … this is my womanhood... this is what we are all about … 

and if they would have said: ”We have to take your breast away”, that wouldn't have worried 

me (Juraskova et al., 2003, s. 271). 

 

You grow up thinking you'll have kids. Now you won't. What is my role as a woman, I ask my 

self? What is different from a man?(Ashing-Giwa et al., 2004, s. 717). 

 

Att känna en önska om att få prata om sexualitet och sexualliv med vårdpersonal 

I studier (Burns et al., 2007; Ferrell et al., 2003; Hunter, 2011; Rasmusson & Thomé, 2008; 

Wilmoth et al., 2011) beskrev kvinnor att de upplevde en brist på information om sexualitet 

och sexualliv, både inför och efter behandling . De uttryckte att med facit i hand, hade de velat 

ha information om hur behandlingen kunde komma att påverka sexualiteten och den fysiska 

förmågan att ha sex. I studier (Rasmuss & Thomé, 2008; Hunter, 2011) beskrev kvinnor en 

rädsla över sexuella aktiviteter efter behandling. Denna rädsla var relaterad till en brist på 

information över hur och om sex skulle fungera efter behandling och vilka biverkningar som 

kunde uppstå vid eller efter samlag som exempelvis blödningar och smärtor. 

 

I studier (Ferrell et al, 2003; Rasmusson & Thomé, 2008) beskrev kvinnor att vårdpersonal 

verkade obekväma med att diskutera sex och sexualitet eller att de saknade kunskap om detta 

och att det var därför de inte tog upp ämnet. Det upplevdes även som att vårdpersonalen inte 

hade tid att prata om ämnet. I studien (Wilmoth et al. 2011) uttryckte kvinnor en önskan om 

att vårdpersonal skulle ta första steget att initiera samtal om sex och sexualitet eftersom de 

själva hade svårt att ta mod till sig att ta upp dessa ämnen. I studien (Rasmusson & Thomé, 

2008) beskrev ett fåtal kvinnor att de var nöjda med informationen de fått av läkaren 

angående sexualitet och sexliv efter behandling.  

 

I wish the initiation [to discuss sexuality] would come from them [doctor or RN]; it's hard for 

me to get the courage to bring up the topic (Wilmoth et al., 2011, s.704, 9;33). 
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Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka kvinnors upplevelse av sexualliv och sexualitet 

relaterat till behandling av cervix- och/eller ovarialcancer. Resultatet i studien visar att 

kvinnor upplevde rädsla och oro krig sexuella aktiviteter och att inte räcka till som sexuell 

partner. Resultatet visar även att kroppsliga förändringar var besvärliga för kvinnorna och ofta 

gjorde att de undvek sexuella aktiviteter helt och hållet och kände sig mindre sexuellt 

attraktiva samt att de upplevde en förlust av kvinnlighet. Vidare visar resultatet i studien att de 

kvinnor som hade en stöttande partner och en öppen kommunikation i förhållandet, hade 

lättare att hantera behandlingarnas biverkningar på sexualiteten och sexuallivet. De ansåg att 

information som de fick från sjukvårdspersonal om sexuella förändringar i samband med 

sjukdomen och behandlingen var otillräcklig. 

 

Enligt Kedde, van de Wiel, Weijmar Schultz och Wijsen (2013) kan en allvarlig sjukdom som 

cancer påverka ett parförhållande på två olika sätt. Diagnosen och sjukdomsförloppet kan tära 

på parförhållandet och skapa en distans, medan andra förhållanden stärks av att paret 

tillsammans går igenom sjukdomsförloppet. I resultatet av den genomförda litteraturstudien 

beskrev kvinnor att de upplevde en positiv förändring i sexuallivet efter behandling. Denna 

positiva förändring berodde på att paret tillsammans tagit sig igenom förloppet av en svår och 

livshotande sjukdom. Under behandlingen och tiden efter behandlingen stärktes 

parförhållandet och banden dem emellan och intimiteten fördjupades vilket resulterade i, för 

kvinnorna, ett förbättrat sexualliv (jmf. Kedde et al., 2013).  I studien (Hawkins, Ussher, 

