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SAMMANFATTNING

Denna forskningsstudie handlar om cancerpatienters informations-
behov kring sexuell hälsa. Det övergripande syftet var att undersöka 
vilket behov kvinnor och män med cancer har av information, samt 
vilken information de fått, om sexuell hälsa relaterat till cancer-
sjukdom och behandling. Incidens och prevalens av cancersjukdom 
ökar kontinuerligt, det vill säga att fler lever med en botad eller 
kronisk sjukdom. Behandlingar såsom kirurgi, hormonell behandling, 
extern strålbehandling, brachyterapi och cytostatika kan alla påverka 
sexuell hälsa. Därtill kommer de psykologiska aspekterna av att ha en 
allvarlig sjukdom. Tidigare forskning visar att både män och kvinnor 
upplever sexuell påverkan av cancersjukdom. Relationer till en even-
tuell partner kan påverkas negativt, speciellt om det finns svårigheter 
att kommunicera om situationen. Sjukvårdspersonal har en skyldig-
het att ge information om behandlingar och deras biverkningar. Dock 
visar både internationella och nationella studier att informationen 
om sexuell hälsa är bristfällig. I litteraturen beskrivs förändringar 
av sexuell hälsa i samband med cancersjukdom ofta med fokus på 
effekter på fertilitet, eller på sexuella problem generellt. Klinisk 
erfarenhet visar att områdena som det oftast efterfrågas information 
om är fertilitet, sexuell lust och sexuell funktion, och utifrån det 
var ambitionen att denna forskning skulle bidra till att belysa dessa 
områden utifrån nya perspektiv. 

Empirin är insamlad genom två delstudier med kvalitativ 
(del studie I) och kvantitativ (delstudie II) metod och båda är huvud-
sakligen deskriptiva. Utgångspunkten i arbetet var att sexualitet är en 
social konstruktion, och resultatet från delstudierna har analyserats 
och diskuterats utifrån teorin om sexuella script.
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Delstudie I bygger på intervjuer med elva kvinnor med gynekologisk 
cancersjukdom. Resultatet visar på en kunskapsbrist hos kvinnorna 
som påverkar den känslomässiga upplevelsen av den egna kroppen 
och skapar oro kring kroppsförändringar. Kvinnorna beskrev hur 
sexuell avhållsamhet påverkar välbefinnandet om man är i en rela-
tion, och de beskrev även sina tankar om hur deras sexualliv skulle 
komma att bli i framtiden. Kvinnorna hade önskemål om att sjuk-
vårdspersonal skulle bjuda in till samtal kring sexualitet och samliv, 
både för kvinnans egen skull och för en eventuell partners skull. 
Resultatet visade att de par som hade en god kommunikation också 
hade förmåga att hantera den förändrade sexuella situationen. Det 
framkom att sjukvårdspersonal bör ha en öppenhet och känslig het 
inför frågor om sexualitet och en förmåga att känna av om tid punkten 
för samtal är den rätta för just den kvinnan. Det är vidare viktigt 
att kvinnans partner inbjuds till samtalet, men naturligtvis måste 
även här finnas en lyhördhet för hur det förhåller sig i varje enskilt 
fall. Personal som ska möta kvinnans kunskapsbehov behöver vara 
kompetent och ha kunskap om sexuell påverkan och dess betydelse, 
liksom en lyhördhet för den enskilda kvinnans önskemål.

I delstudie II, där 106 kvinnor och män med olika former av cancer 
deltog i en enkätstudie, visar resultatet att 48 % av respondenterna 
inte hade fått någon information alls inom de efterfrågade områdena. 
Det fanns en skillnad mellan den information som de önskat och den 
som de fått, och den största skillnaden gällde frågan om huruvida 
sexuell aktivitet bör undvikas. En signifikant högre andel män än 
kvinnor hade fått information om fertilitet och sexuell lust. Männen 
hade även fått mer information om sexuell funktion än kvinnorna, 
men skillnaden var inte signifikant. 

Resultaten i båda delstudierna visar på att information om sexuell 
påverkan inte ges rutinmässigt. 

Beror detta på att sexuella script i Sverige innebär att vi inte ser 
personer med cancer som sexuella personer? Våra patienters liv går 
vidare, oavsett om de får information eller inte om sexuell påverkan 
på grund av sjukdom och behandling, men deras liv kan bli bättre 
om vi förbereder dem på de förändringar som kan uppstå.
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FÖRORD

Jag har arbetat som sjuksköterska i cancervården i 25 års tid. Den 
största delen av den tiden har jag arbetat med kvinnor med gyneko-
logisk cancer, men jag har även arbetat med andra diagnosgrupper. 
I mötet med kvinnorna funderade jag ofta på hur sjukdom och 
behandling påverkade deras sexuella hälsa. Vid diskussioner till-
sammans med kollegor insåg jag att sexualitet och sexuell hälsa var 
ett eftersatt område. Om sexuell hälsa ska uppnås måste enskilda 
personers sexuella rättigheter beaktas, och ur mitt perspektiv innebär 
det att cancerpatienter ska få relevant information om detta ämne 
utifrån sin sjukdom och behandling. Sexuell hälsa bör ses som en del 
av begreppet hälsa, vilket kan definieras på olika sätt. Världshälso-
organisationen (WHO, 1946) menar att hälsa är ”ett tillstånd av 
fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande” 
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INLEDNING

Behandling av olika cancersjukdomar blir allt mer effektiv och idag 
blir många botade eller lever ett långt liv med cancer som en kronisk 
sjukdom. Sjukdomen påverkar inte enbart patientens medicinska 
tillstånd utan också en mängd sociala och psykologiska aspekter 
av livet (Hughes, 2000). För att erbjuda cancerpatienter en optimal 
vård, behandling och rehabilitering bör alla hälsoaspekter beaktas, 
även den sexuella hälsan. För många cancerpatienter är det viktigt att 
kunna upprätthålla ett välfungerande sexliv under sjukdoms perioden 
och i efterförloppet även om sjukdomen och behandlingarna kan 
påverka sexuallivet negativt. I många fall är det avgörande för patien-
tens välbefinnande och förmåga att hantera den svåra situation som 
sjukdomen innebär (Graugaard, Møhl, & Hertoft, 2006). Trots det 
diskuteras sexuell hälsa sällan med patienter inom cancervården 
(Bergmark, Åvall-Lundqvist, & Steineck, 2000; Ekwall, Ternestedt, 
& Sorbe, 2003; Sanson-Fisher et al., 2000; Stead, Brown, Fallowfield, 
& Selby, 2003). Konsekvenserna utav det kan belysas med följande 
beskrivningar hämtade från patientcitat.

Om jag skulle träffa någon så vet jag inte hur jag skulle hantera 

det hela, om jag skulle säga att jag inte är intresserad eller om jag 

skulle försöka ta reda på om jag kan ha samlag.

Vi har inte haft sex på över hundra år och det är ju klart frust-

rerande för honom, men han vill inte lägga sten på bördan. Han 

viftar undan det. ’Det tar vi sen när du är frisk gumman, jag 

klarar mig.’
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I den mån sexuell hälsa diskuteras är det oftast i samband med 
fertilitets bevarande åtgärder, och då främst avseende män (Armuand 
et al., 2012; Peddie et al., 2012). Hur kommer sig detta? 

Hälso och sjukvården betraktas ofta som en könsneutral plats 
(Röndahl, 2010) och patienten benämns som människa, person, den 
sjuka men inte som man och kvinna. Kunskap om kön behöver med-
vetandegöras, för att säkerställa att inte något kön blir missgynnat 
avseende kvalitet, då kön återskapas enligt rutiner (ibid.). En ökad 
kunskap om hur olika aspekter av sexuell hälsa påverkas av cancer-
sjukdom är angelägen för att kunna ge patienten en god information 
kring sexuell hälsa och cancer. Frågan är dock vad kön och ålder 
egentligen betyder för den information man får, men också upplever 
behov av att få, avseende sexuell hälsa? Påverkar det dessutom vilken 
cancerdiagnos man har?

Syfte och frågeställningar
Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka vilket 
behov kvinnor och män med cancer har av information, samt vilken 
information de fått, om sexuell hälsa relaterat till cancersjukdom och 
behandling. Mer specifikt är studiens syfte:

• att undersöka kvinnors önskan om och behov av kunskap 
kring sexualitet och samliv i samband med gynekologisk 
cancersjukdom.

• att undersöka information om sexuell påverkan hos män och 
kvinnor med cancer, oavsett ålder eller diagnos, avseende ferti-
litet, sexuell lust och sexuell funktion. Mer konkret har vi sär-
skilt fokuserat på följande frågeställningar: Vilken information 
har patienterna fått och vilken information önskade patien-
terna att få? Påverkar kön, ålder eller diagnos informationen? 
Av vilken yrkeskategori har man fått information? 

Definitioner
Då det finns olika definitioner av sexualitet, sexuell hälsa och sexu-
ella problem, vill jag inledningsvis förklara dessa i avhandlingen 
återkommande begrepp med utgångspunkt från WHO, som skiljer 
mellan sexuell hälsa och sexualitet enligt följande:
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Sexuell hälsa
Sexuell hälsa är ett begrepp med stor vidd, och WHO beskriver 
sexuell hälsa 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 (WHO, 2006a). 

Sexualitet
Begreppet sexualitet består av många olika faktorer, och WHO  
skildrar sexualitet så här: 

…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, behaviors, 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, 2006b). 

I denna studie betraktas sexualitet som en del av det vidare begreppet 
sexuell hälsa, som även innefattar fertilitet, och det är i första hand 
begreppet sexuell hälsa som kommer att användas. 

Sexuella problem
Cancersjukdom och behandlingar av cancersjukdom kan leda till 
sexuell dysfunktion och/eller sexuella problem för den enskilde och i 
viss utsträckning för partnern. Exempelvis kan en man med prosta-
tacancer som genomgår en prostatektomi, där erektionsnerven blir 
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påverkad, bli impotent. Men en sexuell dysfunktion är inte synonymt 
med ett subjektivt upplevt sexuellt problem. Individens upplevelse av 
sin situation beror på i vilket sammanhang han eller hon befinner sig 
och vilka förväntningar, normer och ideal som finns där (Elmerstig, 
2012a).

Sjukvårdspersonalens bemötande styrs i stort av normer som är en del 
av kultur och samhälle, då sjukvården är en del av detta sammanhang. 
Därtill kommer personliga uppfattningar hos sjukvårds personal och 
patienter om vad man kan och bör fråga eller informera om. I tidigare 
studier av Hordern och Street (2007) framkommer att sjukvårds-
personal styr sitt bemötande utifrån kulturens rådande normer om 
vilka patienter som behöver information och när. Patienter som inte 
har någon partner uppfattas som att inte behöva information om 
sexuell påverkan. De som är äldre, kanske i samma ålder som vård-
personalens föräldrar, kunde personal inte förmå sig att informera 
(ibid.). Patienter som inte faller inom ramen för personalens norm 
om vem som har behov av information om sexuell hälsa riskerar att 
få större sexuella problem än vad som behövts.

I denna text kommer fortsättningsvis begreppet sexuella problem i 
möjligaste mån att användas, även om de enligt diagnosklassificering 
betraktas som en sexuell dysfunktion. 
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BAKGRUND

Orsaker till cancerrelaterade sexuella problem 
År 2011 diagnostiserades 57 726 personer i Sverige med cancer.  
Prevalensen för cancersjukdom ökar kontinuerligt och vid slutet av 
2011 levde 440 422 män och kvinnor som fått en cancerdiagnos någon 
gång sedan 1958 (Cancerfonden, 2013). Vid en allvarlig sjukdom 
kan en persons sexualitet påverkas på flera nivåer, biologiskt, psyko-
logiskt och socialt. Biologiska orsaker kan påverka sexualfunktionen 
och ge både specifika och ospecifika symtom. Erektionsproblem 
kan ses som ett specifikt symtom, medan illamående eller smärta 
är ospecifika symtom men som kan påverka sexuell funktion. Att 
drabbas av en allvarlig sjukdom, som väcker många starka känslor 
hos både den drabbade och dennes eventuella partner, kan påverka 
sexuell funktion på en psykologisk nivå. Många känner vrede, ångest 
och depression men även skuld och skamkänslor, och får kanske 
även en förändrad kroppsuppfattning på grund av kirurgiska ingrepp 
och/eller håravfall. På en social nivå kan förändringar ske i arbets-
situationen men även i förhållande till vänner och sociala aktiviteter, 
och man kan tappa en del av sin status och identitet (Graugaard, 
Møhl & Hertoft, 2006). Dessa tre nivåer påverkar varandra och 
mot denna bakgrund blir det tydligt att sexuell hälsa kan påverkas 
av cancersjukdom oavsett sjukdomens lokalisation. I den fortsatta 
framställningen beskrivs effekter av behandlingar som kirurgi, 
antihormonell behandling, extern strålbehandling, brachyterapi (det 
innebär att strålkällan appliceras i tumörområdet) och cytostatika. 
Respondenterna i föreliggande studie har samtliga genomgått någon 
eller flera former av nämnda behandlingar med olika lång tid för fluten 
efter behandlingen. Fokus ligger på effekterna av behandlingen, men 
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även psykologiska aspekter har betydelse, och dessa följer med och 
förändras över tid från diagnos till avslutad behandling och vidare 
under livet.

Kirurgisk behandling
Flera olika cancerdiagnoser hos män kan bli föremål för kirurgiska 
ingrepp, och konsekvenserna blir olika beroende på var ingreppet 
görs. Konsekvenserna beror även på om enskilda individer upplever 
en förändrad kroppsuppfattning och därigenom lägre självkänsla 
(Galbraith & Crighton, 2008).

Vid kirurgiska ingrepp i bäckenet hos mannen, så som vid prostata-, 
urinblåse- och kolorektalcancer för att nämna några diagnoser, kan 
blodkärl och nerver påverkas så att erektion och ejakulations förmåga 
minskar eller upphör. Katz (2009) beskriver hur utebliven nattlig 
erektion ger en försämrad syresättning i penis, och utan dessa åter-
kommande erektioner förändras vävnaden, vilket hindrar erektions-
förmågan från att återgå till det normala även med hjälp av erektions-
stimulering. Blodtillströmning, och därmed syresättning i penis, kan 
minska risken för att penis reduceras i storlek. Det kan ta uppemot 
ett och ett halvt år innan erektionsförmågan återkommer efter kirurgi 
i området (ibid.). I Katz’ review-artikel (2005) fastslås att endast 
20 % av män som blivit prostatektomerade har tillräcklig erektion 
för penetrerande sex (ibid.). Skillnader i erektionsförmåga vid upp-
följning beror på bland annat mannens ålder, om nerv besparande 
kirurgi använts, prostatas storlek, tidigare erektionsförmåga och 
patientens inkomst och utbildningsnivå (Katz, 2005; Darst, 2007). 
Vid testikelektomi leder ingreppet till testosteronbrist och kan inne-
bära att mannen blir infertil (Galbraith & Crighton, 2008).

Vid gynekologisk cancer är kirurgi vanligt förekommande och vid 
dessa ingrepp kan blodkärl och nervbanor i bäckenet påverkas, samt 
vaginas längd. Vid borttagande av ovarierna blir kvinnan infertil och 
får en minskning av både östrogen och testosteron. Både hormon-
förlust och nerv-och blodkärlspåverkan kan leda till bristande 
lubrikation. Ärren på kroppen såväl som förlusten av till exempel 
livmoder kan påverka kvinnans kroppsuppfattning och självbild i 
negativ riktning (Hughes, 2008). Även vid andra kirurgiska ingrepp 
i kvinnans bäcken kan anatomiska förändringar påverka sexuell 
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möjlighet. Till exempel kan vaginas vinkel förändras, en stomi kan 
behöva anläggas eller nervbanor kan påverkas i underlivet vid anal- 
och rektalcancer (Bergmark & Dunberger, 2013). Vid bröstcancer, 
vilken är den vanligaste förekommande cancerdiagnosen hos kvinnor 
i Sverige, är kirurgi vanligt. Att förlora hela eller en del av bröstet 
kan påverka kvinnans sexuella identitet och hennes upplevelse av att 
vara attraktiv, och det kan ha en negativ inverkan på sexualiteten 
(Hughes, 2000). Hughes (2008) fann att det finns en 25 % risk att 
en kvinna som genomgått mastektomi på grund av bröstcancer får 
sexuell dysfunktion (ibid.). Detta kan delvis bero på att bröstet är 
ett viktigt sexuellt organ för vissa. Vid sexuell upphetsning uppstår 
erektion i vårtgården och känseln i området ökar, och stimulering 
av brösten kan ge orgasm hos många kvinnor (Hellström, 2002). 
När det gäller urinblåsecancer har män som blivit cystektomerade 
visat på impotens, och både män och kvinnor har visat nedsatt sexu-
ellt intresse flera år efter det kirurgiska ingreppet (Matsuda, Aptel, 
Exbrayat & Grosclaude, 2003). Inom kirurgin förekommer även 
ingrepp som har bevarande av kvinnlig fertilitet som målsättning; 
däribland kan ovarian transposition och trachelektomi nämnas. 
Ovarian trans position kan vara aktuellt vid strålbehandling mot 
bäckenet: ovarierna flyttas då uppåt utanför behandlingsområdet och 
detta görs för att bibehålla fertilitet och/eller hormonproduktion. Vid 
tidiga stadier av cervixcancer kan man ibland operera bort enbart 
cervix och sedan spara uterus och undvika strålbehandling, vilket kan 
innebära att kvinnan kan bli gravid (Mead, 2007). 

Hormonbehandling
Förutom kirurgiska ingrepp hos kvinnor och män kan antihormonell 
behandling bli aktuell. Män med prostatacancer behandlas ibland 
med antihormonell behandling. Biverkningar av denna behandling 
kan bli värmevallningar, svettningar, impotens, minskad sexuell lust 
och gynekomasti (Hughes, 2009). Alla dessa nämnda biverkningar 
kan ha betydelse för hur mannen upplever sin sexuella hälsa. Vid 
hormonreceptorpositiv bröstcancer och vid viss gynekologisk cancer 
kan kvinnor också få antihormonell behandling. Denna behandling 
kan ge klimakterieliknande symtom, då den hämmar de kvinnliga 
könshormonerna. Exempel på symtom är värmevallningar, torr 
slemhinna i vagina och en minskad sexuell lust, och dessa kan ha 
betydelse för kvinnans upplevelse av sexuell hälsa (Hughes, 2008). 
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Strålbehandling
En annan behandlingsform som ofta är aktuell vid cancer är strål-
behandling, och i denna text nämns strålbehandling som syftar på 
både extern strålbehandling och brachybehandling (det sistnämnda 
innebär att strålkällan appliceras i tumörområdet). Strålbehandling 
över bäckenregionen kan påverka mannens sexuella funktion nega-
tivt, genom att blodkärlen i området kan påverkas och bli sklerotiska, 
vilket ger en försämring av blodflödet och därigenom erektions-
problem. Män som strålbehandlats för prostatacancer har rapporterat 
att efter två års tid har sexuell dysfunktion påverkat deras livskvalitet 
bland annat sexuellt (Galbraith & Crighton, 2008). Enligt National 
Cancer Institute (2013) drabbas mellan 65 och 85 % av männen som 
fått extern strålbehandling för prostatacancer av erektil dysfunktion. 
Efter brachyterapi är det ca 50 % av männen som drabbas av erektil 
dysfunktion (ibid.). Strålbehandling av det kvinnliga bäckenet är 
vanligt vid gynekologisk cancer, men även vid till exempel kolorektal- 
och urinblåsecancer. Precis som hos mannen kan blodkärl och nerver 
i det strålbehandlade området påverkas, vilket leder till långsammare 
upphetsning, minskad lubrikation och orgasmsvårighet. Slemhinnan 
i vagina kan etsas samman om inte vagina penetreras, och fibrosbild-
ning i området kan uppstå. Ovariernas funktion upphör efter låg dos 
av strålbehandling och det påverkar hormonproduktionen, så att 
den oftast upphör (Hughes, 2008). Vid strålbehandling över bäck-
enet kan urinblåsan och tarmens funktion påverkas hos både man 
och kvinna, med inkontinens som följd, vilket kan ha negativ effekt 
på möjligheten att slappna av i en intim situation. I en stor svensk 
studie har 606 kvinnor som genomgått strålbehandling på grund av 
gynekologisk cancer besvarat frågor om bland annat tarmfunktion. 
Medelvärdet från avslutad behandling till studiedeltagandet var 7,2 
år. Av kvinnorna som deltog var det 12 % som någon gång de senaste 
sex månaderna tömt sitt tarminnehåll i kläderna utan förvarning 
(Dunberger et al., 2010; Galbraith & Crighton, 2008). I en svensk 
studie av Bergmark, Åvall-Lundqvist och Steineck (2000) undersök-
tes kvinnor som genomgått behandling för cervixcancer. Av de 256 
kvinnorna hade 57 % (ålder 25-81 år) någon begränsning eller för-
ändring av sin sexualitet, jämfört med hur det var innan behandling 
(ibid.). Inom vissa gynekologiska diagnoser är brachyterapi en vanligt 
förekommande behandlingsform, och denna innebär att strålkällan 
appliceras via vagina direkt i tumör området. Behandlingen kan ha 
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betydelse för kvinnans framtida sexuella upplevelser. Till exempel har 
kvinnor beskrivit behandlingen som en mekanisk våldtäkt. En studie 
visade att kvinnor som behandlats med brachyterapi upplevde samlag 
som en påminnelse om den smärtsamma behandlingen. Gemensamt 
för kvinnorna var att de hade en bristande sexuell lust och njutning 
och helst hade avstått från samlag, men att de gjorde det för part-
nerns skull. De såg inte något annat alternativ till sexuell aktivitet än 
samlag (Maticka-Tyndale, 2009).

Cytostatikabehandling
Många diagnoser behandlas med en kombination av flera behand-
lingar, men vissa cancerdiagnoser behandlas uteslutande med cyto-
statika. En bieffekt av cytostatika är torra slemhinnor generellt i 
kroppen, och detta kan bli märkbart i vaginas slemhinna. En annan 
bieffekt hos vissa cytostatikapreparat är perifer neuropati, vilket 
innebär en förändrad känselförnimmelse i fingertoppar, fötter och 
underliv. Dessutom påverkas ovarier och spermieproduktion under 
cytostatikabehandling, och detta ger en tillfällig infertilitet, vilken 
brukar återgå då behandlingen är avslutad (Hulter, 2004; Lundberg, 
2002). Förekomsten av infertilitet efter cancersjukdom varierar och 
beror på flera olika faktorer. Effekten på fertilitet av cyto statika 
beror på vilket läkemedel som är aktuellt och i vilka doser. Vid strål-
behandling beror det på vilket område på kroppen som behandlats 
och med vilken stråldos. Även diagnos, ålder, kön och hur fertili-
teten var före sjukdom och behandling har betydelse (Lee et al., 
2006; Hellström, 2002). I denna text nämnda behandlingar kan 
samtliga ge infertilitet, och därför nämns kortfattat de vanligaste 
fertilitetsbevarande åtgärderna här. För män är spermanedfrysning 
en möjlighet. För kvinnor finns flera alternativ, såsom nedfrysning 
och lagring av obefruktade ägg, så kallade oocyter, eller nedfrysning 
av äggstocksvävnad, så kallad cryopreservation. Även nedfrysning 
av embryon, så kallad embryoncryopreservation, är möjlig. Dessa 
embryon sparas i maximalt fem år och får endast användas av just det 
här paret (Skånes universitetssjukhus, 2013). Vilken metod som väljs 
till kvinnor beror på cancerdiagnos och på hur snart behandlingen 
behöver påbörjas. Vid embryo-cryopreservation måste en manlig 
partner finnas. Det finns inga garantier för att befruktningen lyckas, 
men vid cryopreservation av ovarievävnad finns det i litteraturen rap-
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porter om 12 födda barn (Duffy & Allen, 2009). Olika cytostatika-
sorter ger olika påverkan på ovariernas funktion, och ibland kan 
man välja mellan två behandlingar med samma överlevnadsresultat, 
men med stor skillnad avseende ovariepåverkan. För att kvinnan 
ska kunna påverka ett sådant beslut måste hon få information om 
alternativen. Det finns nyare former av cytostatika och monoklonala 
antikroppar, där kunskapen om fertilitetspåverkan ännu inte är fullt 
känd (ibid.). 

