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Abstrakt 

Vid gynekologisk cancer påverkas kvinnors sexuella hälsa avsevärt i många avseenden. 

Sexuell hälsa och sexualitet är en stor del av den allmänna hälsan och är viktigt för att 

människor ska uppleva hälsa och välbefinnande. Syftet med litteraturstudien var att beskriva 

kvinnors upplevelser av sexuell hälsa i samband med gynekologisk cancer. För att uppnå 

syftet analyserades 14 studier med hjälp av induktiv manifest innehållsanalys vilket 

resulterade i fem kategorier: att ha behov av information och gott bemötande om sexuell 

hälsa, att ha ett påverkat själv, att ha en påverkad sexualitet, att en förändrad sexualitet 

påverkar relationer i nuet och i framtiden samt att ha god sexuell hälsa. I resultatet framkom 

att kvinnor upplevde att stora delar av sexualiteten påverkades. Problem som samlagssmärta, 

minskad sexuell lust, förändrad självbild, förlust av fertilitet och kvinnlighet samt påfrestande 

äktenskap till följd av förändrad sexualitet var några av många upplevelser kvinnorna hade. 

Betydelsefulla aspekter när den sexuella hälsan påverkades upplevde kvinnorna var gott 

bemötande och kommunikation från sjukvårdspersonal. Således är det essentiellt att 

sjuksköterskor och annan vårdpersonal har kännedom om hur sjukdom och behandling kan 

påverka den sexuella hälsan och livskvaliteten hos kvinnor. För att sjuksköterskor lättare ska 

kunna initiera kommunikation, ge ett gott bemötande, identifiera behov och sätta in åtgärder 

för att främja sexuell hälsa kan de använda sig av PLISSIT-modellen och 

omvårdnadsprocessen som verktyg.  
 

Nyckelord: Gynekologisk cancer, upplevelser, sexualitet, sexuell hälsa, litteraturstudie, 

omvårdnad 
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Att uppleva god sexuell hälsa är en väsentlig faktor för att personer ska uppleva god allmän 

hälsa och välbefinnande (World Health Organization [WHO], 2006) och är även en basal 

mänsklig rättighet (International Conference on Population and Development [ICPD] 

Program of Action, PoA, 1994). Sexuell hälsa definieras enligt WHO (2006) som: 

 

...a state of physical, emotional, mental and social well-being in relation to sexuality; 

it is not merely the absence of disease, dysfunction or infirmity. Sexual health requires 

a positive and respectful approach to sexuality and sexual relationships, as well as the 

possibility of having pleasurable and safe sexual experiences, free of coercion, 

discrimination and violence. For sexual health to be attained and maintained, the 

sexual rights of all persons must be respected, protected and fulfilled. 

 

För att förstå och uppleva sexuell hälsa är det betydelsefullt att förstå vad sexualitet är då det 

ligger till grund för sexuell hälsa. Sexualitet definieras som en betydelsefull del av hela 

människans liv och innefattar roller, kön, könsidentitet, sexuell läggning, njutning, intimitet, 

erotik och reproduktion. Det kan även yttras och upplevas genom fantasier, önskningar, 

tankar, övertygelser, värderingar, attityder, beteenden och relationer (WHO, 2009). Sexualitet 

är en grundläggande aspekt hos människan både vid hälsa och sjukdom (Yadav, Gennarelli & 

Ratakonda, 2001) och kan inkludera alla ovanstående dimensioner men alla behöver inte vara 

upplevda eller yttrade (WHO, 2009). Omvårdnadsforskning beskriver termen sexualitet som 

en integrerad del av det mänskliga livet (Sheerin & McKenna, 2000). Enligt Bernhard (2002) 

bör sexualitet ses som ett multidimensionellt fenomen som består av både socioekonomiska, 

biologiska, psykologiska och andliga delar. Det råder dock oenighet i litteraturen om en 

enhetlig definition av sexualitet (Sheerin & McKenna, 2000) således finns mångtydiga 

definitioner. Omvårdnadsforskningens syn på sexualitet brister ofta när det kommer till en 

holistisk syn, att se till både de fysiska, psykologiska och sociala aspekterna av sexualiteten. 

Vilket kan förklaras i att det mesta fokus i omvårdnadsforskningen främst ligger på de 

fysiologiska aspekterna av sexualiteten, nämligen sexuell funktion och dysfunktion. Detta ses 

också inom forskning som berör cancer och sexuell hälsa (Sheerin & McKenna, 2000). Under 

senare år har dock allt fler forskare försökt anammat den holistiska synen på sexualitet 

(Krychman, Pereira, Carter & Amsterdam, 2006). Kvinnor ser ofta sexualitet som mer än 

förmågan att ha samlag och föda barn (Thaler-DeMers, 2001) men när kvinnans sexuella 

hälsa riskerar att påverkas är störst fokus på samlag och reproduktion i kontakten med hälso-

och sjukvårdspersonal (Hordern & Street, 2007).  
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Människans förmåga att uttrycka sexualitet på ett önskvärt sätt kan påverkas vid sjukdom om 

fysiska förändringar och funktionsnedsättningar uppstår (Statens folkhälsoinstitut, 2012). Vid 

en cancerdiagnos kan den sexuella förmågan påverkas vilket kan vara ångestfyllt (Yadav et 

al., 2001) och innebära livslånga besvär för individen (Southard & Keller, 2009). 

Gynekologisk cancer innefattar fem olika typer av cancer, äggstocks-, livmoderhals-, 

livmoder-, slid- och blygdläppscancer (Rim, Polonec, Stewart & Gelb, 2011). Hos kvinnor är 

gynekologisk cancer den tredje vanligaste cancersorten världen över (Ferlay et al., 2015) där 

äggstockscancer, livmodercancer och livmoderhalscancer är de vanligaste maligniteterna i 

gruppen gynekologisk cancer (Rim et al., 2011). År 2012 var den globala incidensen för 

livmodercancer 5,9 procent, livmoderhalscancer 5 procent och äggstockscancer 2,8 procent 

(Ferlay et al., 2015). Livmoderhalscancer drabbar ofta yngre kvinnor (Quinn et al., 2006) och 

är den cancersort av de fem som lättast går att upptäcka genom att kvinnor regelbundet går på 

cellprover och screenar för HPV, humant papillomvirus och cellförändringar. Tack vare denna 

screening kan tidiga cellförändringar upptäckas och behandlas, därmed är mortaliteten lägre i 

denna grupp. Äggstockscancer är den malignitet som har högst mortalitet (Rim et al., 2011). 

Men till följd av bättre behandlingar har prognosen för äggstockscancer och livmodercancer 

förbättrats gällande mortaliteten (Lopez, Banerjee & Kayee, 2013). Generella riskfaktorer för 

gynekologisk cancer inkluderar reproduktiva, hormonella, beteendemässiga och genetiska 

faktorer (Lee, 2000). Livmodercancer och äggstockscancer är mer vanligt i välutvecklade 

länder, vilket ofta kopplas till ökad fetma, exponering för östrogen samt få graviditeter och 

andra reproduktiva faktorer (Tavassoli & Devilee, 2003). 

 

Behandlingen vid gynekologisk cancer är kirurgi, strålning, kemoterapi eller en kombination 

av dem (Katz, 2010). Diagnosen och dess behandlingar kan leda till förändringar vilka 

omfattar både psykologiska, fysiologiska och sociala dimensioner av kvinnors liv (Gilbert, 

Ussher & Perz 2011; Pearman, 2003; Willmoth & Spinelli, 2000). Biverkningar som smärta i 

genitalier och bäckenet, förtvining av vävnad i vagina samt en förkortning av denna kan 

uppstå på grund av anatomiska förändringar eller förlust av hormoner från äggstockarna 

(Katz, 2010). Depression, ångest, fatigue och hårförlust är andra biverkningar som är vanligt 

förekommande (Gilbert, Ussher & Perz 2011; Pearman, 2003; Willmoth & Spinelli, 2000). I 

cirka 80 procent av fallen gällande gynekologisk cancer utvecklas sexuella problem under 

behandlingsprocessen (Parkinson & Pratt, 2005). Problemen uppkommer vanligen mellan sex 

och 12 veckor efter behandling (Anderson & Lutgendorf, 2000; Stead, Fallowfield, Selby & 

brown, 2007) och effekterna kan vara lika besvärande som cancerdiagnosen i sig, vilket 
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innebär att sexuella problem är ett viktigt område att uppmärksamma (Southard & Keller, 

2009). När kroppen drabbas av cancer tas säkerheten om en fungerande kropp bort och en 

ökad medvetenhet om kroppsfunktionerna infinner sig jämfört med när kroppen är frisk och 

ofta tas för givet. Varje person definierar och upplever kroppsuppfattning på sitt individuella 

sätt (Price, 1991). Schilder (1999) definierar kroppsuppfattning som bilden av kroppen som 

skapas i sinnet, alltså på vilket sätt kroppen uppenbarar sig för människan själv. Burg (2016) 

menar att unga kvinnor har en tendens att definiera sig genom kroppen, vid cancer genomgår 

kroppen många långvariga förändringar vilket kan utsätta kvinnor för osäkerhet och reducerat 

självförtroende då kroppen inte längre uppfyller normen för en fungerande kropp. 

Förändringar gällande en människas kroppsuppfattning efter cancerbehandling förekommer 

och är högst personligt. Uppfattningen av kroppen har även ett nära samband med sexualitet 

(Cooley & Cobb, 1986), ålder och kultur (McClosky, 1976). Dock tenderar det att glömmas 

bort för denna patientgrupp (Burg, 2016), vilket tyder på brister i arbetet hos 

sjukvårdspersonal, då de enligt Hälso- och sjukvårdslag (HSL, SFS 1982:763, 2 c §) ska 

arbeta för att främja hälsa och minska lidande hos människan. 

 

I omvårdnadsarbetet är hälsa och att stödja patienters välbefinnande det centrala målet och 

kan definieras på olika sätt (SSF, 2016). Ett sätt att se på hälsa är enligt Eriksson (1994) teori, 

att människan ses som en helhet med själ, kropp och ande samt med egna erfarenheter och 

värderingar. Där upplevelse av hälsa är högt personligt och inte enbart frånvaro av sjukdom. 