Gilbert, Prez, Sandoval och Sundquist, 2009) beskriver den friska partner i förhållandet att 

sexuallivet ändras och anpassas efter en den sjukes förmågor och behov. Denna förändring 

innebar alternativa sätt att uppleva njutning tillsammans som par. Exempel på dessa 

alternativa sätt var; massage, kramar och att krypa upp i varandras famn. I likhet med 

resultatet i studien (Hawkins et al., 2009) beskriver kvinnor i denna litteraturstudie att 

sexuallivet förbättrats efter behandlingen trots att förmågan till penetrerande samlag och 

frekvensen av samlag minskat. Förbättringen i sexuallivet var relaterat till att kvinnorna 

upplevde ett förändrat behov av närhet och ömhet som partnern uppfyllde.  
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I resultatet av denna litteraturstudie framkom det att kvinnorna upplevde en negativ påverkan 

på sexuallivet relaterat till en minskad sexuallust och rädslor för komplikationer. Resultatet 

visade även på att kvinnorna upplevde en press och stress att genomföra samlag för partnerns 

skull, då kvinnorna upplevde att männen hade ett större behov av ett mer frekvent sexliv. 

Sekse, Gjengedal och Råheim (2012) beskriver hur kvinnor som levt med gynekologisk 

cancer har en kvarvarande osäkerhet kring kroppen efter behandling. Kroppen som tidigare 

varit något tryggt och välkänt förändras till någonting okänt och hotfullt. Rädslan för att 

kroppen ska bli sjuk igen finns alltid där. Kroppen var inte längre trygg och kroppen gick inte 

att lita på. Sekse et al (2012) beskrev även att kvinnorna upplevde sexuella aktiviteter med en 

annan part som extra utmanande, eftersom det kräver intima relationer och det var svårt att 

acceptera de okontrollerbara kroppsliga förändringar som behandlingen orsakat. För vissa 

upplevdes samlag obekvämt eller så hade de en minskad sexuell lust vilket gjorde att 

sexuallivet och deras sexuella relationer upphörde. Sekse et al (2012) lyfter även fram att 

kvinnorna upplevde en stor förändring i kvaliteten på sexuallivet innan behandlingen jämfört 

med efter och att denna förändring skapade en form av sorg. Sorgen var relaterad till att 

kvinnorna inte längre upplevde sig kunna tillfredsställa och visa sin kärlek till en partner. 

Sekse et al (2012) beskrev en förändring i betydelsen av de sexuella aktiviteterna, sex som 

tidigare hade handlat om njutning uppfattades nu som problematiskt. Enligt Smith, Lyons, 

Ferris, Richters, Pitts, Shelley och Simpson (2011) visar kvantitativ data att män hade ett 

större behov än kvinnor vad gäller ett frekvent sexualliv för att uppleva sexuell 

tillfredsställelse. Resultatet i studien av Smith et al (2011) kan delvis styrka verkligheten i de 

upplevelser som kvinnorna i denna litteraturstudie uttryckte angående att männen hade ett 

större sexuellt behov.  

 

I den genomförda litteraturstudien framkom det att trötthet påverkade sexuallivet negativt och 

många kvinnor avstod sexuella aktiviteter på grund av bristande energi. Enligt Kedde et al. 

(2013) är trötthet är en vanlig biverkning vid cancerbehandling, denna trötthet kan ofta 

försvåra kvinnors möjlighet att kunna njuta av sexuella aktiviteter. Enligt Kralik, Koch och 

Eastwood (2002) är det fördelaktigt för kvinnor med kronisk trötthet att få hjälp av familj och 

vänner med vardagssysslorna och planera dagen för att ha energi över att umgås med familjen 

och vara intim med sin partner. Exempel på detta kan vara att få hjälp med hushållsarbeten 
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som att diska, tvätta och städa. I den genomförda litteraturstudien framkom det även att 

sjukdomen och behandlingarna krävde mycket energi och för att orka med sexuella aktiviteter 

krävdes en noggrann planering av dagen. Denna planering kan eventuellt orsaka en minskad 

spontanitet i sexuallivet, även om kvinnan har lusten så finns inte energin, om hon inte har 

planerat dagen så att hon ska orka med sexuella aktiviteter.  