Vid högdoscytostatikabehandling av till exempel leukemi kan 
ibland allogen benmärgstransplantation bli aktuellt och patienter 
som genomgår sådan kan drabbas av Graft versus Host Diseases 
(GvHD). GvHD innebär att donatorcellerna attackerar patientens 
friska celler och vävnader. Detta kan leda till genital GvHD, vilket 
innebär att slemhinnan blir torr, skör och öm i vulva och vagina. 
Slemhinnan i vagina kan även etsas samman, så att djupet minskas. 
Hos män kan förhud och ollon drabbas, vilket kan innebära svårig-
heter att föra tillbaka förhuden (Nylander, Wahlin, Lundskog & 
Wahlin, 2007; Smith Knutsson et al., 2009). En mer känd biverkan 
av cytostatika behandling är håravfall. Att tappa håret kan påverka 
både män och kvinnor i deras kroppsuppfattning. Allt kroppshår kan 
tappas, och könsbehåring kan försvinna, och man påminner då om 
ett barn utseendemässigt runt könet (Bergmark, Åvall-Lundqvist & 
Steineck, 2000).

Vid cytostatikabehandling av lungcancer kan flera konsekvenser 
uppstå som påverkar patientens sexuella möjligheter. Schwartz och 
Plawecki (2002) beskriver att några av de vanligast förekommande 
cytostatikapreparaten vid lungcancer (och även vid andra cancer-
diagnoser) kan ge illamående, kräkning, håravfall och trötthet. 
Samtliga av dessa biverkningar påverkar lust och fysisk möjlighet till 
närhet, kyssar och/eller sexuell aktivitet. Lungcancer kan innebära att 
patienten upplever andnöd, och speciellt i liggande ställning, vilket 
kan bli ett hinder för sexuell aktivitet (ibid.). Shell, Carolan, Zhang 
och Meneses (2008) gjorde en studie om lungcancerpatienters sexu-
ella funktion. De kom fram till att den sexuella funktionen försäm-
rades över tid efter det att patienterna fått behandling. Orsakerna till 
detta var både behandling och den psykologiska reaktionen på själva 
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diagnosen. Författarna menade även att lungcancerpatienters sexu-
ella funktion är någonting som studerats alltför lite (ibid.).  Fatigue 
är cancerrelaterad trötthet, och det är den biverkan som enligt många 
patienter sitter i längst efter sjukdom och behandling. Den försvinner 
inte av vila eller sömn och påverkar det dagliga livet i stor utsträck-
ning. Sexuell aktivitet kräver energi och patienter med fatigue kan 
få en minskad sexuell aktivitet på grund av denna trötthet (Hughes, 
2009; Hughes, 2008). I en studie om intimitet och sexuell dysfunktion 
efter huvud- och halscancer, såg man även att denna diagnosgrupp 
fick en påverkan på sexualiteten. I studien deltog 350 personer som 
var behandlade på grund av huvud- och halscancer, men som nu var 
sjukdomsfria. En tredjedel uppgav att de hade problem med sexuellt 
intresse och njutning, och en fjärdedel uppgav att de hade problem 
med intimitet. Författarna i studien menar att det är förvånande att 
så lite information och stöd ges till denna patientgrupp och deras 
partner, då problemen är påtagliga (ibid.). Många cancerdiagnoser 
behandlas med en kombination av kirurgi, strålbehandling, hormon-
behandling och cytostatika. Vid kombinationsbehandlingar finns 
en ökad risk för påverkan på kroppsuppfattning och sexualitet 
(Hawighorst-Knapstein et al., 2004). I följande avsnitt beskrivs vad 
tidigare forskningsresultat visar avseende mäns och kvinnors upp-
levelser av cancersjukdom och av information inom detta område. 
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TIDIGARE FORSKNING

Män och kvinnor med cancer
Galbraith och Crighton (2008) påpekar att det inte bara är en enskild 
individ som berörs av bristande information kring sexuell påverkan, 
utan även det sammanhang och eventuella förhållande som personen 
finns i. På samma sätt har Sjögren Fugl-Meyer och Fugl-Meyer (2002) 
visat på att sexuella problem inte endast påverkar den enskilde, utan 
att en eventuell partner också kan få sexuella problem. Även Berg-
mark (2007b) beskriver att då sexuellt samliv inte fungerar under 
en längre tid kan det få konsekvenser för relationen i stort, speciellt 
om paret inte kan kommunicera om det. Om den som är sjuk inte 
har möjlighet till sexuellt umgänge, leder det ofta till att han/hon 
undviker närhet till partnern, för att inte ge falska förhoppningar 
om sexuellt umgänge. Detta i sin tur gör att den friska partnern blir 
avvaktande och avståndstagande och den sjuka känner sig oattraktiv, 
obekräftad och oönskad. Avståndet paret emellan ökar, i stället för 
att närheten ökar i en situation då båda troligen behöver den som 
bäst, ett missförstånd som till viss del kan avhjälpas genom en god 
kommunikation paret emellan. Bergmark (2007b) menar vidare att 
vårdpersonal kan hjälpa till genom att tala om de sexuella konse-
kvenser som sjukdom och behandling kan innebära, så att detta inte 
kommer som en obehaglig överraskning för patienten /paret. Sjuk-
vårdspersonal kan uppmuntra paret att tala om sin situation med var-
andra för att undvika avståndstagande (ibid.). Att vaginala samlag i 
heterosexuella relationer inte är den enda ”rätta” sexuella aktiviteten, 
kan vårdpersonal behöva tala med patienter och eventu ella partner 
om. Det kan minska prestationskraven för både män och kvinnor, 
och öppna upp för att finna nya njutbara alternativ (Tiefer, 1995). 



24

Personer som inte lever i en fast relation kan uppleva att det är svårt 
att träffa en ny partner. När berättar man att man haft en allvarlig 
sjukdom, att man inte fungerar sexuellt på det sätt som förväntas 
eller att man inte kan få biologiska barn (Bergmark, 2007a)? 

Den som drabbas av en cancersjukdom kan påverkas i sin manlig-
het respektive kvinnlighet, utifrån det sätt vi skapat dessa begrepp 
i den kultur vi lever i. I en jämförande intervjustudie mellan män 
och kvinnor med kolorektalcancer, deltog 24 män och 14 kvinnor 
i åldern 24-78 år. Alla deltagarna hade genomgått kirurgi, men 
många hade även fått strålbehandling och/eller cytostatika på ett 
cancercenter i Nordirland (McCaughan et al., 2011). Männen hade 
en tendens att ha sökt för sina symtom senare än kvinnorna, vilket 
förklaras i studien med att maskulinitet innebär att inte vara svag, 
ha ont eller erkänna symtom kopplade till sjukdom. För männen 
var det, jämfört med kvinnorna, också vanligare att tala om de icke 
känslomässiga reaktionerna på cancerdiagnosen. Kvinnorna däremot 
reagerade mer känslomässigt på diagnosen, och någon av kvinnorna 
berättade att hon inte kunde sluta gråta. De män som reagerade 
känslomässigt valde att gråta då de var ensamma, och att inte visa 
någonting för familjen. Männen upplevde en förlust av oberoende, 
och att de inte kunde sköta de sysslor de var vana vid i hemmet. Det 
kirurgiska ingreppet ledde också till en förändrad tarmfunktion hos 
både kvinnor och män. Kvinnorna tyckte det var genant att behöva 
rusa till toaletten i olika sociala sammanhang, och de tyckte att det 
inte var feminint att ha dessa problem. Kvinnors kroppsliga funk-
tioner ska döljas, medan männens inte behöver det på samma sätt, 
vilket leder till att kvinnor isolerar sig mer än män i denna situation. 
Dessa normer om hur kvinnor respektive män bör vara skapar olika 
svårigheter hos personerna, men man får inte glömma att det även 
finns individuella skillnader (ibid.). 

Kvinnors upplevelser
En förlust av ett bröst kan vara svårt, då bröstet är en kroppsdel 
som är starkt kopplad till femininitet. I en svensk studie intervjuades 
126 kvinnor om livet efter mastektomi, med fokus på förlusten av 
ett bröst och tankar om bröstrekonstruktion (Fallbjörk, Salander & 
Rasmussen, 2012). Resultatet visade på tre olika riktningar, där den 
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första innebar att ”Losing a breast is no big deal” och där kvinnorna 
inte hade några tankar på att göra bröstrekonstruktion. I denna 
grupp var kvinnorna tre år äldre än de i den andra gruppen, och tolv 
år äldre än de i den tredje gruppen. Kvinnorna uttryckte att det var 
lättare att bli av med ett bröst då det var en sjuk del av kroppen. Den 
andra riktningen innebar att ”Losing a breast means losing oneself”, 
och bröstrekonstruktion ansågs vara en nödvändighet för att bli en 
hel person. Kvinnorna här beskrev att de inte enbart blivit av med en 
sjuk del av sin kropp, utan även med en del av hur de såg sig själva 
som person. Tankar som”they had removed my femininity and my 
sexuality, at least a part of it” eller”For god’s sake, I can’t recognize 
myself” framkom. Kvinnorna kände sig stympade och ville inte gå på 
gym eller badhus och visa sig där de inte kunde dölja sin bröstprotes. 
Bröstet var förknippat med sexualitet och att uppleva sig som en 
attraktiv person. För en kvinna som blev nekad rekonstruktion på 
grund av ålder, blev livet tomt, då hon fyra år efter mastektomin inte 
vågat vara intim med sin nya partner. Den tredje riktningen innebar 
att ”Losing a breast means a wounded femininity”, där bröst-
rekonstruktion gjorde det lättare att se ut som, och känna sig som, 
en kvinna. Här beskrev kvinnorna också att de kände sig stympade 
och som en halv kvinna, och de grät när de såg sig själva i spegeln. 
Då de hade kläder på sig och använde protes kändes det bra, och 
ingen kunde se att de saknade ett bröst. Men när de var utan kläder 
var det annorlunda och femininiteten blev ifrågasatt, speciellt för en 
kvinna som inte hade fast partner. Alla kvinnorna hade förlorat ett 
bröst för att rädda sitt liv, men operationen och ärret påminde dem 
om sjukdomen. Att få en bröstrekonstruktion innebar en möjlighet 
att gömma cancern och att återerövra den förlorade femininiteten. 
Att som kvinna förlora ett bröst kan ha olika betydelse beroende 
på den enskilda kvinnan, men också beroende på den sociala och 
kulturella kontext kvinnan befinner sig i (ibid.). Connell (2003) 
beskriver sin partners erfarenhet av mötet med en manlig läkare då 
hon behandlades för bröstcancer. Den manliga läkaren uttryckte sin 
åsikt att ”hade kvinnor använt sina bröst till det som de var ämnade 
för skulle kvinnor undvikit mycket bekymmer”. Läkaren syftade 
troligen på att kvinnor som får barn tidigt i livet och ammar löper 
mindre risk att få bröstcancer, enligt forskningen. Dock uppfattade 
den drabbade kvinnan detta som en genusförolämpning. Kvinnan 
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sökte sedan hjälp och stöd efter behandling. Det som erbjöds var 
lösbröst och råd om klädsel, så att hon kunde visa upp ett attraktivt 
yttre, samt rådgivning om hur mannens sexuella motvilja mot en 
stympad kropp kunde hanteras (ibid.).

Många cytostatikapreparat ger håravfall, vilket också kan påverka 
både maskulinitet och femininitet, även om mest fokus på detta varit 
utifrån kvinnors upplevelse. I en undersökning av italienska kvin-
nors upplevelse av cytostatikainducerad alopeci intervjuades tjugo 
kvinnor (Zannini et al., 2012). Kvinnorna var mellan 34 och 70 år, 
och 17 av dem var gifta. I analysen framkom sju olika teman, men 
här benämns enbart de som har relevans för detta arbete. Ett tema 
tog upp att även då de hade förväntat sig att tappa håret, var det ett 
trauma som påverkade kvinnans femininitet. Hårförlusten innebar 
också att andra såg sjukdomen och tyckte synd om dem, vilket var en 
viktig aspekt att skydda sig från. Majoriteten av kvinnorna uttryckte 
att med hårförlusten hade de förlorat en av de viktigaste sym bolerna 
för femininitet. Att klippa av håret var ett annat tema, där det fram-
gick hur kvinnorna förberedde sig inför håravfall och hur de därefter 
såg sig själva som stympade. Temat om peruk handlar om hur kvin-
norna kan minska sjukdomsaspekterna genom att använda peruk, 
men också om att peruken hjälper dem att känna sig starkare, även 
om någon tyckte att hon kände sig mer som cancerpatient på grund 
av peruken. För flera kvinnor var det mycket viktigt att dölja sjuk-
domen, som de kunde uppleva sig stigmatiserade och diskrimi nerade 
på grund av, och då var peruken en hjälp (Zannini et al., 2012). 

Mäns upplevelser
Många män drabbas av prostatacancer och får genomgå olika former 
av behandling som kan påverka maskuliniteten. Från USA kommer 
en studie där man bland annat ville undersöka förekomsten av oro 
relaterat till minskad maskulinitet hos män som var behandlade för 
prostatacancer (Zaider, Manne, Nelson, Mulhall & Kissane, 2012). 
Sjuttiofem män besvarade enkäten och drygt en tredjedel rankade 
förlust av maskulinitet som moderat till svår. Beskrivningar som 
framkom var: ”Jag är inte den man jag brukar vara” eller ”Det känns 
som jag förlorat en del av min manlighet”. Man såg att sexuella 
problem var en signifikant prediktor för förlust av maskulinitet. 
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Förlust av maskulinitet hade starkare relation till sexuella problem 
hos de män där partnern uppgett att den intima relationen hade en 
låg kvalitet. Det vill säga att en intim relation som uppskattades ha 
hög kvalitet hade mindre påverkan på mannens upplevelse av sin 
maskulinitet och gav därigenom upphov till färre sexuella problem. 
Författarna menar att männens förmåga att fortsätta vara intima 
är en viktig bidragande faktor för att kompensera för erektil dys-
funktion i en nära relation (ibid.). I en engelsk studie där 50 män 
med prostatacancer intervjuades, undersöktes samband mellan 
maskulinitet och arbete (Grunfeld, Drudge-Coates, Rixon, Eaton & 
Cooper, 2013). Ett framträdande tema var sambandet mellan arbete 
och självidentitet; att kunna återvända till arbetet var att vara normal 
och att uppfatta sig som man. Vidare fanns det en variation i hur 
männen upplevde sina biverkningar från operationen. Vissa tyckte 
det var skamligt att ha urinläckage och vidtog olika åtgärder för att 
dölja detta på bästa sätt, och erektil dyfunktion talade de inte om. 
Andra män menade att ”så här är det och jag skäms inte för det”. 
Många män sa att de ville vara starka och inte visa sina känslor i 
för hållande till diagnosen, inte ens för sina partner (ibid.). I Danmark 
har Laursen-Schantz (2013) gjort en intervjustudie med män som 
också behandlats för prostatacancer. Syftet med studien var att 
undersöka hur erektil dysfunktion påverkar manligheten, så som den 
kommer till uttryck i självkänsla, kroppsuppfattning och för hållande. 
Analysen visar på fyra teman: avsaknad av spontana samlag; identitet 
och manlighet; det motsatta könet; och omdefiniering av sexualitet. 
Att inte längre kunna ha samlag spontant var negativt för männens 
självkänsla och sexuella lust. Männen hade tidigare varit de som 
oftast tagit initiativ till samlag och de kunde nu inte handla på 
samma sätt längre. I temat identitet och manlighet tog männen upp 
att deras penis blivit kortare efter operation; någon av de intervjuade 
kände det som att penis skurits av och personen fick nästan panik. 
En annan man sade: ”jag har använt min sexualitet, det vill säga 
samlag, till att få bekräftelse som man. Både från min fru men även 
från andra kvinnor”. Det var också hans sätt att uttrycka känslor 
och nu saknade han det språket. I förhållande till det motsatta könet 
upplevde männen en förändring både gentemot sin fru och gentemot 
andra kvinnor. Någon uppgav att intresset för att tala med kvinnor 
var nedsatt nu, då sexualiteten som möjlighet inte längre fanns med. 
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Männen kände dåligt samvete gentemot sin partner, vilket belastade 
parförhållandet och fick männen att dra sig tillbaka. Betydelsen av 
att kunna tala med varandra om den förändrade sexuella situationen 
framkom också i intervjuerna. Att omdefiniera sexualiteten var svårt 
för vissa och lättare för andra, och det var inte lika naturligt för alla 
att lägga fokus på närhet och beröring (ibid.).  För att minimera de 
negativa upplevelserna av sjukdom och behandling, är det viktigt 
med information, vilket belyses i följande avsnitt.

Information om sexuell hälsa – en kognitiv diskrepans 
Att informera patienter är en sak, men att säkerställa att informa-
tionen tas in och uppfattas på det sätt som det var tänkt är svårt 
att kontrollera. I en studie av Ancel (2012), genomförd i Turkiet, 
jämfördes informationsbehov hos cancerpatienter utifrån patienters 
och sjuksköterskors perspektiv, och det förelåg stora skillnader. Avse-
ende patientens rättigheter menade sjuksköterskor att patienter var 
informerade till 95 %, medan endast 10 % av patienterna uppgav att 
de var informerade. I studien hade även sexualitet och fertilitet under-
sökts, och där svarade 34 % av patienterna att de blivit informerade, 
medan 84 % av sjuksköterskorna svarade att information getts. Det 
var patienterna i åldersgruppen 42-60 år som mest önskade informa-
tion om fertilitet och sexualitet (ibid.). Skillnaden var stor mellan vad 
sjuksköterskorna ansåg att de hade gett i form av information och 
vad patienterna menade att de fått. En orsak kan vara att det finns 
en bristande överensstämmelse mellan sjuksköterskors och patienters 
upplevelse av vad information är, och en annan att patienter är i en 
situation då de lättare kan glömma. 

Sjukvårdens informationsansvar
Sjukvårdspersonal informerar om behandlingar och deras biverk-
ningar, men om information om sexuella förändringar inte ges kan 
patienter tolka detta som att det inte är något vanligt förekommande 
problem. Detta leder till oro och till att de känner sig ensamma om 
problemet, vilket gör det ännu svårare att ta upp det med vård-
personalen (Hughes, 2009). I en intervjustudie av Hordern och Street 
(2007) intervjuades 50 cancerpatienter och 32 sjukvårdspersonal. 
Intervjuerna tog upp teman som erfarenhet av kommunikation i sex-
uella frågor, otillfredsställda behov och orsaker som kan hindra eller 
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hjälpa kommunikationsprocessen. Resultatet visar att perso nalen 
behöver hjälp med att definiera intimitet och sexualitet, eftersom 
de ofta faller in i stereotypt tänkande kring sexualitet, ålder, kultur 
och civilstånd. Patienterna menade att många antaganden gjordes av 
sjukvårdspersonal om deras sexualitet utan att de blev tillfrågade om 
hur det förhöll sig (ibid.). I flera artiklar lyfts sjuksköterskans roll 
som informatör fram, men i svensk sjukvård gäller detta även övrig 
personal. Sjuksköterskor i cancervård har bland annat till uppgift att 
informera om de biverkningar som kan uppstå på grund av sjukdom 
och behandling. Sjuksköterskan är den person som i stor utsträckning 
informerar om det mesta i samband med behandling, och som därför 
på ett naturligt sätt kan komma in på ämnet sexuell påverkan. Det är 
till exempel viktig information för patient och närstående att cancer 
inte kan smitta en annan person ens vid så nära kontakt som samlag, 
liksom att sexuell aktivitet under behandling inte behöver undvikas 
(Johnson, 2004). Sjuksköterskor kan inleda samtal kring sexuella 
frågor för att visa att det är både tillåtet och normalt att ha tankar 
om dessa frågor och att det finns en öppenhet när det gäller att tala 
om dem (Schwartz & Plawecki, 2002; Stilos, Doyle & Daines, 2008).  
I vissa studier uppger sjukvårdspersonal att de inte anser att patienters 
sexuella problem är ett omvårdnadsområde, vilket är motsägelsefullt 
då uppgiften är att vårda utifrån ett holistiskt perspektiv (Beck & 
Justham, 2009; Darst, 2007; Stead et al., 2003).

Schwartz och Plawecki (2002) visar på att patienter under behandling 
kan ha funderingar kring om det är lämpligt att vara sexuellt aktiv 
eller ej. Författarna belyser att sjukvårdspersonalen måste informera 
om detta, liksom om de behandlingsbiverkningar som kan ha bety-
delse för den sexuella förmågan (ibid.). Kotronoulas, Papadopoulou 
och Patiraki (2009) har gjort en litteraturgenomgång och undersökt 
sjuksköterskans kunskap om och attityd till att ta hand om cancer-
patienters sexuella hälsa. Resultatet visar att myten om att patienter 
inte har tankar och frågor om sexualitet behöver skingras. Dessutom 
behöver sjuksköterskorna ha utbildning inom området och tillgång 
till utbildningsmaterial att bistå patienter med (ibid.). Enligt Hordern 
(2008) har kvinnor som tagit upp frågor kring sexualitet fått till svar 
att det inte ligger inom sjukvårdens ram att beakta dessa frågor (ibid). 
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I klinisk erfarenhet framkommer ofta argument för att information 
om sexuell hälsa inte kan ges till patienten, till exempel att de inte 
är ensamma på rummet. Att inte erbjuda samtal i avskildhet och i 
lugn och ro vid något tillfälle under sjukhusvistelsen kan inte anses 
vara optimalt. I informationsstudien från Turkiet (Ancel, 2012) 
visar författaren på att patienter inte upplever stressade samtal som 
information. Att erbjuda skriftlig och muntlig information som följs 
upp, för att kontrollera att patienterna uppfattat informationen, är 
att rekommendera. Studiens resultat visar att sjuksköterskor konti-
nuerligt behöver klargöra om patienten har behov av information 
eller av förtydliganden i någon fråga (ibid.). 

Information om påverkan på sexualitet vid cancer
I en kvantitativ studie från Australien efterfrågades patienters behov 
som inte blivit tillgodosedda under pågående cancerbehandling. En 
enkät besvarades av 888 cancerpatienter (vilket motsvarade 65 % 
svarsfrekvens). Det var fem områden som patienterna var missnöjda 
med, och däribland var sexualiteten ett som de behövt information 
om och stöd i. Patienter i åldern 31-70 år ansåg det i högre grad än de 
äldre (71-90), och kvinnorna mer än männen. De patienter som fick 
cytostatika, immunterapi eller hormoner hade mer behov av sexuellt 
stöd än de som fick annan behandling. Detta tolkar författarna som 
att det beror på de fysiologiska biverkningar som dessa preparat 
har (Sanson-Fisher et al., 2000). Stead et al. (2003) intervjuade 15 
kvinnor som behandlats för äggstockscancer. Medelåldern på kvin-
norna var 56 år och genomsnittstiden från diagnos var 18 månader. 
Ingen av kvinnorna hade fått skriftlig information om sexualitet i 
förhållande till sjukdom och behandling, och endast två kvinnor 
hade fått kortfattad verbal information i ämnet. Elva av kvinnorna 
ansåg att muntlig information skulle ha getts, så att de hade varit 
förberedda på hur den sexuella funktionen kan påverkas av sjukdom 
och behandling. En kvinna uppgav att “if sex is discussed at the 
beginning it’s one less thing to be a burden along with everything 
else” (ibid., s. 670). 

I en studie från Nederländerna undersökte man skillnader och lik-
heter mellan män som behandlats för malignt lymfom och testikel-
cancer. Man kom fram till att män med testikelcancer inte hade 
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mer sexuella problem än män med lymfom, men att de hade större 
behov av stöd och information än lymfomgruppen. Dock hade båda 
grupperna ett omfattande informationsbehov, liksom behov av stöd 
i de sexuella frågorna, och behoven kvarstod under lång tid efter 
avslutad behandling. Dessa författares hypotes var att män med en 
cancerdiagnos i ett genitalt organ var mer sårbara i sin sexualitet än 
män med andra diagnoser, och deras hypotes blev bekräftad (Jonker-
Pool et al., 2004). 

