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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Gynekologisk cancer är en samlingsterm för flera olika cancersjukdomar som 
drabbar kvinnors könsorgan och reproduktiva system. Både sjukdom och behandling påverkar 
kvinnornas sexualitet på flera plan, både fysiskt, psykiskt så väl som socialt. Kvinnornas 
upplevelser kan kopplas till lidande i olika former.  Lidande i den karitativa omvårdnadsteorin 
av Katie Eriksson delas in i sjukdomslidande, livslidande och vårdlidande. Syfte: Syftet med 
denna studie var att belysa upplevelser av sexualitet hos kvinnor som har genomgått 
behandling för gynekologisk cancer.  Metod: En allmän litteraturstudie baserat på tolv 
kvalitativa studier genomfördes. Resultat: Resultatet i studien visar att kvinnor upplever 
förändringar och svårigheter kopplat till sexualitet på flera olika sätt, även lång tid efter 
avslutad behandling. Upplevelserna presenteras i fem teman där huvudfynden finns inom 
tema Sexuell funktion och tema Sexuella relationer. Slutsats: Kunskap om dessa kvinnors 
upplevelser och lidande kan öka möjligheterna för vårdpersonal att ge kvinnor god 
omvårdnad som även syftar till att öka kvinnornas sexuella hälsa. Förslag på fortsatt 
forskning: Fortsatt forskning inom området skulle kunna bidra till hur sjuksköterskestudenter 
på bästa sätt kan lära sig hur samtal om sexualitet genomförs på ett sätt som är bekvämt för 
både patient och sjuksköterska. 

Nyckelord: informationsbehov, kvinna, lidande, omvårdnad, sexualitet, upplevelse 

  



ABSTRACT 
Background: Gynaecological cancer is a collective term that includes several different forms 
of cancer. Both illness and treatment affect women's sexuality on multiple levels. This 
includes physical, mental and social aspects. The experiences of these women also contain 
suffering in various forms. Katie Eriksson describes this in the nursing theory Caritative 
Caring as: suffering related to illness, suffering related to life and suffering caused by care. 
Aim: The aim of this study was to highlight women's experiences of their sexuality after 
undergoing treatment for gynaecological cancer. Method: A literature review based on 
twelve qualitative studies was conducted. Results: The results shows that women experience 
changes and difficulties linked to sexuality in several different ways, even long after the 
treatment is completed. The experiences are presented in five themes where the main findings 
are found in the themes Sexual Function and Sexual Relations. Conclusion: Knowledge of 
these women's experiences and suffering can increase the ability of healthcare professionals to 
provide good nursing care for women, which also aim at increasing women's sexual health. 
Proposals for further research: Continuing research in this field could contribute to how 
nurse students can best learn how conversations about sexuality are conducted in a convenient 
way for both patient and nurse. 

Keywords: caring, experiences, informational needs, sexuality, suffering, women 
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INTRODUKTION 
Sjuksköterskestudenter lär sig att ha ett holistiskt omvårdnadsperspektiv för att lindra lidande 
och främja hälsa. Detta innefattar även sexuell hälsa. Under vår verksamhetsförlagda 
utbildning inom kvinnohälsan träffade vi kvinnor som genomgått behandling för 
gynekologisk cancer. Samtalen med dessa kvinnor handlade nästan uteslutande om sjukdom, 
behandling och eventuella anatomiska och fysiologiska förändringar och komplikationer. Det 
blev tydligt för oss att det saknades en aspekt när samtalen inte berörde den sexuella hälsan. 
Detta skapade en nyfikenhet hos oss, samt tankar på om, och i så fall hur, gynekologisk 
cancer påverkar kvinnans sexualitet. 
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BAKGRUND 

Sexualitet 
Sexualitet är en viktig del i god hälsa för människor. Det somatiska, emotionella, 
intellektuella och det sociala integrerar och formar vår sexualitet (Farnam, Raisi, Janghorbani 
& Merghati-Khoei, 2016). Vad sexuell tillfredsställelse är, definieras av varje specifik persons 
egen uppfattning (Amiri, Khosravi, Chaman, Vahedi & Sadeqi, 2016). Vare sig sexualitet får 
ett stort utrymme eller inte, så är sexualitet en betydande del av människans identitet (Borg, 
2003). 

World Health Organisation (WHO, 2017) definierar sexualitet som: 

A central aspect of being human throughout life encompasses sex, gender identities and roles, sexual 
orientation, eroticism, pleasure, intimacy and reproduction. Sexuality is experienced and expressed in 
thoughts, fantasies, desires, beliefs, attitudes, values, behaviours, practices, roles and relationships. 
While sexuality can include all of these dimensions, not all of them are always experienced or 
expressed. Sexuality is influenced by the interaction of biological, psychological, social, economic, 
political, cultural, legal, historical, religious and spiritual factors. (WHO, 2017). 

Kvinnlig sexuell funktion består inte bara av ett fysiskt fenomen, både psykologiska och 
fysiologiska faktorer samverkar (Preti, Landoni, Colombo & Dizon, 2017). Det kan beskrivas 
som en cirkel som triggas av intimitet, stimulans, upphetsning, lust och tillfredsställelse 
(ibid.). Sexualiteten är en sammansättning av många faktorer och det kan vara svårt att tyda 
en persons individuella sexuella uttryck (Hulter, 2014). 

Sexuell hälsa 
År 1994 höll FN en världskonferens i Kairo med fokus på relationen mellan befolkning, 
utveckling och individens välbefinnande (Statens folkhälsoinstitut, 2012). På konferensen 
fastslogs det att sexuell hälsa ska ingå i begreppet reproduktiv hälsa som innefattar 
människors rätt till en tillfredsställande och säker sexualitet. Det innebär också att för att 
bevara sexuell hälsa ska alla individers sexuella rättigheter respekteras oavsett kön, sexuell 
identitet, religionstillhörighet, socioekonomisk status, funktionsnedsättning, sjukdom eller 
skada (ibid.). 

WHO (2017) definierar sexuell hälsa som: 

A state of physical, emotional, mental and social wellbeing 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. (WHO, 2017). 

Genom olika åldrar har sexualitet olika uttryck och innehåll (Borg, 2003). För att sexuell 
hälsa ska kunna beaktas i omvårdnad är det viktigt att sjuksköterskan har förståelse för 
sexualitetens betydelse och för att alla människor är sexuella varelser oavsett livssituation 
(ibid.). 
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Gynekologisk cancer 
Gynekologisk cancer är en cancerform som drabbar de kvinnliga könsorganen (Regionalt 
Cancercentrum Stockholm Gotland, 2017). Detta innefattar äggstockar, äggledare, livmoder, 
livmoderhals, slida och blygdläppar (ibid.). I Sverige drabbas årligen cirka 2800 kvinnor av 
gynekologisk cancer (Cancerfonden, 2017). Gynekologisk cancer brukar delas in i fyra olika 
huvudgrupper; livmoderkroppscancer, äggstockscancer, livmoderhalscancer samt cancer i 
vagina och vulva (Cancerfonden, 2009). Livmoderkroppscancer drabbar i huvudsak kvinnor 
som kommit in i klimakteriet (Borgfelt, Åberg, Anderberg & Andersson, 2010). Denna 
cancerform behandlas i första hand kirurgiskt (ibid.). Äggstockscancer är den femte största 
dödsorsaken bland kvinnor och en av de svåraste cancerformerna att diagnostisera och 
behandla (Wilmoth, Hatmaker-Flanigan, LaLoggia & Nixon, 2011). Amning, antal 
graviditeter samt användning av p-piller minskar risken för äggstockscancer då antalet 
ägglossningar minskar (Borgfelt et al., 2010). I stort sett all livmoderhalscancer beror på 
humant papillomvirus (HPV) (Cancerfonden, 2015). Cellförändringar på livmodertappen kan 
vara förstadier till livmoderhalscancer som beror på HPV (Gottvall, Tydén, Larsson, 
Stenhammar & Höglund, 2013). I Sverige finns sedan år 2012 allmän vaccination mot HPV 
för flickor mellan 10-13 år (ibid.). Risken för livmoderhalscancer minskar med 90 procent hos 
de kvinnor som deltar i de screeningprogram som erbjuds (Borgfelt et al., 2010). Kirurgi, 
strålbehandling och/eller cellgiftsbehandling är effektiva behandlingsalternativ för patienter 
med livmoderhalscancer (Greimel, Winter, Kapp & Haas, 2008). Vid vulvacancer 
förekommer cancern i de yttre könsorganen, blygdläpparna och/eller klitoris (Borgfelt et al., 
2010). Vulvacancer diagnostiseras ofta direkt vid inspektion och diagnosen säkerställs med en 
biopsi (ibid.). 

Behandlingens påverkan på den sexuella funktionen 
Behandling som ges vid gynekologisk cancer kan påverka den sexuella funktionen negativt 
(Cleary, Hegarty & McCarthy, 2011). Enligt Sekse, Hufthammer och Vika (2016) var 50 
procent av de kvinnor som genomgått behandling för gynekologisk cancer inte nöjda eller 
endast måttligt nöjda med sin sexualitet. Andelen kvinnor som uppgav att de upplevde smärta 
vid sexuell aktivitet var 41 procent. Kvinnorna upplevde mindre sexuell njutning och mer 
obehag jämfört med en normativ grupp (ibid.). Kirurgisk behandling kan leda till både 
fysiologiska och psykologiska förändringar (Greimel et al., 2008). Det är vanligt med vaginal 
torrhet, tidigt klimakterium, känslor av förlust av kvinnlighet eller infertilitet (ibid.) 
Strålbehandling kan ha negativa effekter på slemhinnor i slidan, urinblåsan, ändtarmen och på 
huden (Jensen, 2007). Kvinnor som har genomgått strålbehandling har sämre sexuell funktion 
jämfört med kvinnor som har genomgått kirurgisk behandling (Greimel et al., 2008). 
Cellgiftsbehandling påverkar i många fall hormonbalansen vilket i sin tur kan påverka den 
sexuella funktionen negativt (Bergmark, Åvall Lundqvist & Steineck, 2000; Borg, 2003; 
Faubion, MacLaughlin, Long, Pruthi & Casey, 2015). 