 

I den genomförda litteraturstudien beskrev kvinnor att de även upplevt förändringar i 

sexuallivet och sexualiteten orsakat av blås- och tarmdysfunktioner. I studien (Collings & 

Norton, 2004) beskriver kvinnor som lever med tarmdysfunktioner att de upplevde vissa 

psykosexuella problem dock upplevde inte alla att de psykosexuella problemen var 

framträdande utan enbart bekymmersamma om fekal inkontinens skulle uppstå under 

sexakten. Detta skiljer sig från resultatet i den genomförda litteraturstudien, där kvinnorna 

upplevde en konstant oro att läckage skulle uppstå och att de därför undvek sexuella 

aktiviteter. I en sådan intim situation som samlag, där de flesta vill visa sin sexiga och 

sensuella sida, kan det förmodligen upplevas som extra pinsamt och avtändande om läckage 

skulle ske. Enligt Collings och Norton (2004) ska människan, efter en viss ålder, ha förmågan 

att kunna kontrollera blåsa och tarm, detta är en förutsättning för att passa in. Att inte kunna 

kontrollera dessa funktioner ses ofta som orent, barnsligt, primitivt och ociviliserat vilket gör 

att personer som lider av blås- och tarmdysfunktion kan känna sig utstötta och skämmas.  

 

I studien (Woertman och van den Brink, 2012) beskrivs hur kvinnor som fokuserar mycket på 

sitt utseende och sin egna sexuella prestation under samlag har svårare att slappna av och 

njuta av upplevelsen. Det beskrivs även att det finns en koppling mellan kvinnans egen 

kroppsuppfattning i relation till den egna uppskattningen av sin sexuella lust, en positiv 

kroppsbild ger en högre sexuell lust jämfört med en negativ kroppsbild. Woertman och van 

den Brink (2012) beskriver även att vissa delar av kroppen som är synliga för omvärlden 

exempelvis ansiktet och kroppsvikt är de områden kvinnor uppfattar vara avgörande för 

huruvida de upplever sig sexuellt attraktiva. Den sexuella lusten minskade om kvinnan 

uppfattade sig vara mindre attraktiv i nutid jämfört med hur hon upplevt sin 

kroppsbild tidigare i livet. Viktuppgången som kvinnorna i denna litteraturstudie drabbades av 

beskrevs vara en orsak till försämrad kroppsbild och självförtroende. Den negativa 

kroppsbilden kunde komma att påverka kvinnornas val av kläder som ett sätt att försöka dölja 
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de extra kilona. En parallell kan dras mellan resultatet i denna litteraturstudie och det 

Woertman och van den Brink (2012) tar upp i deras studie angående hur vissa delar samt 

aspekter av kroppen avgör huruvida kvinnan upplever sig attraktiv eller inte.  

 

I den genomförda litteraturstudien uttryckte kvinnor att smärtan vid samlag gjorde att de 

undvek samlag efter behandling. I studien (Driver, 2002) beskrivs det att kvinnor med 

vestibulit upplever en negativ påverkan på sexuallivet på grund av smärta och att de genom 

användning av metoder som dem själva styr över kan öka känslan av kontroll och minska 

ångesten och nervositeten över smärtan och på detta sätt minska den upplevda smärtan. Enligt 

Driver (2002) kan rädsla för smärta dämpas samt kvinnans förmåga att hantera 

smärtupplevelsen förbättras om paret för en öppen dialog om smärtan och oron som den 

medför. Resultatet i den genomförda litteraturstudien visade att kvinnorna oroade sig över att 

mannen inte skulle kunna hantera situationen om han skulle råka göra henne illa. Driver 

(2002) beskriver att kvinnorna upplevde det svårt att ha en öppen dialog med sin partner om 

den upplevda smärtan, och hur det då ofta ledde till en ansträngning och stress inom 

relationen.  

 

I studien av Burman och Margolin (1992) nämns att de par som lever i ett stressfullt 

förhållande har en ökad risk för ett försämrat hälsotillstånd och välbefinnande på grund av att 

dessa par använder ett negativt kommunikations alternativ. Den negativa kommunikationen 

paret emellan orsakar en ökad fysiologisk ansträngning vilket i sin tur kan ha en negativ effekt 

på immunförsvaret och den fysiska samt psykiska hälsan. Detta kan jämföras med resultatet i 

den genomförda litteraturstudien där de par som saknade en god kommunikation ofta 

upplevde ett försämrat välmående och en försämrad relation vilket orsakade försämringar 

inom den sexuella relationen. I den genomförda litteraturstudien framkom det att bekräftelse 

och förståelse från partnerns sida var viktiga för kvinnans förmåga att bearbeta sin förändrade 