Att sexualitet hos cancerpatienter kan bli påverkad i negativ rikt-
ning framkommer också i en studie av Hautamäki Lamminen et al. 
(2013). Deras resultat visar att män önskar sexuellt relaterad infor-
mation i större utsträckning än kvinnor. Kvinnor med bröstcancer 
eller gynekologisk cancer rankade inte behov av sexuellt relaterad 
information högre än kvinnor med övriga diagnoser (ibid.). Svenska 
studier av kvinnor med gynekologisk cancersjukdom har däremot 
visat på att kvinnor vill att information ska ges om förväntade sexu-
ella förändringar (Bergmark et al., 2000; Ekwall, Ternestedt & Sorbe, 
2003). I studien av Bergmark et al. (2000) önskade kvinnorna att 
läkaren gav informationen, men i studien som utförts av Ekwall et 
al. (2003) menade kvinnorna att det inte hade någon betydelse vem 
som gjorde det. Det viktigaste var att någon som de kände förtroende 
för och som var bekväm med ämnet tog upp det (ibid.). Hautamäki 
Lamminen et al. (2013) menar att alla cancerpatienter ska tillfrågas 
om deras sjukdom inneburit någon påverkan på deras relation eller 
sexliv (ibid.).

Information om påverkan på fertilitet vid cancer
I en svensk studie av Armuand et al. (2012) undersöktes cancer-
överlevares (N= 484) uppfattning om fertilitetsrelaterad information 
och om användning av fertilitetsbevarande åtgärder i samband med 
cancerbehandling under reproduktiv ålder. Av resultatet framgår att 
80 % av männen rapporterade att de fått information om behand-
lingens påverkan på fertilitet, och 68 % rapporterade även att de fått 
information om fertilitetsbevarande åtgärder. Bland kvinnorna var 
motsvarande siffror 48 % som rapporterat att de fått information om 
fertilitetspåverkan av behandling, och 14 % som fått information om 
fertilitetsbevarande åtgärder. Tänkbara anledningar till att kvinnor 
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får information i mindre utsträckning än män kan vara att sperma-
nedfrysning är en lättare process än fertilitetsbevarande åtgärder för 
kvinnor. I sin slutsats slår Armuand et al. fast att det finns ett akut 
behov av att utveckla fertilitetsrelaterad information till kvinnor med 
cancer i reproduktiv ålder. Detta för att öka kvinnors möjlighet att 
kunna fatta beslut om behandling och framtida möjligheter att bli 
biologisk förälder (ibid.). 

Från England kommer en intervjustudie av Peddie et al. (2012), där 
18 unga män och kvinnor, mellan 17 och49 år, och 15 vårdpersonal 
inom onkologisk vård deltog. Områden som intervjun berörde var: 
uppfattning om diagnosen de fått och om prognosen för deras fram-
tida reproduktionsmöjligheter, uppfattad information och var de fått 
den ifrån, samt kommunikation och stöd. Intervjun berörde också hur 
beslut fattas om både behandling och framtida reproduktiva val, och 
den roll som partner, familjemedlemmar, vänner och vård personal 
spelar. Resultatet visar att alla männen utom en hade diskuterat en 
fertilitetsbevarande åtgärd som spermanedfrysning med personalen, 
och angående männen fanns ett lokalt protokoll för omedelbar remit-
tering. Vad beträffar kvinnorna, var det få som kunde minnas att 
fertilitetsbevarande åtgärder diskuterats och inget protokoll fanns för 
personalen att följa om detta. En av onkologläkarna uttalade sig så 
här: “I don’t usually discuss preservation of fertility or any of those 
kinds of things, unless I am asked about it” (ibid., s. 1052). Perso-
nalen menade att man troligtvis missade att ge vissa patienter infor-
mation om framtida fertilitet. Många patienter förstod genom att läsa 
skriftlig information som de fick på kliniken att fertiliteten kunde 
påverkas, och andra fick information från internet. Män erbjöds 
aktivt spermanedfrysning även om de redan hade barn och de flesta 
män tyckte att de inte hade någonting att förlora på det. Detta beror 
troligen på att fertilitetsbevarande åtgärder för män är en ganska 
lätt procedur. De få kvinnor i denna studie som mindes att de fått 
information om fertilitetsbevarande åtgärder hade en negativ känsla 
för utsikterna, framför allt på grund av sättet som informationen 
gavs. Oavsett om de förväntade sig att fertiliteten skulle återvända 
eller inte, kände de att de hade mycket att förlora och lite att vinna på 
att försena starten av en livsavgörande behandling. En kvinna sa: ”If 
I have only got three months to live, the last thing you are thinking 
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about is freezing eggs. . . . And then, the way they put it was, Well 
you can freeze some but it is a big long process and chances are that 
it won’t work anyway, so we just need to go on with the treatment” 
(ibid., s. 1052).

Även i studien av Peate et al. (2011) visar resultatet att unga kvinnor 
på 18-40 år med bröstcancer har brister i fertilitetsrelaterad kunskap 
då de diagnostiseras, och att fertilitet är ett prioriterat område för 
kvinnorna. De hade en önskan om att vara med och besluta om 
behandling, och många var villiga att ingå i invasiva behandlingar för 
att bibehålla fertilitetsmöjligheten (ibid.). Maltaris, Boehm, Dittrich, 
Seufert och Koelbl (2006) tar upp att utvecklingen av fertilitets-
bevarande åtgärder för kvinnor ser lovande ut. Men unga kvinnliga 
cancerpatienter är fortfarande dåligt informerade om vilken effekt 
behandlingen har på deras fertilitet och vilka fertilitetsbevarande 
åtgärder som kan vara aktuella. I daglig rutinverksamhet behöver 
informationen förbättras och samarbetet ökas mellan olika specia-
lister, som tillsammans kan se det bästa alternativet för den enskilda 
kvinnan och erbjuda henne detta innan behandlingen startas (ibid.).

Lee et al. (2006) sammankallade på initiativ av ASCO:s (American 
Society of Clinical Oncology) Health Services Committee en expert-
panel inom ”fertility preservation in cancer patients”, och den bestod 
av såväl patientföreträdare som personer från det medicinska fältet 
och forskare. Uppgiften var att utarbeta riktlinjer från fyra fråge-
områden, där svaren söktes via en genomgång av litteratur från åren 
1987-2005. Frågeområdena var: 1. Är cancerpatienter intresserade 
av fertilitetsbevarande åtgärder? 2. Vilken evidens finns för nuva-
rande och kommande möjligheter att bevara fertiliteten hos män? 3. 
Vilken evidens finns för nuvarande och kommande möjligheter att 
bevara fertiliteten hos kvinnor? 4. Vilken är onkologläkarens roll 
när det gäller att ge patienter råd och rekommendationer i fråga om 
fertilitetsbevarande åtgärder?

Sammanfattningsvis kom panelen fram till att onkologläkaren ska 
diskutera risken för infertilitet med patienten så tidigt som möjligt. 
För de patienter som riskerar att bli infertila och är intresserade av 
fertilitetsbevarande åtgärder, ska läkaren ombesörja att de remitteras 
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till lämpliga specialister i området snarast. I denna artikel diskuteras 
också den psykosociala stress som cancerpatienter kan uppleva på 
grund av behandlingsrelaterad infertilitet (ibid.). När cancersjukdom 
orsakar infertilitet kan det leda till stress både hos patienten och hos 
patientens eventuella partner. Även för personer som inte planerat att 
få barn kan infertilitet ge känslor av förlust och aggressivitet. Studier 
visar att det, oavsett vilken cancersjukdom en kvinna drabbas av, 
finns en oro när det gäller fertilitet, en oro som påverkar kvinnans 
livskvalitet negativt. Dessa resultat pekar på vikten av att diskutera 
fertilitetsfrågor med premenopausala kvinnor och att göra det innan 
behandlingen startar (Duffy & Allen, 2009; Penrose, Beatty, Mattiske 
& Koczwara, 2012). 

Ovanstående studier belyser att fertilitetsfrågor inte diskuteras rutin-
mässigt med patienter, och att det finns en skillnad mellan män och 
kvinnor när det gäller i vilken utsträckning ämnet tas upp. Duffy och 
Allen (2009) hävdar i sin artikel att behandlarens medvetenhet och 
bekvämlighet, men också kunskap om tillgängliga resurser, avgör om 
fertilitetsfrågor diskuteras. Behandlaren ser värdet av att diskutera 
fertilitet som lågt, i motsats till patienten, som skattar det högt, och 
ofta diskuteras inte ämnet om inte patienten tar initiativet till en 
sådan diskussion. Bristande tid vid läkarbesök är ytterligare en anled-
ning som anförs som ett hinder för dessa diskussioner. Författarna 
diskuterar vidare det faktum att om kvinnan har en dålig prognos i 
sin sjukdom så undviks ämnet, men eftersom man inte kan förutsäga 
utgången för varje enskild patient så bör det inte vara en anledning 
att låta bli. Även ekonomisk status, civilstånd och ålder sågs som 
avgörande för om diskussionen togs upp, men kvinnliga patienter 
tyckte inte själva att dessa faktorer var av betydelse för deras intresse 
av fertilitetsinformation. Författarna påtalar dessutom att man bör 
diskutera fertilitetsfrågor med alla patienter före en cancer behandling, 
för att inte missa någon patients behov av detta (ibid.).

Sammanfattning
Incidensen och prevalensen av cancersjukdom ökar kontinuerligt, 
det vill säga att fler lever med en botad eller kronisk sjukdom. 
Behandlingar såsom kirurgi, antihormonellbehandling, extern strål-
behandling, brachyterapi och cytostatika kan alla påverka sexuell 
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hälsa. Därtill kommer de psykologiska aspekterna av en allvarlig 
sjukdom. Tidigare forskning visar att både män och kvinnor upp-
lever sexuell påverkan av cancersjukdom. Relationer till en eventuell 
partner kan påverkas negativt, speciellt om det finns svårigheter att 
kommunicera om situationen. Sjukvårdspersonal har en skyldighet 
att ge information om behandlingar och deras biverkningar. Dock 
visar tidigare beskrivna studier, både internationella och nationella, 
att informationen om sexuell hälsa är bristfällig. Sexualitet handlar 
om välmående, som ger stabilitet och meningsfullhet i en svår situa-
tion. I litteraturen beskrivs förändringar av sexuell hälsa i samband 
med cancersjukdom och ofta då med fokus på effekter på fertilitet, 
eller på sexuella problem generellt. Däremot saknas forskning om 
sexuell lust och sexuell funktion, vilket också är de områden som det 
i klinisk erfarenhet efterfrågas information om. Med utgångspunkt 
från det var ambitionen att denna forskning skulle bidra till att belysa 
dessa områden utifrån nya perspektiv.
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TEORETISKT PERSPEKTIV 

Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka vilket 
behov cancerpatienter har av information, samt vilken information 
de fått, om sexuell hälsa relaterat till cancersjukdom och behandling. 
Översikten av tidigare forskning visar på att cancerpatienter inte får 
information om sexuell hälsa i tillräcklig utsträckning. I denna text 
kommer inte information som begrepp att belysas ytterligare, utan 
information innebär här att ge ett meningsfullt innehåll eller menings-
full kunskap till någon, till exempel en patient, genom någon form av 
kommunikation (Nationalencyklopedin, 2014). Om information om 
sexuell hälsa ges eller inte, styrs utifrån olika nivåer, som handlar om 
individ, relation, struktur, samhälle och kultur, det vill säga om det 
sammanhang som patient och sjukvårdspersonal befinner sig i. I detta 
arbete är utgångspunkten att sexualitet är en social konstruktion, 
så som också framgår av WHO:s beskrivning (a.a., s. 11). WHO 
menar att sexualitet påverkas av många olika faktorer, bland andra 
kultur, lagar, historia och religion. För att förstå resultaten som fram-
kommit av de delstudier som denna text baseras på, kommer dessa 
att analyseras och diskuteras utifrån de ovan nämnda nivåerna, alltså 
individ, relation, struktur, samhälle och kultur. 

Sexuella script och sexualitet som social konstruktion
Sexualitet involverar både kropp och psyke och präglas av det kultu-
rella sammanhang man befinner sig i. Biologin ger förutsättningar 
för sexualitet, men det sociala och kulturella sammanhanget ger 
förutsättningar för hur sexuella handlingar sker. Att skilja på den 
fysiska kroppen och den sociala kroppen kan kanske vara värde-
fullt vid vissa undersökningar, men om de går att särskilja är högst 
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diskutabelt (Johnsdotter, 2012). WHO:s beskrivning av sexualitet 
(a.a., s. 11) är en omfattande beskrivning av någonting svårfångat, 
av ett behov som följer oss genom hela livet och som inte upphör vid 
en livshotande sjukdom. Sexuella behov kan förändras och för mågan 
att uttrycka sexualitet kan påverkas vid cancersjukdom. WHO:s 
beskrivning pekar på att sexualitet påverkas av sociala och kulturella 
aspekter. Lewin (2010) menar att hur vi uttrycker vår sexualitet styrs 
av de normer som omger oss; dessa är inget vi medvetet tänker på, 
utan de är så införlivade med oss att vi tror att det är någonting 
medfött, någonting naturligt. Då vi studerar andra kulturer eller 
andra tidsepoker, kan vi förstå att sexualitetens uttryckssätt både är 
och har varit annorlunda i olika kulturer och under olika tider och 
att de är socialt konstruerade snarare än någonting naturligt, medfött 
(ibid.). Simon och Gagnon (1999) beskriver hur sexualitet formas och 
uttrycks enligt rådande sexuella script, vilket kan ses som en stark 
invändning mot synen på sexualitet som någonting naturligt. Scripten 
styr på tre olika nivåer: kulturellt övergripande, interpersonellt och 
intrapsykiskt. Scripten är olika i skiftande sociala miljöer och olika 
från person till person i en given miljö, och de styr hur, när, med vem, 
varför och var man får ha sexuellt umgänge. De kulturella sexuella 
scripten präglar samhällets övergripande värderingar och påverkar 
synen på sexualitet (ibid.). Sjukvården är en del av samhället och 
påverkas därför av samhällets sexuella script.

Kulturella script i en svensk kontext tar ofta inte hänsyn till sexuella 
behov hos personer som vårdas för en cancersjukdom. Personerna 
tros inte ägna sig åt sexuell aktivitet, själva eller med partner, och 
själva frågar inte patienterna någonting, då normen begränsar dem 
(Bergmark, 2007b; Thomassen, 2007). Sexualitet är inte någonting 
speciellt i sig, utan innebörden skapas i den kulturella miljön eller 
då individuella erfarenheter ger sexualitet en särskild betydelse.  
I det kulturella sammanhanget blir ett sexuellt beteende starkt och 
framgångsrikt, eller avvikande, och det får betydelse genom vad som 
definieras som sexuell kompetens eller sexuellt värde, vad som är bra 
eller dåligt, rätt och fel (Simon & Gagnon, 1999).

Interpersonella script representerar personers respons på sam-
hällets sexuella normer och syftar till att minska osäkerheten och 
öka legitimiteten både för personerna själva och för andra aktörer. 
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Interpersonella script kan definieras som en representation av per-
sonen själv men också som en underförstådd spegling av andras 
normer, som underlättar sexuella förändringar. Interpersonella script 
uttrycker ofta personens inre känslor som behöver bekräftas i sam-
spelet med andra. Intrapsykisk nivå är personens privata uppfattning 
om hur hon reagerar på olika sexuella situationer och den grundar 
sig på tidigare erfarenheter och värderingar. Den nivån hjälper oss 
att agera och reagera ”korrekt” i en viss situation, det vill säga nivån 
påverkas utifrån offentlighetens sexuella kultur.

Enkelt uttryckt kan man säga att sexuella script hjälper oss att förhålla 
oss sexuellt på ett adekvat och av samhället accepterat sätt. Vi föds 
alla med vissa fysiska sexuella förutsättningar, men hur vi uttrycker 
oss sexuellt sker i interaktion med omgivningen. Simon och Gagnon 
(1999) menar att vi kan växla mellan en sexuell identitet och en var-
daglig identitet, beroende på om situationen ses som sexuell eller inte. 
Exempelvis om en patient är avklädd i en undersökningssituation 
upplevs inte denna situation som sexuell. I ett annat samman hang 
skulle den avklädda personen ha befunnit sig i en sexuell situation. 
Detta exempel belyser hur alla nivåerna av sexuella script samverkar. 
Scripten hjälper oss att lösa två problem, dels genom att ge oss til-
låtelse att utöva sexuella beteenden som vi önskar och dels genom att 
vi får tillgång till erfarenheten som beteendet förväntas ge. Då sexuella 
beteenden förändras, påverkas scripten, någonting som måste ses som 
en ständigt föränderlig process, men de intrapsykiska scripten föränd-
ras långsamt. I cancervården kan denna förändringsprocess belysas 
med att patienter ibland efterfrågar information om sexuell hälsa, 
men bemöts av undvikande svar. I andra situationer kan det vara 
tvärtom, det vill säga sjukvårdspersonal tar upp ämnet men möts av 
ointresse från patienten, som upplever situationen som icke kopplad 
till sexualitet. En cancersjuk persons uppfattning om, förmåga till och 
känsla inför sexualitet eller sexuell aktivitet kan påverkas av sjukdom 
och kroppslig förändring. I mötet med en partner kan det innebära 
att paret skapar nya interpersonella script, som kan vara tillfälliga 
eller bli permanenta. Ett interpersonellt script behöver inte stämma 
överens med det intrapsykiska men fungerar som en lösning för en 
tid. Om de tillfälliga interpersonella scripten kvarstår under en lång 
tid och inte stämmer överens med det intrapsykiska för någon av 
parterna, kan det leda till problem i relationen (ibid.). 
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Cancer är ett delvis tabubelagt ämne i Sverige, kanske därför att vi 
strävar efter lycka och då passar inte sjukdom in. Vi skapar kunskap 
via språket och relationer, vilket kan leda till att en cancersjuk person 
som möts av tystnad eller byte av samtalsämne ”lär” sig att cancer 
inte är någonting vi talar om.  Cancer förknippas i stor utsträck-
ning med lidande och död, och gemene mans målsättning är att leva 
lycklig. Detta kan innebära att cancerpatienter känner sig stigmati-
serade och upplever sin situation som ett socialt problem. Samhällets 
konstruerade verklighet har svårt att se cancerpatienter som sexuella 
personer och samhällets syn blir rådande norm även inom sjuk vården 
(Bergmark, 2007a; Thomassen, 2007). Som tidigare nämndes, för-
knippas cancer fortfarande till viss del med lidande, och detta för-
klarar Sontag (2001) med att cancersjukdom för bara några decennier 
sedan likställdes med döden. På 1970-talet i USA skickades brev från 
cancersjukhus i kuvert som inte avslöjade avsändaren, därför att man 
antog att anhöriga inte var informerade. Cancer ansågs alltid vara 
smärtsamt och döda den sexuella lusten, och därmed blev patienten 
avsexualiserad. Sjukdomen kan angripa organ såsom tarm, bröst, 
urinblåsa, livmoderhals och testiklar, för att nämna några, som det 
kan vara genant att tala om. Idag botas allt fler cancerpatienter, vilket 
förändrat hur vi ser på cancersjuka personer, men fortfarande kan 
viss stigmatisering finnas (ibid.). 

Ålder och sexuella script
Vad säger kulturella sexuella script om ålder? Detta är en intressant 
fråga utifrån att cancer är en åldrandets sjukdom. Mer än 60 procent 
av alla cancerdiagnoser i Sverige gäller personer som är 65 år eller 
äldre (Cancerfonden, 2013). Simon och Gagnon (1999) diskuterar 
också sambandet mellan livscykeln och kulturella sexuella script. 
Till exempel, vad kan vi förvänta oss av de äldre, och vem är äldre 
(ibid.)? Äldre människors sexualitet har varit och är till viss del fort-
farande tabubelagd, trots att studier visar på att sexualiteten är en 
viktig aspekt för livskvalitet även i högre åldrar. Fördomar om äldres 
sexualitet finns även hos de äldre själva och det kan hämma dem i 
deras möjlighet att leva ut sin sexualitet, men också när det gäller 
att söka hjälp vid behov av sexuell rådgivning (Skoog, 2002). Som 
tidigare nämnts i denna text, finns forskning som beskriver mäns 
och kvinnors upplevelser av cancersjukdom som olika, vilket ibland 
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kan orsakas av rådande genusnormer. Elmerstig (2012b) beskriver 
att genusnormer påverkar vår sexualitet och att vi tidigt lär oss att 
förhålla oss till dessa genusnormer. I många fall betraktas mannen 
som den med mest sexuell lust, medan kvinnan anses ha en mer 
passiv roll (ibid.). För att öka förståelsen för hur män respektive 
kvinnor kan påverkas vid cancersjukdom, kan man utgå ifrån kön 
och sexuella script och ifrån teoretiska perspektiv om maskulinitet 
och femininitet, vilket utvecklas i följande avsnitt.

Kön och sexuella script
Finns det skillnader mellan mäns och kvinnors sexualitet enligt vår 
kulturs sexuella script? Simon och Gagnon (1999) framhåller att 
historiskt har kvinnor sällan förknippats med sexualitet utifrån egen 
sexuell njutning och att tankar på kvinnors sexuella njutning fort-
farande är skrämmande för många, både män och kvinnor (ibid.).  
I den stora kartläggningen av svenska folkets sexvanor, Sex i Sverige 
(Folkhälsoinstitutet, 1998), framkom skillnader mellan könen. En 
skillnad handlar om sexuell lust, där kvinnor i större utsträckning 
än män uppgav att de aldrig eller sällan kände sexuell lust. Liknande 
mönster ses i svaren på frågan ”Hur viktig är sexualiteten i Ditt 
liv?”, där fler kvinnor än män tyckte att den var oviktig eller ganska 
oviktig. Undersökningen visar också att mannen tar initiativ till sex 
oftare än kvinnor och att män onanerar oftare än kvinnor (ibid.). 
Dessa resultat kan tolkas som att kvinnor inte har samma sexuella 
behov som män. Men troligen är det snarare ett resultat av vårt 
samhälles och vår kulturs normer än ett biologiskt fenomen. I en 
review-artikel av Sanchez, Fetterolf och Rudman (2012) beskrivs de 
sexuella script som fortfarande råder idag i heterosexuella relationer 
i USA. Scripten illustrerar att mannen är den sexuellt initiativtagande 
parten, som styr aktiviteten, och att kvinnan förväntas ha en mer 
undergiven roll. Denna rollfördelning mellan män och kvinnor gör 
att män får mer makt och kontroll i sexuella situationer och kan 
utforska sin sexualitet i större utsträckning än kvinnor. Författarna 
skriver även att studier visar på att heterosexuella kvinnor som lever 
i ett förhållande i 50 % av fallen haft sex mot sin vilja, medan samma 
siffra för män var 26 %. Över tid blev det sexuella beteendet dock 
mer jämlikt i ett förhållande (ibid.).
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Maskuliniteter
Maskulinitet kan påverkas av cancersjukdom, och även omvänt 
hur en man hanterar sin sjukdomssituation styrs ofta av normer om 
maskulinitet. För att öka förståelsen för detta behöver vi insikt i 
vad dessa normer innebär. Connell (2008) menar att maskulinitet 
handlar om mäns beteende och att det kan förändras över tid, så att 
olika maskuliniteter formas. Trots förändringar inom maskuliniteter 
finns det en överordnande maskulinitet, den så kallade hegemoniska 
maskuliniteten (ibid.). Riktig maskulinitet utgår från mannens kropp, 
och den driver på, men kroppen kan också sätta gränser för handlande 
(Connell, 2008; Seidler, 2007). Idrott och sport är en ledande defini-
tion av maskulinitet i masskulturen, där det handlar om att utveckla, 
använda och visa upp kroppen i tävlingar till exempel. Inom idrotten 
finns tydliga sociala relationer och en hierarki bland män, liksom 
en dominans över kvinnor (Connell, 2008). Vid cancer sjukdom kan 
fysisk förmåga bli begränsad och muskelmassan minska, vilket kan 
påverka maskuliniteten enligt beskrivna normer. Män har en tendens 
att söka läkarvård senare än kvinnor, vilket kan bero på rådande 
genusnormer. Om maskulinitet innebär att vara stark och frisk, blir 
sjukdom ett tecken på svaghet. Studier visar på att män kan känna oro 
för att tappa sin position på arbets platsen och att de därför ogärna 
är hemma från sitt arbete även om de upplever sjukdomssymtom, 
vilket kan fördröja en eventuell diagnos (McCaughan et al., 2011; 
McVittie & Willock, 2006; Seidler, 2007). Att visa känslor är, liksom 
sjukdom, ett tecken på svaghet, och att ha självkontroll och att inte 
”tappa ansiktet” är viktiga egenskaper. Att inte visa känslor är också 
någonting som avspeglas i sexuella situationer, då mannens sexuella 
behov är prioriterade och handlar mer om prestation än om känsla 
(Seidler, 2007). Som tidigare har beskrivits, finns flera behandlings-
alternativ vid cancersjukdom som kan påverka erektionsförmågan, 
vilket innebär att mannen inte kan prestera enligt normen. Informa-
tion om eventuell sexuell förändring kan troligen förbereda mannen 
och vara till hjälp i anpassningen till den nya situationen. Elmerstig 
(2012b) beskriver hur genus normer påverkar oss på olika sätt, till 
exempel hur en stereotyp man beskrivs som oberoende, modig, hård, 
bestämd, prestationsinriktad och osentimental (ibid.). I samband med 
sjukdom kan män med ovan beskrivna egenskaper ha svårighet att 
visa sig sårbara och ta emot hjälp, till exempel vid förändrad sexuell 
funktion eller vid behov av psykosocialt stöd. Traditionellt sett har 
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mannen varit den som tjänat mest i en heterosexuell relation och vid 
sjukdom minskar inkomsten. Att det kan ha betydelse för masku-
liniteten i heterosexuella relationer ses i tidigare nämnda studie av 
Grunfeld, Drudge-Coates, Rixon, Eaton och Cooper (2013). 