För att öka förståelsen om hälsa kan det ses från tre perspektiv, hälsa som beteende, varande 

och blivande. Hälsa som beteende innebär att människor associerar hälsa med ett visst 

beteende som upplevs hälsosamt. Varande handlar om människan har en inre balans och 

förståelse mellan kropp och själ. Hälsa som blivande innebär att människan aldrig är konstant 

utan utvecklas hela tiden, för att nå en högre nivå av samverkan mellan kropp och själ 

(Eriksson, 1994). Ett hälsofrämjande arbete i sjukvården kan innebära att hålla utbildningar 

för patienter (Hallórsdottir, 1996; Svedberg, 2007; Watkins-Bruner & Boyd, 1998) vilket är 

sjuksköterskans ansvar (Watkins-Bruner & Boyd, 1998). Utbildningarna kan handla om att 

delge patienter information som är betydelsefull för att främja deras hälsa och motverka 

sjukdom (Svedberg, 2007). Att utgå ifrån personcentrerad omvårdnad i arbetet är också ett 

arbetssätt för att främja patienters hälsa, genom att inte endast fokusera på personen i relation 

till sjukdom utan hänsyn tas till hela individen i vården. Personcentrerad omvårdnad är en bra 

arbetsmodell där personer får möjlighet att vara mer delaktig i beslutstaganden kring den egna 

vården genom att de får ta del av adekvat information rörande deras hälsotillstånd och där 
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sjukvårdspersonalen ska respektera dess autonomi och integritet (Ekman et al., 2011). 

Personernas subjektivitet, rättigheter och önskningar ska också respekteras och beaktas i den 

personcentrerade omvårdnaden (Leplege et al., 2007). När sjuksköterskan i sitt arbete främjar 

patienternas hälsa främjas även deras sexuella hälsa då det är en betydelsefull del av hälsan 

(WHO, 2009). 

 

I sjuksköterskors arbete ingår att främja patienters sexuella hälsa, behandla, förebygga och 

assistera patienter i att hantera sexuella problem (Watkins-Bruner & Boyd, 1998). Trots detta 

var det en stor andel sjuksköterskor, 92 procent i studien av Arikan, Ayse, Ozcan 

och Canliozer (2014) som inte kommunicerade med sina patienter om deras sexuella hälsa, 

även om de hade kunskap om olika sjukdomar och behandlingars negativa inverkan på 

sexualiteten och den sexuella hälsan. Orsaker till detta kan vara att sjuksköterskor anser att det 

är ett tabubelagt område på grund av personliga attityder till sexualitet och sex samt brist på 

vetskap och färdigheter i att bedöma och ha personliga samtal om sexualitet (Rice, 2000). Det 

kan även bero på brister i sjuksköterskeutbildningen gällande sexualitet och sexuell hälsa 

(Aaberg, 2016; Rice 2000). Vi anser att litteraturstudien är betydelsefull då det ur 

sjuksköterskors perspektiv finns utmaningar och svårigheter kring att möta patienters behov 

och förväntningar när det kommer till sexuell hälsa. Akyüz, Güvenc, Üstünsöz och Kaya 

(2008) menar att sjuksköterskor bör vara medvetna om kvinnors upplevelser och erfarenheter 

för att de ska kunna ge en god och omfattande omvårdnad till kvinnor med gynekologisk 

cancer och deras familjer. Med detta som bakgrund var syftet att beskriva kvinnors 

upplevelser av sexuell hälsa i samband med gynekologisk cancer. 

 

Metod 

För att besvara syftet, kvinnors upplevelser av sexuell hälsa i samband med gynekologisk 

cancer utfördes en kvalitativ litteraturstudie med ett inifrånperspektiv. Kvalitativ ansats 

används när forskaren vill studera hur människor utifrån sin livsvärld skapar mening av sina 

erfarenheter, beteenden och känslor (Holloway & Wheeler, 2013, s. 3). För att analysera 

resultatet i litteraturstudien utfördes en induktiv manifest innehållsanalys. Det innebär att en 

analys utförs på data som är narrativ för att urskilja teman och mönster som framträder från 

datan (Polit & Beck, 2012, s. 564). 
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Litteratursökning 

Litteratursökningen utgick från syftet med arbetet, de databaser som användes var CINAHL 

och PubMed/Medline då de är lämpliga databaser inom området omvårdnad (jfr. Karlsson, 

2012, s. 96-97). Sökningen utgick från sökorden ”sexual health”, ”reproductive health”, 

”sexual”, ”patients”, ”cancer patients”, ”experiences”, ”quality of life”, ”Genital Neoplasms, 

Female”, “gynecological cancer”. I PubMed kompletterades sökningen med sökordet 

“Qualitative” för att få mer lämpliga vetenskapliga studier. För att hitta lämpliga engelska 

sökord användes svenska MeSH, de sökord som inte gick att få som MeSH-termer söktes som 

fritext i databaserna. I CINAHL användes CINAHL-headings på de sökord som gick, vilket är 

detsamma som MeSH-termer (jfr. Karlsson, 2012, s. 96–104). För att inkludera synonymer till 

sökorden användes funktionen “Explode” i CINAHL på CINAHL-headings, vilket kan ses 

som ett plustecken efter sökorden i tabell 1. Litteratursökningen började med att valda sökord 

söktes separat för att därefter kombineras med hjälp av de booleska söktermerna “AND” och 

“OR”. Söktermen “AND” användes för att förena sökorden och inrikta sökningen på ett 

tämligen begränsat område. För att vidga sökningen och känsligheten användes termen “OR” 

(jfr. Willman, Stoltz & Bathesvani, 2011, s. 73–74). Begränsningar utfördes i databaserna 

vilka var studier från år 2000-2017, peer reviewed och studier med engelsk text. I PubMed 

gick dock inte begränsningsfunktionen “peer reviewed” att använda och uteslöts därmed. I 

arbetet användes inga inklusionskriterier då de ringades in bra med hjälp av sökorden, 

exklusionskriterer var kvinnor under 18 år. För att kontrollera om studierna som identifierades 

svarade mot syftet granskades titel och abstract. Totalt valdes 17 vetenskapliga studier ut för 

kvalitetsgranskning. I tabell 1 ses de systematiska litteratursökningarna. 

 
Tabell 1. Översikt av litteratursökning i CINAHL och PubMed 

___________________________________________________________________________ 

Syftet med sökning: Beskriva kvinnors upplevelser av sexuell hälsa i samband med gynekologisk cancer 

__________________________________________________________________________ 

CINAHL 2017-01-24-26 Avgränsningar: Peer reviewed, år 2000-2017, engelsk text. 

__________________________________________________________________________ 

Söknr *) Söktermer  Antal träffar Valda  

__________________________________________________________________________ 
1 FT Experiences   156,419   

2 CH Quality of life+  53,407 

3 CH Sexual health  3285 

 

4 CH Reproductive health  2776  

 

5 FT Sexual  37,808 

 

6 CH Cancer patients  18,965 

 

https://mesh.kib.ki.se/term/D005833/genital-neoplasms-female
https://mesh.kib.ki.se/term/D005833/genital-neoplasms-female
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7 CH Patients+  174,287 

 

8 CH Genital neoplasms,  16,429  

  female+ 

 

9 FT Gynecological cancer 554 

 

10   1 OR 2 AND 3 AND 4  933     8 

       OR 5 AND 6 OR 7  

                                   AND 8 OR 9  

 

___________________________________________________________________________ 

 

Tabell 1. Forts. Översikt av litteratursökning i CINAHL och PubMed 

___________________________________________________________________________ 

Syftet med sökning: Beskriva kvinnors upplevelse av sexuell hälsa i samband med gynekologisk cancer 

_________________________________________________________________________  

PubMed 2017-01-26 Avgränsningar: År 2000-2017, engelsk text. 

__________________________________________________________________________ 

Söknr *)      Söktermer                       Antal träffar       Valda 

__________________________________________________________________________ 
1 FT Experiences  150,076  

2 MH Quality of life  106,859 

 

3 FT Sexual health  91,054 

 

4 MH Reproductive health 1680  

 

5 FT Sexual  137,456 

 

6 FT Cancer patients  670,730 

 

7 MH Patients  26,639 

 

8 MH Genital neoplasms, 86,211 

                       female      

 

9 FT Gynecological cancer 43,541 

 

10   Qualitative  130,423 

 

11 1 AND S2 AND 3   253          9 

OR 4 OR 5 AND 6  

OR 7 AND 8 OR 9  

AND 10 

___________________________________________________________________________ 

*) *CH-CINAHL-headings i databasen CINAHL, *FT- Fritext sökning, * + - Explode i databasen CINAHL, 

*FT-Fritext, *MSH-MeSH-termer.  

 

Kvalitetsgranskning 

När 17 lämpliga vetenskapliga studier valts ut utfördes en kvalitetsgranskning genom att 

studierna lästes och kvaliteten bedömdes enskilt med hjälp av granskningsprotokoll för 

kvalitativa studier av Willman et al. (2011, s. 175-176). Kontext, frågeställning, urval- och 

transkriberingsprocessen, etiska resonemang samt datainsamlingsmetod granskades. Även 

redogörelse för datainsamling samt validitet, tillförlitlighet och trovärdighet (jfr. Willman et 
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al., 2006, s. 97). För att fastställa kvalitetsgraden delades ett (1) eller noll (0) poäng ut. Dessa 

poäng delades ut till varje delfråga i granskningsprotokollet beroende på om granskarna 

bedömde att frågan hade ett bra svar för undersökningen, då tilldelades ett poäng. Vid 

negativt svar eller ouppfyllda krav för frågan delades noll poäng ut. Dessa poäng adderades 

sedan och dividerades därefter med antalet frågor som fanns i granskningsprotokollet för att 

en procentindelning skulle kunna tas fram. Denna procentindelning påvisade om kvaliteten på 

studierna var höga (80–100%), medelhöga (70–79%) eller låga (<69%) (Willman et al., 2006, 

s. 96).  Granskningsprotokollet förändrades frekvent efter varje studie då de var av olika 

studietyp. Således valdes att inte granska “genereras en teori” i alla studier på grund av 

studiernas design (jfr. Polit & Beck, 2012, s. 107). Därefter jämfördes granskningarna och 

meningsskiljaktigheter relaterade till kvaliteten och relevans för litteraturstudiens syfte 

diskuterades. Detta för att gemensamt komma fram till kvaliteten på studierna och sålla bort 

studier som inte var av relevans för litteraturstudien. Efter kvalitetsgranskningen valdes tre 

vetenskapliga studier bort då de inte svarade mot syftet, totalt 14 blev kvar till analysen av 

arbetet. En översikt av valda studier och kvalitetsgrad ses i tabell 2. 