Omvårdnad vid gynekologisk cancer 
Den specifika kompetensen hos sjuksköterskor är omvårdnad (Svensk Sjuksköterskeförening, 
2017). Detta innebär att en legitimerad sjuksköterska ska ha kunskap om betydelsen av 
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faktorer som ger förutsättningar för en jämlik vård och hälsa för individen. Det innefattar 
kunskap om betydelsen av ålder, kön, socioekonomi, miljö samt kulturella aspekter (ibid.). 
Enligt Hellbom och Sjövall (2012) är en av de viktigaste delarna inom onkologisk omvårdnad 
symtomlindring, men under senare år har mer fokus lagts på sjukdoms- och 
behandlingsrelaterade problem. Dessa kan påverka fysiska, psykiska och psykosociala 
aspekter vilka ofta är sammanvävda (ibid.). För att kunna planera och ge individuell 
omvårdnad behöver sjuksköterskan ha kunskap om personens unika situation (Florin, 2014). 
Sjuksköterskan behöver ta reda på hur patienten uppfattar sin egen situation, vilket innefattar 
vad patienten själv tycker är viktigt och vad hon vill prioritera (ibid.). God omvårdnad för 
kvinnor med gynekologisk cancer innefattar därför kunskap om kvinnans situation samt hjälp 
med symtom och information (Velji & Fitch, 2001). Genom ett holistiskt perspektiv samt 
omvårdnad som syftar till att lindra lidande och främja hälsa, har sjuksköterskan möjlighet att 
identifiera hälsorisker och resurser (Willman, 2014). 

Sexualitet vid cancerdiagnos  
En cancerbehandling behöver inte i sig vara ett problem eller ett hinder för ett fortsatt sexliv 
(Greimel et al., 2008). Hur sexualiteten påverkas vid cancer är olika från person till person 
(Sadovsky et al., 2010). Individuella faktorer kan ha negativ påverkan på sexuell funktion och 
tillfredsställelse (ibid.). När sexualiteten, den sexuella upplevelsen, möjligheten och vanan 
förändras, påverkas identiteten och den roll som kvinnan har i olika sammanhang (Hulter, 
2004, 2014). För att kunna identifiera, genomföra och följa upp rätt omvårdnadsåtgärder, 
behöver sjuksköterskan förstå patientens behov (Florin, 2014). Sjuksköterskan behöver därför 
fråga patienten om sexuell hälsa och patientens uppfattning om vad sexuell hälsa innebär för 
just henne (Wilmoth et al., 2011). 

PROBLEMFORMULERING 
Sexuell hälsa ingår i begreppet reproduktiv hälsa vilket innefattar människors rätt till en 
tillfredsställande och säker sexualitet. För att bevara den sexuella hälsan ska individens 
sexuella rättigheter respekteras. Sexualitet är en komplex sammansättning av flera olika 
faktorer och funktioner, både fysiska och psykiska. Vad en kvinna anser vara en 
tillfredsställande sexualitet är individuellt och personligt. Att drabbas av gynekologisk cancer 
medför behandling som påverkar de organ som är kopplade till sexualitet. Sjuksköterskans 
omvårdnadsarbete innebär att se till hela människan inte bara de medicinska diagnoserna. 
Individuellt anpassade omvårdnadsåtgärder för dessa kvinnor kräver att sjuksköterskan har 
insikt i hur gynekologisk cancer kan påverka kvinnors sexualitet och sexuella hälsa. Genom 
att belysa kvinnors upplevelser av sexualitet efter behandling av gynekologisk cancer, vill vi 
öka förståelsen för denna patientgrupp och deras möjligheter till god sexuell hälsa. 

SYFTE 
Syftet med studien var att belysa upplevelser av sexualitet hos kvinnor som har genomgått 
behandling för gynekologisk cancer. 
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TEORETISK REFERENSRAM 
Katie Erikssons karitativa teori beskriver lidande som ett kärnbegrepp inom vården (Eriksson, 
1994). Ordet karitativ betyder vårdande och kommer från latinets caritas som betyder 
hängivenhet och kärlek (Nationalencyklopedin, 2017). Kunskap om lidande och hälsa är 
hjärtat i vårdandet (Eriksson, 1994). Att lindra lidande är motivet för all vård och är därför 
teorins grundsten. När en människa upplever lidande slits hon mellan det som är och det hon 
önskar. Hon slits mellan det som upplevs som gott och som ont, och hon slits mellan skam 
och värdighet. De begränsningar som kommer med sjukdom, samt sjukdomen i sig, kan föra 
med sig utmaningar i det liv som hon önskar leva. Det kan även handla om att inte kunna leva 
upp till de förväntningar hon har på sig själv, men även förväntningar från omgivningen. 
Eriksson beskriver lidandets drama och att patienten behöver en vårdare som medaktör i 
dramat. Detta innebär att patientens lidande måste bli bekräftat. När lidandet förblir obekräftat 
finns risken att patienten inte förmår att ta upp kampen mot det som orsakar lidandet, utan 
istället ger upp.  Först när patientens lidande bekräftas kan det finnas en möjlighet till att 
försonas med lidandet. Sjukdomslidande är lidande som konsekvens av en sjukdom eller 
nödvändig behandling. Denna form av lidande möter sjuksköterskor dagligen i sin kontakt 
med patienter i olika omvårdnadssituationer (ibid.). Livslidande beskrivs som det lidande som 
uppstår när människan utsätts för händelser som får henne att fundera över livet, existensen 
och framtiden (Söderberg, Olsson & Skär, 2012). Trots att omvårdnad syftar till att lindra 
lidande kan vården i sig också skapa lidande, så kallat vårdlidande (ibid.). Vårdlidanden 
innebär att inte uppmärksammas som en lidande människa, vilket är något som kan 
förebyggas och undvikas inom sjuksköterskans ansvarsområde (Dahlberg, 2002). 
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METOD 

Design 
För att besvara syftet har en allmän litteraturstudie baserad på tolv kvalitativa studier 
genomförts. Studier med kvalitativ design används då avsikten är att studera människors 
upplevda erfarenheter av ett specifikt fenomen (Henricsson & Billhult, 2012). Polit och Beck 
(2016) skriver att till skillnad mot kvantitativa studier där forskaren strävar efter att vara 
objektiv, kan forskaren i kvalitativa studier göra subjektiva bedömningar vilket kan vara ett 
värdefullt verktyg då upplevelser skall undersökas. 

Urval 
Innan sökning av artiklar påbörjades fastställdes ett antal inklusions- och exklusionskriterier. 
Dessa kriterier används för att identifiera de artiklar som passar studien (Friberg, 2012a). 
Inklusionskriterierna innefattade att artiklarna skulle vara granskade enligt peer reviewed, 
skrivna på engelska, tillgängliga i fulltext samt skrivna någon gång mellan år 2000 och år 
2017. Peer reviewed innebär att artikeln har granskats av två eller fler oberoende personer 
(Polit & Beck, 2016), samt att den har publicerats i en vetenskapligt granskad tidskrift 
(Henricson & Mårtensson, 2012). Anledningen till att sökningen gjordes på artiklar 
tillgängliga i fulltext var dels att undvika kostnader för artiklar som eventuellt skulle behöva 
beställas, samt även ett tidsperspektiv då beställning av artiklar brukar ta ett par dagar. Dessa 
avgränsningar underlättar urvalet genom att författaren får hjälp med att sortera bort det som 
inte är intressant för ämnet (ibid.). Artiklarna skulle beskriva kvinnors upplevelser. 
Exklusionskriterierna som användes var studier utan något etiskt godkännande samt artiklar 
baserade på vårdpersonals upplevelser. 

Datainsamling 
För att hitta relevanta studier ska relevanta sökord formuleras (Friberg, 2012). Genom att läsa 
andra uppsatser i ämnet identifierade författarna sökorden gynekologisk cancer, sexualitet, 
kvinnor och cancer och dessa översattes till engelska. Via databasen CINAHL och dess 
ämnesordslista CINAHL headings identifierades sökord. Dessa ord är kontrollerade termer 
som valts ut i de fall där ett ord har flera synonymer (Karolinska Institutet, u.å.). Då 
gynekologisk kan stavas på olika sätt på engelska (gynecologic/gynaecologic), användes 
trunkering för att utvidga sökningen. Trunkering innebär att en asterisk (*) används för att 
inkludera alla former av ordet i syfte att inte missa relevanta studier i sökningen (Karlsson, 
2012; Polit & Beck, 2016). MeSH-termerna som användes i sökningen var gyn* cancer, 
genital neoplasms, sexuality, women och cancer. För att bredda och även snäva in sökningen 
användes booleska söktermer som AND, OR och NOT (ibid.). Sökningen genomfördes i 
databaserna CINAHL och Medline som rekommenderas av Polit och Beck (2016) samt av 
Karlsson (2012). Senare under arbetets gång gjordes flera sökningar då underlaget bedömdes 
vara otillräckligt. Nya sökningar gjordes på respektive cancerform, samt ytterligare en 
sökning på gynekologisk cancer med samma inklusions- och exklusionskriterier som i tidigare 
sökningar. Sökorden som användes denna gång var ”cervical cancer” AND sexuality; 
”endometrial cancer” AND sexuality; “vaginal cancer” OR “vulvar cancer” AND sexuality; 
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”ovarian cancer” AND sexuality; ”gynecological cancer” OR ”gynaecological cancer” AND 
sexuality. Se tabell 1 Sökmatris. 

De artiklar som sökningen genererade bearbetades titel för titel. Därigenom kan författarna få 
en första uppfattning om vad som kan sorteras bort och vad som kan vara intressant att gå 
vidare med (Östlundh, 2012). Titelgenomgången avgjorde om respektive artikel skulle gå 
vidare till en genomgång av abstrakt vilket resulterade i att abstrakt lästes i 41 artiklar. En 
artikel hittades genom så kallad sekundärsökning (Östlundh, 2012) då andra uppsatser på 
samma ämne lästes även i ett senare skede än när sökorden identifierades. Artiklarna 
kvalitetsgranskades med hjälp av ”Mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ 
forskningsmetodik – patientupplevelser” hämtad från Statens Beredning för Medicinsk och 
Social Utvärdering (SBU, 2014). Studier med hög eller medelhög kvalitet har inkluderats i 
detta arbete. Studier med låg kvalitet har sållats bort och inte använts. Efter 
kvalitetsgranskningen återstod tolv stycken artiklar som har använts i resultatet i denna studie. 
Dessa presenteras i tabell 3 Artikelmatris i bilaga 1. I referenslistan har dessa artiklar 
markerats med en *. 