kroppssbild samt att känna sig attraktiv och åtråvärd under och efter behandlingen.Woertman 

och van den Brink (2012) beskriver vikten av en positiv inställning till sin kropp för att kunna 

uppleva ett tillfredsställande sexualliv. Burman och Magolin (1992) menar att det finns en 

koppling mellan kvinnans val av copingstrategi, mannens förmåga att stödja och kvinnans 

förmåga att psykologiskt anpassa sig till sjukdomen. De kvinnor som lättare kunde anpassa 

sig psykologiskt till sjukdomsförloppet uppgav i en högre utsträckning att de fick stöd från sin 
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partner jämfört med de kvinnor som hade svårt att anpassa sig.  

 

Resultatet i den genomförda litteraturstudien visade att kvinnor upplevde en rädsla för att bli 

avvisad i början av en ny relation relaterat till att kvinnorna upplevde en förändrad sexualitet, 

samt en osäkerhet om de ansågs vara åtråvärda i relation till infertilitet. Woertman och van 

den Brink (2012) menar att en kvinnas sexualitet är ett komplext och multidimensionellt 

fenomen som består av olika komponenter, biologiska, psykologiska, sociokulturella och 

spirituella. Sexualitet är någonting som förändras med tid och rum, likväl som med olika 

partners. En människas känslor gentemot sitt egna könsorgan kan kopplas till den sexuella 

funktionen. En positiv syn och tro på sitt kön och könsorgan ger en mer positiv och högre 

sexuell funktion. Att erfara någon form av kroppslig acceptans gentemot sig själv är viktigt 

för en hälsosam sexuell funktion. Woertman och van den Brink (2012) tar upp att de kvinnor 

som har en negativ syn och upplever negativa känslor gentemot deras fysiska utseende 

kommer med större sannolikhet även uppleva problem med den sexuella funktionen. Det är 

kvinnans subjektiva uppfattning av den egna kroppen och inte omvärldens objektiva syn på 

kroppen som är av betydelse för kvinnans känslor och beteende. En parallell kan dras mellan 

Woertman och van den Brink (2012) och resultatet i den genomförda litteraturstudien 

angående osäkerhet i det egna könet och könsorganet samt den minskade sexuella funktionen 

och kvinnornas rädsla för att bli avvisad. 

 

Resultatet i den genomförda studien visar att kvinnor kopplade deras syn på kvinnlighet till 

förmågan att få barn, men även till förmågan att ta hand om sin familj. Att förlora fertiliteten, 

på grund av behandlingens biverkningar, upplevdes som en förlust av kvinnlighet. Denna 

förlust upplevdes ha en varierande betydelse beroende på vart i livet kvinnan befann sig. 

Kvinnor i medelåldern upplevde inte att infertiliteten hade en stor påverkan på kvinnligheten 

medan yngre kvinnor såg det som en stor könsidentitets kris. Topatan och Yildiz (2012) 

beskrev att kvinnor som genomgått menopaus av naturliga skäl såg detta som en naturlig del 

av livet. De kvinnor som på grund av kirurgisk borttagande av inre genital genomgått 

menopaus upplevde det som en förlust av kvinnliga attribut, fertilitet och slutet för 

sexualiteten. Samtidigt upplevde de kvinnor som av naturliga skäl genomgått menopaus att 

symtomen var betydligt mer besvärliga än de kvinnor som genomgått menopaus följande 

kirurgi. Topatan och Yildiz (2012) spekulerar att de kvinnor som ser menopaus som en 
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naturlig del av livet inte söker professionell hjälp för besvären som de menopausala 

symtomen orsakar, utan försöker hantera dessa själv. Topatan och Yildiz (2012) spekulerar 

vidare att de kvinnor som anser sig nått menopaus av onaturliga skäl söker oftare 

professionell hjälp för att hantera symtomen. De kvinnor som söker professionell hjälp 

upplever ofta att de negativa symtomen är färre och lättare att hantera. I likhet med Topatan 

och Yildiz forskning, visar resultatet i denna genomförda litteraturstudie att kvinnor som 

genomgått menopaus av onaturliga skäl upplever en förlust av kvinnlighet, förlust av fertilitet 

och en förlorad sexualitet. I den genomförda litteraturstudien visar resultatet dock att 

kvinnorna med dessa bekymmer inte upplevde sig få hjälp med sina symtom och besvär till 

skillnad från kvinnorna i Topatan och Yildiz (2012)  forskning.  