 

Tabell 2. Översikt av valda artiklar till analys och kvalitetsgrad (n=14). 

Författare 

(år)  

land 

 

Typ av 

studie 

 

 

Deltagare 

 

 

 

Metod  

Datainsamling/ 

Analys 

 

Huvudfynd 

 

 

Kvalitet 

(Hög, medel, 

låg) 

 

  

Bal, Yilmaz & 

Beji (2013) 

Turkiet 

 

Kvalitativ 11 kvinnor 

30-55 år 
Semistrukturerade 

djupintervjuer/ 

Innehållsanalys 

Behandling vid 

livmoderhals-cancer kan 

resultera i fysiska och 

psykiska besvär vilka 

orsakar sexuella problem 

 

Medel   

Burns, 

Costello, 

Ryan-Woolley 

& Davidson 

(2007)  

Storbritannien 

 

Kvalitativ 13 kvinnor 

>18 år 
Semistrukturerade 

djupintervjuer/ 

Fenomenologisk 

metod 

Behandling vid 

livmoderhals-cancer kan 

leda till fysiska och 

psykiska besvär vilka 

genererar sexuella problem 

 

Medel   

Cleary, 

Hegarty & 

McCarthy 

(2013) 

Irland 

Kvalitativ 8 kvinnor 

25-60 år 

Semistrukturerade 

intervjuer/Manifest 

innehållsanalys 

Plågsamma förändringar 

gällande fysiska, psykiska 

och sociala faktorer 

påverkade den sexuella 

hälsan hos deltagarna  

 

 

Låg   
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Tabell 2. Forts. Översikt av valda artiklar till analys och kvalitetsgrad (n=14). 

Författare 

(år)  
land 

 

Typ av 

studie 

 

Deltagare 

 

Metod 

Datainsamling/ 

Analys 

 

Huvudfynd 

 

Kvalitet 

(Hög, medel, 

låg)  

 

 

 

Juraskova et 

al. (2002) 

Australien 
 
 

 

Kvalitativ 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 kvinnor 

19-64 år 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Semistrukturerade 

intervjuer/ 

Framework approach 
 
 
 
 
 

 

 

Efter behandling av 

livmoder- och 

livmoderhals-cancer 

upplevdes förändrade 

attityder och självbild. 

Samt svårigheter i den 

sexuella hälsan. 

Interaktionen med 

vården upplevdes svår 

 

 

Hög 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lee et al. 

(2015) 

Taiwan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Molassiotis, 

Chan, Yam, 

Chan, Lam 

(2002) Hong 

Kong 

 
 
 
 
 

Kvalitativ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitativ 

11 kvinnor 

40-56 år 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 kvinnor 

21-64 år 

Semistrukturerade 

djupintervjuer/ 

Colaizzi analysmetod 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djupintervjuer/Fenome

nologisk analys 

Upplevelser av sexuell 

hälsa efter behandling 

av gynekologisk cancer 

var bristfällig vilket 

hade negativ inverkan 

på deltagarnas psykiska 

hälsa 

 

 

 

 

Deltagarna upplevde 

att livet efter cancer 

bestod av oro inför 

framtiden, förlust av 

sexualitet och 

femininitet samt 

relationsproblem 

 

Medel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hög 

 

Pinar et al. 

(2016) 

Turkiet 

Kvalitativ 

& 

Kvantitativ 

20 kvinnor 

30 -  >50 år 
Djupintervjuer/ 

Innehållsanalys 

Upplevelse av 

självbilden, sexuell 

identitet och funktion 

påverkades negativt i 

stor utsträckning av 

gynekologisk cancer 

 
 

Hög  

Rasmusson 

& Thomé 

(2008) 

Sverige 

Kvalitativ 11 kvinnor 

36-60 år 
Intervjuer/Latent 

innehållsanalys 

Kvinnorna upplevde 

fysiska förändringar av 

sin cancerbehandling 

vilket påverkade den 

sexuella hälsan, 

fertiliteten, självbilden 

och relationerna 

 

 

 

 

Hög  
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Tabell 2. Forts. Översikt av valda artiklar till analys och kvalitetsgrad (n=14). 

 

 

Författare (år)  
land 

 

Typ av 

studie 

 

Deltagare 

 

Metod 

Datainsamling/ 

Analys 

 

Huvudfynd 

 

Kvalitet 

(Hög, medel, 

låg)  

 

 

Reis, Beji & 

Coskun (2010) 

Turkiet 
 
 
 

Kvalitativ 

& 

Kvantitativ 

 

 

 

 

30 kvinnor 

<39 - >50 

år 
 
 
 
 

Semistrukturerade 

djupintervjuer/ 

Deskriptiv 

innehållsanalys 

 
 

Livskvaliteten och den 

sexuella hälsan 

påverkades i negativ 

riktning till följd av 

behandling 

 

Hög 
 
 
 
 
 

 

Sekse, 

Gjengedal & 

Råheim (2013) 

Norge 

Kvalitativ 

 

16 kvinnor 

39-66 år 
Djupintervjuer/ 

Fenomenologisk- 

meningskondenseri

ng 

Sjukdomen innebar 

förändringar gällande 

sexliv, kroppsbild och 

sårbarhet som deltagarna 

tvingades leva med 

 

Hög 

Seske, Raaheim, 

Blaaka & 

Gjengedal 

(2010) Norge 

Kvalitativ 16 kvinnor 

39-66 år 
Djupintervjuer/ 

Menings-

kondensering & 

narrativ  

strukturering 

Fem år efter behandling 

av gynekologisk cancer 

upplevde kvinnorna att 

de fick anpassa sig till 

nya sätt att leva. De 

levde med en förändrad 

kropp vilket väckte 

frågor om deras sexliv 

 

Hög 

Vermeer, 

Bakker, Kenter, 

Stiggelbout & 

Kuile (2016) 

Nederländerna 

 

Kvalitativ 30 kvinnor  

12 partners  

Medelålder 

47 år 

Semistrukturerade 

intervjuer/ Frame-

work approach 

Kvinnorna upplevde 

sexuella dysfunktioner 

och psykosexuella 

problem vilket 

genererade känslor av 

ledsamhet och negativitet 

 

Hög 

Wilmoth, 

Hatmaker-

Flanigan, 

LaLoggia & 

Nixon (2011) 

USA 

Kvalitativ 13 kvinnor 

33-75 år 
Individuella och 

fokusgruppsintervju

er/ Deskriptiv 

innehållsanalys 

Oavsett ålder, påverkade 

och förändrade 

behandlingen för 

äggstockscancer 

deltagarnas sexuella 

hälsa negativt 

 

Hög 

Zeng, Li & 

Loke (2011) 

Kina 

Kvalitativ 35 kvinnor 

30-40 år 

 

Skrivna svar till 

frågeformulär/ 

Innehållsanalys 

Sexlivet var väsentligt 

för att uppleva 

livskvalitet 

 

Hög 

 

 

Analys 

Vi analyserade de 14 valda studierna med hjälp av induktiv manifest innehållsanalys (jfr. 

Bengtsson, 2016). När syftet med en studie är på deskriptiv nivå är kvalitativ innehållsanalys 

en användbar metod (Danielson, 2012, s. 334). Analysen började med att studiernas 

resultatdel lästes enskilt ett flertal gånger för att få en helhetsbild av innehållet, därefter togs 
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textenheter, meningar, som svarade mot syftet ut. I studier vars resultat både var kvalitativt 

och kvantitativt lästes endast det kvalitativa resultatet. Då syftet var brett kontrollerades 

definitionen av sexuell hälsa utifrån WHO (2009) beskrivning för att säkerställa att 

textenheterna svarade mot litteraturstudiens syfte. Därefter jämfördes textenheterna för att 

tillsammans komma fram till gemensamma textenheter. För att hålla reda på vilka textenheter 

som kom från vilken artikel tilldelades studierna ett nummer mellan ett till 14. Textenheterna 

blev också tilldelade ett nummer, en kod efter ordningsföljden på dem. Efter att samtliga 

textenheter fått en kod påbörjades översättningen från engelska till svenska. Översättningen 

underlättade förståelsen för texterna och nästkommande steg, kondenseringen. 

Kondenseringen av textenheterna gick ut på att ta bort onödiga ord samtidigt som kärnan 

bevarades (jfr. Bengtsson, 2016). 

 

Textenheterna skrevs ut innan kategoriseringen och placerades sedan ut i en underkategori 

efter dess innehåll där textenheter med liknande innehåll placerades i samma underkategori. 

När alla textenheter blivit placerade fanns 25 underkategorier som namngavs för att avspegla 

innehållet. Därefter sammanfördes underkategorier under en och samma kategori för att 

minska antalet underkategorier och komma fram till huvudkategorier. Vid tveksamheter 

kontrollerades textenheten mot grundkällan för att motverka tolkning (jfr. Bengtsson, 2016). 

Varje huvudkategori och tillhörande textenhet tilldelades sedan en gemensam färg för att hålla 

ordning på vilken kategori textenheterna tillhörde. Textenheterna sorterades därefter mellan 

kategorier och underkategorier på grund av likheter och skillnader (jfr. Bengtsson, 2016). 