Tabell 1, Sökmatris 

Datum Databas Sökord Antal 
träffar 

Lästa 
titlar 

Lästa 
abstrakt 

Lästa 
artiklar 

Valda 
artiklar 

170904 CINAHL 
Complete, 
Medline 

gyn* cancer OR genital 
neoplasms AND 
sexuality NOT HPV 
NOT medicine NOT 
screening 

247 247 21 7 Nr. 1, 2, 
3, 4, 5 
och 6 

170904 CINAHL 
Complete, 
Medline 

gyn* cancer AND 
sexuality 

21 21 1 1 Nr. 7 

170904 CINAHL 
Complete, 
Medline 

Cancer AND sexuality 
AND women NOT 
breast 

92 92 10 2 Nr. 8 och 
9 

170919 CINAHL 
Complete, 
Medline 

”cervical cancer” AND 
sexuality 

49 49 5 1 Nr. 10 

170919 CINAHL 
Complete, 
Medline 

”endometrial cancer” 
AND sexuality 

2 2 1 1 Nr. 11 

170919 CINAHL 
Complete, 
Medline 

”gynecological cancer” 
OR ”gynecological 
cancer” AND sexuality 

49 49 3 1 n/a 

170919 CINAHL 
Complete, 

“vaginal cancer” OR 
“vulvar cancer” AND 

0 0 0 0 n/a 
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Medline sexuality 

170928 Sekundär-
sökning 

Artikel från uppsats av 
Lööw och Harrysson 
(2016) 

    Nr. 12 

 

Dataanalys 
Friberg (2012a) skriver att dataanalys är en process där författarna går från helhet till delar, 
och vidare till en ny helhet. Då denna studie syftar till att belysa upplevelser, valdes ett 
induktivt analyssätt. Induktiv analys innebär att forskaren eller författaren utgår från 
innehållet i texten som ska analyseras, till motsats mot deduktiv analys som innebär att 
analysen genomförs utifrån en bestämd modell eller teori (Danielsson, 2012). Enligt Friberg 
(2012a) kan arbetet delas in i olika steg. Författarna identifierade fyra steg i analysarbetet. 
Steg ett innebar att de utvalda artiklarna lästes i sin helhet av författarna på var sitt håll. Syftet 
var att författarna skulle få en bild av innehållet i varje artikel. I steg två skrev författarna en 
kort sammanfattning av varje artikels resultatdel. Dessa sammanfattningar jämfördes sen 
gemensamt för att säkerställa en enad förståelse av innehållet i respektive artikel. I steg tre 
markerade respektive författare de delar av innehållet i artiklarnas resultat som svarade an på 
syftet. Upplevelserna från respektive artikel sammanställdes sedan av författarna i ett 
gemensamt dokument. I steg fyra analyserades sammanställningen av författarna genom att 
likheter och skillnader i kvinnornas upplevelser identifierades. I detta steg blev det tydligt att 
upplevelserna kunde delas in i olika teman, vilket även beskrivs som ett vanligt arbetssätt 
enligt Polit och Beck (2016). Detta gjorde genom att meningsbärande enheter som upprepades 
(Sandgren, 2012) färgkodades med överstrykningspennor. Därigenom kunde författarna 
forma en ny helhet där huvudteman och subteman blev tydliga. Subteman ströks dock i ett 
senare skede då subteman endast gjorde sammanhanget spretigt och på så sätt inte tillförde 
något värde. 

Etiska aspekter 
Kjellström (2012) skriver att olika metoder kan ge olika forskningsetiska problem. Arbetet 
med att samla in data ska göras på ett sådant sätt att informanterna eller andra personer som 
berörs av studien inte skadas eller kränks. I kvalitativa studier kan känsliga ämnen även vara 
en etisk fråga (ibid.). Frågan om sexualitet skulle kunna uppfattas som känslig och därmed 
också kunna påverkas informanternas vilja (omedveten eller medveten) att svara på dessa 
frågor. Polit och Beck (2016) rekommenderar att författarna överväger de etiska aspekterna 
kring människors värde, integritet och självbestämmande för deltagarna i de studier som 
används i arbetet. För att öka det vetenskapliga värdet ville därför författarna i denna studie 
sträva efter att de artiklar som användes skulle ha en etisk diskussion och/eller vara godkända 
av en etisk kommitté. Enligt Wallengren och Henricsson (2012) kan det ses som en försäkran 
om att deltagarna i studien inte kommit till skada eller kränkts. Inför detta arbete reflekterade 
författarna över de etiska dilemman som skulle kunna uppstå. Det skulle kunna finns en risk 
för felaktiga tolkningar av artiklarna beroende på begränsade kunskaper i engelska och 
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forskningsmetodik (Kjellström, 2012). Detta bör beaktas i denna studie. Författarna har även 
diskuterat den etiska aspekten gällande artiklar skrivna av endast en författare då det skulle 
kunna tyda på liten inblick i studien och därmed färre personer som värnar om deltagarnas 
autonomi, integritet och säkerhet. Enligt Kjellström (2012) är hederlighet och ärlighet 
grunden i det vetenskapliga arbetet. När en person avsiktligt manipulerar och förvränger ett 
vetenskapligt arbete kallas det för oredlighet (ibid.). Arbetet med denna studie har genomfört 
hederligt och ärligt genom att författarna inte har lagt till eller dragit ifrån fakta, inte har 
förvrängt eller manipulerat information eller citat och inte heller plagierat. På detta sätt har 
författarna medvetet arbetat med att på alla sätt undvika oredlighet i arbetet.  
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RESULTATREDOVISNING 
I dataanalysen identifierades fem teman: Sexuell funktion, Sexuella relationer, Kroppsbild och 
kvinnlig identitet, Sexualitetens betydelse samt Kontakt med vården. Då de flesta artiklar 
beskrev upplevelser inom tema Sexuell funktion och Sexuella relationer kan dessa ses som 
studiens huvudfynd. I tabell 2 redovisas vilka artiklar som har använts inom vilket tema. 

Tabell 2 Artiklar och teman. 

                        Tema 

 

Artikel 

Sexuell 
funktion 

Sexuella 
relationer 

Kroppsbild och 
kvinnlig identitet 

Sexualitetens 
betydelse 

Kontakt 
med 
vården 

1. Yaman & Ayaz X X X  X 

2. Bal, Yilmaz & Beji X X X X X 

3. Cleary, Hegarty & 
McCarthy 

X X X X X 

4. Sekse, Gjengedal & 
Råheim 

X X    

5. Sekse, Raaheim, 
Blaaka & Gjengedal 

X X X  X 

6. Rasmusson & 
Thomé 

 X X X X 

7. Ekwall, Ternestedt 
& Sorbe 

  X  X 

8. Barlow, Hacker, 
Hussain & Parmenter 

X  X   

9. Bilodeau & 
Bouchard  

X X  X  

10. Hunter X X   X 

11. Juraskova, Butow, 
Robertson, Sharpe, 
McLeod & Hacker 

X X X  X 

12. Vermeer, Bakker, 
Kenter, Stiggelbout & 
ter Kuile 

X X   X 

 

Sexuell funktion 
Flera kvinnor upplevde inte samlag som en viktig fråga vid en cancerdiagnos, men de var 
ändå rädda för hur det skulle kännas den dagen som sexuell aktivitet och samlag skulle bli 
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aktuellt igen (Hunter, 2011; Juraskova et al., 2003). Den sexuella funktionen påverkades i 
många fall av sjukdom, men framförallt av behandlingen (Cleary, Hegarty & McCarthy, 
2013; Vermeer, Bakker, Kenter, Stiggelbout & ter Kuile, 2015). Hur funktionen påverkades 
var individuellt, men många likheter fanns i kvinnornas olika upplevelser. Många kvinnor 
upplevde minskad lubrikation och förändrad känsla i underlivet efter att de genomgått 
behandling för gynekologisk cancer (ibid.). Kvinnorna uppgav även att dessa problem 
mynnade ut i torra och ömma slemhinnor som i sin tur minskade den sexuella lusten (Sekse, 
Raaheim, Blaaka & Gjengedal, 2010). Flera kvinnor hade inte längre någon önskan om 
samlag eftersom de upplevde minskad upphetsning och utebliven orgasm (Bal, Yilmaz & Beji 
2012; Hunter, 2011; Vermeer et al., 2015). 

I rarely have an orgasm at present. I had intercourse twice or three times per week previously and also 
used to reach an orgasm in each intercourse. However, both my frequency of intercourse, sexual desire 
and the capacity to reach intercourse [sic] become so difficult now. (Bal et al., 2012, s. 89). 

Kvinnorna upplevde kroppen som oförutsägbar, främmande och obekant då den sexuella 
responscykeln ibland fungerade och ibland inte (Sekse, Gjengedal & Råheim, 2012). Detta 
skapade en känsla av osäkerhet. De uppgav att lusten påverkades av osäkerheten om den 
sexuella aktiviteten just den här gången skulle ge njutning eller smärta. Vissa upplevde dock 
att de problem som uppstod var hanterbara om de hade längre förspel och/eller använde 
sexhjälpmedel (ibid.). Barlow, Hacker, Hussain och Parmenter (2014) skriver att de kvinnor 
som behandlades kirurgiskt för vulvacancer där klitoris inte hade kunnat behållas intakt och 
mycket ärrvävnad skapats, inte längre upplevde beröring som något njutningsfullt. De kvinnor 
som hade fått hela klitoris bortopererad kände ingen sexuell lust alls (ibid.). Studien av 
Barlow et al. (2014) visade också att det fanns skillnader i hur sexlivet påverkades relaterat 
till ålder. Kvinnor under 55 år med vulvacancer upplevde att de i stort sett kunde återuppta 
samma sexuella aktivitet och med samma funktion som tidigare. De över 55 år uppgav dock 
att de hade mer problem med förändrad känsla samt att de hade svårt att uppnå orgasm (ibid.). 
Bal et al. (2012) skriver att flera kvinnor upplevde att rädslan för att känna smärta och fysiska 
problem vid penetration var en anledning till att de ville avstå från samlag. Smärtan gav 
kvinnorna minskat intresse för all sexuell aktivitet och där med en minskad samlagsfrekvens 
(Bilodeau & Bouchard, 2011; Cleary et al., 2013; Hunter, 2011; Yaman & Ayaz, 2016). 