Forskare diskuterar dock förändringar som inträtt under senare 
tid gällande maskuliniteter. Anderson (2009) menar att yngre män 
utvecklat en mjukare form av maskuliniteter, och han ifrågasätter 
Connells teori om den hegemoniska maskuliniteten (ibid.). Detta kan 
innebära en förändring bland cancersjuka män, så att de på sikt får 
ökade möjligheter att erbjudas och kunna ta emot psykosocialt stöd 
och sexuell rehabilitering. En förklaring till variationen av masku-
liniteter kan bero på att det manliga kroppsidealet under slutet av 
1990-talet förändrades, på så sätt att det inte längre är stora muskler 
som räknas, utan hur lite fett som finns på musklerna. En minskning 
av homofobin har inneburit att dagens unga killar kan krama och 
pussa varandra utan att det ges en sexuell innebörd. Anderson kallar 
sin teori för ”inclusive masculinity” och förklarar vad som händer 
med heterosexuella mäns uppförande när homohysteri dämpas 
och inte fungerar som samma vapen att styra mäns beteende med 
längre. Anderson menar vidare att män som värderar denna norm 
av maskulinitet/er har lättare med emotionella förhållanden och att 
visa sina känslor (Connell, 2008). I sjukvården kan dock fortfarande 
svårigheter uppstå i mötet mellan personal och enskilda patienter 
med olika maskulinitetsnormer och behov.

Femininitet
När kroppen förändras på grund av sjukdom och behandling, till 
exempel genom håravfall, viktförändring och/eller förlust av bröst, 
kan känslan av femininitet påverkas utifrån rådande kvinnoideal. Som 
tidigare beskrivits av Zannini et al. (2012), kan kvinnor som tappat 
håret på grund av cytostatikabehandling bli negativt påverkade i sin 
femininitet (ibid.). Vad är det som präglar femininitet? Skeggs (2000) 
menar att femininitet är nära kopplat till respektabilitet, och att vara 
en respektabel kvinna är nära sammankopplat med klass tillhörighet 
(ibid.). I detta arbete är inte klasstillhörighet i fokus, utan det är 
sambandet mellan kvinnlighet och kroppsuttryck som belyses. Detta i 
avsikt att förstå hur kvinnlighet kan komma att påverkas då kroppen 
förändras och uttrycker andra budskap på grund av cancersjukdom. 
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Skeggs (2000) menar att forskare beskriver att kroppen visar upp hur 
man ser på sig själv och hur man vill att andra ska se på en. Olika 
typer av texter har förmedlat kvinnoidealet som lägger grunden för hur 
kvinnor kan tilldelas olika värde, och utseende blir ett tecken på värde. 
Dessutom ska kvinnan uppföra sig på ett visst sätt, som egentligen 
styrs utifrån hur man inte ska vara. Respektabla kvinnor ska inte visa 
sexuellt intresse eller vara för självständiga. Detta leder till att kvinnor 
blir sexuellt passiva för att förbli obefläckade och respektabla (ibid.). 
Även Connell (2003) beskriver hur flickor lär sig genom litteraturen att 
vara åtråvärda, det vill säga man lär sig att bli kvinna. Genusmönster 
kan se olika ut beroende på det kulturella sammanhanget, och dessa 
mönster förs vidare socialt och inte biologiskt (ibid.). Sexuell praktik 
och respektabilitet går inte ihop, och kvinnan kan lätt få skamkänslor 
i förhållande till sex, eller försöka förhålla sig till sex som om det var 
någonting okroppsligt. Kroppen behöver kontrolleras, till exempel 
genom att täckas över. Bristen på egna sexuella känslor begränsar 
kvinnors möjlighet till sexuell njutning men ger möjligheten att skilja 
på att vara respekterad eller att vara en sådan kvinna som har sexu-
ella känslor och som därför inte är respekterad. Kvinnor riskerar att 
mötas av negativa reaktioner om de visar sig sexuellt intresserade eller 
erfarna. De ska även vara passiva och moderliga och ha en basal icke 
sexuell lust. Kvinnan blir den goda, som står för fred och omsorg, 
och mannen är den mer våldsamma, men som tar hand om den 
svaga kvinnan (Hirdman, 2003; Sanchez et al., 2012; Skeggs, 2000 
). Utifrån den här beskrivna femininitetsnormen är det lätt att förstå 
att kvinnor med cancer kan känna det svårt att efterfråga information 
om sexuell påverkan på grund av sjukdom och behandling. Samtidigt 
som kvinnan enligt ovan nämnda normer inte ska vara sexuellt intres-
serad, visar studier på att unga kvinnor i en svensk kontext har ett 
femininitetsideal som innebär att de ska vilja och kunna tillfredsställa 
sin partner utifrån hans önskan (Elmerstig, Wijma, Sandell & Berterö, 
2012). Således fortsätter kvinnor att ha samlag trots smärta, därför att 
de vill leva upp till de förväntningar som är kopplade till femininitet 
(Elmerstig, 2012b). Båda dessa beskrivna femininitetsideal kan påverka 
kvinnor som genomgått en cancerbehandling negativt, genom att de är 
påverkade i sin känsla av att vara feminin och har biverkningar som 
påverkar sexuell hälsa och som de inte vet hur de ska hantera. Känner 
kvinnan dessutom att hon bör kunna tillfredsställa sin partner även om 
det gör ont, kan situationen bli problematisk för kvinnan. 
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METOD

Design
Denna studie består av två delstudier, där delstudie I har en kva-
litativ ansats och delstudie II en kvantitativ ansats, och båda är 
huvud sakligen deskriptiva. Försteförfattaren (E-MR) är ansvarig för 
design, datainsamling och analys. Fördelarna med att kombinera 
två olika metoder är att det ökar trovärdigheten och ger en stegvis 
ökning av kunskap, det vill säga kunskapen är så kallat inkrementell 
(Creswell, 2009). I denna studie innebär det att i den första, kvalita-
tiva, delstudien gav resultaten en djup förståelse på individnivå i 
forskningsfrågan. I den andra, kvantitativa, delstudien, utgick vi från 
det tidigare resultatet och fick en bredare och mer generell kunskap. 
Enligt Creswell (2009) innebär det att den ena metoden ger infor-
mation till den andra metoden, det vill säga en form av ”feedback 
loops” (ibid.). Ambitionen i denna studie var att komma nära och 
förstå patienternas behov av information och kunskap om sexuell 
hälsa i samband med cancersjukdom. För att göra det ansågs en kva-
litativ intervjustudie vara att föredra som första delstudie, och den 
har enbart fokuserat kvinnor med gynekologisk cancer. Resultaten 
från den första delstudien ansågs kunna vara giltiga även för andra 
cancerdiagnosgrupper, och även för män, och en enkät konstruerades 
för den andra delstudien, med avstamp i resultatet från delstudie I. 

Delstudie I bygger på intervjuer med kvinnor som behandlats för 
cervix-, corpus- eller ovarial cancer. Kvalitativa intervjuer valdes 
för att förstå ämnet ur den intervjuades perspektiv och för att höra 
kvinnornas önskan om och behov av kunskap kring sexualitet och 
samliv. Kvalitativa intervjuer ger dessutom tillgång till många olika 
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perspektiv och ger kännedom om komplexiteten i forskningsområdet 
och därigenom en bättre helhetsbild (Creswell, 2009; Kvale, 1997).

I delstudie II var avsikten att undersöka information om sexuell 
påverkan hos cancerpatienter med olika diagnoser, ålder och kön. För 
att få någon volym inom de olika diagnoserna och åldrarna be hövdes 
ett större antal informanter och utifrån det valdes en kvantitativ 
undersökning. En enkät konstruerades och det fanns en strävan att 
göra frågorna i enkäten enkla att förstå och besvara. För att kontrol-
lera förståelsen av frågorna testades enkäten på mastersstudenter 
och privata vänner i varierande ålder. Att kontrollera förståelsen 
av frågorna minimerar risken för internt bortfall (Djurfeldt, 2003). 
Frågorna i enkäten behandlar områden som i studie I identifierades 
som behov hos kvinnor med gynekologisk cancer, och tanken var att 
viss överförbarhet till andra diagnosgrupper var möjlig. Även klinisk 
erfarenhet har visat att det ofta är områdena fertilitet, sexuell lust och 
sexuell funktion som patienter efterfrågar information om.

I delstudierna tas inte sexuell läggning, samkönade relationer eller icke 
samkönade relationer upp specifikt, men den genomgående tanken är 
att alla personer, oavsett sexuell läggning och oavsett om fast partner 
finns eller inte, ska inkluderas och har behov i samma utsträckning.

Urval
I delstudie I intervjuades elva kvinnor i samband med återbesök i 
nära anslutning till avslutad behandling. Urvalet gjordes konsekutivt 
under en tidsperiod på nio månader år 2005, i samband med att kvin-
norna fick sin sista onkologiska behandling. Inklusionskriterierna 
var att kvinnorna skulle vara mellan 35 och 70 år, svensktalande 
och ha genomgått primär onkologisk behandling för cervix-, corpus- 
eller ovarial cancer med eller utan primär kirurgi. Åldersvariationen 
valdes utifrån att denna åldersgrupp representerar högst frekvens av 
nämnda diagnoser (Socialstyrelsen, 2003). Studien begränsades till 
svensktalande kvinnor, eftersom det valda ämnet kunde upplevas som 
känsligt, och att tala via tolk kunde ytterligare försvåra. Tjugotvå 
kvinnor tillfrågades om deltagande i intervjustudien. Av dessa var det 
en kvinna som avböjde vid första kontakten, och som skäl uppgav 
kvinnan att hon inte varit sexuellt aktiv de senaste 30 åren på grund 
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av problem med livmodern. Vid telefonkontakt en vecka före åter-
besöket avböjde ytterligare tio kvinnor. Av dessa uppgav två kvinnor 
att de inte mådde bra, en kvinna hade fått tidigarelagt återbesök och 
missades därför, och en kvinna avböjde därför att hon inte hade fått 
någon information alls om samliv, vilket hon skulle önska. Övriga 
sex kvinnor uppgav inget skäl.

I delstudie II delades enkäten under fyra veckor ut till alla cancer-
patienter (år 2010) på en av de onkologiska klinikerna i södra Sverige, 
i samband med återbesök. Urvalet var ett totalurval, vilket innebär 
att man försöker åstadkomma ett representativt urval från den totala 
populationen, i detta fall alla cancerpatienter på kliniken. Eftersom 
det inte fanns någon uppdelning av vilka veckor eller dagar specifika 
diagnosgrupper erbjöds återbesök, och undersökningen skedde under 
fyra veckor, kan man utgå från att urvalsramen avspeglar popula-
tionen. Tvåhundrafem enkäter delades ut och 106 enkäter inkom, 
vilket motsvarar 52 % svarsfrekvens. För att resultatet ska kunna 
generaliseras till en större population, bör urvalet vara slumpmässigt 
och representativt för befolkningen (Creswell, 2009).

Datainsamling
Genomförande av delstudie I
Intervjuerna till delstudie I genomfördes i samband med kvinnornas 
första återbesök, sex till åtta veckor efter avslutad behandling. Tid-
punkten valdes utifrån en tanke att undersöka kvinnornas önskemål 
om och behov av kunskap i nära anslutning till behandling. Syftet 
med detta var att kunna förbättra informationen till kvinnorna, om 
resultatet visade på behov av det. Dessutom är det vid denna tidpunkt, 
alltså efter det första återbesöket på onkologens gynekologiska mot-
tagning, som kvinnorna successivt återgår till ett så normalt liv som 
möjligt. I samband med att kvinnorna fick sin sista behandling och 
det beslutades om tid för återbesök, fick de muntlig information om 
studien. Även skriftlig information och samtyckesformulär om del-
tagande i studien överlämnades. Kvinnorna hade sedan möjlighet att i 
lugn och ro hemma tänka över om de önskade delta eller inte. Någon 
vecka före återbesöket kontaktades kvinnorna per telefon, för besked 
om deltagande eller ej. Skriftligt samtycke lämnades i samband med 
intervjun. Sju intervjuer genomfördes i samtalsrum på kliniken, och 
fyra intervjuer genomfördes i respektive kvinnas bostad en eller ett 
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par veckor efter återbesöket. Intervjuerna spelades, efter kvinnornas 
medgivande, in på band. Delstudien inleddes med en pilotintervju 
för att kontrollera intervjuguidens användbarhet. Intervjun utföll väl 
och inga förändringar i intervjuguiden behövde göras. Pilotintervjun 
inkluderades i materialet.

Intervjuer, delstudie I
Intervjuerna genomfördes med en intervjuguide. Författaren hade 
träffat kvinnorna tidigare i samband med att förfrågan om del tagande 
gjordes. Detta innebar att då intervjun skulle ske kunde en atmosfär 
lättare skapas där kvinnan kände sig trygg att tala fritt om sina tankar 
och känslor (Kvale, 1997). Intervjun inleddes med en öppen fråga: 
”Kan du berätta för mig om vilka tankar du hade kring sexualitet och 
samliv efter det att du blivit sjuk?” En öppen inledande fråga kan ge 
en spontan beskrivning av intervjupersonens tankar om situationen 
(ibid.). Därefter uppmuntrades kvinnan med hjälp av uppföljande 
sonderande frågor, till exempel ”Kan du berätta mer om det?”, att 
utveckla sin berättelse för att fördjupa den, utan att intervjuaren angav 
vilka dimensioner som skulle tas upp. Den inledande frågan följdes 
upp med frågor utifrån intervjuguiden (se appendix I), om svar på 
dessa inte spontant framkommit i kvinnans berättelse.  Inter vjuerna 
varade mellan 30 och 60 minuter, och innan intervjun avslutades gavs 
respondenten möjlighet att göra tillägg, om hon så önskade. 

Genomförande av delstudie II
I delstudie II delades ett kuvert ut till patienten efter läkarbesöket, 
under förutsättning att läkarbesöket inte inneburit svår/nedslående 
information. Kuvertet innehöll informationsbrev om studien, enkät 
samt frankerat returkuvert. Personalen som överlämnade kuvertet 
berättade att det var en förfrågan om att delta i en studie om infor-
mation om sexuell påverkan hos cancerpatienter. Enkäten kunde 
besvaras av patienten hemma i lugn och ro, och inskickade svar 
behandlades konfidentiellt. 

Enkät, delstudie II
Enkäten innehöll information om kön, ålder, civilstånd, utbildnings-
nivå samt diagnos, liksom frågor om hur länge respondenterna 
varit sjuka, vilken sorts behandling de fått och vilket informations-
behov som fanns om sexuell påverkan, samt i vilken utsträckning 
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det behovet var tillgodosett (se appendix II). Enkäten omfattade 
även frågor om vilken yrkeskategori som gett dem information och 
hur de ville få information.  Avslutningsvis gavs utrymme för att 
skriva vilken ytterligare information de önskat, relaterat till sexuell 
på verkan. Tillsammans med enkäten följde ett informationsbrev, och 
utformningen av och tydligheten i detta var av yttersta vikt för att 
minimera framför allt externa bortfall men även interna. 

Dataanalys 
Innehållsanalys, delstudie I
Data har analyserats med innehållsanalys. Metoden innebär en syste-
matisk tolkning av innehållet för att beskriva speciella fenomen sedda 
i sitt sammanhang (Downe-Wamboldt, 1992).

Intervjuerna skrevs ut ordagrant och lästes igenom. Därefter lästes 
texten flera gånger, för att se att all data var beaktad och för att få 
en helhetsbild av materialet. Sedan söktes text som kunde relateras 
till syftet. Texten delades därefter upp i meningsbärande enheter 
och varje enhet blev värderad utifrån frågorna ”Vad handlar det 
om?” och ”Vilken konsekvens har det?” Meningsbärande enheter 
med liknande innebörd organiserades till kategorier (Catanzaro, 
1988; Downe-Wamboldt, 1992; Holsti, 1968). Liknande kategorier 
inordnades slutligen i två huvudkategorier. Analysarbetet skedde i 
diskussion med medförfattaren (BT). 

Statistisk analys, delstudie II
Den deskriptiva analysen utfördes i statistikprogrammet SPSS, 
PAWS 18 (Statistical Package for the Social Sciences, version PASW, 
Predictive Analytic Soft Ware, from IBM, Hong Kong). 

Vi använde Pearson’s chi-square test för att analysera signifikanta 
skillnader mellan grupper. Endast observerade skillnader med 
P-värden vid P <0,05 betecknades som statistiskt signifikanta.  
I analysen belystes skillnaden mellan vilken information patienterna 
fått och vilken information de önskat avseende fertilitet, sexuell lust, 
sexuell funktion, om sexuell aktivitet är lämplig och om sexuell akti-
vitet bör undvikas. Given information om fertilitet, sexuell lust och 
sexuell funktion i förhållande till kön, diagnos och ålder undersöktes. 



49

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Att ställa frågor till patienter kring ett känsligt område, som kanske 
inte har berörts av ansvarig läkare och sjuksköterska, kan väcka 
negativa känslor hos patienterna. Detta kan eventuellt uppvägas 
genom att patienten blir uppmärksammad på att frågor i detta ämne 
borde ha blivit ställda och då får mod att själv lyfta det. Det fanns 
beredskap på klinikens enhet för rehabilitering och stöd, eller hos 
hemortslasarettets kurator, att möta informant om specifikt behov 
uppstått. Informationskravet har beaktats genom att deltagarna infor-
merats muntligt om studiens syfte och därefter kunnat ta ställning till 
deltagande i lugn och ro. Samtyckeskravet uppfylldes genom en ifylld 
samtyckesblankett för delstudie I och genom returnerad ifylld enkät 
för delstudie II. Deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas när 
som helst utan att påverka framtida uppföljningar eller omhänder-
tagande. Konfidentialitetskravet tillgodosågs genom att innehållet 
i insamlad data skyddades av anonymitet. Underlagen förvarades i 
låsta skåp (delstudie II) och data hanterades så att ingen annan kunde 
ta del av den (delstudie I). All redovisning av studieresultaten sker i 
avidentifierat skick och kommer inte att kunna kopplas till enskild 
person. I delstudie II hade respondenterna möjlighet att få ta del av 
den färdiga uppsatsen och därigenom var nyttjandekravet uppfyllt. 
Att forskaren inte arbetade med patientgruppen under pågående 
studie minskade risken för att respondenterna skulle känna att de 
var i beroendeställning. 
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Forskaren kan eller bör kanske inte vara personen som gör det 
faktiska förändringsarbetet, men att sprida forskningsresultatet och 
på det sättet försöka utveckla omvårdnaden kan vara en väg att 
gå och ett sätt att ta sitt forskaransvar. Informanterna kan uppleva 
att de bidragit till en förbättrad hantering av sexuella frågor inom 
cancervården.

Till båda delstudierna inhämtades skriftligt tillstånd från verksamhets-
chefen på den klinik där genomförandet av studierna skedde.

Bedömning av vårdvetenskapliga etiknämnden inhämtades (VEN 
A70-04) till delstudie I. 

Delstudie II granskades och godkändes av Malmö högskola, Hälsa 
och samhälle, etikprövningsnämnden, Dnr HS60-10/156:6. Etik-
ansökan var ifylld med utgångspunkt från etikregler för humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning.   
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RESULTAT

Båda studierna visar att cancerpatienter önskar mer information om 
sexuell hälsa utifrån sin cancersjukdom och dess behandling än vad 
de fått.

Delstudie I:  
Women’s wishes and need for knowledge concerning 
sexuality and relationships in connection with 
gynecological cancer disease

Syftet med denna studie var att undersöka kvinnors önskan om 
och behov av kunskap kring sexualitet och samliv i samband med 
gynekologisk cancersjukdom, och resultatet baseras på intervjuer 
med elva svensktalande kvinnor. Kvinnorna var mellan 36 och 60 år 
(medelålder 48) och hade nyligen avslutat sin primärbehandling för 
en gynekologisk cancersjukdom. Resultatet av intervjustudien visar 
att alla kvinnorna hade informationsbehov om sexuell hälsa vid 
tidpunkten för intervjun, det vill säga mellan sex och åtta veckor 
efter avslutad behandling. Ur analysen utkristalliserades två huvud-
kategorier: “Upplevelse av kunskapsbrist”, med fyra underkategorier, 
och “Samtal med sexuell betydelse”, med två underkategorier. 

Huvudkategorin ”Upplevelse av kunskapsbrist” (figur 1) visar på en 
variation i hur kvinnorna uttryckte konsekvenserna av sin föränd-
rade kropp. Resultatet belyser att brist på information ger ovisshet 
avseende kroppsliga förändringar som påverkar sexuell funktion, till 
exempel i fråga om fertilitet.
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Figur 1. Huvudkategori 1 med underkategorier 

I underkategorin ”Känslomässig upplevelse av den egna kroppen” 
framkommer såväl negativa som positiva upplevelser, vilket kan 
belysas av följande citat:

Upplevelsen av min egen kropp, att det här sensuella på nåt vis 

känns som det är borta.

Jag kände mig så fri, en lättnad. Det är någonting som tydligen 

skulle varit väck för länge sedan. (Efter att ha opererat bort  

livmodern)

I underkategorin ”Oro kring kroppsförändring” blir ovissheten 
tydlig när det gäller vad sjukdom och behandling har inneburit som 
påverkar sexualitet. Frågor som framkom var bland annat följande: 
Bör vi använda kondom? Om slidan blir skör i slemhinnan, vad gör 
jag då? Det kom även frågor om förlusten av möjligheten att bli 
biologisk mamma och om bristande information i den frågan. En 
kvinna uttryckte sin ovisshet om kroppslig förändring så här:

Det borde vara negativt att ha samlag; det börjar blöda och det 

kan rinna ut i äggledarna och ut i kroppshålan och sprida cancern. 
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Underkategorin ”Välbefinnande och sexualitet” belyser en stark 
koppling mellan sexualitet och välbefinnande, och att sexuell avhåll-
samhet i en relation leder till frustration. Vid sjukdomsdebut och 
behandlingsstart var sexualitet sekundärt, men under sjukdomspro-
cessen blev intimitet och sexualitet viktigt för välbefinnandet. 

Ett parförhållande fungerar inte utan ett fungerande sexliv.

I underkategorin “Tankar om framtiden” uttrycker kvinnorna tankar 
om hur deras sexualitet kommer att vara i framtiden, men också 
tankar om vad det innebär att vara infertil. En kvinnas tankar om 
sexlivet framöver uttrycktes så här:  

Nu är det helt kört. Ingenting mer. Nu är det slut på det i livet.

Den andra huvudkategorin, ”Samtal med sexuell betydelse” (figur 2), 
visar på behovet av information om sexuell påverkan på grund av 
gynekologisk cancer och dess behandling, både för kvinnans egen del 
och för en eventuell relations skull. 

