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Syftet med studien är att undersöka hur kvinnor som behandlats för 

ändtarmscancer upplever sexualiteten och den sexuella funktion genom att belysa 

frågor om den fysiska kroppen, interna processer som tankar och känslor samt 

yttre faktorer som sammanhang. Ambitionen med studien är att bidra med 

kunskap till professionella som möter cancerpatienter. Empirin i studien innefattar 

7 semistrukturerade intervjuer som har analyserats genom kvalitativ 

innehållsanalys. Teman som framkom var; kroppen, hjärnan och kontexten, tankar 

om normalitet och upplevelsen av en avvikande kropp, den sexuella 

personligheten, sex i ett sammanhang; distinktionen mellan lust och incitament, 

strategier för att hantera utmaningar samt tankar om bemötande inom vården. 

Studien visar på att individuella variationer som grundas på kvinnornas kognitiva 

scheman påverkar hur sexuellt relevanta handlingar tolkas och vilka beteenden 

som följer, vilket är viktigt att beakta efter cancerbehandling. I materialet sågs ett 

samband mellan negativa tankeprocesser samt upplevda sexuella problem. 

Genomgående hos flera av informanterna fanns en rädsla för att bli dömd, av 

partner och av andra människor i allmänhet. Att få cancer i ändtarmen tolkades 

som stigmatiserande, genom att förlora en funktion som tidigare har kunnat styras 

mer diskret, upplevde flera av kvinnorna att det hämmade deras liv. Professionellt 

bemötande var betydelsefullt för den sexuella rehabiliteringen och för att hitta 

strategier som fungerar efter avslutad behandling.  

 

Nyckelord: kolorektal kirurgi, kognitiva scheman, coping strategier, sexuell hälsa, 

sexuella dysfunktioner   
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The purpose of the study was to investigate how women who have been treated 

for colorectal cancer experience sexuality and sexual function with focus on 

questions considering the physical body, internal processes such as thoughts and 

feelings, and external factors such as context. The ambition of the study is to 

contribute knowledge to professionals in healthcare who meet cancer patients in 

general. The empirical data in the study includes 7 semi-structured interviews that 

have been analysed through qualitative content analysis. The themes that emerged 

were; body, brain and the context, thoughts about normality and the experience of 

an abnormal body, the sexual personality, sex in a context; the distinction between 

desire and incentives, strategies for dealing with challenges and perspectives on 

healthcare. The study shows that individual variations based on women's 

cognitive schemas influence how sexually relevant stimuli are interpreted and 

affects the behaviours that follow, which is important to consider after cancer 

treatment. The study shows a connection between negative thoughts and 

perceived sexual problems. The informants presented a fear of being judged, by 

partners and in general. Cancer in the rectum was interpreted as stigmatizing by 

losing a function that previously could be discreetly controlled, several of the 

women felt that they were inhibited in their lives. Professional help was important 

for sexual rehabilitation and finding positive sexual strategies. 

 

 

Keywords: colorectal surgery, cognitive schema, coping strategies, sexual health, 

sexual dysfunction    
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Inledning 
 

Hälsa är synonymt med välstånd och sexuell hälsa är en viktig förutsättning för 

människors välbefinnande, och i en vidare bemärkelse också avgörande för den 

upplevda livskvalitén (Statens folkhälsoinstitut, 2012). Att drabbas av en 

cancersjukdom kan påverka sexualiteten och den sexuella hälsan kan bli en 

utmaning. Världshälsoorganisationen, WHO, definierar sexuell hälsa som ett 

tillstånd av fysiskt, känslomässigt, mentalt och socialt välbefinnande i förhållande 

till sexualiteten. Vidare betonas att sexuell hälsa inte bör kompromissas till följd 

av sjukdom och skada (WHO, 2006). Med betoning på den sista meningen är 

ambitionen med studien att undersöka de utmaningar som kan finnas för en 

individ som drabbas av cancer i ändtarmen och i ett större perspektiv kunna möta 

upp eventuella behov som finns. Sedan 1970-talet har antalet människor som 

insjuknat i cancer ökat stadigt och idag visar beräkningar att ungefär var tredje 

person i Sverige kommer att få en cancerdiagnos någon gång under sin livstid 

(RCC, 2016). Siffrorna vittnar om att sexuell hälsa är något som bör beaktas i 

större utsträckning inom hälso- och sjukvårdens alla delar (Rasmusson 2015; 