 

I studien (Horden & Street, 2007) beskrivs hur sex och sexualitet kan kännas som ett 

obekvämt samtalsämne och att problem inom dessa områden kan vara svåra att ta upp med sin 

vårdgivare, vissa upplever det även svårt att diskutera sexuella problem med sin partner. 

Horden och Street (2007) nämner i sin studie att patienterna undvek att ta upp ämnet sex och 

sexualitet då de inte ville försätta vårdpersonalen i en, för dem, obekväm situation. Horden 

och Street (2007) beskriver även vikten av att patienten känner förtroende till vårdgivaren för 

att patienten ska känna sig bekväm med att prata om sina sexuella problem. Horden och Street 

(2007) beskriver vidare att kön och ålder på vårdgivaren kunde ha betydelse för huruvida 

patienten kände sig bekväm med att diskutera sexualitet och sexualliv med denne. En ung 

kvinna med bröstcancer beskrev exempelvis att hon hade känt sig mer bekväm med att prata 

med en yngre kvinnlig vårdgivare. Enligt Flynn et al (2012) får cancerpatienter olika 

information om behandlingens påverkan på sexualitet och sexualliv beroende på vilken 

cancerform patient behandlas för. Vissa får ingen information alls medan andra får 

överskådlig information om biverkningar på sexuella funktioner som kan uppstå till följd av 

behandlingen. I den genomförda litteraturstudien framkom det att kvinnorna önskade att de 

fått tillfälle och möjlighet att få prata med vårdpersonal om hur sexualiteten och sexuallivet 

kunde påverkas av behandlingen innan problemen uppstod. De upplevde dock att ämnet sällan 

togs upp av vårdpersonal och att det var svårt att finna modet att själv ta upp det (jmf. Horden 

& Street, 2007).  

 

Omvårdnads intervention 



26 
 

Utifrån den genomförda studiens resultat kan en lämplig intervention för denna patientgrupp 

vara att skapa en plattform där de kan få prata om sexualitet och sexualliv då många kvinnor i 

de granskade studierna uttryckt en önskan och ett behov av att få prata om dessa ämnen. Detta 

skulle kunna erbjudas antingen genom att ha ett personligt samtal mellan patient och 

vårdgivare eller ge möjlighet till gruppsamtal med andra som har samma eller liknande 

sjukdomshistorik. Genom att erbjuda tid och plats för denna typ av samtal kan det tänkas att 

kvinnan upplever sig sedd och bekräftad, även om kanske inga direkta lösningar på problemet 

kan ges. Resultatet i den genomförda studien visar att om kvinnorna hade fått information om 

eventuella förändringar och problem kring sexuallivet så trodde de att de hade haft lättare att 

hantera situationen när den väl uppstod. Detta resultat visar hur viktigt det är att vårdpersonal 

integrerar samtal om sexualliv och sexualitet, både innan och efter behandling, i vården av 

dessa patienter och att inte se ämnet tabubelagt eller oviktigt. Om samtal kring sexualitet och 

sexualliv integreras i den befintliga omvårdnaden av dessa kvinnor, ska det inte glömmas bort 

att de kvinnor som befinner sig i en partnerrelation kan önska ha sin partner närvarande vid 

dessa samtal. Det är viktigt att kvinnorna blir tillfrågade hur, vart och vilka de önskar ska 

delta i samtalet för att de ska känna sig bekväma i situationen, vissa kvinnor kan önska att 

partnern närvarar medan vissa känner att det blir mer obekvämt om partnern är närvarande. 

Det kan vara viktigt att lära sig prata om sjukdomens påverkan och upplevelsen av sexuella 

problem med sin partner för att uppleva sexuellt välbefinnande. Driver (2002) beskriver 

vikten av att sjukvårdspersonal uppmuntrar kvinnan att prata med sin partner angående de 

sexuella problem hon upplever för att hjälpa med hanterbarheten av symtom. I studien 

(Kedde, van de Wiel, Schultz och Wijsen, 2013) beskrev forskarna att kvinnor som upplever 

sexuella problem under och efter bröstcancer behandling kan hjälpas av att lära sig prata om 

sexualitet och sexuella problem med sin partner vilket stödjer vårt resonemang. Då kvinnor i 

resultatet beskrev hur det kunde vara jobbigt att ta mod till sig att ta upp ämnet är det viktigt 

att ta hänsyn till och ta sig tid till samtal om kvinnan spontant initierar samtal om sexualitet 

och sexualliv.  