Figur 2. Huvudkategori 2 med underkategorier 

Samtal med sexuell betydelse

Önskan om  
information

Förhållandet  
till partner
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Underkategorin ”Önskan om information” tar upp om och hur 
kvinnorna fått eller om de inte fått information, men även deras 
önskan om muntlig och skriftlig information. Detta belyses med 
kommentaren nedan från en av kvinnorna.

Ingen har nämnt ordet sex, samlag eller sexualitet till mig under 

mina sex behandlingsveckor.

Underkategorin ”Förhållande till partner” berör kommunikationens 
betydelse för relationen. Det framgår att par som har en god kommu-
nikation kan finna lösningar för att hantera den förändrade sexuella 
situationen. Andra skulle önska att sjukvårdspersonal informerade 
paret tillsammans för att underlätta parets kommunikation. Det är 
viktigt att kvinnan känner stöd och trygghet från partnern, men också 
att få information om tänkbara konsekvenser på grund av sjukdom 
och behandling, för att minska risken för en negativ påverkan på 
relationen.

Det hade varit bra om männen hade fått någon information om

den kroppsliga förändringen och hur det kan påverka kvinnan.

Ibland blir det fel i närheten och då går det ut över andra saker 

också.

Informanterna hade olika önskemål om vilken yrkeskategori som 
skulle ge information, men gemensamt var att personen skulle vara 
kompetent, lyhörd och någon de kände tillit till. 

Delstudie II: 
Did they think I would understand all that on my own?

Syftet med denna studie var att undersöka vilken information som 
önskats respektive getts om sexuell påverkan hos cancerpatienter, 
och resultatet baseras på 106 besvarade enkäter. Könsfördelningen 
i materialet var nästan jämn; 48 % män och 51 % kvinnor. Ålder-
svariationen sträckte sig mellan 26 år och 86 år, och mer än hälften 
av informanterna var 61 år eller äldre. De största diagnosgrupperna 
var bröst-, prostata-, gynekologisk och huvud- och halscancer. Den 
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vanligaste behandlingen var strålbehandling, följt av kirurgi, däref-
ter cytostatika och sist hormonbehandling. Flera informanter hade 
genomgått flera sorters behandling. Tittar man närmare på ålders-
fördelningen i relation till kön, var hälften av kvinnorna över 61 år, 
medan 74 % av männen var äldre än 61. De flesta informanterna 
uppgav att de hade en partner och endast 17 % levde ensamma. Av 
informanterna hade 70 % avslutat sin behandling vid enkättillfället 
och 27 % var under pågående behandling; resterande informanter 
svarade inte på frågan. På frågan om vilken yrkeskategori som gett 
information om sexuell påverkan framgår att nästan hälften (48 %) 
av respondenterna inte fått någon information alls. Läkare var den 
yrkeskår som informerat i störst utsträckning (40 %) och 14 % hade 
fått information av sjuksköterska. 

Resultatet visar att den största diskrepansen mellan given och önskad 
information sågs när det gällde frågan om huruvida sexuell aktivitet 
bör avstås från (33 %) och huruvida sexuell aktivitet är lämpligt 
(25 %) (figur 3). 
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Figur 3. Önskat information men inte fått information (n=106)
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Fria kommentarer som lämnats i dessa frågor är:
 

Vill veta om det kan vara farligt,
 

Har en krävande yngre partner, 
 

I samband med operation var det ändå omöjligt, därefter 

gick det inte

Kvinnor som var yngre än 40 år hade önskat men inte fått informa-
tion om fertilitet. Män med testiscancer saknade information om 
sexuell funktion. Även i gruppen övriga diagnoser fanns en dis-
krepans mellan önskad och given information avseende fertilitet och 
sexuell funktion. 

En signifikant högre andel män hade fått information om fertilitet och 
sexuell lust än kvinnor. Männen hade även fått mer information om 
sexuell funktion än kvinnorna, men skillnaden var inte signifikant. 

Resultatet i förhållande till diagnos visar att män med prostatacancer 
hade fått mer information än de önskat i alla efterfrågade områden; 
78 % önskade och 90 % hade fått information, och samtliga män 
var äldre än 60 år. En man från denna diagnosgrupp kommenterade 
varför han önskade information:

Eftersom jag är gift och hade en bra sexuell relation med min fru 

innan operationen. 

Kvinnor med gynekologisk cancer hade i flera fall fått mer informa-
tion än de önskat, men det fanns också kvinnor som velat ha informa-
tion och som inte fått det, avseende fertilitet, sexuell lust och sexuell 
funktion. Kvinnor med gynekologisk cancer var inte informerade i 
samma utsträckning som män med prostatacancer, och hälften av 
dem var yngre än 60 år. Patienter med lymfom önskade mer informa-
tion än de fick inom alla efterfrågade områden, och någon patient 
påpekade att information borde ges, då känslorna finns även om 
man har cancer. Även kvinnor med bröstcancer önskade information 
om sexuell lust och sexuell funktion i större utsträckning än de fått. 
Diagnos gruppen huvud- och halscancer fick väldigt lite information 
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men hade önskat mer information om sexuell lust och funktion. 
Flera av respondenterna undrade om det berodde på sjukdomens 
lokalisation. 

Nyfiken på om det finns ett samband mellan munhålecancer och 

det sexuella.

Ålder var en annan variabel som önskades belysas i förhållande till 
önskad och given information. Den största differensen mellan önskad 
och given information sågs i åldersgruppen 41-60 år, där 45 % inte 
hade fått önskad information om sexuell funktion. I åldersgruppen 
41-70 år var sexuell lust det område där 34 % hade bristande infor-
mation. En kvinna som önskat mer information skrev så här:

Trist att känna kroppen somna in. Med information till-

sammans med partner hade jag kanske sluppit känna mig 

tråkig-gammal-värdelös.

I åldersgrupperna över 71 år hade mer information getts än som 
önskats om sexuell lust och funktion. 

Sammanfattning
Kvinnor med gynekologisk cancersjukdom (delstudie I) har önskemål 
om att sjukvårdspersonal bjuder in till samtal kring sexualitet och 
samliv. Det är viktigt att personal som vårdar dessa kvinnor har 
en öppenhet och känslighet inför frågor om sexualitet, och att de 
har en förmåga att känna av om tidpunkten är den rätta för just 
denna kvinna. Det är vidare viktigt att kvinnans partner inbjuds till 
samtalet, men naturligtvis måste även här finnas en lyhördhet för hur 
det förhåller sig i varje enskilt fall. Studien visar att personalen har 
ett stort ansvar för att öka kvinnornas, och helst även partnernas, 
kunskap kring sexuell påverkan av behandling vid gynekologisk 
cancersjukdom. 

I delstudie II visar resultatet att 48 % av respondenterna inte hade 
fått någon information alls i de efterfrågade områdena. Det fanns en 
skillnad mellan den information som de önskat och den som de fått, 
och den största skillnaden gällde frågan om huruvida sexuell aktivitet 
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bör undvikas. En signifikant högre andel män hade fått information 
om fertilitet och sexuell lust än kvinnor. Männen hade även fått mer 
information om sexuell funktion än kvinnorna, men skillnaden var 
inte signifikant. Resultatet visar att information om sexuell påverkan 
inte ges rutinmässigt. Beror det på att sexuella script i Sverige innebär 
att vi inte ser personer med cancer som sexuella individer? Våra 
patienters liv går vidare, oavsett om de får information eller inte om 
sexuell påverkan på grund av sjukdom och behandling, men deras 
liv kan bli bättre om vi förbereder dem på de förändringar som kan 
uppstå.
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RESULTATDISKUSSION

Det övergripande syftet med denna studie var att undersöka vilket 
behov cancerpatienter har av information, samt vilken information 
de fått, om sexuell hälsa relaterat till cancersjukdom och behandling. 
Resultaten visar på en bristande information till respondenterna avse-
ende detta. I delstudie II var det 48 % som inte fått någon information 
alls i de efterfrågade områdena. Detta är i linje med Ancels (2012) 
studie, genomförd i Turkiet, där man jämfört informationsbehov hos 
cancerpatienter utifrån patienters och sjuksköterskors perspektiv. 
Då sexualitet och fertilitet undersöktes i den studien, svarade 34 
% av patienterna att de blivit informerade, medan 84 % av sjuk-
sköterskorna uppgav att information getts. Att erbjuda skriftlig och 
muntlig information, och att sedan också följa upp den, är att rekom-
mendera, för att säkerställa att patienten uppfattat informationen 
(ibid.).

I diskussionen kring information om sexualitet vill vi återkoppla 
till valt teoretiskt perspektiv, det vill säga sexuella script. Som 
tidigare nämnts, styr dessa sexuella script på tre olika nivåer: 
kulturellt övergripande, interpersonellt och intrapsykiskt. Scripten 
är olika i skiftande sociala miljöer och olika från person till person. 
Tillsammans styr de hur, när, med vem, varför och var man får ha 
sexuellt umgänge (Simon & Gagnon, 1999). 

Betydelsen av information om sexuell påverkan vid cancer
Våra resultat tyder på att brist på information ger upphov till 
ovisshet avseende kroppsliga förändringar som påverkar sexuell 
funktion, bland annat fertilitet. I denna studie var flertalet kvinn-
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liga respondenter inte i fertil ålder, men bland dem som var i fertil 
ålder rapporterades brist på information i förhållande till fertilitets-
påverkan. Även bland männen framkom behov av fertilitets-
information. I tidigare nämnda studier av Armuand et al. (2012), 
Maltaris et al. (2006), Peate et al. (2011) och Peddie et al. (2012) ses 
liknande resultat, vilket tyder på att det är angeläget att förbättra 
hanteringen av denna fråga.  Duffy och Allen (2009) visar i sin studie 
att behandlaren ser värdet av fertilitets diskussion som lågt, men 
att patienterna skattar det högt. Med ett holistiskt perspektiv bör 
patientens önskan och behov beaktas (ibid.). För att säkerställa att 
fertilitetsfrågan alltid beaktas utifrån aktuella förutsättningar, kan 
riktlinjer liknande de som utarbetats av ASCO:s (American Society 
of Clinical Oncology) Health Services Committee vara av värde. 
Där betonas att onkologläkaren ska diskutera risken för infertilitet 
med patienten, och de som är intresserade av fertilitetsbevarande 
åtgärder ska remitteras vidare till lämpliga specialister (Lee et al., 
2006). För att kunna närma sig patient och eventuell partner på ett 
professionellt sätt, avseende frågor om sexuell påverkan, kan man 
utgå från PLISSIT-modellen med dess fyra nivåer (Annon, 1976). 
P står för Permission och innebär att ha en tillåtande attityd, som 
visar patienten att det är tillåtet och normalt att ha tankar och frågor 
kring sexualitet. Nästa nivå är LI, som står för Limited Informa-
tion och syftar på att ge begränsad information utifrån till exempel, 
behandlingens påverkan på sexuell funktion. Specific Suggestion, SS, 
innebär riktad information utifrån patientens behov av exempelvis 
hjälpmedel. Slutligen innebär IT, Intensive Therapy, terapi som kan 
vara av psykologisk, medicinsk, sexologisk eller kirurgisk karaktär 
(ibid.). För att kunna arbeta utifrån PLISSIT-modellen är det viktigt 
att den ingår i utbildningen av sjukvårdspersonal, så att de känner 
sig väl förtrogna med den i sitt arbete.

Vårt resultat visar störst diskrepans mellan given och önskad infor-
mation i frågan om huruvida sexuell aktivitet bör avstås från. Hela 
33 % önskade denna information men fick den inte, och i frågan 
om huruvida sexuell aktivitet är lämpligt var det 25 % som önskade 
information men som inte fått den (delstudie II). I delstudie I visade 
huvudkategorin ”Samtal med sexuell betydelse” också på behovet av 
information om sexuell påverkan på grund av gynekologisk cancer 
och dess behandling, både för kvinnans egen del och för en eventuell 



61

relations skull. Utifrån sexuella script (Simon & Gagnon, 1999) kan 
man tänka att personer som på intrapsykisk nivå har uppfattningen 
att man inte talar om sex upplever större lidande, då det blir svårt 
för dem att efterfråga hjälp. För dem kanske det underlättat om 
inte sjukvårdens sexuella script inneburit att patienter i många fall 
bemöts med tystnad kring ämnet (ibid.). Här kan man också tänka att 
kunskap om PLISSIT-modellen hos sjukvårdspersonalen skulle vara 
till hjälp när det gäller att möta patienternas behov (Annon, 1976).

Ovan nämnda resultat bekräftas av Bergmark (2007a), som menar att 
med bättre kommunikation med vårdpersonal och eventuell partner 
kan patientens kunskap öka, vilket kan ge minskad oro eller påverka 
en förändrad sexuell situation positivt. Det är inte alla par i en fast 
relation som kan tala med varandra om sitt sexliv. För personer som 
inte är i en relation men som har en önskan om en partner, kan 
det vara svårt att tala om en förändrad sexualitet (ibid.). Par kan 
skapa tillfälliga interpersonella script och för många fungerar det 
bra. Men om de tillfälliga scripten inte stämmer överens med någon 
av parternas intrapsykiska script, kan problem uppstå på sikt. Även 
i Ekwall et al. (2003) framkommer betydelsen av information om 
förväntade sexuella förändringar (ibid.). Osäkerhet om lämpligheten 
i att vara sexuellt aktiv eller inte har även visats av Schwartz och 
Plawecki (2002). Kroppsliga förändringar som innebär en ovisshet 
om hur man fungerar sexuellt, och om huruvida det kan vara nega-
tivt att vara sexuellt aktiv eller huruvida cancern kan smitta, skapar 
onödig oro hos personer som redan befinner sig i en svår situation. 
Med utgångspunkt från PLISSIT, kunde en tillåtande hållning och 
begränsad information minska denna oro. Att berätta att cancer 
aldrig kan smitta, och att inga hinder finns för sexuell aktivitet, 
kan göra skillnad. Hughes (2009) menar att om sjukvårdspersonal 
informerar om behandlingsbiverkningar men inte om de som är 
sexuellt relaterade, kan patienter tolka det som att de är ensamma 
om dessa problem. Detta försvårar ytterligare för patienten att ta 
upp frågan med sjukvårdspersonal (ibid.). Om patienten tar mod 
till sig och frågar sjukvårdspersonal om råd avseende sexuell hälsa 
men möts med ett undvikande svar, får det tolkas som att patientens 
och personalens interpersonella script inte stämmer överens (Simon 
& Gagnon, 1999). Som beskrivits tidigare, kan olika diagnoser men 
framför allt behandlingarna påverka sexuell förmåga. Det är viktigt 
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att patient och eventuell partner får information om de kroppsliga 
förändringar som sjukdom och behandling kan innebära. Detta 
för att lättare kunna anpassa sig till förändringarna, men också 
för att kunna använda de hjälpmedel som finns att tillgå. Att ge 
riktad information, om till exempel hjälpmedel, utifrån patientens 
specifika behov, är att utgå från tredje nivån i PLISSIT-modellen. 
Vi vet från Sjögren Fugl-Meyer och Fugl-Meyer (2002) att sexuella 
problem inte endast påverkar den enskilde utan att även partnern kan 
få sexuella bekymmer (ibid.). Sexuella problem och förändringar hos 
partnern beskrivs också i samband med andra sjukdomar, exempelvis 
psykiatriska sjukdomar, eller vid förvärvad hjärnskada (Ek, 2011; 
Östman, 2008). Detta förstärker ytterligare uppfattningen att vi 
måste sträva efter att ge god information till patienter, i vårt fall 
cancer patienter, och deras partner. Att lusten påverkas i stor utsträck-
ning kan bero på den stressituation som en svår sjukdom innebär, 
men även behandlingen i sig kan påverka. Hur lust och kroppsligt 
gensvar är sammankopplade är komplext, vilket kan medföra vissa 
svårigheter i behandlingssituationer. Dock kan det vara positivt att 
uppleva att kroppen fungerar, det vill säga erektion och lubrikation, 
även om personen inte upplever sexuell lust, och detta kan skapa 
en positiv återkoppling. Män upplever en större koppling mellan 
objektiv erektion och subjektiva sexuella känslor jämfört med kvin-
nors sexuella subjektiva upplevelse och objektiva lubrikation (Laan 
& Janssen, 2007). 

Könsskillnader
En signifikant högre andel män än kvinnor hade fått information 
om fertilitet och sexuell lust (delstudie II). Det kan ses som själv-
klart att frågan om fertilitet för kvinnor efter menopaus upphör, 
men detta gäller inte frågan om sexuell lust. Männen hade även fått 
mer information än kvinnorna om sexuell funktion. Skillnader i hur 
mycket information som getts ses också i jämförelse mellan män med 
prostata cancer och kvinnor med gynekologisk cancer. I delstudie I, där 
respondenterna enbart var kvinnor med gynekologisk cancer, visar 
resultatet på en bristande information om ämnet, och detta beskrivs 
även i tidigare forskning som berör kvinnor med gynekologisk cancer 
(Bergmark et al., 2000; Ekwall et al., 2003; Stead et al., 2003).  
I Olsson, Sandin-Bojö, Bjuresäter och Larssons (2014) studie, där både 
kvinnor och män deltog, visar resultatet att sexualitet och förändrad 
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kroppsuppfattning påverkade hälsorelaterad livskvalitet, en respek-
tive sex månader efter avslutad behandling för malign blodsjukdom, 
men endast hos männen (ibid.). Betyder detta att sexuella script ser 
olika ut för män och kvinnor? Enligt Elmerstig, Wijma, Sandell och 
Berterö (2014) och Simon och Gagnon (1999), förknippas än idag 
inte kvinnor med sexuell njutning för egen del, på samma sätt som 
män gör. Mannen förväntas vara den sexuellt initiativtagande och 
kvinnan ska ha en mer passiv roll, enligt scripten (ibid.).

För att förstå varför det är en skillnad när det gäller information 
som ges eller inte ges till kvinnor respektive män, kan man även 
diskutera resultatet utifrån normen om maskuliniteter och femini-
nitet. Connell (2003) och Seidler (2007) beskriver hur maskulinitet 
utgår från mannen som pådrivande, men även hur viktigt det är för 
mannen att kunna prestera, och hur mannens sexuella behov är de 
prioriterade. Kan detta påverka i vilken utsträckning information 
ges till män med cancersjukdom? Skeggs (2000) menar att för kvin-
nors del handlar femininitet mycket om att vara respektabel, och 
sexualitet och respektabilitet är svårt att få ihop. Kvinnor har fått 
lära sig att kyskhet är eftersträvansvärt och att det är skamfullt att 
ge uttryck för sexuellt intresse. Detta kan hämma kvinnors sexuella 
njutning och möjlighet att visa intresse för sex (ibid.). Om ett sådant 
synsätt blir rådande både hos sjukvårdspersonal och hos den sjuka 
kvinnan, ges ingen information och kvinnan kommer inte heller att 
ställa frågor. Men med PLISSIT-modellen, där tanken är att det ska 
finnas en tillåtande hållning gällande frågor och tankar av sexuell 
karaktär, samt att begränsad information ska ges i förhållande till 
sjukdom och behandling, minskas risken att sexualitet och sexuell 
påverkan blir en ickefråga.

Olika diagnoser
Resultatet i förhållande till diagnos visar att patienter med lymfom 
önskade mer information än de fick i alla efterfrågade områden. 
Även kvinnor med bröstcancer önskade information om sexuell lust 
och sexuell funktion i större utsträckning än de fått. Kan det bero 
på stereotypa normer kopplade till vad femininitet innebär, som att 
respektabla kvinnor inte ska ge uttryck för något intresse för frågor 
som har med sexualitet att göra, även om de har bröstcancer? Bröst är 
starkt förknippade med kvinnoideal. Personer med lymfom behand-
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las ofta med cytostatika och personer med bröstcancer ges ofta både 
cytostatika och hormonell behandling. I tidigare studier av Sanson-
Fisher et al. (2000) har man sett att patienter som fått cytostatika, 
immunterapi eller hormoner hade mer behov av sexuellt stöd än de 
som fått annan behandling. Detta tolkar författarna som att det beror 
på de fysiologiska biverkningar som dessa preparat har (ibid.). 

Diagnosgruppen huvud- och halscancer (delstudie II) fick väldigt 
lite information, men hade önskat mer information om sexuell lust 
och funktion. Flera av respondenterna hade tankar om huruvida den 
bristfälliga informationen berodde på sjukdomens lokalisering. Men 
i en tidigare studie av Low et al. (2009) om intimitet och sexuell 
dysfunktion efter huvud- och halscancer, visade resultatet på att 
denna diagnosgrupp fick nedsatt sexuell hälsa. Trehundrafemtio 
personer som behandlats på grund av huvud- och halscancer, men 
nu var sjukdomsfria, deltog i studien. En tredjedel uppgav att de 
hade problem med sexuellt intresse och njutning, och en fjärdedel 
uppgav att de hade problem med intimitet. Författarna till studien i 
fråga menar att det är förvånande att så lite information och stöd ges 
till denna patientgrupp och deras partner, då problemen är påtagliga 
(ibid.). Kan detta bero på var sjukdomen sitter och en snäv syn på 
innebörden av sexuell hälsa? Sexuell hälsa innefattar ju även hur man 
ser sig själv i sin könsidentitet och i sin könsroll, vilka kan ha blivit 
påverkade av sjukdom och olika behandlingar.

Ålder
I vår studie önskades ålder belysas i förhållande till önskad och given 
information. Vi fann (delstudie II) att patienter i åldersgruppen 41-70 
år var de som uppgav störst diskrepans mellan önskad och given 
information. Detta överensstämmer också med den turkiska studien, 
där patienterna i åldersgruppen 42-60 år var de som mest önskade 
information om fertilitet och sexualitet (Ancel, 2012). 

Hos patienter som var mellan 41 och70 år fanns i vår studie en 
önskan om mer information än den som getts avseende sexuell 
funktion och lust. I åldersgruppen som var över 71år hade mer 
information getts än vad som önskats. I den teori om sexuella script 
som Simon och Gagnon (1999) utvecklat, beskriver de ålder och 
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kulturella sexuella script och diskuterar vem som är äldre. Man kan 
se det som positivt att respondenterna fått information om sexuell 
påverkan och att sjukvården inte sett åldersgruppen över 71 år som 
för gamla för det. Att de inte önskat informationen kan bero på 
individuella variationer men kanske också på att de själva känner att 
ämnet bör vara en ickefråga för dem, just beroende på åldern. Utifrån 
scriptteorin kan det ses som att vårdpersonal och patient i mötet hade 
olika interpersonella sexuella script. Den bristande informationen 
för åldersgruppen mellan 41 och70 år förklaras troligen främst av 
sjukvårdens kulturella script, där cancerpatienter är avsexualiserade.

Vilken yrkeskategori bör informera?
I delstudie I framkom att informanterna hade olika önskemål om 
vilken yrkeskategori som skulle ge information, men gemensamt var 
att personen skulle vara kompetent, lyhörd och någon de kände tillit 
till. Liknande resultat sågs i studien gjord av Ekwall et al. (2003), 
där kvinnorna menade att vilken yrkeskategori som informerade inte 
hade så stor betydelse. Det viktigaste var att någon som de kände 
förtroende för och som var bekväm med ämnet tog upp det (ibid.). 
I delstudie II framgår att 40 % av patienterna fått information av 
läkare och 14 % av sjuksköterska. Vad kan denna skillnad mellan 
yrkeskategorierna bero på? En tidigare studie av Olsson, Berglund, 
Larsson och Athlin (2012) visar att sjuksköterskor har en medveten-
het om att information om sexuell påverkan bör beaktas, men ändå 
görs det inte. Orsaken till att samtalen uteblev uppges vara att sjuk-
sköterskorna var osäkra på när, hur och av vem samtalen skulle 
initieras. Att tala om sexuell hälsa ingick inte rutinmässigt i arbetet, 
och det fanns en osäkerhet om huruvida det var sjuksköterskans indi-
viduella ansvar att ta upp ämnet, eller om någon annan borde göra 
det. Sjuksköterskorna var inte säkra på att någon överhuvudtaget 
talade med patienterna om sexuell påverkan. I studien av Olsson et al. 
(2012)  framkom också att miljön på avdelningen var ett hinder för 
samtal i avskildhet, liksom en bristande kontinuitet i patient mötena 
(ibid.). Kan en förklaring till vår studies resultat vara att läkarna 
oftast träffar patienten enskilt och i den situationen har lättare att ta 
upp ämnen som anses svåra eller tabubelagda? I detta resonemang 
återkommer vi till de sexuella scripten (Simon & Gagnon, 1999), 
som innebär att sexualitetens speciella laddning och betydelse skapas 
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i den kulturella miljön. Om sexualitet inte haft denna laddning i 
vår kultur, skulle inte avskildhet krävts för att föra ett samtal om 
sexuell påverkan. I sjukvårdens kulturella miljö har samtal som i 
andra situationer är tabubelagda blivit accepterade och kan därför 
genomföras i en sal med flera patienter. Kommer samtal om sexuell 
hälsa att ges samma möjlighet eller, ännu bättre, kommer vården att 
organiseras så att patienter får fler möjligheter till avskilda samtal? 