Slutligen framkom fem huvudkategorier som svarade mot syftet. Som sista kontroll lästes 

samtliga kategorier och textenheter igenom för att kontrollera att de hade ett gemensamt 

innehåll. För att kontrollera om resultatet var logiskt studerades de framkomna kategorierna 

mot originalkällorna (jfr. Bengtsson, 2016). 

Resultat 

Analysen resulterade i 5 huvudkategorier (tabell 3), resultatet presenteras i brödtext som 

beskriver varje kategoris innehåll. För att styrka kategoriernas essentiella perspektiv 

presenteras citat ur artiklarna. 
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Tabell 3 Översikt av valda huvudkategorier (N=5) 

Kategorier 

Att ha behov av information och gott bemötande om sexuell hälsa 

Att ha ett påverkat själv 

Att ha en påverkad sexualitet 

Att en förändrad sexualitet påverkar relationer i nuet och framtiden 

Att ha god sexuell hälsa 

 

Att ha behov av information och gott bemötande om sexuell hälsa 

Att konversera och få information från sjukvårdspersonal om sexualitet var en stark önskan 

hos kvinnor (Burns et al., 2007; Rasmusson & Thomé, 2008; Wilmoth et al., 2011). 

Information önskades i tidigt sjukdomsskede, både om sex i allmänhet under sjukdomstiden 

samt efter operationen. Att få denna information upplevdes positivt hos kvinnor då 

funderingar på om det gick att ha sex under sjukdomstiden samt hur det skulle kännas var 

vanligt förekommande (Rasmusson & Thomé, 2008). En del kvinnor upplevde att läkare gav 

informationen de behövde om sexualitet, men de såg inte till att den gavs i rätt skede när 

kvinnorna var mottagliga för informationen (Vermeer et al., 2015; Wilmoth et al., 2011). 

Information om sex på en webbsida för kvinnor med gynekologisk cancer tog bort osäkerhet 

och genererade en känsla av att vara normal då kvinnor i samma situation inledde bekantskap 

och delade erfarenheter om alternativa sexuella aktiviteter under sjukdomstiden (Vermeer et 

al., 2015). 

 

I began quite early to wonder if I could and how it would feel. Before surgery I asked 

the doctor and he explained that I could have sex but we have to be careful. He also 

explained to me what should be removed, during surgery. This was good (Rasmusson 

& Thomé, 2008, s. 215). 

 

Information om sexualitet från sjukvårdspersonalen upplevdes dock som bristfällig många 

gånger (Burns et al., 2007; Rasmusson & Thomé, 2008; Vermeer et al., 2015). Deltagare 

beskrev att läkare inte tagit upp ämnet eftersom kvinnor berättat att de inte hade en relation 

och inte var sexuellt aktiva för tillfället. Det resulterade i att kvinnor upplevde att läkarna inte 

tyckte informationen var aktuell och därmed negligerade ämnet (Rasmusson & Thomé, 2008). 

En läkare var inte villig att skriva ut ett efterfrågat recept som skulle underlätta för en kvinna 

att ha samlag, vilket fick henne att känna sig kränkt (Cleary et al., 2013). Burns et al. (2007) 

beskrev att kvinnor hade velat ha information om sexualitet innan de genomgick operation, då 

hade alternativa behandlingar kanske valts, om de vetat hur livet skulle se ut efter operationen 

(Rasmusson & Thomé, 2008). 
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No one has mentioned the words, sex, intercourse or sexuality to me at any time 

throughout my six weeks of treatment (Rasmusson & Thomé, 2008, s. 215). 

 

Kvinnor uttryckte önskningar om att sjukvårdspersonalen skulle ta initiativet att lyfta samtalet 

om sexuell hälsa för att de skulle få mod att samtala om det (Wilmoth et al., 2011). En 

deltagare yttrade att hon önskat att någon berättat att det är normalt att samlag inte känns 

behagligt till en början och kanske gett förslag på alternativa sexuella aktiviteter. Om inte 

hade hon önskat att någon föreslagit att hon skulle ta en paus med allting och vänta ett tag, 

men ingen gav henne någon information överhuvudtaget (Rasmusson & Thomé, 2008). Andra 

kvinnor önskade att vårdpersonalen hade tröstat och stöttat dem i situationen de befann sig i 

men upplevde ingetdera (Vermeer et al., 2015). 

 

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). 

 

Att ha ett påverkat själv 

Kvinnor upplevde att de kände sig mindre kvinnliga efter borttagning av livmodern då organet 

sågs som en del av att vara kvinna (Bal et al., 2013; Juraskova et al., 2003; Rasmusson & 

Thomé, 2008; Reis et al., 2010; Vermeer et al., 2015; Pinar et al., 2015). I studien av Bal et 

al., (2013) upplevde en kvinna sorg över för tidigt infallen menopaus då hon upplevde att 

kvinnligheten lämnades och en känsla av att vara gammal förekom. En kvinna kände sig 

ifrågasatt av bekanta angående att vara kvinna efter att hon genomgått borttagning av 

livmodern (Bal et al., 2013). Att förlora en del av sig själv och känna det som ett tomrum 

beskrevs också av deltagare (Seske et al., 2013). 

 

All organs related to my femininity were lost. I feel no longer as a woman. Anyone 

without womb cannot be seen as a woman. I feel myself to be tortured. I even avoid 

talking about femininity (Bal et al., 2012, s. 86). 

 

Självbilden hos kvinnorna förändrades efter behandling, en kvinna beskrev att hon kände sig 

smutsig och inte ville ha andra människor i närheten (Juraskova et al., 2003). En annan kände 

sig som en gammal och tom säck efter borttagning av äggledarna (Reis et al., 2010). Andra 

kvinnor kände sig mindre vackra (Bal et al., 2013; Reis et al., 2010; Wilmoth et al., 2011) på 

grund av viktuppgång (Reis et al., 2010; Wilmoth et al., 2011) och hårförlust (Wilmoth et al., 

2011). Vissa ville således inte se sig själva i spegeln längre (Bal et al., 2013). En deltagare 

upplevde att hennes infertilitet och cancerdiagnos ledde till att hon ifrågasatte sig själv och 
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blev blyg. Därför drog sig deltagaren undan från andra människor, vilket beskrevs som ett 

svårt levnadssätt (Reis et al., 2010).   

 

Well, up to my breasts everything is fine. Everything between my breasts until my 

knees, that’s awful. I consider that sort of a block, and I just don’t want to see it or 

feel it (Vermeer et al., 2016, s. 1683).   

 

Att inte kunna få barn ledde även att kvinnor ifrågasatte sin femininitet (Vermeer et al., 2015) 

och fick sämre självkänsla (Molassiotis et al., 2002). Kvinnor beskrev förlusten av livmodern 

och möjligheten att få barn som en totalförändring av livet (Seske et al., 2010; Seske et al., 

2013). En del kvinnor hade alltid velat ha barn men den chansen togs bort (Juraskova., 2003; 

Molassiotis et al., 2002; Seske et al., 2010; Wilmoth et al., 2011), en kvinnas största önskan 

skulle aldrig gå i uppfyllelse (Juraskova et al, 2003). Cleary et al. (2013) berättade att kvinnor 

hade känslor om att vara onormala när de inte kunde få barn och att inte kunna bli mamma 

upplevdes som en stor förlust. 

 

If you have not your womb, your lack of your fertility and your creative feature. It is 

very nice to know that you are able to give a birth. The opposite of this can’t be even 

imagined (Bal et al., 2012, s. 88). 

 

I Reis et al. (2010) och Pinar et al. (2015) studier upplevde kvinnor ånger och sorg över att de 

inte fött barn innan de blev sjuka. En deltagare skulle inte känt sig lika ledsen om hon fått ett 

barn innan borttagningen av livmodern (Reis et al., 2010). En annan kvinna berättade att hon 

kollapsade när hon fick veta att hon inte kunde göra sin nyblivna make till pappa (Pinar et al., 

2015).   

I would probably not feel so sad because of the fact that my uterus was removed if I 

had at least one child (Reis et al., 2010, s. 143). 

 

På grund av den upplevda förlusten av rollen som maka, att inte längre vara fru till sin man, 

kände kvinnor sig som ingenting. De beskrev att de bara levde för sina barn (Bal et al., 2013). 

Andra beskrev rollförlusten som smärtsam, att inte vara en bra fru gjorde ont (Molassiotis et 

al., 2002). En ung och nygift deltagare delgav funderingar och tankar på om hon skulle 

fungera som en riktig fru efter avslutad behandling då hon inte visste om hon skulle fungera 

sexuellt och kunna tillfredsställa mannen (Pinar et al., 2015). 

 

I can’t function as a wife for my husband any longer, that deed is finished (Reis et al., 

2010, s. 145). 
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Samtidigt fanns det en del kvinnor som upplevde en lättnad över att vara infertila, sexlivet 

blev därmed mer bekvämt i relationen då kvinnan inte längre kunde bli gravid (Pinar et al., 

2015). En kvinna uttryckte att hon känt press av att skaffa ett till barn, men efter operationen 

försvann känslan då det blev omöjligt att bli gravid igen (Molassiotis et al., 2002). 

 

My treatment goes just fine, so I think I’ll get over with this. We already have a child. 

May God bless him a good long life. Now that they removed my womb, I am left with 

no reason to worry about what would happen if I get pregnant again, any further. 

Thanks to this opportunity, we will feel more comfortable with having sex, my husband 

and I. You know this is what completely relieves me, now (Pinar et al., 2015, s. 57). 

 

Enligt Juraskova et al. (2003) beskrev kvinnor också en oförändrad upplevelse av 

kvinnligheten. De upplevde det inte som andra kvinnor, att kvinnligheten förlorats (Seske et 

al., 2010) och att de behövde vara kvinna för någon annan, utan de fick vara precis som de var 

(Juraskova et al., 2003).  

 

Half a woman, many say… but I don’t feel like half a woman, no I don’t! (Sekse et al., 

2010, s. 803). 