Reisman & Gianotten 2017). Begrepp som cancerrehabilitering etableras alltmer 

inom hälso- och sjukvården och syftar till att förebygga och reducera fysiska, 

psykiska, sociala och existentiella följder av cancerbehandling. Inkluderat i 

begreppet är sexuell hälsa och rehabiliteringsinsatserna ska ge den drabbade och 

närstående stöd samt förutsättningar att leva ett så bra liv som möjligt. En av de 

tre vanligaste cancersjukdomarna i Sverige är kolorektalcancer och årligen 

drabbas ca 7600 individer. Forskning pågår kring hur behandlingsmetoder 

påverkar individen då omfattande kirurgi utförs i bäckenbottenområdet, ofta med 

tillägg som strål- och cytostatikabehandling (RCC, 2016:11). För att fylla 

kunskapsluckan startade ett samarbete mellan Kirurgiska kliniken, Skånes 

universitetssjukhus och Centrum för sexualitetsstudier, Malmö universitet och 

därav upphovet till denna uppsats. Inom ramen för masterprogrammet i Sexologi, 

har kvinnor intervjuats som har opererats till följd av ändtarmscancer om hur de 

upplever sin sexualitet och sexuella funktion. Vårdpersonal som möter 

patientgruppen har observerat samt fått beskrivet att sexualiteten påverkas men att 

det finns ett behov av mer kunskap för att på ett adekvat sätt kunna erbjuda hjälp. 

Ambitionen med studien är att belysa kvinnornas situation med förhoppningen att 

nå en ökad kunskap kring hur sexualiteten påverkas av cancer i ändtarmen och 

den behandling som erbjuds idag. Förhoppningsvis kan kunskapen bidra till en 

större förståelse kring målgruppens behov samt ge möjligheter till stöd för att nå 

en godtagbar sexuell hälsa utifrån individuella behov, möjligheter och önskemål.  

 

 

Syfte 
 

Till följd av den omfattande kirurgi och behandling som utförs på kvinnor som 

diagnostiserats med ändtarmscancer finns indikationer på att det kan påverka 

sexualiteten. Genom intervjuer är ambitionen att få en mer konkretiserad och 

djupare förståelse för kvinnornas situation samt undersöka vilka strategier som 

används för att möta förändringar och utmaningar efter cancer. Förhoppningen är 

att studieresultatet kan bidra till en ökad förståelse för målgruppens erfarenheter 

samt ge hälso- och sjukvården möjlighet att utveckla bemötande och stöd.  
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Frågeställningar 
 

1. Hur påverkas sexualiteten och den sexuella funktionen av behandling för 

ändtarmscancer och vilka strategier har kvinnorna använt sig utav för att 

möta sexuella utmaningar och behov? 

2. Hur kan sexualitet efter ändtarmscancer förstås för att sedermera användas 

i behandling för sexuella problem?  

3. Vilka behov av stöd går att urskilja hos kvinnorna? 

 

 

Bakgrund  
 

I kapitlet nedan sammanfattas cancerdiagnos och behandlingsmetoder med avsikt 

att ge inblick i den process målgruppen genomgår. Begreppsförklaringar 

inkluderas på så vis löpande i texten.  

Diagnos och behandling 
Kolorektalcancer är den gemensamma medicinska termen för tjocktarm- och 

ändtarmscancer. Årligen får ca 4500 personer tjocktarmscancer och 2100 personer 

ändtarmscancer. Sjukdomen drabbar främst människor i 50 års åldern eller äldre, 

och mindre än 5 % är under 50 år. Kolorektalcancer är sammantaget den tredje 

vanligaste cancerformen i Sverige, varav tjocktarmscancer är lika vanligt hos män 

och kvinnor och ändtarmscancer är vanligare bland män (RCC, 2016). 

Målgruppen i studien omfattar kvinnor som har drabbats av ändtarmscancer, det 

vill säga att tumören har varit belägen i de nedersta 15 centimetrarna av tarmen. 

Tumörens lokalisation och aggressivitet har stor betydelse för val av 

behandlingsmetod. Tumören kan växa lokalt, det vill säga på den plats där den 

först utvecklades i tarmen och beroende på storlek kan tumören påverka andra 

organ, i detta fall den bakre slidväggen på vissa kvinnor. Tumören kan även 

spridas genom lymf-eller blodkärl till andra delar av kroppen, så som lever eller 

lungor och kallas då för metastaser (RCC, 2016; Reisman & Gianotten 2017). Den 

primära behandlingsmetoden är att kirurgiskt operera bort de tumörangripna 

delarna av kroppen samt kombinera med strålbehandling och/ eller cytostatika. 

Den exakta förekomsten av sexuell dysfunktion efter kolorektal cancer är inte 

definierad, men generellt anges mellan 40–100 % av cancerpatienter få någon 

form av påverkan på sexualiteten under olika faser av sjukdom och behandling 

(RCC, 2016; Reisman & Gianotten 2017).  