Avslutande reflektioner 
Resultaten från dessa studier visar att information om sexuell hälsa 
måste beaktas i större utsträckning än vad som för närvarande görs. 
Men hur ska det kunna ske? Tiefer (1995) menar att sexualiteten 
har genomgått en förändring under senare tid, men att alla inte 
är förberedda på den förändringen. Sex är för många fortfarande 
väldigt privat och man talar inte om sin sexuella aktivitet. Är idén 
om en universell medfödd sexualdrift, som till viss del är präglad av 
sociala och kulturella sammanhang och individuell inlärning, bättre 
än föreställningen om ett script som tar sig fysiska uttryck men är 
skapat i ett socialt och kulturellt sammanhang (ibid.)? Kan ett hinder 
för att cancerpatienter ska informeras i den utsträckning de önskar, 
vara att sjukvården inte anammat den förändring som skett avseende 
öppenhet för sexualitet? Eller kan det bero på att man ser sexualitet 
som en universell inneboende naturlig drift som man kan förvänta 
sig fungerar ungefär som driften att söka föda?

Annons (1976) modell, PLISSIT, kan vara en hjälp i arbetet med infor-
mation om sexualitet, men den måste då vara känd av och förankrad 
hos sjukvårdspersonalen (ibid.). Tiefer (1995) skriver att begreppet 
naturlig ofta används inom sexologin, därför att begreppet är kraftfullt 
och giltigt, i kontrast till det som är kulturellt. Att använda begreppet 
naturlig inom sexologin legitimerar att vi kan tala om sex, men det 
innebär inte att vi ger information om eller beskriver hur sexuallivet 
fungerar (ibid.). Graugaard, Møhl och Hertoft (2006) slår fast att 
sexualitet handlar om välmående som ger stabilitet och meningsfullhet 
i en svår situation. Följande citat från denna studie belyser detta:

Sex blev något som testades och som fungerade, och då blev det 
lite mer att ’ja det gör vi’, som en bekräftelse på att båda fung-

erar. Det sluter en del spänning och det gör det nog hos alla.
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Därför måste den kunskap som finns om cancer och behandlings-
påverkan på sexuell hälsa nå patienterna, så att de kan bibehålla sin 
sexuella hälsa i möjligaste mån (ibid.). I dag innebär de kulturella 
sexuella scripten i sjukvården, och normer om maskuliniteter och 
femininitet, att en man med prostatacancer och med en kvinnlig 
partner har större möjlighet att få information om sexuell påverkan 
vid sin cancerbehandling, jämfört med en kvinnlig patient som är 
singel. De kulturella sexuella script som styr sjukvårdens struktur går 
inte hand i hand med Hälso- och sjukvårdslagen, som säger att hälso- 
och sjukvårdspersonal i Sverige har en skyldighet att ge individuellt 
anpassad information om såväl hälsotillstånd som undersökningar, 
vård och behandlingar (Sfs, 1998:531). 

Med hjälp av scriptteorin kan forskaren undersöka erfarenhet av 
sexualitet i olika sammanhang, och i denna studie avsågs sexuell 
hälsa hos cancerpatienter. Forskningen måste gå bortom de kropps-
liga förändringarna och undersöka sexualiteten som den sociala 
konstruktion den är för att förstå komplexiteten när det gäller cancer, 
sexuell hälsa och informationsbehov, liksom de hinder som omger 
ämnet (Simon & Gagnon, 1999). Ytterligare forskning om nyare 
behandlings alternativ för att få kunskap om hur dessa påverkar 
sexualitet behövs. Men vi behöver också förstå människors före-
ställningar om och förväntningar på sexuell hälsa genom livet, till 
exempel vilken påverkan en cancersjukdom kan ha. Även studier 
om sjukvårdspersonalens erfarenheter av att prata om sexuell hälsa 
behövs. Vilka hinder upplever personalen, men framför allt vad 
behövs för att kunna förbättra hanteringen av dessa frågor? Om 
kulturella script hade inneburit att sexualitet var beaktat i sjukvård 
i större utsträckning, hade patienters och sjukvårdspersonals inter-
personella script troligen inneburit att de kunnat mötas avseende 
information om sexuell hälsa vid cancersjukdom. För att knyta an 
till Tiefers resonemang om sexualitetens förändring, så har lärosäten 
en viktig uppgift i att låta sexologi vara ett självklart och integrerat 
ämne i utbildningar inom människovårdande yrken. Då kanske sjuk-
vårdens kulturella script på sikt kan påverkas och patienters sexuella 
hälsa beaktas fullt ut.
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METODDISKUSSION

Valet av kvalitativ intervjustudie (delstudie I) kändes adekvat för 
att få ta del av kvinnornas egna upplevelser och behov av kunskap 
kring sexualitet och samliv. Resultatets trovärdighet (trustworthi-
ness) kan diskuteras utifrån begreppen pålitlighet (credibility) och 
överförbarhet (transferability). Pålitlighet innebär en ärlig redovis-
ning av respondenternas upplevelse och rimligheten i denna (Guba, 
1981). Valet av innehållsanalys, liksom det faktum att varje menings-
bärande enhet sattes i relation till frågorna ”Vad handlar det om?” 
och ”Vilken konsekvens har det?”, gjorde att innebörden av det 
kvinnan sagt blev tydligare och att pålitligheten ökade, därför  att 
all data relaterat till syftet hade beaktats på djupet. Författaren har 
under analysens gång rört sig mellan intervjutext och resultat för att 
bekräfta överensstämmelse. Pålitligheten i undersökningen stärktes 
av att medförfattaren (BT) läste intervjuerna och tillsammans med 
författaren diskuterade framväxten av under- och huvudkategorier. 
Att författaren och medförfattaren hade olika närhet till intervjuerna, 
eftersom författaren hade genomfört alla intervjuer, kan ses som en 
styrka. Överförbarhet hänvisar till hur fynd i en kvalitativ studie 
kan appliceras på en situation med liknande förhållanden; desto 
mer likhet mellan situationerna, desto lättare att överföra resulta-
ten (Guba, 1981). De intervjuade kvinnorna är representativa för 
de kvinnor som behandlades vid den undersökta kliniken. Eftersom 
det i intervjuerna inte framkommit speciella variationer mellan de 
olika diagnosgrupperna, skulle även kvinnor med andra gyneko-
logiska cancersjukdomar ha kunnat inkluderas för att utöka antalet 
respondenter. 
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I delstudie II var avsikten att undersöka information om sexuell 
påverkan hos cancerpatienter med olika diagnoser, ålder och kön. För 
att få någon volym inom de olika diagnoserna och åldrarna, behöv-
des ett större antal informanter och utifrån det valdes en kvantitativ 
enkätundersökning. För diagnosgrupperna lymfom och testiscancer, 
som har lägre incidens, blev inte antalet respondenter så stort och 
det gör resultatet mindre generaliserbart. Då en enkät som inte fylls 
i på plats används, finns en risk att de personer som är intresserade 
av frågan gärna fyller i, medan övriga låter bli. I detta fall kunde det 
innebära att det endast kom svar från de patienter som ansåg att 
sexualitet är speciellt viktigt. Förhoppningen är att denna risk mini-
merats genom ett tydligt följebrev samt en hemskickad påminnelse. 
Vidare kan det finnas en risk att frågor missförstås. För att förhindra 
missförstånd av enkätfrågorna testades enkäten på kurskamrater och 
vänner. Vidare har forskare sett att det ibland blir skillnader mellan 
hur män och kvinnor rapporterar i frågor angående sexualitet. Detta 
kan bero på de rådande sexuella scripten. I denna studie fanns en 
skillnad mellan kvinnor och män avseende både den information 
de önskat och den information de fått, såtillvida att kvinnor fått 
och önskat mindre information. Men i studien var fördelningen 
mellan kön relativt jämn. Eftersom ett inklusionskriterium i båda 
studierna var att man behärskade svenska språket, kan värdefulla 
synpunkter från andra etniska grupper ha missats. Inte i någon av 
studierna efterfrågades respondenternas sexuella läggning, detta med 
utgångspunkten att alla patienter bör informeras utifrån sina behov. 
Eventuellt kan vi ha missat värdefull information genom att inte 
känna till respondenternas sexuella läggning. 

Enkäterna delades ut av personal på mottagningen, och instruktionen 
var att alla, utom de som fått nedslående besked, skulle erhålla en 
enkät. Trots denna information förekom en viss selektering, beroende 
på personalen. I vissa fall hade läkarna hunnit skicka hem patienten 
och då missades enkäten. 

Bortfall
Tio kvinnor i delstudie I tackade nej till att delta i studien då de 
blev kontaktade inför intervjutillfället, och sex av dessa kvinnor 
angav ingen anledning till att de avböjde. Bortfallet kan ha påverkat 



70

urvalet, så att det i högre grad representerar de kvinnor som upp-
levde på verkan på sexualitet som någonting betydelsefullt. Ett skäl 
till bortfallet kan vara att man, då man lämnat den behandlande 
kliniken och är färdigbehandlad, endast önskar återvända för ett 
snabbt återbesök, där man får höra att allt är bra. Att stanna en 
längre tid och tala om behandlingstiden kan nog för vissa kännas 
svårt. Det hade kanske varit lättare att nå fler om intervjutillfället 
varit i samband med sista behandlingen.

I delstudie II var svarsfrekvensen 52 %, vilket innebär att något 
fler svarat än de som inte svarat. Den låga svarsfrekvensen ska ses 
utifrån att endast en påminnelse skickades ut och att informanterna 
svarade hemma och aktivt återsände svarskuvertet (det vill säga lade 
det på en postlåda). Att ha skickat ut flera påminnelser kunde ha 
höjt svarsfrekvensen. Ämnet sexuell påverkan kan ha upplevts som 
känsligt, vilket kan ha påverkat svarsfrekvensen. Enkäten delades 
ut till alla som besökte mottagningen under veckorna då studien 
pågick, med undantag av de som fått ett nedslående besked. En 
förklaring till det låga antalet inkomna svar kan vara att några som 
fått enkäten ville lämna sjukdomstiden bakom sig och inte svara på 
frågor som påminde om behandlingstiden. En annan förklaring kan 
vara att någon som är ganska svårt sjuk inte vill lägga tid och kraft 
på en enkät som i deras fall inte känns angelägen. Två patienter skrev 
mejl och berättade om upplevelser kring sjukdom och sexualitet och 
varför de valt att inte besvara enkäten. Fem enkäter kom i retur, då 
personen flyttat och eftersändning saknades. Sju enkäter inkom efter 
deadline och blev därför inte medtagna i resultatet. Att ha utökat 
tidsperioden för datainsamling hade också ökat möjligheterna för 
att få ett större antal deltagare. 

Internbortfall i delstudie II
En enkät insändes helt blank, och i en enkät hade endast de fyra 
första frågorna besvarats. Några enkäter hade internt bortfall och 
detta gällde framför allt frågorna om vilken information de hade 
fått och vilken information de hade velat få. Att frågorna i enkäten 
är utvecklade utifrån den första delstudien med kvalitativa intervjuer 
är en styrka. För att kontrollera att frågorna var rätt formulerade, 
kunde andra cancerpatienter ha getts möjlighet att läsa igenom dem, 
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vilket skulle ha ökat validiteten och kanske minskat internbortfallet. 
Sex informanter uppgav anledningar till att de inte besvarat frågorna 
om vilken information de hade velat få. Anledningarna var att de var 
för gamla, att de inte hade någon partner eller att de inte haft sexuell 
aktivitet på många år. I mindre utsträckning var det bortfall på 
frågan om hur de önskade få sin information och vem som hade gett 
dem information. Någon uppgav att de inte förstod ordet fertilitet. 
En person hade inte förstått vad som åsyftades med ”Ville du få 
information om...?”. 
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SUMMARY

This study focuses on cancer patients’ need of information about 
sexual health. The overarching aim was to investigate to what extent 
men and women with cancer need such information, as well as what 
information they have had with regard to sexual health in relation 
to cancer and cancer treatment. The incidence and prevalence of 
cancer are increasing, that is, a growing number of people either 
have had cancer that has been cured or live with a chronic disease. 
Treatments such as surgery, hormonal treatment, external radiation 
therapy, brachytherapy, and chemotherapy may all impact sexual 
health. The psychological aspects of having or having had a serious 
disease also have to be taken into account. Earlier research shows 
that the sexuality of both men and women is affected by cancer. The 
relations to one’s partner may be negatively impacted, especially if the 
couple have trouble communicating about the situation. Healthcare 
staff are obliged to inform about treatments and their side effects. 
However, both national and international studies show that the 
information about sexual health is deficient. In the literature, changes 
in sexual health caused by cancer are described, often focusing on 
the effects on fertility, or on sexual problems in general. Clinical 
experience shows that those areas where information is most often 
requested are fertility, sexual desire, and sexual functioning, and the 
ambition of this research project was, consequently, to contribute to 
new perspectives on those areas.
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Empirical data was collected through a qualitative (I) and a 
quantitative (II) study, both of which are predominantly descriptive. 
The starting point for the thesis was the assumption that sexuality is 
a social construction, and the result of the studies was analysed and 
discussed using the theory of sexual scripts.

The qualitative study (study I) is based on interviews with eleven 
women with gynaecological cancer. The result points to a lack of 
knowledge among the women that affects their feelings towards their 
own body and gives rise to worries about corporeal changes. The 
women described how sexual abstinence affects one’s well-being when 
one is in a relationship, and they also expressed thoughts about what 
their sexual life might be like in the future. The women wished for 
healthcare staff to arrange conversations about sexuality and sexual 
relations, for the sake of both the woman herself and, as the case may 
be, her partner. The result of the study showed that those couples 
whose ability to communicate with each other was good were also 
able to deal with the changed sexual situation. It emerged, further, 
that healthcare staff should have an open-minded and sensitive 
attitude to issues related to sexuality and an ability to sense when 
the time is right for each individual woman to have a conversation 
about these issues. Although it is important that the woman’s partner 
is invited to take part in the conversation, an awareness of what the 
situation is like in each individual case is necessary. In order for staff 
to be ready to meet each woman’s need of information, they must 
be knowledgeable about the impact of cancer and cancer treatments 
on sexual life and about the importance of this impact, as well as 
possessing a sensitivity to the wishes of each individual woman with 
regard to this kind of information.

In the quantitative study (study II), where 106 men and women with 
different kinds of cancer answered a questionnaire, the result shows 
that 48 % of the respondents had not had any information at all 
regarding the areas of inquiry . There was a discrepancy between 
the information they had wished for and the information they had 
actually received, and the most significant difference concerned the 
question of whether sexual activity should be avoided. A considerably 
larger number of men than women had been given information about 
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fertility and sexual desire. The men had also had more information 
about sexual functioning than the women, but the difference was 
not significant.

The results from both studies show that information about the 
impact of cancer and cancer treatments on sexuality is not provided 
on a regular basis. Is this because in Sweden sexual scripts make us 
see persons with cancer as devoid of sexuality and a sexual life? Our 
patients’ lives proceed regardless of whether they receive information 
or not about the sexual impact of disease and treatment, but their 
lives may improve if we prepare them for the changes that may arise 
as a consequence of disease and treatment.
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APPENDIX I

Intervjuguide

Inledande fråga

Berätta vilka tankar du hade om sexualitet och samliv efter det att 
du blivit sjuk. 

Övriga frågor som bör belysas under intervjun

Hur ser du på sexualitet och samliv i förhållande till välbefinnande?

Vem önskar du att samtalet kring sexualitet och samliv initieras av?

Vilken kunskap tycker du är viktig att få?

När under sjukdom och behandlingstid bör informationen ges?

(På vilket sätt tror du att sjukdom och behandling påverkat din 
partner i ert samliv? )
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APPENDIX II

Syftet med denna studie är att undersöka vad du som patient har fått 
för information och vad du vill få för information om sexuell påverkan 
vid sjukdom och/eller behandling. Enkäten besvarar du anonymt.

Här kommer några frågor om dig och din bakgrund

1. Kön…………………..

2. Ålder…………………

3. Har du någon partner?   ja □             nej □

4. Vad är den högsta utbildning du genomfört
grundskola □   gymnasium/folkhögskola/
kvalificerad yrkesutbildning □     högskola □

5. Vilken sorts cancer har du?.......................

6. Vilket år fick du besked om cancer?..........................

7.  Vilken/vilka behandlingar har du fått eller får du nu? 
 Operation □ cytostatikabehandling □ hormonellbehandling □  

 strålbehandling  □  annan behandling  □

8. Behandling mot cancern är avslutad  □     pågående □
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Här kommer några frågor om vilken information du har fått.

9. Har du fått information om hur sjukdom och/eller behandling kan 
påverka din

a fertilitet   
Ja, mycket information □      Ja, ganska mycket information □ 
Ja, men lite information □     Nej, ingen information alls □  

b sexuella lust     
Ja, mycket information □      Ja, ganska mycket information □ 
Ja, men lite information □     Nej, ingen information alls □  
                    
c sexuella funktion      
Ja, mycket information □      Ja, ganska mycket information □ 
Ja, men lite information □     Nej, ingen information alls □  
                    

10. Har du fått information om ifall sexuell aktivitet är lämpligt vid 
sjukdom och/eller behandling? 

Ja, mycket information □      Ja, ganska mycket information □  
Ja, men lite information □     Nej, ingen information alls □     
           

11. Har du fått information om ifall sexuell aktivitet bör avstås på 
grund av sjukdom och/eller behandling? 

Ja, mycket information □      Ja, ganska mycket information □ 
Ja, men lite information □     Nej, ingen information alls □  

12. Har du fått information om vart du kan vända dig för frågor om 
sexualitet och cancer? 

Ja, mycket information □      Ja, ganska mycket information □ 
Ja, men lite information □      Nej, ingen information alls □  

13. Av vilken yrkesgrupp har du fått information om sexuell påver-
kan på grund av sjukdom och/eller behandling?

Läkare □    sjuksköterska □    kurator □   psykolog □ 
annan □  om annan, vem?………………………………… 
ej fått information □
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Här kommer några frågor om vilken information du ville få.

14. Ville du få information om din fertilitet kan påverkas av sjukdom 
och/eller behandling? 

Ja □  varför ________________________________________

Nej □  varför inte______________________________________

15. Ville du få information om din sexuella lust kan påverkas av 
sjukdom och /eller behandling?

Ja □  varför ________________________________________

Nej □  varför inte________________________________________
                            

16. Ville du få information om din sexuella funktion kan påverkas 
av sjukdom och /eller behandling? 

Ja □  varför ________________________________________

Nej □  varför inte______________________________________

17. Ville du få information om ifall sexuell aktivitet är lämpligt vid 
sjukdom och eller behandling? 

Ja□  varför ________________________________________
                                       
Nej □  varför inte________________________________________

18. Ville du få information om ifall sexuell aktivitet bör avstås från 
på grund av sjukdom och/eller behandling?

Ja □  varför ________________________________________
                                       
Nej □  varför inte________________________________________

19. Ville du få information om vart du kan vända dig för frågor om 
sexualitet och cancer?

Ja □  varför ________________________________________
                                       
Nej □  varför inte________________________________________

Egna kommentarer_______________________
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20. Hur skulle du vilja få information om sexuell påverkan på grund 
av sjukdom och/eller behandling?

Via broschyr □      via internet □      muntligt av personal □     
i gruppverksamhet □                        annat sätt □
Om annat, v.v. ge förslag____________________________________
________________________________________________________

21. Är det något mer du skulle vilja ha information om relaterat till 
sexuell påverkan på grund av sjukdom och behandling?

Svar_______________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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Abstract The purpose of this study was to investigate women’s wishes and need for

knowledge concerning sexuality and relationships in connection with gynecological can-

cer. A total of 11 women were interviewed following the completion of their treatment for

gynecological cancer. The data was analyzed using latent content analysis. Two main

categories were identified: ‘‘The absence of knowledge about the body’’ and ‘‘Conversation

with sexual relevance.’’ The women wished with their partners present, to be given more

in-depth knowledge about their situation given by competent staff who are sensitive to

what knowledge is required. Thus, it is important that nurses, who care for women with

gynecological cancer, meet each woman’s individual needs for knowledge about the

effects on her sexuality due to her disease and treatment.

Keywords Gynecological cancer disease � Sexuality � Need for knowledge �
Sweden

Introduction

Improved diagnostic methods and treatment within the field of gynecological cancer is

continually improving, resulting in more women living longer with secondary effects

following disease and treatment. Nowadays, in cancer care, much is spoken about the

significance of well-being. Sexuality is an important ingredient for well-being. In Sweden,

nurses according to the national board of health and welfare [1] strive to provide care from

a holistic and ethical perspective that is the woman’s life situation taken as a whole in

relation to the cancer disease. To draw attention to sexuality is a prerequisite for a holistic

outlook. The author’s experience-based knowledge has shown that nurses think they have
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poor knowledge of what and how they shall talk about sexual consequences with their

patients. They also think that it is too private to talk about sexuality and that women do not

want to talk about these matters with nurses. In earlier studies, nurses have shown a lack of

interest in seeking information concerning sexuality and relationship since they consider

that information on these matters is outside their field of responsibility [2–4]. In the same

studies, however, patients seem to wish nurses to initiate conversations concerning sexu-

ality and relationship, since they assume that nurses have knowledge about problems that

can arise in connection with disease and treatment. Accordingly, patients and nurses seem

to have different views about how and by whom questions relating to sexuality should be

handled. Thus, it is important that oncology nurses have knowledge about sexuality and

sexually related problems which can arise in connection with a gynecological cancer

disease and treatment, in order to offer advice and help to women and their partners to

enable them to enjoy a spontaneous and satisfactory sexual relationship.

In the World Health Organization (WHO) publications, the definition of sexuality [5]

highlights the significance of sexuality for every individual. WHO’s definition includes all

dimension of sexuality but in this study sexuality is restricted to biological and psycho-

social dimensions.

Treatment for gynaecological cancer may affect women’s sexuality in different ways

[6]. With surgical treatment, when the ovaries are removed, a reduction of production of

the female hormone estrogen causes fertile women to pass directly into the menopause

stage with climacterically symptoms. Radiotherapy, both external and intracavitary affect

the mucous membrane in the vagina which results in reduced lubrication. Further, fibrosis

in the pelvis may cause reduced elasticity of the vagina and the surrounding organs.

Cytostatic treatment generally affects the mucous membranes in the body and results in

them becoming dry and fragile, which make the vagina sore in connection with intercourse

[6]. A Swedish study about women who had been treated for cervical cancer revealed that

22% (n = 22) of the women who had been treated by radiotherapy, both intracavitary and

externally, experienced insufficient vaginal lubrication, which limited their possibility for

sexual activity. Among those women who had further been treated surgically, 33%

(n = 55) were showed to have insufficient vaginal lubrication [7]. Accordingly, different

treatments cause different problems which obstruct the womans sexual life.

Added to the effects of treatment are the psychological reactions to the physiological

effects on the body. Loss of the uterus and thereby the loss of the possibility of being

pregnant may affect the woman’s view of herself and her femininity. In a German study [8]

the aim was to evaluate the impact of treatment for genital cancer on quality of life and

body image. Women (n = 129), who had been through pelvic evacuation or the Wert-

heimers operation because of gynaecological cancer, showed that they experienced an

altered body image compared to before surgery. Following surgery, some women were

treated with chemotherapy and/or radiotherapy. The women who received the largest

number of different treatment forms in combination were the most affected relating to their

view of their own body [8].