 

Att ha en påverkad sexualitet 

Att ha en påverkad sexualitet manifesterades hos kvinnor på många olika sätt, genom 

känslomässig och fysisk påverkan, förändrat och förlorat sexliv samt förändrad syn på 

sexualitet. Emotionell smärta hos kvinnor ledde till att de kände sig känslomässigt tomma vid 

samlag (Juraskova et al., 2003; Reis et al., 2015). Efter sjukdomsdebuten gick det långa 

perioder för vissa deltagare innan de hade sex medan andra inte haft det överhuvudtaget sedan 

diagnosen (Reis et al., 2010; Vermeer et al., 2015). Minskad lust för sex förekom hos kvinnor 

(Bal et al., 2013; Lee et al., 2015; Molassiotis et al., 2002; Pinar et al., 2015; Seske et al., 

2013; Seske et al., 2010; Vermeer et al., 2015; Wilmoth et al., 2011), en vanlig orsak till det 

var behandlingarnas biverkningar vilka resulterade i att kvinnor hade brist på energi (Vermeer 

et al., 2015) och upplevde fysiska besvär som försvårade sexlivet (Molassiotis et al., 2002; 

Reis et al., 2010). 

 

I don’t care anymore. It’s as if the spark has gone out of me (Seske et al., 2013, s. 23). 

 

En stor förlust (Pinar et al., 2015; Rasmusson & Thomé, 2008; Seske et al., 2010; Wilmoth et 

al., 2011) och förändring av sexlivet förekom hos kvinnor till följd av sjukdomen (Bal et al., 

2012; Cleary et al., 2013; Lee et al., 2015; Molassiotis et al., 2002; Seske et al., 2013; 

Vermeer et al., 2015; Wilmoth et al., 2011; Zeng et al., 2011). Ett förändrat sexliv kunde 
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uppenbara sig som försämrad kvalitet under samlag (Zeng et al., 2011), minskad frekvens 

(Bal et al., 2013) och att inte längre tycka om samlag trots försök att uppskatta det som förut 

(Molassiotis et al., 2002). Förlust av sexlivet beskrev kvinnor som att det intima livet var över 

för resten av livet (Rasmusson & Thomé, 2008). Enligt Cleary et al. (2013) upplevde en 

kvinna att hon förlorat sitt självförtroende då hon inte kunde bära sexiga kläder längre på 

grund av behandlingens biverkningar. Kvinnor upplevde även förlorad sensualitet på grund av 

att kroppen kändes mindre attraktiv, vilket var en större förlust än sexualiteten (Rasmusson & 

Thomé, 2008). Synen på sexualitet förändrades även vid sjukdom (Cleary et al., 2013; 

Rasmusson & Thomé, 2008; Wilmoth et al., 2011). Efter en tids sjukdom beskrevs sexualitet 

som en djupare förbindelse mellan människor där förtroende och vänskap utvecklades (Cleary 

et al., 2013). Andra beskrev att samtal och kroppskontakt med partnern var mer intimt än de 

upplevt tidigare (Wilmoth et al., 2011). Vissa kände att intimitet för dem nu var att de och 

deras partner var förenade genom sina hjärtan och att de alltid sov hand i hand (Lee et al., 

2015). Enligt Vermeer et al. (2015) och Cleary et al. (2013) upplevdes beröring även på ett 

annorlunda sätt vid sjukdomen. Kvinnor blev mindre taktila med sin partner jämfört med 

innan sjukdomen (Cleary et al., 2013;Vermeer et al., 2015) och upplevde att beröring kändes 

svårt (Vermeer et al., 2015). Känslan av att ingen ville komma nära och vara intim förekom 

också hos en deltagare (Wilmoth et al., 2011). 

 

I must say we had a fantastic sex life together before, so that is a real loss (Sekse et 

al., 2013, s. 23). 

 

Samtidigt förekom fysiska svårigheter hos kvinnor som försvårade samvaron med partnern. 

Spontaniteten minskade i sexlivet (Vermeer et al., 2015) och en del uttryckte att det blev svårt 

att ha sex efter genomgången operation (Bal et al., 2013; Wilmoth et al., 2011) bland annat till 

följd av att vaginan minskat i samband med strålning (Molassiotis et al., 2002). En fysisk 

tomhet upplevdes på grund av detta av både kvinnor och partners (Pinar et al., 2015). Att inte 

uppnå orgasm vid samlag var också ett problem deltagare hade i samlivet som inte tidigare 

förekommit (Bal et al., 2013; Reis et al., 2015), vilket ibland orsakades av känslomässig 

frustration (Reis et al., 2015). På grund av att behandlingarna försvårade sexlivet undvek 

kvinnor helt att ha samlag (Bal et al., 2013; Cleary et al., 2013; Molassiotis et al., 2002; 

Vermeer et al., 2015). Vissa kvinnor uttryckte en önskan om att återuppta sexlivet (Lee et al., 

2015; Vermeer et al., 2015) men tyckte det var svårt eftersom det gått så lång tid sedan de haft 

ett aktivt sexliv (Vermeer et al., 2015) samt till följd av okunskap om hur sex fungerade efter 

behandling (Lee et al., 2015). 
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Before the surgery, our sex life was really good. Since the surgery, there has been no 

sexual activity. My husband and I sleep in different beds (Zeng et al., 2011, s. 300). 

 

I flertalet studier beskrevs att kvinnor upplevde smärta, oro och rädsla i samband med samlag 

(Bal et al., 2013; Burns et al., 2007, Juraskova et al., 2003; Molassiotis et al., 2002; Seske et 

al., 2013; Vermeer et al., 2015; Wilmoth et al., 2011). Enligt Bal et al. (2013) uttryckte 

kvinnor en enorm smärta vid penetration (Juraskova et al., 2003; Reis et al., 2010; Seske et 

al., 2013; Zeng et al., 2011). Oro inför samlag och mentala förberedelser på att det skulle göra 

ont var också vanligt förekommande (Seske et al., 2013). En kvinna beskrev att hon vek sig 

dubbel efter samlag för smärtan var outhärdlig (Burns et al., 2007) och en annan bad till högre 

makter att hennes man inte skulle vilja ha samlag med henne då hon var rädd för smärta (Bal 

et al., 2013). En del undvek samlag då de var oroliga för att det skulle påverka effekten av 

deras behandling negativt (Zeng et al., 2011), förvärra sjukdomen (Bal et al., 2013; Reis et al., 

2010) eller orsaka återinsjuknande (Bal et al., 2013; Molassiotis et al., 2002; Rasmusson & 

Thomé, 2008; Reis et al., 2010). 

 

I feel some of my organs inside are being torn, it’s unlikely to describe the feeling. 

Sometimes I feel as if I was raped, and I have the same pain and emotions whenever I 

have intercourse (Bal et al., 2012, s. 89-90). 

 

Att en förändrad sexualitet påverkar relationer i nuet och framtiden 

Kvinnor upplevde tillfälliga påfrestningar i äktenskapet och ansåg att det inte var bra för 

relationerna när lust för sexuella aktiviteter inte förekom samtidigt som partnern önskade det. 

Ledsamhet upplevdes hos både kvinnor och partners när livet inte blev som tänkt (Bal et al., 

2013). Relationen med partnern blev ansträngd på grund av ett bristande sexliv samtidigt som 

de ville vara tillsammans och älskade varandra (Burns et al., 2007; Seske et al., 2013; 

Vermeer et al., 2015). En partner påpekade ofta för en deltagare att hon inte var på samma sätt 

som förut, om hon inte tog initiativ till sex blev hon ifrågasatt och mannen blev upprörd då 

båda parter tidigare initierat sex (Reis et al., 2010). Intimiteten och relationen med partnern 

påverkades negativt i det långa loppet när kvinnor inte kunde ha samlag (Burns et al., 2007; 

Reis et al., 2010) eller kände något emotionellt i intima situationer (Burns et al., 2007). 

Känslor av frustration uppstod hos både deltagare och dess partner när de inte kunde ha sex 

som vanligt då de var en betydelsefull aspekt i deras liv (Rasmusson & Thomé, 2008). 

Somliga män kände sig dåliga när de inte kunde tillfredsställa sin partner som innan (Burns et 

al., 2007; Reis et al., 2010). Andra kvinnor avböjde sex och pratade inte om det med partnern 
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då han tappat intresset (Molassiotis et al., 2002). Samtidigt upplevde kvinnor att sex var 

viktigt för att relationerna skulle fungera (Rasmusson & Thomé, 2008).  

  

A partner relationship does not function without a functioning sex life (Rasmusson & 

Thomé, 2008, s. 214). 

 

Vissa kvinnor upplevde problem att komma lika nära sin partner som tidigare och kände sig 

därmed mer ensamma vid samlag (Vermeer et al., 2015). Enligt Juraskova et al. (2003) 

upplevde en kvinna att hon inte längre hade någon rätt att säga något till sin partner om 

hennes syn på deras relation då hon inte kunde bidra till samlag, därför lät hon honom gå från 

relationen. Partners sökte utomäktenskapliga affärer då kvinnor inte längre kunde ta hand om 

partnerns begär och bidra med sex vid sjukdomen (Lee et al., 2015) medan andra handlade på 

det viset då de inte kunde hantera situationen (Juraskova et al., 2003).  

 

A lady in his office has been trying to seduce him! Yes, I know, but I have to pretend 

not to care (Lee et al., 2015, s. 479). 

 

En oro inför de framtida relationerna uttrycktes även bland kvinnor (Lee et al., 2015; Pinar et 

al., 2015; Rasmusson & Thomé, 2008; Reis et al., 2010; Vermeer et al., 2015). En kvinna 

funderade över hur hon skulle hantera en ny relation om hon mötte någon. Hon kände oro 

över att inte kunna ha samlag, vilket gjorde att hon funderade på att inte inleda en relation alls 

i framtiden (Rasmusson & Thomé, 2008). Tankar på om partnern skulle försvinna om denne 

inte blev tillfredsställd (Reis et al., 2010; Pinar et al., 2015) och om det var slutet på deras 

sexuella relation förekom också (Pinar et al., 2015). 

 

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). 