I feel much pain whenever I have intercourse and want to scream; 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). 

En del beskrev att rädslan för smärtan var så stor att de blev emotionellt avstängda i intima 
situationer (Hunter, 2011; Juraskova et al., 2003). I vissa fall höll smärtan i sig i flera dygn 
(ibid.). 

Sexuella relationer 
När den sexuella funktionen förändras påverkas i många fall även den sexuella relationen till 
en partner. Minskad samlagsfrekvens eller total avsaknad av samlag skapade slitningar i 
förhållandet enligt många kvinnor (Cleary et al., 2013; Sekse et al., 2012). I flera fall 
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berättade kvinnorna att de ställde upp på samlag för sin partners skull trots att de egentligen 
inte ville (ibid.). 

Sometimes when he comes on to me, I think, oh god, don’t please, I can’t do this tonight, I don’t want 
to do this tonight. But then I feel guilty because he’s been without sex for months and months and I 
think... I’d rather he be here having sex with me than out there having sex with somebody else. (Cleary 
et al., 2013, s. 35). 

Bal et al. (2012) skriver att flera kvinnor fortsatte med ett aktivt sexliv för att skydda 
äktenskapet och för att tillfredsställa sin partner, trots att de hade svårigheter med den sexuella 
funktionen. De uttryckte sorg över att inte kunna dela detta problem med sin partner (ibid.). 

I have loved my husband, but I have refused to have intercourse after the treatment. I thought that my 
sexual life was over. Now, I force myself to have intercourse so as to keep my happy marriage, as I feel 
responsible for cooking. (Bal et al., 2012, s. 90). 

Yaman och Ayaz (2016) skriver att kvinnorna i deras studie uppgav att de inte längre hade en 
sexuell relation till sin partner vilket berodde på att de var rädda för att bli känslomässigt 
sårade. Kvinnorna antog att partnern inte skulle få ut någon njutning av samlaget samt att 
partner inte var attraherad av dem längre. En kvinna i studien beskrev det som: ” It [sexual 
intercourse] never takes place….Never, for sure...I have wounds everywhere, how could it 
happen? He sees the wounds and he doesn’t want it.” (Yaman & Ayaz, 2016, s. 177). En 
annan kvinna beskrev det som “I have had no [sexual] relations for two years since I got 
diagnosed. . . . I hold off from my husband as they [sexual organs] all are gone. . . . Can I 
have sexual intercourse with my husband? Can he have pleasure?” (ibid.). På grund av 
minskat intresse för sex kunde en del kvinnor uppleva skuldkänslor i relationen till sin partner 
(Vermeer et al., 2015). Förändringar i sexualiteteten medförde också en känsla hos kvinnorna 
av att ha förlorat något i relation till sin partner (Sekse, et al., 2010). 

En del kvinnor uppgav att de hade blivit lämnade av sin partner på grund av att sexlivet inte 
kunnat fortsätta som förut (Hunter, 2011). Juraskova et al. (2003) skriver att kvinnorna i deras 
studie förknippade tillfredsställande sexualitet mer med intimitet, sensualitet och bekräftelse 
än med samlag. Trots sina egna svårigheter ville kvinnorna uppfylla partnerns önskan om 
samlag, med rädsla för att partnern annars skulle söka sexuell tillfredsställelse någon 
annanstans. Dessa tankar var inte lika vanliga hos de kvinnor som uppgav att de hade en 
öppen kommunikation med sin partner (ibid.). Kvinnorna upplevde att en öppen 
kommunikation var viktig för att kunna hantera den förändrade situationen gällande sexualitet 
på ett konstruktivt sätt (Rasmusson & Thomé, 2008). Majoriteten av kvinnorna kände att 
partnern var rädd att återuppta sexlivet. Kvinnorna upplevde detta som ett tecken på ointresse 
för dem som kvinnor och som att de blev avvisade (ibid.). I studien av Cleary et al. (2013) 
uppgav kvinnorna att de upplevde att intimitet var en viktig del i en relation och att det inte 
bara behövde vara begränsat till det faktiska samlaget. De uppgav att det även kunde innebära 
att hålla handen, kyssas, känna närhet och visa andra tecken på tillgivenhet och ömhet. Även 
om kroppen och samlivet förändrades genom sjukdom och behandling kunde kvinnorna hitta 
nya vägar till sexualitet och sexuell hälsa (ibid.). 
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Sexuality fell to second and third place... It is important and it is there, but it's more comforting and 
more embracing; it covers me and I'm OK with that. When we were making love before, well, it was to 
reach orgasm... (Today) it does not need to be a sexual relation based on penetration (...) I discovered 
with my husband that... just snuggling up against one another... that's a new kind of sexual relation, 
because love is always there with us (...) for sure that it (sexuality) still is important. (Bilodeau & 
Bouchard, 2011, s. 235). 

I motsats till detta visar studien av Vermeer et al. (2015) att kvinnor som inlett ett förhållande 
efter avslutad behandling inte upplevde problem eller svårigheter med sexualiteten i 
förhållande till sin partner. 

Kroppsbild och kvinnlig identitet 
Kvinnornas berättelser vittnar om att gynekologisk cancer och behandling påverkar kvinnans 
bild av sig själv, men även samhällets normer formar vår syn på femininitet. I detta tema var 
även de kulturella skillnaderna framträdande. Många kvinnor upplevde att den egna 
kroppsbilden hade förändrats och påverkas betydligt (Yaman & Ayaz, 2016). Kvinnorna 
upplevde att det berodde på förlusten av kvinnliga organ, fysiska förändringar och sexuella 
problem (ibid.). Ekwall, Ternestedt och Sorbe (2003) skriver att kvinnorna kunde känna sig 
tomma inuti efter att ha genomgått kirurgi där organ kopplade till sexualiteten hade tagits 
bort. Kvinnorna beskrev det som att de inte var tillfreds med sin kropp längre (ibid.). De 
kvinnor som hade behandlats med cellgifter upplevde att håravfall och förlust av ögonbryn, 
var en av den mest besvärande biverkningen kopplade till kvinnlig identitet (Bal et al., 2012; 
Cleary et al., 2013). Håravfallet kopplades till en förändrad syn på den egna sexualiteten 
(ibid.). Sjukdom och behandling som gav ärrvävnad skapade frustration hos kvinnorna (Bal et 
al., 2012). En kvinna med återkommande äggstockscancer beskrev det som ”I had a serious 
operation. An abnormal appearance was formed around my abdomen and genital area. Even I 
don’t want to look at myself” (ibid. s. 87). Oavsett var i processen som en förändring av 
kroppsbilden uppstod, fick det en negativ påverkan på kvinnans självkänsla (Cleary et al., 
2013). 

Studien av Juraskova et al. (2003) visade att det fanns vissa skillnader i hur den egna 
kroppsbilden påverkades beroende på vilken ålder som kvinnan befann sig i. När de yngre 
kvinnorna blev infertila på grund av sjukdom och behandling, upplevde de en påverkan på 
kroppsbilden, självförtroendet och femininiteten jämfört med äldre kvinnor. Kvinnor som inte 
förknippade sin femininitet med förmågan att föda barn uppgav ingen förändring i känslan av 
att vara kvinna när de fick reproduktiva organ bortopererade (ibid.). Bal et al. (2012) 
beskriver i sin studie att livmodern är en symbol för kvinnlighet, sexualitet, fertilitet och 
moderskap i Turkiet, även hos kvinnor som passerat fertil ålder. De kvinnor som fått 
livmodern bortopererade såg sig själva som en ofullständig kvinna. De ansåg även att en 
kvinna utan livmoder inte längre skiljer sig från en man på något sätt. 

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. It seems 
to me as if everyone watches me due to my incompleteness and so I always want to be alone. (Bal et al., 
2012, s. 86). 
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I motsats till det visar en norsk studie av Sekse et al. (2010) att avlägsnande av gynekologiska 
organ inte hade samma betydelse för de som hade passerat fertil ålder. Kvinnorna uppgav att 
de gynekologiska organens huvudfunktion var reproduktion och att avsaknaden av dessa 
organ inte var någon stor fråga gällande kroppsbild eller kvinnlig identitet. En 59-årig kvinna 
uttryckte det som ”After all, I was kind of useless, right? So to me it really means nothing” 
(ibid. s. 803). Även Barlow et al. (2014) skriver att de flesta kvinnor som genomgått kirurgi 
vid vulvacancer upplevde att de kunde behålla en positiv kroppsbild. Kvinnorna kände inte att 
det handlade om själva behandlingsprocedurens påverkan på kroppsbilden, utan snarare om 
de biverkningar och ständiga påminnelser om cancerdiagnosen som de tvingas leva med 
under en lång tid (Juraskova et al., 2003). Detta påverkade hur kvinnorna upplevde sig själva 
som sexuellt åtråvärda personer (ibid.). Även Rasmusson och Thomé (2008) skriver att 
kvinnorna upplevde att kroppen förändrades i en negativ riktning som gjorde att känslan av 
kvinnlighet försvann (ibid.). Trots kulturella skillnader i hur behandlingen påverkade 
kvinnornas kroppsbild fanns det ändå likheter i känslan av att kroppsbilden hade förändrats 
negativt (Bal et al., 2012; Rasmusson & Thomé, 2008). 

Sexualitetens betydelse 
Tankar på sexualitet var inte högt prioriterat hos de kvinnor som precis fått besked om att de 
drabbats av gynekologisk cancer (Cleary et al., 2013; Rasmusson & Thomé, 2008). Under 
processen gång, genom sjukdom och behandling, blev det dock tydligt för kvinnorna att 
intimitet och sexualitet är viktigt för upplevelse av god hälsa (ibid.). När kvinnornas sexliv 
påverkades av försämrad sexuell funktion, ansåg de att livet i stort försämrades (Bal et al., 
2012). De hade fått en annan djupare förståelse för vad sexualitet innebar och de beskrev 
sexualiteten i termer av femininitet, attityder, beteenden och relationer, samt som en viktig del 
av livet (ibid.). Sexualitet som tidigare uppfattades som en sexuell akt hade ersatts av det som 
kvinnorna nu beskrev som intimitet (Bilodeau & Bouchard, 2011). 