Although there is knowledge about how cancer treatment may affect women, there

seems to be a lack in discussions about how different problems related to sexuality and

how relationships should be handled. In a study from England [4], physicians (n = 16),

nurses (n = 27) and women with ovarian cancer (n = 15) were interviewed regarding

communication about sexuality. Although nearly all the physicians and nurses believed

that women with ovarian cancer would face sexual problems, only 25% of the physicians

and 20% of the nurses actually talked to the women about sexual-related problems.

Reasons given were ‘‘it is not my responsibility’’, ‘‘embarrassment’’, ‘‘lack of knowledge
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and experience’’ and ‘‘shortage of resources to be able to offer the support needed’’. The

women, however, considered that nurses should initiate conversation around sexuality [4].

Similar findings were found in a Swedish study by Ekwall et al. [9]. Fourteen women with

gynecological cancer were interviewed about their experiences when they received their

cancer diagnosis and information about treatment and how the disease had affected their

daily lives. The women described health care professionals as not always open to con-

versation around sexuality and that they felt uncomfortable in raising the matter with the

physician. The women expressed a wish that health care professionals should initiate a

dialogue regarding sexuality. The authors proposed three overall important measures,

which should be taken to enable women with gynecological cancer to maintain a positive

view of themselves: optimal care, good communication, support in keeping up their

positive view of themselves and also the possibility to speak about their sexuality [9].

Thus, there seem to be a lack of agreement in how health care professionals conform to the

patients’ expectation concerning their questions about problems related to sexuality and

relationships and it seems to be important that nurses have a holistic perspective in their

care and take notice of questions about sexuality that can arise.

In order to offer women with gynecological cancer the knowledge they require to

maintain their ability for a sexual life, it is important to understand the needs and wishes of

knowledge about sexuality from the woman’s perspective. In the present study the authors

want to study the needs and wishes that women with gynecological cancer have in a

Swedish context. The expressions sexuality and relationship relate to the possibilities/

limitations for sexual relations in a situation where the woman is treated for gynecological

cancer.

Aim

The purpose of the study was to investigate women’s wishes and needs for knowledge

concerning sexuality and relationships in connection with gynaecological cancer disease.

Method

Design

This study was carried out using qualitative method and is built on interviews with women

who have been treated for cervix, corpus or ovarian cancer. The qualitative interview

method was chosen in order to understand the topic from the perspective of the interviewed

person [10].

Sample

The sample was made consecutively in connection with the woman’s last oncological

treatment. The inclusion criteria were: age 35–70 years, primary oncological treatment for

cervical, corpus or ovarian cancer with or without surgery and Swedish speaking. The age

variation choice was made on the basis that this age group represents the highest frequency

of the diagnosis mentioned [11]. The study was limited to Swedish speaking women

because sexuality may be expressed, understood and shared differently if interviewed via
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an interpreter. A total of 22 women were asked to participate. A total of 11 women agreed

to participate. The diagnosis were distributed in cervical cancer (n = 7), corpus cancer

(n = 2) and ovarian cancer (n = 2). All women had all been through first line treatment

with surgery, chemotherapy and/or radiotherapy (intracavitary and external).

One woman declined on the first contact due to the fact that she had not been sexually

active over the past 30 years. Other reasons for decline were: not feeling well (n = 2), an

earlier appointment to the clinic (n = 1), lack of information regarding sexuality (n = 1),

no reason given (n = 6).

Interviews

A pilot interview was performed in order to confirm the usefulness of the prepared

interview guide. The interview guide had one open question ‘‘Can you tell me about the

thoughts that are related to sexuality and relationships you had, when you got your cancer

diagnosed?’’ Other areas in the interview guide were:

What is your view of sexuality and relationship in relation to your well-being?

Who do you wish to initiate a conversation about sexuality and relationship?

What knowledge about consequences to sexuality do you believe is the most important?

At what point in time during the treatment do you believe that information about

sexuality should be offered?

The pilot interview functioned well and no changes to the interview guide were

required. The pilot interview is included in the analysis. Since it is important for credibility

that the context of the interview is experienced as safe and secure for the respondent [10],

the first author met the woman early in connection with the request for participation to

create confidence in the interview situation. The first author strove to make the woman feel

secure to talk freely about her thoughts and feelings.

Interviews with 11 women between 36 and 60 years old (mean age 48) were conducted

by the first author in connection with a follow-up visit to the clinic 6–8 weeks after the

completion of their treatment. Following the woman’s approval the interview was tape-

recorded. Four interviews took place at the women’s homes. All interviews were conducted

with the woman alone.

The initial open question was asked to encourage the woman to give a spontaneous

description of her thoughts and feelings. Thereafter the woman was encouraged to develop

her thoughts using probing questions as suggested by Dahlberg et al. [12] asking ‘‘Can you

tell me more?’’ or ‘‘Can you give me an example?’’

Through her experience of caring for women with gynecological cancer, the first author

had a certain pre-understanding. Throughout the interview, the first author was aware of

her pre-understanding and strove to not let it affect the interview process.

Ethical Considerations

The women who agreed to participate in the study were invited to an interview that took

place in a meeting room at the clinic or the woman’s home and they were asked to give a

written agreement to participate.

The first author had not been involved in the care of the women, which reduced the risk

that the women should feel themselves to be in a position of dependence. The women were

informed that participation was voluntary and that they could terminate participation at any

time, without future clinical appointments or care being affected. The contents of the

interviews are protected by confidentiality. All recounting of the results of the study are
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done in a way that they are unidentifiable and cannot be linked to any individual person.

During the interviews, the first author was aware that talking about sexuality is a sensitive

area and she approached the woman carefully and respectfully. The opinion and approval

of the Board of Care Science Ethics was obtained (VEN A70-04).

Analysis

The interviews were transcribed verbatim by the first author and analyzed using latent

content analysis based on Catanzaro [13]. Latent content analysis is described as concerned

with the meaning in each passage of the texts. A major task in content analysis is iden-

tification of patterns, which requires that the investigator become fully immersed in the

data, reads and re-reads the transcriptions, discusses emerging findings with others and

continually returns to the data for verification [13].

During the analysis, the first author read the texts several times, so called naive reading.

Thereafter the text was read to see that all the data were accounted for in order to get a total

picture of the material. Then text that could be related to the aim was looked for. The text

was divided into meaning units, which is the smallest unit containing some meaning that

could be understood [13]. Each unit was valued from the questions ‘‘What is this about?’’

and ‘‘What consequences does it have [14]. Meaningful units with similar meaning were

organized into subcategories [13, 15]. The subcategories then were judged according to

how the meaning units, when placed in the subcategory, fit together in a meaningful way

and to what extent the differences between the subcategories were clear [13]. Similar

subcategories were brought into two main categories. The categorizing process was carried

out in collaboration with the second author. The process of categorizing is illustrated in

Table 1.

Findings

The first author concluded, following the initial naive reading, that initially after receiving

diagnosis the women revolved around successfully getting through the treatment and

thereby the disease. The diagnosis of cancer meant an acute situation and the women’s

thoughts were focused on their children and of being cured. Thus, initially thoughts about

sexuality were not a priority.

In the texts, two main categories were identified: ‘‘Absence of knowledge about the
body’’ with four sub-categories (Fig. 1): emotional perception of one’s own body, concerns

related to changes in the body, well-being and sexuality, thoughts about the future. The

second main category identified was ‘‘Conversation with sexual relevance’’ with two sub-

categories (Fig. 2): need for information, relationship with the partner.

Absence of Knowledge About the Body

The subcategories reveal a variation in how the women experienced the consequences of

bodily changes due to absence of knowledge.

Emotional Perception of One’s Own Body

The women experienced a change in their perception of their bodies in a negative direction

and that their womanliness had been lost as a result of surgery. A women described how
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the emotional change that she had gone through needed to be purveyed to her partner,

either by the woman herself, or rather, in a conversation involving them both and someone

from the clinic: ‘‘Even if the changes take place internally and are not visible they are
present mentally, so I think it is a really good idea to have some information about what is
happening.’’ (No. 1) Another woman said: ‘‘My perception of my body is that I feel that my
sensuality has gone.’’ (No. 3)

On the other hand the changed body was described as being a positive experience. One

woman whose uterus had been removed by surgery, said: ‘‘I felt so free, a relief, it was
something that obviously should have been removed a long time ago.’’ (No. 10)

Concerns Related to Changes in the Body

There was an uncertainty as to what the changes to the body following treatment actually

meant. A wish to have information regarding surgery was expressed, i.e., if the length of

the vagina had been changed. Concerns and wishes for specific advice were expressed

about what to do, i.e., if the vagina became fragile or if a condom could be used.

Absence of knowledge  

about the body 

Emotional

perception of 

ones own body

Concern related 

to changes in 

the body

Wellbeing and 

sexuality 

Thoughts about 

the future 

Fig. 1 Main category 1 and subcategories

Need of 

information

Relationship

with the  

partner

Conversation with sexual relevance 

Fig. 2 Main category 2 and subcategories
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‘‘I wondered if it would give me pain and feel different for him as it feels like a big hole
straight through, since there isn’t anything in there.’’ (No. 1)

Thoughts and concerns were expressed relating to the spreading of cancer due to

bleeding in the uterus. ‘‘It should be negative to have intercourse, should the womb begin
to bleed, the blood can run out into the fallopian tubes then into the body, spreading the
cancer.’’ (No. 8)

There were concerns relating to how the bodily changes could affect relations in the

future. A single woman noted: ‘‘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.’’ (No. 8)

A woman described how lymph edema following treatment affected both her loco-

motion and her perception of her own body, in a negative direction: ‘‘If I compare how it
was when the tumor sat there with how it is now, I think more about my body and my
sexuality now because the side effects are more noticeable than the actual tumor was.’’
(No. 3)

Younger fertile women described infertility as a great loss and the inability to be a

mother was painful. The shortage of information about the symptoms that follow when a

woman passes into the menopause following her operation, were found to be difficult to

handle: ‘‘To wake in the night being wet through with sweat, feels really tough when one is
only 36. Someone could have prepared me for this. When I asked, the doctor just said, you
will see what will happen!’’ (No. 2)

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

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

troublesome.

Well-being and Sexuality

Sexuality was described as being closely coupled to well-being. At first, sexuality was

given a somewhat secondary position in the concept of well-being close to the diagnosis

point. However, it became clear, during the process of the disease, that intimacy and

sexuality were important to experience well-being. Refraining from sexual intercourse led

to frustration for both partners. ‘‘A partner relationship does not function without a
functioning sex life.’’ (No. 8)

Thoughts About the Future

Following the diagnosis, thoughts about how sexuality and relationship would be affected

awoke. ‘‘Now it’s completely finished… nothing more, now it’s the end of that in life.’’
(No. 10)

‘‘How will the after affects be in ten years tie, will it be worse? These things I would
have wished to have known before the operation.’’ (No. 3)

Younger women expressed thoughts about being infertile as strongly tied to sexuality.

Thoughts about sexuality awoke at different times in the disease process from diagnosis

point to the first follow up visit after treatment. Some women wondered when they could

take up their sexual relationship again after surgery, while others did not have these

thoughts until later when the oncological treatment was completed.
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Conversation with Sexual Relevance

The subcategories describe conversation about the women’s future sexual life.

Need of Information

There was a variation in how information relating to questions concerning sexuality was

received. The information had been given either spontaneously during conversation by the

physician following questions from the women themselves or from information from the

Internet or other sources of information that the woman had found herself: ‘‘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.’’ (No. 5)

A strong wish for conversations including information and knowledge about sexuality

verbal as well as written was pronounced: ‘‘Even if I am single, the doctor cannot know if I
like to go out on the town and pick up men, therefore he should take up the matter.’’ (No. 8)

‘‘No one has mentioned the words, sex, intercourse or sexuality to me at any time
throughout my six weeks of treatment.’’ (No. 9)

Some women said that they felt more secure if the physician informed them about

sexuality and relations, whereas others believed that the main thing was that the infor-

mation was given by a competent person, a doctor, a nurse or an almoner. The point in time

when the women wished to be given information varied from the time of diagnosis along

the process to the follow up visit after treatment. However, it was important that the health

care professionals should ascertain that it was the right moment to take up the matter. A

good approach by the health care professionals was important. The conditions required for

good communication when information was given were described as, trust, ability to listen

and competence. The lack of time in the hospital was experienced as a hindrance for

promoting trust in the health care professionals: ‘‘If I have a question, I have no idea to
whom I shall direct it; everyone is so occupied with acute problems.’’ (No. 8)

In order to know how life goes on after treatment, the possibility to talk to other women

who had been through the same situation was expressed.

Relationship with the Partner

Conversations with their partners were considered as very important. In a relationship with

good communication, the couple could usually handle the changed situation regarding

sexuality, in a constructive way: ‘‘We have spoken a lot about the situation, even the sexual
part. We have tried carefully. We choose positions that feel nice for me and he is very
considerate towards me.’’ (No. 5)

On the other hand feeling close to her partner made it more difficult to talk about the

sexual situation and it had been easier if the health care professionals had given the infor-

mation to both partners at the same time: ‘‘it’s a bit quiet between us these days.’’ (No. 1)
It was very important to feel the support of the partner throughout the treatment period.

Women who had lived together with their partner for many years described their partner as

their best friend. A secure relationship had enabled them to have faith in the future even

when they felt depressed: ‘‘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.’’ (No. 7)

When the partner did not show his feelings or did not speak clearly about the situation,

the woman felt concerned as to how the situation had affected him: ‘‘We haven’t had sex in
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a hundred years and this is obviously frustrating for him also but he doesn’t show it, but he
doesn’t want to add to my burden, he just says, we can care about that when you are better
my dear, I’ll get by.’’ (No. 9)

Knowledge about the consequences of the disease and its treatment was shown to be

important in order to minimize the risk of negative consequences for the relationship.

A woman described that her partner did not want to discuss the question of sexuality as

he believed that it would be difficult for her and therefore the initiative should come from

her. However, in the present situation she chose to refrain from sexual activities. ‘‘It would
be a good idea if the men were given information about the bodily changes that take place
and how they can affect the woman. Sometimes there can be problems with being close to
each other and this affects other areas as well.’’ (No. 2)

Sexual life was influenced during the disease process: ‘‘Sex became something that we
tested and it functioned so we became more open to try as a confirmation that we both
functioned. It helps to take away some of the tension, which it probably does for everyone.’’
(No. 11)

Discussion

The aim of this study was to investigate women’s wishes and needs for knowledge related

to sexuality and relationships in connection with gynecological disease. The result gives a

description with the similarities as well as of the differences in women’s wishes and needs.

The result shows that following diagnosis thoughts about the cancer diagnosis dominated

and the women mainly focused on the treatment to get through the disease. Then came

difficulties in aligning themselves to the emotional and/or physical changes in the life

situation and further the need for knowledge about sexuality and the importance of the

relationship between the partners. The result corresponds with the study by Ekwall et al.

[9], where the women noted that the most important thing was to be cured. The present

study showed a variation in how quickly following the diagnosis, thoughts about sexuality

came up. However, women living alone wished to talk about sexuality directly following

treatment as for them sexuality was a question that arises early in an eventual new rela-

tionship. Similar results in the study by Bruner and Boyd [16] showed variations in the

point in time when receiving information about sexuality felt right for the individual

woman. Thus, it seem to be important that health care professionals are sensitive to which

point of time is the most appropriate to take up questions related to sexuality in order to

decrease worries for what the future may bring.

Women experienced negative bodily changes both physically and psychologically and

that their femininity had been lost due to uncertainty about what the treatment actually

had done to their bodies. The feelings were strengthened by the women’s absence of

knowledge about their bodies. The study by Bergmark et al. [7] showed that information

about the consequences for sexuality can be a signal that it is permitted to talk about

sexuality and thus presumably reduce the uncertainty in relation to changes in ones body.

In the present study the women expressed worries about changes in their bodies. To get

sufficient information in both verbal and written information was expressed, and that the

information should be given in confidential conversation with a competent person. The

women also wished to involve their partner. Overall, the women expressed an unsatisfied

need for knowledge. The result corresponds with the findings in Ekwall et al. [9] who

revealed that it was unusual for physicians and nurses to initiate discussions concerning

sexuality. Thus, health care professionals need to understand how insufficient knowledge
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and unmet needs for information about sexuality may influence the woman’s experience

of well-being.

A confident relationship with her partner showed to be of great importance for the

woman to get through treatment and then to move on with her life. It was noted that

information related to the bodily and emotional changes to both partners could ease the

couple’s mutual communication. Information given jointly was talked about as preventing

partners from ‘‘protecting’’ each other by avoiding talking about how their sexual rela-

tionship had changed. Similar results are described by Lalos [17] in a study about men’s

experiences of how the relationship can be affected when the woman have a gynecological

cancer disease. Prior to treatment, most men considered their relationship to be very good

or at least good. After 1 year the men were less positive and approximately every fifth man

felt that the relationship had deteriorated. The development involved both the relationship

and their sexual life. However their sexual life was described as having become more

negative than their relationship as a whole [17]. The present study is done a short time after

completed treatment and it is too early to fully evaluate the effects of disease and treat-

ment. However, it seems to be important that the woman’s partner with the woman’s

consent should have the opportunity to participate in discussions, concerning the sexual

consequences to the relationship brought about by the disease. This could be seen as a way

of empowering the couple to carry on with their relationship and sexual life.

The trustworthiness of the result can be discussed based on the concepts, credibility,

transferability and dependability. Credibility implies an honest account of the respondents’

experience and the plausibility of what is being said [18]. Questioning each meaning unit

by asking: ‘‘What is it about?’’ and ‘‘What consequence does it have?’’ made the content of

what the woman said more clear and credibility increased [14].

Further, throughout the analysis the first author continuously returned to the transcribed

texts for verification and to see that nothing was left aside. Additional strengthening can be

seen in that the first author discussed the emerging sub- and main categories together with

the second author and that the authors had a different degree of closeness to the interviews.

Transferability was strengthened in that the women interviewed could be seen as repre-

sentative of the women who are treated at the clinic where the interviews took place. The

first author had not been involved in the care of the women and thus the women were not in

a dependence position, which could be seen as strengthening dependability. The falling off

in respondents may have led to the fact that mainly women, who felt that influence on their

sexuality was important for their well-being, participated.

Conclusion

Women with gynecological cancer disease want health care professionals to initiate con-

versations about sexuality and partner relationships. It is important for health care

professionals who provide care for these women to be open and sensitive toward their

questions. Further, health care professionals need to be sensitive to when it is the best time

for the individual woman to talk about her situation and to address her questions. It also

seems to be important that the partner is invited to be involved in conversations on the

women’s terms. Nurses have an important responsibility to increase the women’s and their

partner’s knowledge about eventual sexual consequences of gynecological cancer disease

and treatment. Thus, nurses need to have the perquisite knowledge regarding the sexual

effects and their consequences to meet the requirement for information and knowledge.

The result of this study strengthened the authors’ experience of how strengthening
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women’s knowledge about sexuality and relationship in connection with gynecological

cancer diseases may improve their experience of well-being. In the future the authors hope

that questions about sexuality will be a matter of course in the meeting between women

with gynecological cancer disease and their health care professionals.
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‘Did they think I would understand all that on my own?’ A questionnaire study about sexuality with Swedish
cancer patients

This study investigates information about the sexual effects of cancer on patients, irrespective of age or
diagnosis, in terms of fertility, sexual desire and sexual function. A quantitative study was conducted and the
results are based on responses from 106 questionnaires. The results show that 48% of respondents had not
received any information in the areas of inquiry. There was a difference between information wished for and
provided, and the largest difference was in the question of whether sexual activity should be avoided. A
significantly higher number of men than women received information about effects on fertility and sexual
desire. The results also showed that information about sexuality needs to be taken into account to a greater
extent than is presently being done.

Keywords: cancer patients, fertility, sexual function, sexual desire, information.

INTRODUCTION

Research shows that between 25% and 50% of cancer
patients have chronic sexual difficulties (Bergmark 2007a).
Sexuality among cancer patients may be affected even if
the disease does not involve the sexual organs. Effects may
be due to the fact that treatment changes bodily functions
and the patient’s own body image (Hughes 2000; Tierney
2008). This places new demands on the healthcare system,
and for that reason in this study we have chosen to inves-
tigate information on sexual effects of cancer on patients
irrespective of age or diagnosis.

The various forms of cancer treatment, such as surgery,
hormone treatment, chemotherapy and radiation, may
affect an individual’s sexual functions in various ways.
Men with prostate cancer and women with breast cancer,
for example, are often treated with anti-hormone therapy.
This treatment may produce side effects in the form of
hot flashes, sweating, reduced sexual desire, dry vaginal
mucosa at women and impotence and gynaecomastia in
men (Hughes 2009). All the symptoms mentioned may
have significance for men’s and women’s experience of
their sexuality (Hughes 2008). Surgery and/or radiation
treatment in the pelvic region may produce an effect on
blood vessels and nerve pathways as well as on testicles
and ovaries. This effect may lead to sterility, but also
reduced sexual function such as erectile dysfunction and
reduced lubrication (Galbraith & Crighton 2008; Hughes
2008). A side effect of chemotherapy is dry mucous
membranes generally in the body, and this may be notice-
able in the vaginal mucosa. Another side effect in certain
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chemotherapy preparations is peripheral neuropathy,
which means a changed tactile sensation in the fingertips,
feet and genital area. Sex hormone levels are also often
affected during chemotherapy, and produce temporary
infertility which usually goes away when the treatment is
ended (Lundberg 2002; Hulter 2004). There is knowledge
about how the referenced cancer treatments may affect
patients. But an important question is whether this
knowledge is of use to patients. What desires do patients
themselves have regarding such information?

Patients’ wishes and need for information

To a certain extent researchers have studied the wishes
and need for information patients being treated for cancer
have. In an Australian study (Sanson-Fisher et al. 2000)
patients (n = 888) were asked about needs that have not
been met during cancer treatment. The patients were dis-
satisfied with five areas, and among these sexuality was
an area in which they needed information and support.
Patients between the ages of 31–70 thought this to a higher
degree than those older (71–90), and women thought this
to a greater extent than men. The patients who received
chemotherapy, immunotherapy or hormones have greater
need of sexual support than those who received other
forms of treatment. The authors interpret this as being due
to the physiological side effects of these preparations
(Sanson-Fisher et al. 2000). Swedish studies that have
investigated women with gynaecologic cancers have
shown that they want information to be provided about
expected sexual changes (Bergmark et al. 2000; Ekwall
et al. 2003; Rasmusson & Thomé 2008). Patients under
treatment may wonder whether or not it is appropriate to
be sexually active. Researchers argue that healthcare per-
sonnel ought to provide information about the suitability
of sexual activity, but also about the side effects of treat-
ment that may have significance for sexual capacity
(Schwartz & Plawecki 2002; Rasmusson & Thomé 2008).
Research shows that absence of information about treat-
ments and their side effects in terms of sexual changes may
lead patients to think that this is not a commonly occur-
ring problem. This in turn may lead to worry and feelings
of being alone about this problem, making it even more
difficult for them to bring up the subject with nursing staff
(Hughes 2009). Kotronoulas et al. (2009) have investigated
nurses’ knowledge and attitudes about taking care of
cancer patients’ sexual health. The results show that
nurses believe that cancer patients do not think about
sexuality due to illness, age and focus on treatment. The
myth that patients do not have thoughts and questions
about sexuality needs to be dispelled, and nurses also need

training in this area and access to educational materials for
use in supporting patients (Kotronoulas et al. 2009).

Sexuality and communication

Previous research (Bergmark 2007b) suggests the impor-
tance of communication for a functioning sexuality.
This is especially important when sexuality is affected,
as with a serious illness. If the sexual relationship does
not function for a longer period of time, this may have
consequences for a relationship in general, especially if the
couple cannot communicate about it. Nursing personnel
can help by talking about the sexual consequences that the
disease and treatment may involve, so that this does not
come as an unpleasant surprise for the patient/couple.
Individuals who are not living in a long-term relationship
may experience that it is difficult to meet a new partner.
When do you disclose that you have had a serious disease,
that you do not function sexually in the manner that is
expected, or that you cannot have biological children
(Bergmark 2007b)? There is research that shows that
nursing personnel do not talk with patients about sexual-
ity. They ask somewhat vaguely, ‘So, how are things at
home?’ With unclear questions it is difficult for a patient
to bring up sexuality and questions in that area (Hordern
2008). In another study, by Hordern and Street (2007),
cancer patients (n = 50) and nursing personnel (n = 32) were
interviewed. The interviews brought up topics such as
experience of communication in sexual issues, unsatisfied
needs and causes that may hinder or help the communi-
cation process. The results show that nursing personnel
need help in defining intimacy and sexuality because they
often fall into stereotypical thinking about sexuality, age,
culture and marital status. The patients thought that
many assumptions were made by nursing personnel about
their sexuality without their having been asked about it
(Hordern and Street 2007). This brings out the fact that
nursing personnel need help to better be able to commu-
nicate the sexual effect on patients of disease and/or treat-
ment. But what really is the role of nursing personnel?