 

Trots att kvinnor inte ville ha samlag med partnern tvingade de sig till det, de ansåg att det var 

deras skyldighet (Bal et al., 2013; Lee et al., 2015; Juraskova et al., 2003; Pinar et al., 2015) 

och plikt för att göra partnern glad (Bal et al., 2013). Även på grund av rädsla för att partnern 

skulle ha sex med någon annan (Bal et al., 2013; Cleary et al., 2013) och för att skydda 

äktenskapet (Bal et al., 2013; Lee et al., 2015). 

 

I do not want to have intercourse at all. However, I know that I have to do it as my 

responsibility to keep my marriage. In a marriage, the main task of a wife is to make 

her husband happy. In order to make my husband happy, I have intercourse even if I 

don’t want to, because I don’t want my husband to meet his sexual need with another 

partner (Bal et al., 2012, s. 90). 



19 
 

 
 

 

Samtidigt hade kvinnor positiva upplevelser i relationen av en förändrad sexualitet. Då 

kommunikation mellan parterna stärkte relationerna(Juraskova et al., 2003) och hjälpte dem 

att förstå varandra på ett bättre sätt (Molassiotis et al., 2002; Rasmusson & Thomé, 2008; 

Vermeer et al., 2015). Således kunde även missförstånd undvikas (Rasmusson & Thomé, 

2008; Reis et al., 2010). En lång relation och vänskap underlättade samtalen i relationerna och 

gjorde deltagare tryggare. De visste att de kunde gå sakta fram när de kom till intimitet och 

hade tillit till sin partner (Rasmusson & Thomé, 2008). En kvinna uttryckte att relationen till 

och med blivit bättre efter sjukdomen (Wilmoth et al., 2011).   

 

We are best friends and I feel safe with him and we slowly move forward. I don’t know 

how but I am sure all will turn out for the best (Rasmusson & Thomé, 2008, s. 215). 

 

  

Att ha god sexuell hälsa 

Att drabbas av gynekologisk cancer har enligt kvinnor varit förödande och ett flertal beskriver 

det som en totalförändring av det sexuella livet (Bal et al., 2012; Cleary et al., 2013; Lee et 

al., 2015; Molassiotis et al., 2002; Seske et al., 2013; Vermeer et al., 2015; Wilmoth et al., 

2011; Zeng et al., 2011). Trots detta var det kvinnor som inte upplevde förändringar av 

sexlivet (Molassiotis et al., 2002; Seske et al., 2010; Zeng et al., 2011), hade positiva 

upplevelser (Cleary et al., 2013; Juraskova et al., 2003; Lee et al., 2015; Molassiotis et al., 

2002; Rasmusson & Thomé, 2008; Reis et al., 2010; Vermer et al., 2015; Wilmoth et al., 

2011) och hittade nya vägar till intimitet (Cleary et al., 2013; Juraskova et al., 2003; Lee et al., 

2015; Rasmusson & Thomé, 2008; Reis et al., 2010; Wilmoth et al., 2011). Vissa fann 

njutning i andra aktiviteter än sex, som att fantisera om det (Lee et al., 2015) eller att ta ett 

bad tillsammans med partnern (Juraskova et al., 2003). Genom att deltagare testade nya 

sexpositioner (Rasmusson & Thomé, 2008; Reis et al., 2010) och började använda hjälpmedel 

som underlättade ett sexliv (Reis et al., 2010) kunde nya vägar till intimitet upptäckas. 

 

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

we’ve 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).   

 

 

Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva kvinnors upplevelser av sexuell hälsa i 

samband med gynekologisk cancer. Dataanalysen resulterade i fem kategorier: att ha behov av 
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information och gott bemötande om sexuell hälsa, att få ett påverkat själv, att ha en påverkad 

sexualitet, att en förändrad sexualitet påverkar relationer i nuet och framtiden samt att ha god 

sexuell hälsa. 

 

I litteraturstudien framkom att kvinnor önskade att sjukvårdspersonal skulle initiera samtal om 

sexualitet och ge information om sexuell hälsa tidigt i sjukdomsskede. Flertalet kvinnor 

uttryckte upplevelser av bristfällig information där sjukvårdspersonal negligerade ämnet, hade 

en kränkande attityd eller inte såg till att kvinnor förstod informationen. Enligt Connolly 

(2001) har det visat sig att kvinnor med kroniska sjukdomar avvisas mer ofta än män av 

sjukvårdspersonal. Kvinnor som uttrycker fysiska besvär till följd av kroniska sjukdomar 

nedvärderas ofta och upplevelserna anses banala. Horden och Street (2007) beskriver att 

kvinnor som besvärats av sexuella problem som smärta och obehag har nekats samtal om 

detta med sin läkare i stället för att få empati för situationen. Läkare fick då kvinnor att känna 

sig smutsiga samtidigt som de led av stor smärta både fysiskt och psykiskt, vilket ledde till att 

kvinnor utvecklade stor ilska och frustration mot vårdpersonal (Horden & Street, 2007). Detta 

kan liknas vid resultatet i vår litteraturstudie, att kvinnor som träffade läkare blev 

nonchalerade samtal om sexualitet när de inte hade pågående relationer. Läkare undvek även 

att skriva ut hjälpmedel som skulle underlätta för kvinnors sexuella situation vilket upplevdes 

som kränkande. Många fick inte heller det emotionella stöd de önskade av 

sjukvårdspersonalen i situationen. 

 

En teori som fokuserar på bemötande och relationer mellan sjuksköterskor och patienter är 

Hallórsdottir (1996) teori om caring och uncaring. Caring handlar om att sjuksköterskan är 

närvarande och tillgänglig för patienten i mötet, ser det unika med varje patient och lyssnar 

samt svarar till denne som en värdefull individ och ser till att denne är trygg. Uncaring 

innebär att sjuksköterskan i mötet med patienter har en närvaro som präglas av att 

sjuksköterskan bara träffar patienten för att få jobbet gjort. Sjuksköterskan ser inte patienten 

eller lyssnar på vad denne har att berätta och konsekvenserna av detta är att patienten känner 

sig upprörd, frustrerad, rädd, arg och nedstämd (Hallórsdottir, 1996). Attityden i uncaring är 

något som varit framträdande i resultatet av vår litteraturstudie. Sjukvårdspersonalen har inte 

sett kvinnorna som unika individer med egna känslor och behov. De gav främst generell 

information till alla eller ingen alls, vilket vi tänker hade kunnat undvikas om de utgick ifrån 

caring eller personcentrerad omvårdnad (Hallórsdottir, 1996; Ekman et al., 2011). Där 

individer ses som unika och blir lyssnade till (Hallórsdottir, 1996)  med egna känslor och 
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behov, samt har möjlighet att vara delaktig i sin vård (Ekman et al. 2011). Vi anser att det ska 

råda en jämlikhet i bemötande och kommunikation av patienter, det ska inte skilja sig i vilket 

bemötande och information patienter får beroende på om de träffar personal med ett “gott” 

eller “sämre” förhållningssätt.  

 

Taylor och Davis (2006) berättar att sexuell hälsa är ett ämne som ofta glöms bort och är 

tabubelagt inom vården, men vårdpersonal måste inse att sexuell hälsa ingår i den holistiska 

vården och bör inkluderas i den dagliga omvårdnaden. Enligt Ayaz (2012) kan sjuksköterskor 

med hjälp av omvårdnadsprocessen, som innefattar datainsamling, problem- och 

målidentifiering, åtgärder samt utvärdering, identifiera personer med sexuella problem. Det är 

även en bra metod för att sjuksköterskan ska initiera ämnet med patienten och vara den som 

tar första steget till att samtala om det, då många patienter inte är bekväma med att ta upp 

ämnet. I vårt resultat framkom att kvinnorna önskade att vårdpersonal skulle ta upp diskussion 

om sexualitet så de skulle få mod att samtala om det. Men även att informationen som gavs 

oftast inte var anpassad efter kvinnors individuella situation. Med hjälp av 

omvårdnadsprocessen skapas möjligheter för sjuksköterskor att identifiera patienters 

individuella behov vilket kan bli en naturlig ingång för att börja samtala om ämnet på ett 

smidigt sätt och patienter slipper känna att det är deras ansvar att initiera samtalet. Vi tror 

sexuell hälsa skulle kunna bli en naturlig del av omvårdnadsarbetet med hjälp av 

omvårdnadsprocessen då sjuksköterskan utgår ifrån processen ständigt i det dagliga arbetet.  

 

Talyor och Davis (2006) berättar att ett annat sätt för sjuksköterskor att inleda samtal om 

sexuell hälsa med patienter är med hjälp av PLISSIT-modellen. Denna modell utvecklades för 

att sjukvårdspersonal skulle ha en användbar modell att utgå ifrån i mötet med patienter med 

vårdbehov gällande sexuell hälsa. Akronymen PLISSIT är ett uttryck för fyra interventioner: 

tillåtelse, begränsad information, specifika förslag och intensiv terapi. Samtalsmodellen följer 

dessa steg och på detta sätt kan samtal om sexuell hälsa inledas och föras. En tydlig tillåtelse 

om det är okej att prata om ämnet ger patienter möjlighet att uttrycka sin inställning till ämnet. 

Således vet personalen om patienten vill samtala om ämnet eller inte (Taylor & Davis, 

2006).  I vårt resultat framkom att kvinnor önskade information om alternativa behandlingar 

och att de önskade hjälp och stöd med de sexuella problem som förekom vid sjukdom. Med 

hjälp av PLISSIT-modellen skulle kvinnornas behov kunna tillgodoses då möjlighet att 

erbjuda samtal om sexualitet med patienter skapas och patienter har en valmöjlighet att 

godkänna eller neka samtal. Således skapas utrymme för patienter att bestämma över sin egen 
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vård och sitt behov då de har rätt att tacka nej samtidigt som de kan godkänna och ta del av 

information och interventioner som kan stödja deras sexuella hälsa vid sjukdom (jfr. Taylor & 

Davis, 2006). Vilket även är i enlighet med personcentrerad omvårdnad (jfr. Ekman et al., 

2011). 