Kontakt med vården 
Hur kvinnorna upplevde sin förändrade sexualitet påverkades även av vilket stöd de fick av 
vården. Bal et al. (2012) skriver att uppfattningen om rätt tidpunkt för frågor om sexualitet, 
varierade från kvinna till kvinna. Sekse et al. (2010) skriver att kvinnorna uppgav att det var 
svårt att själv ta upp dessa frågor i korta och snabba möten med vården. Även en känsla av att 
det var pinsamt eller att det inte var relevant i sammanhanget angavs som anledningar till att 
kvinnorna inte själva ställde frågor utan att vårdpersonalen först hade tagit upp ämnet (ibid.). 
Majoriteten av kvinnor som deltog i studien av Yaman och Ayaz (2016) och i studien av 
Hunter (2011), upplevde att de inte var informerade om hur behandlingen skulle kunna 
påverka deras sexualitet. Flera kvinnor trodde därför att de skulle avstå från att ha ett aktivt 
sexliv (Yaman & Ayaz, 2016). Juraskova et al. (2003) skriver att kvinnorna upplevde många 
missförstånd gällande de organ som är kopplade till sexualitet. Kvinnorna ansåg att det 
berodde på att vårdpersonal utgick från att kvinnorna hade större kunskap om kvinnlig 
anatomi och fysiologi än vad de i själva verket hade (ibid.). Även Rasmusson och Thomé 
(2008) skriver att kvinnorna upplevde en osäkerhet kring hur kroppen skulle komma att 
förändras efter behandling, vad de skulle göra om de upplevde smärta vid samlag eller om de 
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var tvungna att använda kondom vid samlag. Kvinnorna hade även funderingar om risken för 
att cancern skulle sprida sig i kroppen ökade om kvinnan var sexuellt aktiv (ibid.).  

Kvinnorna önskade att redan från början få reda på vilket stöd som fanns om svårigheter kring 
sexualitet skulle uppstå (Cleary et al., 2013). I de fall där frågor om sexualitet inte lyftes 
överhuvudtaget av vårdpersonalen, kände flera kvinnor ilska och frustration. Många önskade 
att de hade fått både muntlig och skriftlig information som både kvinnan och hennes partner 
kunde få ta del av (ibid.). En del kvinnor tyckte att det skulle kännas säkrast att få information 
från en läkare medan andra sa att det spelade mindre roll vilken profession inom vården som 
tog upp frågor om sexualitet (Juraskova et al., 2003; Rasmusson & Thomé, 2008). De hade 
även önskemål om att få diskutera dessa frågor med andra kvinnor i liknande situation (ibid.). 
I en studie av Ekwall et al. (2003) uppgav kvinnorna att de önskade att vårdpersonal skulle 
ställa frågan om hur sexlivet fungerade. Kvinnorna tyckte att det var viktigt att deras 
sexualitet och sexuella behov inte ignorerades av personalen. De upplevde även att när de väl 
ställde frågor gällande sexualitet, kunde vårdpersonalen inte svara på ett sätt som var till hjälp 
för kvinnan (Hunter, 2011). Vårdpersonalens bemötande gällande dessa frågor påverkade 
således kvinnornas egen förmåga att hantera de svårigheter som uppstod gällande sexualitet i 
samband med gynekologisk cancer och behandling (Cleary et al., 2013; Ekwall et al., 
2003;Vermeer et al., 2015).  
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DISKUSSION 
Diskussionen är indelad i metoddiskussion och resultatdiskussion. I metoddiskussionen 
diskuteras uppsatsens trovärdighet, för- och nackdelar med tillvägagångssättet och 
författarnas insatser samt det etiska perspektivet. I resultatdiskussionen diskuteras resultatet 
mot annan forskning ur två perspektiv, kvinnornas egna perspektiv men även sjuksköterskans 
möjligheter att lindra dessa kvinnors lidande. 

Metoddiskussion 
För att kunna belysa kvinnors egen upplevelse av sin sexualitet efter behandling av 
gynekologisk cancer genomfördes en allmän litteraturstudie. Enligt Rosén (2012) bör ett 
examensarbete avgränsas till en typ av artiklar. Kvalitativa studier valdes därför som underlag 
då denna litteraturstudie syftade till att belysa kvinnors upplevelser. Kvinnornas upplevelser 
hade även kunnat studeras genom en empirisk studie baserad på intervjuer (Priebe & 
Landström, 2012), men eftersom kursen hade en snäv tidsplan och arbetet skulle göras på 
grundnivå, rekommenderades författarna att göra en allmän litteraturstudie. Då detta är första 
gången dessa författare skriver en kandidatuppsats kan resultatet ha påverkats av författarnas 
bristande erfarenhet i hur artiklar söks och granskas samt hur data analyseras (Kjellström, 
2012).  

Reliabilitet, eller pålitlighet, i studien stärks när författarna beskriver hur studien har utförts, 
vilket gjorts under avsnittet Metod (Polit & Beck, 2016). Då de kvalitativa studier som 
använts i denna litteraturstudie har relativt litet urval kan generaliseringen av resultatet 
ifrågasättas. I motsats till det, noterade författarna i denna studie en datamättnad efter att 
artiklarna i studien hade analyserats och teman hade identifierats. Denna datamättnad tyder på 
att urvalet ändå var relevant (Sandgren, 2012). Gynekologisk cancer och dess behandling är 
med stor sannolikhet inte den enda sjukdom och behandling som påverkar människors 
sexualitet. Författarna anser därför att överförbarheten i denna studie är hög då det bör finnas 
utrymme för frågor om sexualitet överallt i vården. Bekräftelsebarheten i denna studie stärks 
då studien granskats under arbetets gång i den grupphandledning som ryms inom kursen 
(Wallengren & Henricson, 2012). Det innebär att både andra författarpar samt handledare, har 
läst och kommenterat studien genom hela processen. Överförbarhet innebär i vilken 
utsträckning det går att överföra resultatet till andra kontexter än den beskrivna (ibid.).  

Enligt Karlsson (2012) bör författarna ställa sig frågor om informationens aktualitet. 
Författarna av denna litteraturstudie har valt artiklar skrivna mellan åren 2000–2017. 
Nackdelen med ett långt tidsspann skulle kunna vara att data inte längre anses aktuell eller att 
den skulle uppfattas som föråldrad. Författarna har ändå valt detta tidsspann då det var 
kvinnors upplevelser som skulle belysas. Författarna ansåg inte att detta tidsspann sträckte sig 
så långt bakåt i tiden att det skulle vara en betydande faktor när det gäller dessa kvinnors 
upplevelser. I de första sökningarna som gjordes visades många resultat med fokus på 
medicin och HPV. Ny sökning gjordes därför med boolesk term NOT medicin och NOT HPV 
(Karlsson, 2012). I studien har inga geografiska exklusionskriterier använts. Artiklarna i 
studien kommer från olika delar av världen. Författarna ansåg att det fanns fördelar med att ha 
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artiklar med ursprung från olika länder för att på så sättet skaffa sig en bredare uppfattning om 
hur kvinnor med olika kulturell bakgrund upplever sin sexualitet efter behandling av 
gynekologisk cancer. Det gav studien ytterligare ett perspektiv där skillnader och likheter 
kunde identifieras. 

Vid artikelsökningen använde sig författarna av två olika databaser vilket rekommenderas av 
Polit och Beck (2016). Fördelen med att använda sig av flera databaser är att fler relevanta 
artiklar som svarar an på studiens syfte kan hittas (ibid.). För att få förståelse och bredare 
kunskap om forskningsområdet och patientgruppen samt inspiration i initialskedet, tittade 
författarna tidigt på andra uppsatser med liknande tema som finns upplagda i Digitala 
Vetenskapliga Arkivet (DIVA). I DIVA samlas uppsatser från en mängd högskolor och 
universitet i Sverige. Genom att läsa andra uppsatser kunde författarna hitta ytterligare 
relevanta artiklar genom så kallad sekundärsökning. Sekundärsökningen breddade studiens 
underlag och är en effektiv metod som bör tillämpas vid informationssökning enligt Östlundh 
(2012). Genom att läsa ett flertal andra uppsatser erhöll även författarna mer kunskap samt en 
ökad förmåga att granska och bedöma nivån på studiers trovärdighet och rimlighet. 

Relativt tidigt i processen insåg författarna att gynekologisk cancer kan stavas på olika sätt på 
engelska. Detta gjorde att sökningen fick breddas. Författarna insåg även att för att få ett 
bredare urval och bättre underlag behövdes ursprungssökningen kompletteras med sökningar 
på varje enskild cancerform, och inte bara på gynekologisk cancer som en generell term. 
Författarna har också lärt sig att designen av sökningsförfarandet är en betydande del i en 
allmän litteraturstudie samt att den inte får underskattas. Om författarna ska göra ett liknande 
arbete igen tar de med sig erfarenheten att design av sökförfarandet ska få ta tid. Detta 
bekräftas även av Östlundh (2012) som skriver att informationssökning tar tid och att 
tidsaspekten behöver tas på allvar.  

Samtliga artiklar har kvalitetsgranskats. Författarna ansåg att underlaget från SBU (2014) var 
ett stöd i kvalitetsgranskningen i kombination med de elektroniska verktyg som Röda Korsets 
Högskola, genom biblioteket, tillhandahåller för studenter. Författarna granskade och 
diskuterade artiklarna tillsammans vilket ökar reliabilitet enligt Henricson (2012). Därefter 
bedömdes kvalitén på artiklarna till låg, medelhög eller hög. Författarna har begränsad 
erfarenhet av kvalitetsgranskning, vilket i sin tur kan ha påverkat granskningen och därmed 
resultaten, vilket kan minska pålitligheten enligt Henricson (2012). En erfarenhet som 
författarna tar med sig från kvalitetsgranskningen är att även ha underlaget för artikelmatrisen 
som ett stöd i granskningen. Det ger författarna ett annat perspektiv på artikeln jämfört med 
kvalitetsgranskningsmallen, vilket kan ses som en tillgång och ett komplement som ger ökad 
säkerhet och pålitlighet i granskningen. 