The role of healthcare personnel

Nurses are the individuals who to a great extent provide
information about treatment, and can bring up the subject
of sexual effects in a natural way. Tell that cancer is not
spread from one person to another, even with such close
contact as intercourse, is important information for a
patient and any partner. Equally important is whether or
not sexual activity during treatment needs to be avoided
(Johnson 2004). Nurses can initiate conversations about
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sexual issues to show that it is allowed and normal to
have thoughts about this, and that there is an openness
to talking about such things (Ofman 1993; Schwartz &
Plawecki 2002; Stilos et al. 2008). Certain studies show
that nursing personnel report that they do not consider
patients’ sexual problems to be an area of nursing care,
which is contradictory as the task is to provide care based
on a holistic perspective (Stead et al. 2003; Darst 2007;
Beck & Justham 2009).

Theoretical framework

The present study is quantitative and primarily descrip-
tive, but the results are to a certain degree discussed based
on a social-constructivist perspective. In this case the
main idea and starting point is that sexuality is socially
constructed.

In the account of sexuality as social construction we
will use the WHO (World Health Organization) descrip-
tion as a starting point.

Sexuality according to WHO

Sexuality is a central aspect of being human through-
out life and 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, politi-
cal, cultural, ethical, legal, historical, religious and
spiritual factors. (WHO 2002)

The WHO description brings up that sexuality is affected
by social and cultural aspects. Simon and Gagnon (1999)
described how sexuality is marked by and expressed
according to sexual ‘scripts’, i.e. the social and culturally
overarching values, both interpersonal and intrapsychic,
that govern how, when, with whom and where a person
has sexual intercourse. These scripts do not solely govern
on an individual level, but also on the group level (Simon
and Gagnon 1999). In the present study it is primarily
cultural scripts that are emphasised. The view of male and
female sexuality differs in our society and our culture. In
the major survey of the sexual habits of Swedes, Sex in
Sweden (Lewin et al. 1998), differences between the sexes
emerged. One difference was sexual desire; women
reported to a greater extent than men that they never or

rarely felt sexual desire. The investigation also shows that
men take the initiative for sex more often than women and
that men masturbate more often than women (Lewin et al.
1998). These results can be interpreted such that women
do not have the same sexual needs as men. Probably this is
a result of the norms of our society and our culture rather
than a biological phenomenon (Lewin 2002).

Cancer is associated to a great extent with suffering and
death, and society does not view cancer patients as sexual
individuals. This view becomes the prevailing norm in
nursing care as well (Thomassen 2007; Bergmark 2007a).
Among older people, sexuality has been and still is to
some degree a taboo subject, even though studies show
that sexuality is an important aspect for quality of life
even at an advanced age. Prejudices about the sexuality of
the elderly are found even among the elderly themselves,
and this may hinder them in their opportunity to live out
their own sexuality but also in seeking help if needed from
sexual advice (Skoog 2002). In a Swedish investigation of
sexual habits, Sex in Sweden, among individuals age
18–74 (n = 2810) the results indicate that more than half of
those questioned over the age of 70 had had intercourse
during the past year (Lewin et al. 1998). Cancer is an
illness of ageing; more than 60% of all diagnoses are in
individuals who are age 65 or older. Does age affect the
way sexual issues are handled among cancer patients? In
this study we will investigate this more closely. The
purpose of this study is to investigate information about
sexual effects of cancer on patients irrespective of age and
diagnosis in terms of fertility, sexual desire and sexual
function.

Within the framework of this purpose we have focused
in particular on the following areas of inquiry:

• What information have patients received?
• What information did patients want to receive?
• Does gender, age and diagnosis affect the information?
• From which professional category has information been

received?

METHOD

Participants

During a 4-week period, 205 patients with cancer, irre-
spective of diagnosis and age, were asked at an oncology
clinic at a university hospital in Sweden about participa-
tion in the study. The patients received written informa-
tion and a questionnaire when consulting a physician
for another follow-up visit on the condition that the visit
did not include serious/depressing information. Eligible
for the study were all patients with cancer irrespective of
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diagnosis. Previous research (Hughes 2000; Tierney 2008)
has shown that all patients with cancer could have sexual
problems irrespective of diagnosis. Included were patients
who spoke and understood Swedish.

Procedure

An envelope with an information letter, questionnaire and
stamped return envelope was given to the patient after the
doctor’s appointment. In order to maximise response rate,
everyone was given a combined reminder and thank-you
card sent home after 2 weeks as thanks for participation
or as a reminder to those who had not yet responded to the
survey (Trost 2007).

Instrument

For the purpose of investigating information about sexual
effects of cancer on patients with various diagnoses, age
and gender, a survey was constructed based on clinical
experience and results from Rasmusson and Thomé’s
study (2008) that indicated a need among women with
gynaecologic cancer. In order to ensure the clarity of the
questionnaire, it was tested on students in the masters
programme in sexology and other individuals of varying
ages and with different backgrounds. The questionnaire
included questions about gender, age, marital status, edu-
cational level, diagnosis, how long they had been sick,
what sort of treatment and what need for information
existed about sexual effects as well as to what extent that
need was met. The questionnaire also included questions
about what professional category had given them informa-
tion and how they wanted to receive information. In this
article we have not looked at marital status, educational
level or how long the person had been sick. The questions
in the questionnaire that treat what information they
received could be answered based on an ordinary scale in
which we dichotomised the response alternatives yes, a
lot of information; yes, a fair amount of information; and
yes, but little information to yes and no, no information at
all to no. The questions that handle what information
they wanted to have had the response alternatives yes and
no, with the possibility of describing why. Finally, in the
questionnaire space was provided to write any additional
information they wanted, related to sexual effects. The
survey could be answered by the patient at home and the
submitted response was handled confidentially.

Ethical considerations

The study was approved by the ethical review board,
Malmö University, Faculty of Health and Society, Sweden
(Dnr HS60-10/156:6).

The ethics application was completed with a basis
in ethics rules for research in the humanities and social
sciences.

Data analysis

The descriptive analyses were performed in the statisti-
cal program spss, PAWS 18 (Statistical Package for the
Social Sciences, version PASW, Predictive Analytic Soft
Ware, from IBM, Hong Kong). We used Pearson’s chi-
squared tests to assess the statistical significance between
groups. Only observed differences with P-values at P <
0.05 are referred to as statistically significant.

RESULTS

Description of the participants

During the study period 106 questionnaires were
answered out of 205 distributed (response rate 52%). The
gender distribution in the material was 48% men and 51%
women. The average age was 61 and median age was 63.5,
range 26–86 years. The diagnoses that were reported were
breast, prostate, gynaecologic, head and neck cancers,
lymphoma and testicular cancer. In the miscellaneous
diagnosis group were malignant melanoma, malignant
glioma, brain tumour, skeletal, pancreatic, thyroid, epi-
thelial, kidney and colorectal cancer. Many of the inform-
ants have undergone different treatments. In Table 1 age,
diagnosis and treatment distribution is shown.

Almost half (48%) of the informants had not received
information about sexual effects (Table 2), while others
have received information from several different pro-
fessional categories. Physicians as a professional group
account for the majority of the information provided, fol-
lowed by nurses.

Given and desired information

Where given and desired information is concerned, the
results showed that the informants had been given less
information than they wished regarding fertility, sexual
desire, sexual function, whether sexual activity is appro-
priate and whether sexual activity should be avoided.
Fully 33% (n = 35) wanted information about whether
sexual activity should be avoided, but did not receive this.
Among patients 25% (n = 27) wanted to get information
about whether sexual activity is appropriate but did not
receive such information (Fig. 1).

Information in relation to gender

The results showed that information differs in relation
to gender (Table 3). A significantly higher proportion of
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men compared with women received information about
the effect on fertility. Also where information about
sexual desire was concerned, there were a significantly
higher percentage of men compared with women who
had received information. However, neither men nor
women had received information to the extent they
wished for (data not shown). A comment from one woman
was:

My sexual desire went away shortly after the treat-
ment, but I thought it was due to fatigue after the
treatment. More information perhaps would have
been good, and then perhaps I would not have won-
dered why I completely stopped having any desire for
that. My husband does not understand at all and this
has led to some differences in opinion.

Information in relation to diagnosis

In the group women with breast cancer it was primarily
the effect on sexual desire about which they wanted infor-
mation. A total of 29% (5/17) of these women wanted
information to a greater extent than they had received. A
woman with breast cancer wrote:

You know, it actually makes me really outraged that
in a modern world we don’t get enough information.
What I’ve experienced presumably all our doctors
already know. Why doesn’t someone tell the patients
about it? I’ve asked myself that many times . . . if I’d
known then I would simply have agreed to the opera-
tion, and refrained from chemotherapy, radiation and
hormones. Would my body have been more energetic
then? Why didn’t anyone discuss this with me, or
at least give me the alternatives. I work in healthcare
myself, but I needed information like any other
patient. I sincerely hope that’s not why I feel deceived

Table 1. Distribution of age, diagnosis and treatment (n = 106)

n %

Age (years)
<30 2 1.9
31–40 8 7.7
41–50 13 12.5
51–60 17 16.3
61–70 37 35.6
71–80 24 23.1
>81 3 2.9

Diagnosis
Breast 20 19.4
Prostate 20 19.4
Gynaecologic 18 17.5
Head and neck 15 14.6
Lymphoma 7 6.8
Testicular 5 4.8
Miscellaneous 18 17.5

Treatments*
Operation 74 71
Chemotherapy 45 43
Hormones 19 18
Radiation 75 72
Other treatment 8 8

*Some of the informants have undergone several treatments.
Internal dropout = (2–3%).

Table 2. The professional group that has provided information
about sexual effects (n = 106)

n %

No information received 48 48
Physician 42 40
Nurse 15 14
Social worker 6 6
Psychologist 1 1
Other 6 6

Internal dropout = (4.7%).
Multiple answers were permitted.

Figure 1. Desired information but did not receive information
(n = 106).

Table 3. Information obtained in relation to gender

n = 101

P
Male Female
n = 49 (%) n = 52 (%)

Received information about the
effect on fertility

0.017

Yes 28 (58.3) 18 (34.6)
No 20 (41.7) 34 (65.4)

Received information about the
effect on sexual desire

0.046

Yes 25 (51.0) 16 (31.4)
No 24 (49.0) 35 (68.6)

Received information about the
effect on sexual function

0.165

Yes 23 (46.9) 17 (33.3)
No 26 (53.1) 34 (66.7)

Internal dropouts = (2.9%).

Did they think I would understand all that on my own?
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about life afterward. Did they think I would under-
stand all this on my own????

Among the women with breast cancer, 26% (4/15) did not
receive any information about the effect on sexual func-
tioning, but wanted such information. One woman with
breast cancer reported, ‘I have never wondered about
the connection, but my sexual desire went away after the
treatment, but I thought it was due to fatigue after the
treatment.’

In the group men with prostate cancer, 77% (14/18)
reported that they wanted information about sexual
desire, and 82% (14/17) about sexual function. Men with
prostate cancer received somewhat more information
than they wanted in all areas. This diagnosis group is
rather well informed concerning sexual effects and all the
men in this diagnosis group were older than age 60.

Women with gynaecologic cancer, just like the men
with prostate cancer, received slightly more information
than they wanted in all areas. Concerning fertility 18%
(3/16) of women with gynaecologic cancer reported that
they received information about fertility but had not
wanted it. Where sexual desire is concerned, 12% (2/17) of
the women wanted information but did not get it. On the
question of sexual function 11% (2/18) reported that they
did not receive the information they wanted, but in this
question too there were many who received information –
28% (5/18) – even though they did not want it. Women
with gynaecologic cancer did not receive information to
the same extent as men with prostate cancer but more
than half of the women were younger than age 60.

The diagnosis group head and neck cancer received less
information than they wanted about the effect on sexual
desire: 26% (4/15), as well as sexual function, 28% (4/14).
This diagnosis group received extremely little informa-
tion concerning the questions that were considered in
this questionnaire. Some of the participants wondered
whether this was due to the location of the tumour, for
example in comments from the informants ‘Location of
the cancer’, ‘Had cancer in the throat’, ‘Curious whether
there is a connection between oral cancer and sexuality’.
One man who related his head and neck cancer to sexual
activity wrote, ‘Have never performed oral sex.’

Patients with lymphoma wanted more information
than they received in all of the areas being asked about.
One man with this diagnosis wrote, ‘Information should
be a given, as you still have feelings even if you suffer
from cancer.’

In men with testicular cancer it was primarily sexual
function that stood out, where 40% (2/5) reported a desire
for information that was not provided.

In the miscellaneous diagnosis group, 35% (6/17)
wanted information about fertility, as well as 53% (9/17)
about sexual function, that they did not receive.

Information in relation to age

Where information in relation to age is concerned, the
greatest difference about sexual functioning is seen in the
groups age 41–60 in which 45% (13/29) wanted informa-
tion that they did not receive. One woman in her early
sixties wrote, ‘You’re never too old.’ Where information
about sexual desire is concerned in the 41-70 age group,
34% (22/65) did not receive the information they wanted.
One woman from this age group wrote, ‘It’s sad to feel
your body dying away. With information together with a
partner, maybe I would have avoided feeling boring-old-
worthless.’ Two women younger than 40 wanted infor-
mation about fertility because they wanted children,
but the information was lacking. In the 71–80 age group,
10% (2/20) received more information than they wanted
concerning sexual desire and function. None of the indi-
viduals over the age of 81 wanted information about the
areas that were brought up in the survey, but nonetheless
one 86-year-old person mentioned in his/her own com-
ments, ‘I really long for sex now when I’ve had a won-
derful life before I became single after a calm, beautiful
marriage, now a person can have a good time with trips
and excursions.’

Discussion of results

This study indicates that information for cancer patients
concerning sexuality is inadequate. We found that almost
half of the participants had not received information about
sexual effects in cancer patients concerning fertility,
sexual desire and sexual function. The information that
was given to the patients has primarily been provided by
physician. Why is it that physician provide the most infor-
mation in a Swedish context? In the literature review for
this study, the majority of articles focus on the signifi-
cance of nurses for information and support in sexual
issues (Ofman 1993; Schwartz & Plawecki 2002; Stilos
et al. 2008). Are there differences between nurses’ and
physicians’ work functions in different countries? What
is the obstacle to having information about sexuality
brought up routinely in cancer care? Could it be due to the
same phenomenon found by Hordern and Street (2007) in
their study, that nursing personnel’s view of the patient is
governed by existing social taboos, which in their case
were age, gender, diagnosis, what culture the patient came
from and whether or not there was a partner. The question
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is whether we in Sweden view our patients as sexual
individuals. How are nursing personnel prepared in their
training for conversations of a sexual nature? Training
about the PLISSIT model (Annon 1976) may be one way
to prepare nursing personnel. The PLISSIT (Permission,
Limited Information, Specific Suggestions, Intensive
Therapy) model is a way to professionally approach the
patient and possible partner with open questions about
sexuality, and describes various levels of caretaking in
sexual issues or problems regardless of the underlying
cause (Annon 1976).

Where information about whether sexual activity
should be avoided is concerned, 33% wanted to have infor-
mation but did not receive any. This result is strengthened
in a previous study, by the first author (E.-M. R.), where it
emerged that women with gynaecologic cancer experi-
enced uncertainty about the suitability of sexual activity.
One woman mentioned that ‘I don’t know whether I can
have intercourse.’ Another woman said, ‘It ought to be
negative to have intercourse, it might start bleeding and
the blood will run out through the oviduct and out into
the body and spread the cancer’ (Rasmusson & Thomé
2008). That a patient in an already stressful situation needs
to think about this question seems unnecessary. In this
case simple, concrete information could relieve a certain
degree of worry. Our result shows that 25% of respondents
wanted but did not get information about whether sexual
activity is suitable. The result is in line with Schwartz and
Plawecki’s study (2002), where the importance of talking
to the patient in clear terms about whether or not sexual
activity is suitable is emphasised (Schwartz and Plawecki
2002). There is uncertainty about whether cancer may
perhaps be contagious when you are as intimate with
another person as for example with intercourse. This
comment on the risk of contagion also emerged in the free
comments in our study. Another point of uncertainty may
be due to the fact that nursing personnel take protective
measures so as not to expose themselves to radiation or
cytostatic drugs. It is not hard to imagine that patients feel
uncertainty about intimacy and its appropriateness. Con-
crete information from nursing personnel about applicable
recommendations may reduce worry.

The results indicate the differences between informa-
tion given to women versus men. Where information
about fertility is concerned there is a significant difference
between men and women. Conceivably this is due to the
fact that women’s fertility ceases after menopause. Also
concerning sexual desire there was a significant difference
between the genders. Men wanted and received more infor-
mation than women in several areas, even if there was not
a significant difference in all areas. Is the difference in

information between men and women due to prevailing
sexual scripts? Is this an expression that women have less
sexual desire or is it because women should not express
their desire, or is it a combination (Simon & Gagnon
1999)? In the results from Sex in Sweden 1996 (Lewin et al.
1998) a difference was found between men’s and women’s
experience of sexual desire.

The results showed that the need for information
changed in the various diagnosis groups. Among women
with breast cancer there was an unsatisfied need for infor-
mation concerning sexual desire in 29% and in women
with gynaecologic cancer the corresponding figure is 12%.
This may be compared with the men with prostate cancer
where 77% wanted information about sexual desire and
received it and 5% wanted but did not receive informa-
tion. The group of men with prostate cancer expresses a
greater need for information than the groups of women
with breast or gynaecologic cancer. Men with testicular
cancer are not informed to the extent that they wish
concerning sexual functioning. How should this be under-
stood? These men have a diagnosis in their sexual organs,
and it is often younger men who are affected by this
cancer. In this study the majority were under age 40 (cf.
with prostate cancer). The lymphoma group wanted more
information than they received in all areas treated by the
survey. In certain questions the head and neck group and
the miscellaneous group also wanted more information
than was provided. Does the diagnosis influence how
much information is given? That may be a conceivable
reason. The diagnosis groups that are most satisfied and
who in certain cases received more information than
they asked for are prostate and gynaecologic cancer. This
may be due to the fact that the disease is related to the sex
organs and that talking about the sexual effects happens
more naturally both for nursing personnel and for the
patient. On the other hand, this line of reasoning is con-
tradictory for the diagnosis group testicular cancer where
the men in certain questions wanted more information
than they received.

The results of our study show that there is a great need
for information about sexual function for many persons
into their sixties, and then the need declines. There was
also a greater interest in information about sexual desire
than was provided in the 41–70 age group. Simply the
feeling of being changed in body and soul, not recognis-
ing oneself and not understanding what happened are
described in Hordern and Street’s study (2007). The most
important thing is that the patient does not need to feel
worried that something is wrong, which many cancer
patients do. The need for information may change over
time and after a while patients may have new questions. If
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information has been offered earlier, it is easier for the
patient to bring up the question again than if the subject
has never been touched on. Two women, younger than 40,
wanted information about fertility because they wanted
children, but the information was not provided. This may
be due to the difficulty of facing the sorrow the affected
person may experience.

Hughes (2008) describes the problem with infertility,
which is not solely the loss of not being able to have
more children, but also an effect on body image and the
view of oneself as a woman (Hughes 2008). This is an
indication for talking about the loss of reproductive pos-
sibilities and how this affects the patient, even if the
patient already has children. This is a loss for both men
and women even if in this line of reasoning it is primarily
associated with women, who have an age limitation in
their reproductive capacity.

In the older age groups, age 71 and older, somewhat
more have received information than those who wanted
it. This is not in line with prevailing sexual scripts that
still are characterised by the myth that older people lack
sexual feelings (Skoog 2002). Based on society’s sexual
script, older people are not viewed as sexual individuals to
the same extent as younger ones, but in our study they
received more information than they wanted. Can this
indicate a change in the view of older people’s sexuality?
In the study by Sanson-Fisher et al. (2000) they looked
at the significance of age for the extent to which they
reported a desire for help in sexual issues. The informants
in the age group 31–70 reported the greatest need for help.
It is difficult to unambiguously answer whether age has
significance, but for the oldest people in the present study
a need for information about the sexual effects that
disease and/or treatment may produce has not been found.
This does not mean that nursing personnel should
stop providing information after a certain age, but to offer
information with the possibility for the patient to decline,
just like in every situation.

Proposals for continued research

Long-term follow-up of the treatments mentioned in this
study may give us more knowledge about the patients’
experience in a longer perspective, preferably with inter-
views with affected patients. Research is also needed
concerning more recent treatment alternatives, such as
antibody treatment, so that we will gain knowledge of
their effect on sexuality and sexual function. Most urgent,
we think, is to focus on existing knowledge reaching
patients, for example, training nurses so they have the
knowhow and preparedness to treat the sexual effects of

disease and treatment on patients, for example through
the PLISSIT model (Annon 1976).

Discussion of methodology

A questionnaire was constructed for this study. The ques-
tions deal with the areas that were previously identified,
by the first author (E.-M. R.), as needs among women with
gynaecologic cancer in a qualitative study, and the idea
was that some transferability to other diagnosis groups is
possible (Rasmusson & Thomé 2008).

As the questionnaire used was not completed on site
there is a risk that the individuals who have an interest in
the question are more likely to complete it while others
do not. In this case that might mean that answers only
come from patients who think that sexuality is particu-
larly important. The hope is that this is minimised
through a clear cover letter as well as a reminder sent
home. In addition, questionnaires involve a risk that ques-
tions are misunderstood. In order to prevent misunder-
standing of questions, the questionnaire was tested on
students in the masters programme in sexology and other
individuals of various ages. Furthermore, validation has
naturally been strengthened by allowing a number of
patients to test the questionnaire. Because a mastery of
Swedish was required to be able to read the questions, we
may have missed out on valuable viewpoints from other
ethnic groups. In this study the response rate was 52%,
which likely would have increased if more than one
reminder had been sent out. The subject – sexual effects –
may be perceived as sensitive, which may also affect the
response rate. The questionnaire was distributed to eve-
ryone who visited the clinic during the weeks for data
collection, with the exception of those who received
a discouraging report. Explanation for the number of
responses may be that some who received the question-
naire wanted to put their period of illness behind them
and not answer questions that reminded them of their
treatment. Another explanation may be that some are
seriously ill and do not want to expend time and energy on
a questionnaire that in their cases does not feel urgent.
Two patients wrote email and told about experiences
relating to illness and sexuality and why they chose not to
answer the questionnaire. Five questionnaires were
returned as the person had moved without a forwarding
address. Two questionnaires were removed on the basis of
too large internal dropout. Six informants stated a reason
for why they did not answer the questions about what
information they wanted to receive. The reasons were that
they were too old, that they did not have a partner, or that
they had not had sexual activity for many years. It would

RASMUSSON ET AL.

© 2013 Blackwell Publishing Ltd8



have been desirable if more than one oncology clinic had
participated in the study in order to increase the repre-
sentative selection. We will point out, however, that the
patients that were included in our study have a geographic
distribution, as the study was conducted at a regional
hospital.

Conclusion

The results of the present study show that information
about sexuality was not provided routinely. The results
also show that there is a significant difference in informa-
tion provided between women and men, which mean
that women received less information about sexual desire
than men. The diagnosis groups lymphoma, prostate and

testicular cancer are those who report a need for informa-
tion to the greatest extent in this study. Does the prevailing
sexual script in health care mean that we in Sweden
do not see our cancer patients as sexual individuals? If
the sexual issues are not taken into consideration to a
greater extent in cancer care, as the incidence of cancer
increases patients may experience their situation as a
social problem. Established relationships are affected in
a negative direction when sexual intimacy is affected.
Persons who live alone may experience difficulties in ini-
tiating a new relationship and thereby feel isolated. Our
patients’ lives go on, regardless of whether they receive or
do not receive information about the sexual consequences
illness and treatment may have for them, but their lives can
be better if we prepare them for the changes that may occur.
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