 

I resultatet av litteraturstudien framkom det att självet hos kvinnor påverkades på olika sätt. 

Något som var framträdande var att kvinnor ifrågasatte sin femininitet och även kände att de 

förlorat en del av sig själv och fick en påverkad självbild efter borttagning av de reproduktiva 

organen och till följd av infertilitet. Gilbert, Ussher och Perz (2011) menar att en faktor som 

är avgörande för upplevelsen av en kvinnlig identitet är de reproduktiva organen. De spelar en 

viktig roll när det kommer till att forma kvinnors självkänsla och självbild. Således kan en 

sjukdom i fortplantningsorganen eller borttagning av dem leda till att uppfattningen av sig 

själv som kvinna förändras och en känsla av att vara defekt kan förekomma (Gilbert et al., 

2011). Vid sjukdom kan kroppen förändras vilket leder till att människan får en annan 

uppfattning av självet och kroppen. Självbilden är ständigt i förändring då den influeras både 

av människan själv och av interaktionen med andra människor och miljön. En cancerdiagnos 

och dess behandlingar kan ändra utseendet hos människan och påverka integriteten till 

kroppen. Följden blir en påverkad livskvalitet med emotionellt lidande och svårigheter i att 

hantera förändringen (Annunziata, Giovannini & Muzzatti, 2012).  

 

Samhällets syn, normer och värderingar inverkar också på människors självbild, särskilt om 

kroppen inte liknar “idealet”. Följden av detta kan vara att människor upplever skam, självhat 

och får en negativ kroppsuppfattning vilket kan leda till en nedvärdering av självet (Taleporos 

& McCabe, 2002). Annunziata et al. (2012) och Taleporos och McCabe (2002) beskrivning 

av kroppslig förändring vid sjukdom och samhällets syn på kroppen kan relateras till vårt 

resultat där kvinnor efter behandling och en tids sjukdom att de kände sig smutsiga, gamla 

och mindre vackra efter viktuppgång och hårförlust. Vissa kvinnor undvek således att se på 

sig själva i spegeln och att vara bland andra människor vilket inverkade på livskvaliteten och 

välmåendet. Att vissa kvinnor i resultatet blev blyga och drog sig undan andra människor kan 

härledas till Taleporos och McCabe (2002) beskrivning av att kvinnorna inte uppfyllde 

idealet, således kan skam och nedvärdering av självet upplevas. Att kvinnorna ifrågasatte sin 

femininitet när de inte kunde få barn och således fick lägre självkänsla och kände sig 

onormala kan också förklaras med hjälp av Taleporos och McCabe (2002) beskrivning av hur 

samhället påverkar självbilden. Är normerna i samhället att en kvinna ska kunna föda barn 
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leder det självfallet till en inre konflikt hos kvinnorna när de inte kan uppfylla “idealet”. 

Likaså med att kvinnorna funderade på om de skulle kunna vara fru till sin man då de inte 

kunde bidra sexuellt eller föda barn tänker vi kan härledas till normer och värderingar i 

samhället som påverkar individers sätt att se på sig själva. 

 

Att ge en god vård till patienter när de har en förändrad kroppsbild är svårt i den akuta fasen 

av sjukdomen då dessa problem vanligen infaller under senare del i sjukdomen (Price, 1992). 

Ett sätt för att uppmärksamma hur patienten upplever sin kroppsbild och därmed hjälpa dem 

med den förändrade bilden kan vara att fråga patienten vilken värdering denne lägger på 

kroppsdelen som påverkats av cancer (Annunziata et al., 2012; Price, 1992). Det är även 

betydelsefullt att beakta patienters subjektiva upplevelse av kroppen, att allt fokus inte ligger 

på hur kroppen ser ut (Annunziata et al., 2012). Fokuserar sjukvården för mycket på hur 

kroppen ser ut bidrar sjukvårdspersonal med de värderingar och sociala normer som finns i 

samhället om “den ideala kroppen” (jfr. Taleporos & McCabe, 2002). Det framkom även i 

resultatet att sexualiteten påverkades av sjukdomssituationen. Enligt Southard och Keller 

(2009) kan en cancerdiagnos vara förödande för människor och påverka många delar av det 

dagliga livet. Sexualiteten kan bli signifikant förändrad av cancer och dess behandlingar. 

Både diagnosen i sig och dess behandlingar med kemoterapi, kirurgi, strålning och 

hormonbehandlingar kan leda till förändringar i människors sexualitet vilka kan bestå hela 

livet. Effekterna det har på livet kan vara lika jobbiga som cancerdiagnosen i sig. Vanligen 

blir sexualiteten ett problem när cancerbehandlingarna är klara och individen överlevt 

sjukdomen. Medan många återgår till ett normalt sexliv efter sjukdomen kan vissa inte göra 

det till följd av vaginal torrhet, erektionsproblem, kroppsliga förändringar, hårförlust och 

minskad lust som orsakar stress och försvårar samliv (Southard & Keller, 2009). 

 

 Detta kan jämföras med det som framkom i resultatet av vår litteraturstudie, att många 

kvinnor hade problem med sexualitet efter deras behandlingar. Kvinnors lust och tyckte för 

samlag försvann, de kände sig mindre sensuella till följd av förlorat självförtroende och 

självkänsla. Oro och rädsla förhindrade även kvinnor att uppleva god sexualitet. För somliga 

upplevdes detta som en stor förlust medan andra kunde acceptera det. Att vissa kvinnor i vårt 

resultat upplevde att sexualiteten inte påverkats lika mycket och att det upplevdes varierande 

från emotionella upplevelser till fysiska och förändrad syn på sexualitet kan handla om 

psykologiska faktorer. Som antingen kan leda till att man har lättare att anpassa sig till 

förändringen och inte upplever lika hög grad av känslomässig stress (Annunziata et al., 2012).  
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En annan orsak till varför kvinnor upplever sexuell hälsa olika vid sjukdom kan vara att vissa 

kvinnor kommit längre i sjukdomsprocessen och har lärt sig hantera och acceptera 

förändringarna (Kralik, Koch & Eastwood, 2002) eller att kvinnor har olika värderingar av 

vad sexualitet är (jfr. Annunziata et al., 2012; Price, 1992). Således kan det ha varit tillräckligt 

för vissa kvinnor i vårt resultat att ha vetskap om att de var förenade med sin partner via 

hjärtat eller att intimitet var mer värdefullt än sex. Medan andra upplevde sexualiteten som en 

stor sorg och förlust. En annan förklaring kan vara det Kedde, van de Wiel, Schultz och 

Wijsen (2013) beskriver, att äldre kvinnor har en förmåga att lättare acceptera förändringar 

vid sjukdom, då de med hjälp av livserfarenheter kan se situationen ur annat perspektiv och 

lättare acceptera den.  

 

I litteraturstudiens resultat framkom att kvinnornas relationer påverkades av deras förändrade 

sexualitet. Livet blev inte som de önskade, äktenskapen påfrestades men kärleken bestod ändå 

hos många par. Förändringar uppstod hos både kvinnor och deras partners där kvinnor inte 

längre kände något emotionellt i intima situationer och hade svårigheter att komma nära sin 

partner. Enligt Simms och Byer (2009) baseras en relation på gemensamma uppfattningar och 

erfarenheter av varandra. För att relationen ska bibehållas och fortsätta är en god uppfattning 

av varandra betydelsefullt. Cancer påverkar direkt relationer, särskilt den sexuella relationen 

som har en stark koppling till livskvaliteten. Relationer som är instabila och under press har 

negativa effekter både på det fysiska och psykologiska välbefinnandet hos båda parter (Kedde 

et al., 2013). Förändringarna som upplevs i sexlivet kan leda till en emotionell distans mellan 

paren samtidigt som känslor av ångest, isolering och otillräcklighet förekommer (Hawkins et 

al., 2009). Detta återspeglar resultatet av vår litteraturstudie, många äktenskap påverkades 

både emotionellt och fysiskt genom att närheten och samvaron mellan paren minskade 

samtidigt som osäkerhet från både kvinnor och partners förekom. Osäkerheten bottnade ofta i 

om de kunde tillfredsställa varandra tillräckligt och hur den framtida relationen skulle bli. 

Ledsamhet och frustration var även vanligt förekommande.   

 

Hawkins et al. (2009) beskriver att det är vanligt att när sex upphör i relationen slutar parterna 

även beröra varandra då det ofta associeras med att det leder till samlag. Många partners 

känner sig därför ofta ledsna när de inte längre kan vara intima med sin sjuke partner. Känslor 

av upprördhet, frustration, att bli avvisad av sin partner och att skuldbelägga sig själv 

förekommer då. Känslorna tenderar att ta över och många partners tror därför att deras kära 

inte längre vill vara intima med dem även om så inte är fallet (Hawkins et al., 2009). Det 
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Hawkins et al. (2009) beskriver var upplevelser partners och kvinnorna hade i vårt resultat. 

Många slutade vara intima överhuvudtaget, från att alltid ha varit intima till att inte ens hålla 

handen längre förekom. Män blev ofta frustrerade och kände sig dåliga och upplevde att de 

inte kunde tillfredsställa sin kvinna när hon inte kände något emotionellt i de intima 

situationerna eller inte ville ha samlag. Således tappade vissa män lusten och hade inte sex 

med sin kvinna, jämväl som kvinnor inte ville ha samlag.  