De artiklar som använts i studien är skrivna på engelska. Eftersom ingen av författarna har 
engelska som modersmål finns det en risk för feltolkning och felaktig översättning. Engelska 
valdes trots detta eftersom det anses som vetenskapens officiella språk enligt Segesten (2012). 
För att minska den risken lästes artiklar upprepade gånger och författarna diskuterade 
innehållet. När artiklarna lästes igenom kunde upplevelser som beskrevs delas in i olika 
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huvudteman och subteman (Polit & Beck, 2016). Subteman ströks dock under analysarbetets 
gång då författarna upplevde att resultatet blev allt för spretigt. Fynden kategoriserades istället 
utifrån de huvudteman som identifierades och resultatet fick en mer sammanhållen struktur i 
relation till syftet. I studien har författarna använt två artiklar baserade på samma kvalitativa 
studie, Sekse et al. från år 2010 och Sekse et al. från år 2012. Författarna diskuterade 
sinsemellan om det var en för- eller en nackdel att använda två artiklar från samma studie, 
men ansåg till sist att det bidrog med en bredd gällande upplevelserna som skulle belysas. 
Artiklarna hade olika perspektiv vilket ansågs som en tillgång. 

Syftet med denna studie var att belysa kvinnors upplevelser av sin sexualitet efter behandling 
av gynekologisk cancer. De artiklar som valdes ut och analyserades gav författarna en bild av 
dessa kvinnors sexualitet ur flera olika perspektiv. Således har syftet uppnåtts och kvinnornas 
upplevelser har kunnat belysas vilket visar att studien har validitet (Danielson, 2012). 

Etisk diskussion 
Det finns en risk att författarnas egna tankar och åsikter, samt tidigare erfarenheter, påverkar 
tolkningen av de studier som den allmänna litteraturstudien innefattar. Författarna har strävat 
efter att vara så objektiva som möjligt och endast beskriva det som artiklarna tar upp, utan att 
värdera, döma eller hylla en upplevelse eller ett fenomen. Enligt Wallengren och Henricson 
(2012) ökar det vetenskapliga värdet genom att författarna endast inkluderar artiklar som visar 
att de har noggranna etiska överväganden eller har tillstånd från en etisk kommitté. En av 
artiklarna i denna studie saknade ett etiskt resonemang vilket gjorde författarna kluvna om 
studien kunde användas som ett underlag i denna studie. Författarna beslutade ändå att 
använda denna artikel då den var publicerad i en vetenskapligt granskad tidskrift, skriven av 
tre forskare vid tre olika universitet samt att artikeln var citerad elva gånger i andra tidskrifter. 

Resultatdiskussion 
I denna litteraturstudie har kvinnors upplevelse av sin egen sexualitet efter behandling av 
gynekologisk cancer belysts. Huvudfynden i resultatet diskuteras under rubriken Sexualitet i 
en förändrad kropp där ordet förändrad syftar på både anatomiska och fysiologiska 
förändringar, såväl som förändringar hur kvinnan ser på sin egen kroppsbild och femininitet. 
Under rubriken Att bekräfta lidande – en del av omvårdnaden, diskuteras sjuksköterskans 
möjligheter att lindra dessa kvinnors lidande. 

Sexualitet i en förändrad kropp 
I WHOs (2017) definition av sexualitet och sexuell hälsa framgår det att sexuell hälsa ska 
innefatta möjligheten till ett lustfyllt och säkert sexliv, samt att sexuella rättigheter för alla 
människor ska bli respekterade, skyddade och uppfyllda. De upplevelser som beskrivs i denna 
studie pekar i många fall på att kvinnor inte har möjligheten att uppleva den sexuella hälsa 
som WHO (2017) beskriver som en rättighet. 

Huvudfynden visar att många kvinnor upplevde svårigheter med sin sexuella funktion och 
sexuella relationer. Kvinnorna sa sig inte längre känna igen den egna kroppen efter att de 
genomgått behandling för gynekologisk cancer. Fysiska förändringarna kunde göra att 
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kroppen inte reagerade på samma sätt som tidigare vid sexuell upphetsning, att lusten hade 
minskat betydligt som ett resultat av fysiska besvär, alternativt att beröring och samlag 
orsakade smärta (Cleary et al., 2013; Sekse et al., 2012). Vilka konsekvenser dessa 
svårigheter får för kvinnornas sexualitet är högst individuellt. Inom spannet från obetydlig 
förändring till totalt utebliven sexuell funktion och i vissa fall en helt ny kroppsbild och 
femininitet, finns många olika upplevelser som kräver ett förändrat förhållningssätt till den 
egna sexualiteten. Det bekräftas av Iżycki, Woźniak och Iżycka (2016) som skriver att 
förändringarna antingen kan ge en minskad lust och därmed sexuell avhållsamhet, eller en 
total motvilja till all sexuell aktivitet. Svårigheterna varierar hos kvinnorna som måste hitta 
sina egna strategier för att hantera förändringarna (ibid.). Som Eriksson (1994) skriver handlar 
lidande om att slitas mellan det som är och det som önskas. Kvinnorna i denna studie slits 
tydligt mellan en förändrad kropp med påverkan på den sexuella självbilden, och den sexuell 
hälsa som kvinnan önskar uppleva. 

Trots försämrad sexuell funktion, smärtor och svårigheter, beskriver ändå kvinnorna flera 
anledningar att fortsätta vara sexuellt aktiva. Anledningarna uppgavs både vara utifrån en 
egen lust och längtan, men även som en del i en relation till en partner. En del kvinnor i 
studien uppgav att vissa svårigheter kunde förebyggas med bättre planering, längre förspel 
och sexhjälpmedel (Sekse et al., 2012). Genom att informera om dessa praktiska tips skulle 
vårdpersonal kunna underlätta för de kvinnor som inte själva har hittat sätt att hantera 
svårigheterna. Detta bekräftas även av Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU, 2011) 
som beskriver att det kan vara svårt att komma igång med sexuell aktivitet efter cancer och 
behandling, trots att lust och längtan finns. Att återuppta sexuell aktivitet så snart som möjligt 
kan vara värdefullt då det anses ha betydelse för återhämtning i samband med sjukdom och 
behandling. Ett sätt kan vara att förändra sitt sexuella uttryckssätt till att innehålla mer 
beröring och närhet med mindre fokus på samlag (ibid.). Kvinnorna själva beskrev att sex 
efter sjukdom och behandling kan innefatta fler uttryck, inte bara samlag (Bilodeau & 
Bouchard, 2011; Cleary et al., 2013; Rasmusson & Thomé, 2008). Närhet, kramar, kyssar och 
att hålla varandra i handen gavs som exempel på handlingar som kvinnorna också upplevde 
som intima och därmed också som en del av sexualiteten (ibid.). Förmågan att förhålla sig till 
denna förändrade form av sexuell aktivitet på ett positivt sätt, verkar underlättas av en trygg 
relation med öppen kommunikation. Även Tremayne och Norton (2017) skriver att kvinnorna 
i deras studie såg dessa handlingar som tecken på intimitet, känslomässigt stöd och 
välbefinnande samt något som motverkade känslan av ensamhet. Att känna en intim närhet till 
en annan människa kan vara ett sätt att stärka sin sexualitet och samtidigt få lindring i 
sjukdomslidandet skriver McCallum, Lefebvre, Jolicoeur, Maheu och Lebel (2012). I de fall 
där det inte fanns en lika öppen kommunikation i förhållandet verkade problemen leda till 
svårare påfrestningar. Flera kvinnor berättade att de hade samlag trots smärta och utebliven 
lust av rädsla för att partnern annars skulle söka sig till någon annan. Att kvinnor har samlag 
trots smärta beskrivs även av Elmerstig, Wijma och Swahnberg (2013). De beskriver dock 
även orsaker som att partnerns tillfredsställelse var viktigare än kvinnans egen, att kvinnan 
kände sig underlägsen partnern, samt att hon låtsades njuta. Å andra sidan beskrev de kvinnor 
som hade en öppen kommunikation och kunde prata med sin partner om situationen, att de 
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inte upplevde de sexuella problemen lika svåra. En öppen kommunikation gällande sexualitet 
är inte självklar. Dock verkar det underlätta situationen betydligt i de fall då sexualiteten 
påverkats negativt. Då fynden visar att även oro påverkar den sexuella funktionen, kan oro för 
relationen ytterligare förstärka svårigheterna. Oro för relationer och framtid anges även som 
en av orsakerna till livslidande som beskrivs av Eriksson (1994). Utöver den oro som naturligt 
följer en cancerdiagnos adderas ytterligare oro för hur svårigheterna påverkar relationen till 
partnern. 

Ett överraskande fynd i studien, visade att de kvinnor som levde i nya relationer som inletts 
efter sjukdom och behandling, inte upplevde samma negativa påverkan på sexlivet som de 
kvinnor som levde i samma relation som de gjort innan sjukdom och behandling (Vermeer et 
al., 2015). Författarna har försökt att hitta resonemang eller andra studier som bekräftar dessa 
upplevelser, men utan resultat. Dock anser författarna att det skulle kunna handla om att nya 
relationer inte behöver ta hänsyn till gamla invanda mönster och roller. Som Eriksson (1994) 
skriver kan en partner ta på sig rollen som vårdare och medaktör i lidandets drama då fokus 
riktas mot att bekräfta och ta hand om den sjuka kvinnan. Författarna finner det därför 
sannolikt att kvinnans förändrade förhållningssätt till sin sexualitet därmed inte behöver 
medföra en negativ förändring i de fall hon lever i en ny relation. Den nya partnern har inte 
rollen som vårdare och medaktör. På så sätt kanske en förändrad sexualitet i en ny relation blir 
något nytt outforskat där kvinnan och hennes partner lär känna varandra utan vanemässiga 
rutiner, mönster och roller. 