 

En intervention som kan hjälpa mot de fysiska problemen som försvårar sexuella aktiviteter 

på grund av exempelvis smärtor är rådgivning och information om olika sexuella hjälpmedel. 

Dessa hjälpmedel inkluderar bland annat information om vaginala dilatorer för att förhindra 

sammanväxningar i vagina, förslag på lämpliga sexställningar samt information om hur 
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glidmedel kan hjälpa mot den minskade lubrikationen och underlätta samlag. Råd om dessa 

hjälpmedel kan eventuellt ge kvinnorna en känsla av kontroll över situationen och att det är 

möjligt att fortfarande ha ett fungerande sexualliv. Enligt Gosselin och Waring (2001) är 

vaginala dilatorer ett bra hjälpmedel för att förhindra vaginal stenos och förkortning av 

vaginan på grund av ärrbildning. En vaginal dilator är en hård plast cylinder som förs in i 

vaginan med hjälp av glidmedel. Den bör användas cirka tre gånger i veckan och 15 minuter 

åt gången, detta för att förhindra sammanväxningar och underlätta framtida gynekologisk 

undersökning och för att kvinnan ska kunna genomföra samlag utan smärtor. Förutom 

vaginala dilatorer rekommenderas även samlag för att förhindra stenos och förkortning. 

 

Metodkritik 

I denna litteraturstudie har en kvalitativ ansats använts för att på bästa sätt besvara det valda 

syftet, att beskriva kvinnors upplevelser. Analysmetoden som valdes utgick från Elo och 

Kyngäs (2008) beskrivning. Vi har genomfört en kvalitativ innehållsanalys vilket Elo och 

Kyngäs (2008) anser lämpa sig bra till den manifesta innehållsanalysen av kvalitativa studier 

där syftet är att beskriva en upplevelse av ett fenomen. Textenheterna som analyseras ska vara 

av en lämplig storlek så att dess innebörd inte går förlorad samtidigt som de inte får bli för 

stora då även detta kan försvåra analysarbetet (Elo & Kyngäs, 2008).  I den genomförda 

studien var textenheternas storlek lämpliga, med undantag från ett fåtal enheter. Författarna 

försökte därför välja textenheter som var tillräckligt stora för att kunna ge svar på syftet 

samtidigt som dessa inte skulle förlora innehåll eller bli kontextfria. 

 

För att uppnå tillförlitlighet i en studie måste de olika stegen i studien vara tydligt redovisade. 

Tillförlitlighet möjliggörs genom att utveckla trovärdighet, pålitlighet, bekräftbarhet samt 

överförbarhet varav den viktigaste av dessa fyra är trovärdighet (Holloway & Wheeler, 2010, 

s.302). Trovärdighet innebär att deltagarna i studien känner igen sig i resultatet och att deras 

meningsuppfattning av en sjukdom och situation beskrivits korrekt (Holloway & Wheeler, 

2010, s.303). I den genomförda studien har författarna utgått från originalartiklar som 

beskriver kvinnors upplevelser av ett fenomen. Eftersom författarna själva inte träffat 

kvinnorna och intervjuat dem är det omöjligt att säga om resultatet i denna studie är 

trovärdigt. I denna litteraturstudie har författarna tagit till åtgärder för att undvika tolkning av 
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materialet, båda författarna har arbetat med att kontinuerligt återgå till de analyserade 

textenheternas originalartiklar för att säkerställa sig om att de inte ändrats eller att den 

ursprungliga kärnan i materialet inte gått förlorad i analys processen. Detta gjordes för att 

uppnå en tillförlitlighet. 

 

Genom att redovisa alla steg i studiens genomförande styrks dess pålitlighet vilket Elo och 

Kyngäs (2007) samt Holloway och Wheeler (2010, s.302-303) beskriver. Studiens 

genomförande ska beskrivas så utförligt att läsaren ska kunna avgöra om studien är korrekt 

genomförd genom att följa författarnas steg i processen (Hollway & Wheeler, 2010, s.302-

303). För att uppnå pålitlighet i den genomförda studien har alla steg i litteratursöknings 

processen tydligt redovisat. Detta innebär att valet av databaser, inklusions- och 

exklusionskriterier samt sökord presenterats på ett tydligt sätt för att studien ska vara 

reproducerbar. De utvalda studierna för analys är redovisade i en separat tabell, där 

kvalitetsgranskning och kvalitetsgradering beskrivs och redovisas (se Tabell 3). 