 

I vårt resultat framkom även att kvinnor var rädda för att äktenskapet skulle gå i kras om de 

inte kunde tillfredsställa sin man. Således tvingade sig många kvinnor till att ha sex då det 

ansågs som deras skyldighet. Simms och Byer (2009) beskriver att enligt normen förväntas 

ofta män ta mer initiativ till sex och bibehålla sexuella relationer, ha mer sex än kvinnor samt 

stimulera och tillfredsställa både sig själva och sin partner. I kontrast till detta förväntas 

kvinnor ofta svara på männens önskan. Forskning tyder dock på att kvinnor tenderar att 

överskatta mäns önskade engagemang och frekvens jämfört med det män rapporterat i 

självskattningsskalor (Simms & Byer, 2009). Taleporos och McCabe (2003) menar vidare att 

många kvinnor ofta associerar ett gott äktenskap med ett gott sexliv, där närhet ofta associeras 

med sex. Medan män oftare än kvinnor tenderar att påpeka att partnern har sexuella problem 

(Taleporos & McCabe, 2003). Med detta som bakgrund kan resultatet av litteraturstudien 

förstås av normen om av vad en man är och behöver, mäns sätt att berätta om sin partners 

sexuella problem samt kvinnornas egen uppfattning och syn på sexualitet och ett gott 

äktenskap. Kvinnor i resultatet upplevde även oro inför framtida relationer på grund av 

sexuella problem, således funderade vissa på att inte inleda relationer alls. Taleporos och 

McCabe (2003) berättar att när sexualitet blir ett problem kan det minska förmågan och 

självförtroendet gällande att söka nya relationer. Detta kan generera känslor av att vara 

oönskad, således kan sökandet av ny relation ges upp istället (Taleporos & McCabe, 2003). 

 

I resultatet beskrev kvinnor även att god kommunikation stärkte relationerna när sexualiteten 

påverkats. Missförstånd kunde därmed undvikas och tillit och trygghet utvecklades när det 

kom till sex. Enligt Kedde et al. (2013) kan sexuellt välbefinnande uppnås i relationen om 

sexuell interaktionskompetens finns. Vilket innebär förmåga att kommunicera med sin partner 

om sex, vad de önskar, vart gränserna går och vad de själva vill ha. I vårt resultat framkom 

även att vissa relationer förbättrades efter sjukdomen vilket kan liknas vid Hawkins et al. 

(2009) beskrivning om att genomgå cancer tillsammans som par kan göra att man kommer 

närmare varandra således kan relationen förbättras.Vissa kvinnor upplevde god sexuell hälsa 
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eller upplevde inga förändringar av sexlivet trots sjukdom i resultatet. Vid kronisk sjukdom är 

det enligt Kralik et al. (2002) vanligt att självupptagenhet förekommer och dominerar 

perspektivet i livet. Processen att tänka igenom och fokusera på att vända dessa tankar och 

känslor kan leda till en passage i en “vanlighet”. Kvinnor som befinner sig i “vanligheten” lär 

sig att hantera och integrera de förändringar sjukdomen inneburit i livet. Stödjande relationer 

kan underlätta övergången mot vanligheten då bekräftelse från andra underlättar 

återuppbyggandet av självidentiteten. Med hjälp av reflektion och ett aktivt val att 

omformulera tankar utvecklar kvinnor ett förändrat själv vilket gör det möjligt att återfå 

kontroll över livet och sjukdom blir istället en del av livet. Känslor som tidigare bestått av att 

vara förrådd av kroppen ersätts med önskan att vårda den (Kralik et al., 2002). Detta är en 

parallell som kan dras till resultatet i vår litteraturstudie. De förändringar sjukdomen och 

behandlingarna medförde på kvinnors sexuella hälsa inverkade ändå inte på deras  

möjlighet till att ha ett aktivt sexliv. Vissa kvinnor hittade alternativa vägar till njutning och 

sex medan andra kunde återgå till det normala sexliv som tidigare funnits. Detta tänker vi kan 

handla om att de gått igenom passagen till en vanlighet, de har lärt sig integrera sjukdomen 

och dess förändringar i livet och således gett dem själva möjligheten att återfå kontroll över 

livet genom att de aktivt valt att hitta nya alternativa vägar till sexualitet och njutning. I stället 

för att fastna i tankar på att kroppen övergivit dem har de gett sig själva och sin kropp omsorg 

(jfr. Kralik et al., 2002).  

 

Ett annat sätt att se på det är utifrån Antonovskys (2005, s. 42-46) teori om KASAM, känsla 

av sammanhang. Denna teori innehåller tre vitala beståndsdelar, begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet. Begriplighet handlar om inre och yttre stimuli, om dessa går att begripa 

och strukturera trots stimuli. Hanterbarhet handlar om att människan upplever att denne har 

resurser som är tillgängliga för att kunna handskas med de påfrestningar stimuli kan orsaka. 

Resurserna kan vara spirituella men även fysiska, i form av en partner eller vän. 

Meningsfullhet kan ses som en motivationsfaktor och avser i vilken utbredning människan 

upplever att livet har ett känslomässigt värde. Upplever människor hög begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet är deras KASAM hög medan om upplevelserna av 

beståndsdelarna är låga är KASAM lågt (Antonovsky, 2005, s. 43-49). Vi tror att en hög 

KASAM kan hjälpa oss att förstå varför vissa kvinnor i litteraturstudien upplevde god sexuell 

hälsa trots sjukdom. En hög KASAM kan ha underlättat för kvinnorna att genomgå den 

påfrestande situationen, anledningen till att vi anser att de hade hög KASAM var då andra 

kvinnor ansåg att sexualiteten påverkats avsevärt kunde vissa kvinnor känna att sexualitet inte 
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var det viktigaste i livet och andra beskrev att det inte varit så fasansfullt vilket kan liknas 

med Antonovsky (2005, s. 45) beskrivning av hög hanterbarhet och begriplighet. Att följderna 

av svåra upplevelser kan upplevas som uthärdliga. Att kvinnorna hade goda relationer kan ha 

underlättat för dem att uppnå hanterbarhet. Hög meningsfullhet kan ha underlättat för kvinnor 

att hitta alternativa vägar till sexualitet då det var en betydelsefull aspekt i deras liv som var 

värt att lägga engagemang på att återfå (jfr. Antonovsky, 2005 s.45-46). 

 

Metoddiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva kvinnors upplevelser av sexuell hälsa i samband 

med gynekologisk cancer, således valdes metoden induktiv manifest innehållsanalys utifrån 

Bengtsson (2016) metod. Pålitlighet, tillförlitlighet, bekräftbarhet och överförbarhet är fyra 

termer som kan användas för att granska trovärdigheten i en studie. Pålitlighet åstadkoms i 

litteraturstudien då vi noggrant förklarat tillvägagångssättet i hela forskningsprocessen i 

arbetet utifrån Bengtssons (2016) tillvägagångssätt. Således är det möjligt för utomstående att 

upprepa förfarandet (jfr. Holloway & Wheeler, 2010, s.299). Vi har i litteraturstudien bevarat 

tillförlitlighet genom att vi använt en manifest ansats och därmed hållit oss textnära och 

analyserat det som exakt beskrivits av deltagarna utan tolkning. Dock är det svårt att undvika 

viss tolkning vid översättning och kondensering. Men vid osäkerhet över om tolkning skett 

har vi återgått till originalkällorna för att se vad som exakt står. Då citat även användes i 

resultatet för att beskriva upplevelser har deltagarnas äkta upplevelser beskrivits således har 

tillförlitligheten bibehållts (jfr. Holloway & Wheeler, 2010, s.303). Då resultatet i 

litteraturstudien svarar mot syftet har bekräftbarhet uppnåtts. Dock kan förförståelse och 

förutfattade meningar som uppkommit i läsning av studier och analysen påverka resultatet i en 

viss riktning. Men för att bibehålla bekräftbarhet har textenheterna och kategorierna som en 

slutgiltig kontroll jämförts med originallitteratur för att se om liknande upplevelser beskrivits. 

Vi har även fått arbetet objektivt granskat genom handledning och feedback från kurskamrater 

och andra lärare under seminarier vilket stärker bekräftbarheten (jfr. Holloway & Wheeler, 

2010, s.303). I vårt fall är resultatet väldigt specifikt mot kvinnor och gynekologisk cancer, 

men upplevelser kvinnorna hade i vårt resultat går att överföra till andra sammanhang. Då 

individer som lider av kronisk sjukdom även kan uppleva att självbilden påverkas vid 

sjukdom, att relationer påverkas och att sjukvården har ett bristande bemötande och 

kommunikation (jfr. Holloway & Wheeler, 2010, s.303). 

 

 

 



28 
 

 
 

Slutsatser 
Kvinnor som drabbats av gynekologisk cancer upplevde att deras sexuella hälsa påverkades 

till följd av sjukdom och behandling. De fick ett påverkat själv, upplevde rollförlust, dåligt 

bemötande och bristande kommunikation om sexualitet vid sjukdomstiden. Kvinnorna 

upplevde påverkad sexualitet där samlagssmärtor, minskad sexuell lust och oro dominerade. 

Äktenskapet påverkades även av förändrad sexualitet samtidigt som vissa kvinnor kunde 

bibehålla goda relationer och uppleva sexuell hälsa. Betydelsefulla aspekter när den sexuella 

hälsan påverkades upplevde kvinnorna var gott bemötande och god kommunikation från 

sjukvårdspersonal. Goda relationer till partners bidrog även till att kvinnorna kände trygghet 

och tillit i de svåra situationerna. Att vissa kvinnor hade god sexuell hälsa trots sjukdom kan 

förstås med hög känsla av sammanhang. Som sjuksköterskor och övrig vårdpersonal är det 

betydelsefullt att inhämta kunskap om sexuell hälsa och hur den påverkas vid sjukdom då det 

har avgörande betydelse för individers förmåga att uppleva god hälsa och livskvalitet. 

Omvårdnadsprocessen och PLISSIT-modellen är användbara verktyg för att sjuksköterskor 

lättare ska kunna samtala om sexuell hälsa med patienter och identifiera de som har problem 

med sexualitet. Men även för att interventioner ska kunna sättas in i rätt tid. Om dessa 

metoder skulle användas på rutin inom vården tror vi att det skulle bli lättare att samtala om 

sexuell hälsa och ämnet kanske inte skulle bli lika tabubelagt. Vidare forskning inom området 

behövs om vilket stöd patienter önskar inom sexuell hälsa från sjukvårdspersonalen. 

Forskning skulle även kunna fokusera på varför sexuell hälsa är så tabubelagt bland 

vårdpersonalen och varför de inte använder befintliga verktyg för att främja patienters 

sexuella hälsa. 
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