Platon uttryckte människans förhållande till sin kropp som ”We are bound to our bodies like 
an oyster is to its shell” (Cash, 2003, s. 1). Cash tolkar det som att våra livserfarenheter 
faktiskt påverkas av den kropp vi lever i. Att sexualitet i den egna kroppen inte endast handlar 
om anatomi är tydligt när kvinnorna i studien berättar om relationen till sig själva. De fysiska 
förändringarna påverkade även deras upplevelse av den egna kroppsbild och femininiteten 
(Bal et al., 2012; Yaman & Ayaz, 2016). När kvinnorna hade svårt att se sig själva som 
attraktiva och åtråvärda varelser, upplevde de att ingen annan heller skulle kunna se dem så 
(Bal et al., 2012; Cleary et al., 2013). Genom kvinnornas berättelser av sina upplevelser 
framgår det att kroppsbilden är en sammanvävning av olika beståndsdelar. Detta bekräftas av 
Cash (2003) som skriver att våra kroppsrelaterade självuppfattningar formas av tankar, 
övertygelser, känslor och beteenden. När bilden av den egna kroppen nu är en annan än den 
som kvinnan burit med sig hittills, kan ett lidande skapas. Detta bekräftas av Stilos, Doyle och 
Daines (2008) som skriver att när självkänsla och kroppsbild hotas av cancer och behandling 
kan kvinnan förminska och nedvärdera sin egen sexualitet och attraktionskraft. 

 

Att bekräfta patientens lidande - en del av omvårdnaden 
Eriksson (1994) skriver att den lidande människan behöver en medaktör i lidandets drama för 
att kunna hantera lidandet. Genom att bekräfta patientens lidande kan sjuksköterskan stödja 
patienten i att försonas med sitt lidande. Författarna anser att sjuksköterskors kunskap och 
erfarenhet kan göra skillnad för dessa kvinnor gällande deras sexuella hälsa. Genom 
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sjuksköterskans medvetenhet om vikten av individanpassad vård samt kunskap om att det inte 
finns två identiska kvinnor med identisk påverkan av sjukdom och behandling, kan stöd 
erbjudas till kvinnan och en eventuell partner. Detta bekräftas av Eilers och Westercamp 
(2003) som skriver att sjuksköterskan behöver vara ödmjuk och inte se sig själv som en expert 
med alla svar gällande sexualitet. Istället bör vi använda vår professionalitet och erfarenhet till 
att lyssna på kvinnornas berättelser och genom dessa kunna guida kvinnorna till god sexuell 
hälsa. Detta bekräftas även av Hulter (2004) som beskriver omhändertagandemodellen 
PLISSIT. Enligt Hulter (2004) berör sexologiska samtal känslor och tankar samt 
faktainformation. Samtalet kan ses som en process som rör sig mellan tre linjer: 

• individens rätt, intresse, vilja och möjligheter att vara sexuell 
• kroppens sexuella förutsättningar och möjligheter 
• omgivningens reaktioner och sexuella relationer 

Vid sexuella svårigheter används ofta den så kallade PLISSIT-modellen för att identifiera 
vilken omhändertagandenivå som är aktuell för patienten (Hulter, 2004). PLISSIT är en 
akronym för: 

P= Permission (tillåtande hållning) 
LI = Limited information (sexualupplysning) 
SS= Specific Suggestions (sexualrådgivning) 
IT= Intensive Therapy (psykoterapi – sexualterapi) 

Permission eller tillåtande hållning innefattar att se människan och respektera hennes sexuella 
dimension (Hulter, 2004). Det innebär inte att sjuksköterskan måste gilla alla former av 
mänsklig sexualitet, men däremot ha en tillåtande attityd. Detta kan underlättas om 
sjuksköterskan har kunskap om olika sexuella uttryck. Enigt Hulter kan all personal inom 
hälso- och sjukvården ha denna nivå som ambitionsnivå. Limited information eller 
sexualupplysning handlar om att ge korrekt information. Specific suggestions eller 
sexualrådgivning innefattar mer ingående samtal om svårigheter, begränsningar eller 
möjligheter gällande sexualitet. Detta kräver utbildning i sexologiskt arbete. Intensive therapy 
eller psykoterapi genomförs av en psykoterapeut (ibid.). Hulter uppger även att alla patienter 
behöver ett kunnigt och aktivt lyssnande och endast ett fåtal behöver psykoterapi.  

Svensk Sjuksköterskeförening (2017) skriver att en sjuksköterska genom patientens och 
hennes närståendes berättelser, ska identifiera vad som främjar hälsa och förbygger ohälsa för 
just denna patient. Det innebär också att följa upp och utvärdera information och insatser 
tillsammans med patienten. På detta sätt bekräftas patientens lidande och omvårdnadsarbetet 
kan därmed ge lindring. Detta i relation till sexualitet tolkas här som att sjuksköterskan bör 
vilja, våga och kunna, ställa relevanta frågor till dessa kvinnor om deras sexualitet. En 
eventuell partner bör också bjudas in då studien visar att kommunikationen mellan kvinnan 
och hennes partner har stor betydelse för den sexuella hälsan i dessa fall. Även Ledderer, 
Cour och Hansen (2014) uppger att vårdpersonal bör ta på sig ledarrollen och erbjuda 
stödjande samtal med kvinnan, och i de fall det är aktuellt, även partnern. 
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Omvårdnad med ett holistiskt synsätt kräver att sjuksköterskan tar hänsyn till fysiska, 
psykologiska, sociala, emotionella och själsliga behov hos patienten (Barbera et al., 2017). 
Om patientens lidande är sammankopplat med sexualiteten behöver sjuksköterskan således 
även stödja patienten i dessa frågor. Barbera et al. poängterar vikten av att sjuksköterskan är 
den som initierar samtalet då många kvinnor tycker att det är svårt att lyfta frågan även om 
både behov och vilja finns att diskutera. Resultatet visar att kvinnorna har behov av att 
diskutera sexualitet med sjukvårdspersonal för att få stöd, information och praktiska tips. 
Sescon Nogueira, Murio Ribeiro Rodrigues, Gomes Labegalini, de Lima Lopes och Denardi 
Antoniassi Baldissera (2017) bekräftar detta då de skriver att sjuksköterskor har svårt att 
diskutera sexualitet med patienter men att de samtidigt anser att det är relevant att inkludera 
frågor om sexualitet i omvårdnaden. De skriver också att trots att detta är ett känt fenomen 
visar studier att det finns brister i den akademiska utbildningen för sjuksköterskor gällande 
hur dessa frågor tas upp med patienter (ibid.). Stead, Brown, Fallowfield och Selby (2003) 
skriver att 98 procent av de tillfrågade sjuksköterskorna och läkarna anser att sexualitet ska 
diskuteras med denna patientgrupp. Endast 21 procent av dessa sjuksköterskor och läkare 
diskuterade sexualitet med patienterna. Nittiofem procent ansåg att patienten skulle bli 
informerad om att sexuella problem kan uppstå, att sexuell aktivitet inte kan orsaka skada 
eller återfall och att förändringar i den sexuella funktionen är normalt. De ansåg också att 
patienten skulle få information om alternativa samlagsställningar och glidmedel samt att 
patienten kan få mer stöd om fler problem uppstår. Detta bekräftar resultatet i denna studie 
som visar att kvinnorna upplevde att vårdpersonalen undvek att tala om sexualitet och att 
ämnet ignorerades (Hunter, 2011; Yaman & Ayaz, 2016). Resultatet visar även att tidpunkten 
i processen då frågan om sexualitet var som mest aktuell varierade mellan kvinnorna. Dock 
visade studien ingen skillnad kopplad till ålder relaterat till behov av samtal som sexualitet. 
Detta bekräftas av Tremayne och Norton (2017) som skriver att två tredjedelar av män och 
kvinnor i ålder 50-90 år uppgav att sex var en viktig del i en relation. Även Bergmark, Åvall-
Lundqvist, Dickman, Henningsohn och Steineck (1999) skriver att de inte fann någon skillnad 
i ålder bland de kvinnor som ansåg att sex var viktigt och att det därför är viktigt att ta hänsyn 
till detta i kontakten med alla kvinnor. Att inte bli bekräftad av vården eller känna att viktiga 
frågor gällande hälsan inte blir uppmärksammade, kan leda till ett vårdlidande, vilket är ett 
lidande som skapas i relationen med vården. 

De skillnader i kulturella termer som visas i resultatet är också en aspekt som är viktig att 
beakta i omvårdnaden då vi lever i ett mångkulturellt samhälle. Vad som är viktigt i en kultur 
kan skilja sig från vad som är viktigt i en annan. Symbolik och uttryckssätt i olika kulturer 
påverkar vad vårdpersonal bör uppmärksamma gällande dessa kvinnor. Som Maier-Lorentz 
(2008) skriver så är transkulturell omvårdnad en viktig del av sjuksköterskans 
omvårdnadsarbete. Sjuksköterskan behöver därför vara kulturellt kompetent vilket innebär att 
ha kunskap om kulturella skillnader. Omvårdnadsarbetet kan anpassas när skillnader 
identifieras eftersom lidande kan se olika ut och ha olika källor beroende på kulturell 
bakgrund. De svårigheter, problem och brister som har identifierats i denna studie pekar inte 
specifikt på svenska förhållanden. Dock upplever författarna att ämnet fortfarande är högst 
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aktuellt i Sverige, samt att samtal gällande sexualitet är något som bör uppmärksammas i 
utbildningen av sjuksköterskor samt inom vården. 

Genom de upplevelser som beskrivs i resultatet blir det tydligt för författarna att gynekologisk 
cancer och behandling medför lidande på flera plan. Författarna anser att de fysiska 
förändringar som påverkar den sexuella funktionen samt utseendeförändringarna skapar ett 
sjukdomslidande. Livslidande uppstår hos dessa kvinnor när oro för hur sjukdom och 
behandling påverkar nära relationer samt när kvinnans femininitet och kroppsbild känns 
främmande. Ytterligare lidande skapas genom att vårdlidande uppstår när sjukvårdspersonal 
undviker att diskutera frågor om sexualitet. Författarna anser att sjuksköterskor har möjlighet 
att lindra stora delar av dessa lidanden, oavsett om det är sjukdomslidande, livslidande eller 
vårdlidande. Dock anser författarna att vårdlidandet är ett onödigt lidande. Genom mer 
kunskap om sexualitet, samt utbildning i samtal om sexualitet för sjuksköterskor, skulle 
vårdlidande kunna minskas eller helt undvikas hos denna grupp kvinnor. 

SLUTSATS 
De svårigheter som dessa kvinnor upplever gällande sin sexualitet leder till flera former av 
lidande och även till hinder som gör det svårt att uppleva sexuell hälsa. Att öka kunskapen 
inom vården för hur dessa kvinnor upplever sin situation kan öka möjligheterna för en god 
omvårdnad. Detta kan ge kvinnorna ökade förutsättningar för att, trots sjukdom och 
behandling, kunna leva i harmoni med sin sexualitet. 