 

Holloway och Wheeler (2010,s.303) beskriver innebörden av  bekräftbarhet som att resultatet 

ska svara mot syftet, att data kan spåras tillbaka till originalkällan samt att författarnas 

förförståelse har hanterats på ett sådant sätt att det inte har påverkat resultatet. Det som 

framkommit i resultatet har svarat mot det ställda syftet samt att originalkällorna går att spåra. 

Genom att tydligt redovisa analysprocessens olika steg i den genomförda studien har läsaren 

möjlighet att utröna hur författarna uppnått resultatet. I denna studie användes en manifest 

metod vilket kräver att författarna bibehåller en objektiv syn. Författarna har varit medvetna 

om sin egen förförståelse av ämnet samt att de inte lagt in egna tolkningar eller värderingar i 

de analyserade texterna detta förhållningssätt stärker studiens bekräftbarhet.  

 

Överförbarhet kan förklaras som möjligheten att överföra resultatet från en studie till en annan 

med liknande deltagare, situation och miljö (Holloway & Wheeler, 2010, s.303). Enligt Elo 

och Kyngäs (2007) ska författarna tydligt beskriva studiens kontext, valet av studier, 

datainsamlingen samt analysprocessen. Överförbarhet i studier som denna kan vara svårt att 

göra då den utgår från tidigare publicerade studier. Upplevelserna har skapats av den 

individens tidigare erfarenheter och dennes värderingar i livet, detta faktum gör det svårt att 
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säga att alla individer som har samma sjukdom har samma upplevelser av att leva med 

sjukdomen. Men det kan trots dessa försvårande faktorer antas att vid en liknande 

undersökning av samma sjukdom och samma typ av deltagande kvinnor kan få ett liknande 

resultat. Detta antagande kan styrkas med författarnas tydliga beskrivning av hela 

forskningsprocessen samt att kvinnorna i de analyserade studierna alla uttryckt samma eller 

liknande behov. 

 

Slutsatser 

Resultatet i studien beskriver att sexualitet och sexualliv är ett viktigt ämne att ta upp vid 

vården av kvinnor med cervix- och ovarialcancer. Som det ser ut i dagens vård tas ämnet om 

sexualitet och sexualliv vanligtvis inte upp av vårdpersonalen om inte kvinnan själv initierar 

sådana samtal. Kvinnor tycker det är svårt att finna mod att ta upp ämnet så istället för att 

fråga försöker de hantera problemen på egen hand och/eller undviker sexuella aktiviteter helt 

och hållet. Andra faktorer som påverkade var oro och ångest kring hur behandlingen skulle 

komma att påverka sexlivet och om sexuella aktiviteter skulle komma att påverka 

behandlingens effekt. De fysiska förändringarna förhindrade kvinnorna att uppleva sexuell 

njutning, lust och gjorde även att de kände sig oattraktiva. Många kvinnor såg en stark 

koppling mellan fertilitet och kvinnlighet. De kvinnor som blivit infertila till följd av 

behandlingen upplevde att de förlorat sin kvinnlighet. Vidare forskning bör göras kring detta 

ämne. Forskningen bör fokusera på hur information till denna patientgrupp bäst ges, 

eventuellt jämföra om informationen bäst tas emot om den ges muntligt eller skriftligt eller 

om en kombination av de båda formerna är att föredra. Forskningen kan även fokusera på när 

kvinnorna känner sig redo att ta emot informationen, är det vid diagnostillfället, kontinuerligt 

under behandlingen eller i efterförloppet vid återbesök efter avslutad behandling. Forskning 

kring olika copingstrategier riktade mot de kroppsliga förändringarna kan även vara ett 

intressant ämne att studera. I denna studie framgår det att kvinnor som får positiva 

kommentarer från sin partner ofta hanterar de fysiska förändringarna på ett bra sätt. Forskning 

kan således fokusera på vilka andra copingstrategier, förutom stöd från en partner, som finns 

att tillgå då inte alla lever i parförhållanden.  
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