IMPLIKATIONER 

Implikationer för utbildningen 
Denna studie visar tydligt att samtal om sexualitet är viktigt för denna patientgrupp. Att 
många upplever dessa samtal som svåra skulle kunna vara en anledning till att detta behöver 
diskuteras mer under utbildningen. Eftersom sexuell hälsa är något som är viktigt för alla 
människor skulle det kunna vävas in som ett moment i flera kurser, inte bara inom kurser som 
behandlar kvinnors hälsa. Kommunikation om sexualitet skulle även kunna diskuteras utifrån 
olika kulturella kontexter vilket skulle göra sjuksköterskestudenter ännu mer förberedda för 
dessa samtal när de kommer ut i arbetslivet. 

Implikationer för den kliniska praktiken 
Denna studie visar på vikten av att frågor om sexualitet tas upp i kontakten med dessa 
patienter. För att uppnå sexuell hälsa trots sjukdom och behandling, behöver kvinnorna få sitt 
lidande bekräftat. Denna studie skulle kunna öka kunskapen bland sjuksköterskor om hur 
dessa kvinnor upplever sin sexualitet. Därmed kan studien bidra till att sjuksköterskor vågar 
och vill ta upp frågor om sexuell hälsa med denna patientgrupp. Studien skulle också kunna 
användas som inspiration till samtal om sexuell hälsa i arbetsgrupper inom vården då fler 
patientgrupper än denna troligen får påverkan på sin sexualitet genom sjukdom och 
behandling. 
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Förslag på fortsatt forskning 
Författarnas egen erfarenhet och fynden i denna studie tyder på att sjuksköterskor generellt 
tycker att samtal om sexuell hälsa är en viktig del i omvårdnadsarbetet samt att det ryms inom 
sjuksköterskans ansvarsområde. Att dessa samtal ändå inte blir genomförda kan bero på 
många olika faktorer, men en trolig orsak skulle kunna vara att sjuksköterskan inte känner sig 
bekväm i att ta upp ämnet sexualitet med patienten. Kanske känns ämnet för intimt och privat. 
Ett förslag på fortsatt forskning på området skulle kunna vara hur sjuksköterskestudenter kan 
tränas och förberedas på bästa sätt i att hålla i samtal om sexuell hälsa med patienter. 
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relationships, 
The need for 
information. 

Medelhög 

  



ii 

Bilaga I:2 Artikelmatris 
Tabell 3 Artikelmatris 

4 Sekse, R. T., 
Gjengedal, E., & 
Råheim, M., 2012, 
Living in a changed 
female body after 
gynecological 
cancer. 

Gå igenom hur 
kvinnor upplever 
att det är att leva i 
en förändrad 
kvinnlig kropp 5-
6 år efter 
gynekologisk 
cancer.  

Kvalitativ. Intervjuer. 
Fenomenologisk-
hermenutisk ansats. Urval: 
Överlevt en gynekologisk 
cancerdiagnos > 5 år, 
färdigbehandlad, inget 
återfall eller metastasering 
efter behandling, ålder 30-
70 år. (n= 16) 

Tre 
huvudteman: 
The feeling of 
a void in the 
womb, 
Changes in 
body 
temperature, A 
changed sex 
life, The 
healed but 
vulnerable and 
uncertain body 
– 5 years later. 

Hög 

5 Sekse, R., Raaheim, 
M., Blaaka, G., & 
Gjengedal, E., 
2010, Life beyond 
cancer: women's 
experiences 5 years 
after treatment for 
gynaecological 
cancer. 

Få en djupare 
förståelse för 
erfarenheter hos 
de kvinnor som 
överlevt en 
gynekologisk 
cancer längre än 5 
år, samt hur de 
upplevt 
cancervården.  

Kvalitativ. Djupintervjuer. 
Fenomenologisk-
hermeneutisk ansats. 
Urval: Kvinnor, 39-66 år, 
lever i en relation, har en 
gynekologisk 
cancerdiagnos, behandlade 
5 år tidigare. (n=16) 

Tre 
huvudteman: 
Living with 
tension 
between 
personal 
growth and 
fear of 
recurrence, 
Living in a 
changed 
female body, 
Feeling left 
alone – not 
receiving 
enough 
information 
and guidance 
after 
treatment. 

Hög 

6 Rasmusson, E., & 
Thomé, B., 2008, 
Women's wishes 
and need for 
knowledge 
concerning 
sexuality and 
relationships in 
connection with 
gynecological 
cancer disease. 

Undersöka 
kvinnors 
önskningar och 
behov av kunskap 
gällande 
sexualitet och 
relationer i 
samband med 
gynekologisk 
cancer.  

Kvalitativ. Urval: kvinnor 
35-70 år som genomgått 
behandling för 
livmoderhals-, 
livmoderkropps- eller 
äggstockscancer. (n=11) 

Två 
huvudteman: 
Absence of 
knowledge 
about the 
body, 
Emotional 
perception of 
one’s own 
body. 

Hög 

  



iii 

Bilaga I:3 Artikelmatris 
Tabell 3 Artikelmatris 

7 Ekwall, E., 
Ternestedt, B., & 
Sorbe, B., 2003, 
Important aspects 
of health care for 
women with 
gynecologic cancer. 

Beskriva vad 
kvinnor med en 
primär 
gynekologisk 
cancerdiagnos 
anser är viktigt i 
kontakten med 
vården.  

Kvalitativ. 
Semistrukturerade 
intervjuer. Urval: Kvinnor 
som fått strål- eller 
cellgiftsbehandling för 
gynekologisk cancer, 
svenskspråkig, ingen 
tidigare cancerdiagnos. (n 
= 14) 

Tre 
huvudteman: 
Optimal care, 
Good 
communicatio
n, Self-image 
and sexuality. 

Medelhög 

8 Barlow, E. L., 
Hacker, N. F., 
Hussain, R., & 
Parmenter, G., 
2014, Sexuality and 
body image 
following treatment 
for early-stage 
vulvar cancer: a 
qualitative study. 

Beskriva kvinnors 
erfarenheter av 
sexualitet och 
kroppsbild efter 
att ha genomgått 
behandling för 
tidigt 
diagnostiserad 
vulvacancer. 

Kvalitativ. 
Semistrukturerade 
djupintervjuer. Ansats: 
fenomenologisk. Urval: 
kvinnor over 18 år, 
behandlade för tidigt 
diagnostiserad vulvacancer 
med primär kirurgi, med 
eller utan 
lymfkörtelutrymning, 
minst ett år tidigare. 
(n=10) 

Tre 
huvudteman: 
Sexuality, 
Change in 
sensation, 
Body image. 

Hög 

9 Bilodeau, K., & 
Bouchard, L., 2011, 
The sexuality of 
Quebec women 
with cervical 
cancer: looking for 
love despite 
radiotherapy's 
trauma to their 
sexual body: 
qualitative analysis 
of the symptom of 
sexuality. 

Beskriva 
erfarenhet av 
sexualitet hos 
medelålders 
kvinnor som lever 
med 
livmoderhals-
cancer. 

Kvalitativ. Ansats: 
fenomenologisk Urval: 
Kvinnor 40-60 år som 
genomgått strålbehandling 
för livmoderhalscancer 
minst 6 månader tidigare. 
(n=10) 

Tre 
huvudteman: 
Lining on a 
global change 
in relation to 
one’s life, 
Seeing the 
conjugal 
relationship 
differently, 
Seeing 
sexuality in a 
different way. 

Medelhög 

  



iv 

Bilaga I:4 Artikelmatris 
Tabell 3 Artikelmatris 

10 Hunter, J., 2011, 
The impact of 
cervical cancer 
treatment of sexual 
function and 
intimate 
relationships: a 
crying shame. 

Samla kvinnors 
erfarenheter om 
komplikationer 
och dess påverkan 
på livet, 
undersöka hur 
behandlingen har 
påverkat sexuell 
funktion och 
intima relationer 
hos kvinnan och 
hennes partner, 
utvärdera hur 
interventioner och 
utbildning som 
behövs för att 
främja livskvalitet 
och relationer, 
samt hur intima 
frågor om 
sexualitet kan 
ställas. 

Kvalitativ. Djupintervjuer. 
Urval: Kvinnor, över 18 år 
som genomgått behandling 
för livmoderhalscancer. (n 
= 13) 

Tre 
huvudteman: 
Possible 
physical 
changes, 
Emotional 
pain, Problems 
finding 
information. 

Medelhög 

11 Juraskova, I., 
Butow, P., 
Robertson, R., 
Sharpe, L., 
McLeod, C., & 
Hacker, N., 2003, 
Post-treatment 
sexual adjustment 
following cervical 
and endometrial 
cancer: a qualitative 
insight. 

Utforska hur 
sexualiteten 
anpassas efter 
behandling av 
gynekologisk 
cancer. 

Kvalitativ. 
Semistrukturerade 
intervjuer. Ansats: 
fenomenologisk baserad på 
grounded theory. Urval: 
Kvinnor som behandlats 
för livmoderhalscancer 
eller 
livmoderkroppscancer. (n 
= 20) 

Patients and 
partner issues, 
Patient-Doctor 
issues. 

Hög 

  



v 

Bilaga I:5 Artikelmatris 
Tabell 3 Artikelmatris 

12 Vermeer, W. M., 
Bakker, R. M., 
Kenter, G. G., 
Stiggelbout, A. M., 
& ter Kuile, M. M. 
(2015). Cervical 
cancer survivors' 
and partners' 
experiences with 
sexual dysfunction 
and psychosexual 
support. 

Utvärdera 
erfarenheter av 
sexuell 
dysfunktion, 
psykosexuellt stöd 
och behov av 
psykosexuell vård 
bland kvinnor 
som överlevt 
livmoderhalscanc
er samt hos deras 
partners. 

Kvalitativ. 
Semistrukturerade 
intervjuer. Urval: 
Randomiserat urval från 
kvinnor som deltagit i en 
enkät, ska ha haft 
åtminstone en erfarenhet 
där de behövt information 
eller hjälp. (n= 30) 

Tre 
huvudteman: 
Experiences 
with respect to 
sexual 
dysfunction, 
Experiences 
with 
information 
and care 
provision, 
Healthcare 
needs and 
attitudes 
towards 
modes of 
intervention 
delivery. 

Hög 

 