Effekter av strålbehandling; 
Strålbehandling är en effektiv metod för att krympa tumören, vilket underlättar 

när tumören sedan ska avlägsnas kirurgiskt. Vid ändtarmscancer är det vanligt att 

tumören strålbehandlas en gång per dag i fem dagar före operation. Tumörens 

aggressivitet avgör behandlingens längd och i vissa fall när tumören vuxit mot 

omgivande vävnad kan strålbehandling ges under en längre period, ibland i 

kombination med cytostatika, för att krympa tumören så att operationen kan 

genomföras (RCC, 2016). Strålbehandling mot bäckenbottenområdet kan medföra 

flera komplikationer som kan ha en negativ effekt på sexualiteten. Vanligt är att 

strålning påverkar vävnad och muskulatur i bäckenbotten vilket kan bidra till 

mindre följsamhet och ärrbildning. Likaså kan strålbehandling, utöver kirurgi i 

bäckenbotten, skada nervbanorna som styr genitalt blodflöde, upphetsning och 

orgasm (Bergmark & Dunberger, 2013; Reisman & Gianotten, 2017). Om nerver 

som styr blodkärlen i underlivet har påverkats sker inte ökad blodfyllnad på 
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samma sätt, vilket kan påverka klitoriserektion och lubrikation. Detta i sin tur kan 

innebära att det behövs mer stimulans för att uppnå samma effekt och känsla som 

tidigare, vilket ökar risken för långdragna sexuella problem då njutning uteblir. 

Strålbehandling har en negativ effekt på slemhinnan i slidan och bidrar ofta till 

torrhet, vilket kan orsaka smärta vid samlag (Reisman & Gianotten, 2017). Lokal 

östrogenbehandling som vagitorier eller vaginalkräm är en grundförutsättning för 

att minska besvär med torra slemhinnor. Efter strålbehandling kan väggarna i 

slidan läka samman, och bilda så kallad vaginal stenos. För att förhindra och 

minimera risken för vaginal stenos visar studier att det är positivt att uppta 

rehabilitering så fort de akuta biverkningarna har läkt genom att använda 

dillatorer (Hughes, 2008; Carter et al, 2011). Vidare kan strålbehandling påverka 

urinblåsa och tarmfunktion med inkontinens som följd, vilket i sin tur ofta har en 

negativ effekt på sexualiteten och kan bidra till svårighet att slappna av i en intim 

situation (Nesbakken et al 2000). I en svensk studie där 606 kvinnor som 

genomgått strålbehandling till följd av gynekologisk cancer besvarade frågor som 

berörde tarmfunktion visade sig inkontinens var en långgående komplikation som 

inneburit kontakt med sjukvården under flera år efter avslutad behandling (Gilbert 

et al, 2011; Bergmark & Dunberger, 2013; Tripaldi, 2019). I ytterligare en svensk 

studie där sexualiteten undersöktes hos kvinnor som genomgått behandling för 

cervixcancer svarade 57 % av 256 tillfrågade en begränsning eller förändring av 

sin sexualitet jämfört med hur det var innan behandlingen. Resultatet visade att 

kvinnorna upplevde nedsatt lust och njutning samt undvek samlag till följd av 

obehag men att de ofta ställde upp för partners skull (Bergmark et al. 2000). 

 

Effekter av cellgiftsbehandling 
Cytostatika är läkemedel som angriper celler som delar på sig hastigt genom att 

störa delningen, på så vis kan behandlingen minska tumören/ tumörernas storlek 

samt förhindra att det sker en spridning till andra delar av kroppen. Vid 

ändtarmscancer är det vanligt att cytostatika ges efter operationen för att få bort 

cancerceller som eventuellt kan finnas kvar i kroppen (RCC, 2016). Det finns 

flertalet bieffekter av cytostatika och dess påverkan på sexualiteten har belysts i 

flertalet studier. Generella biverkningar är torra slemhinnor, vilket påverkar hela 

kroppen och för kvinnor blir särskilt märkbart på slemhinnan i slidan. Andra 

vanliga biverkningar är nedsatt sexuell lust som kan påverka det sexuella 

gensvaret negativt, så som svårighet med upphetsning och orgasm. 

Cytostatikainducerad perifer neuropati är förekommande och innebär att 

känselförnimmelser och smärta i fötter, fingertoppar och underliv påverkas, vilket 

för vissa individer är påfrestande och bidrar till sämre livskvalité och incitament 

till sex avtar (McCaughan, 2011; Hellström 2012; Bergmark & Dunberger, 2013). 

Cellgiftsbehandling kan förändra utseendet med håravfall och viktförändring, och 

studier har visat att den förändrade kroppsuppfattningen kan påverka sexualiteten 

negativt (Bergmark et al, 2000). Komplementär medicinering som antidepressiva, 

olika typer av opioider och annan typ av medicinering är förekommande för att 

lindra biverkningar som illamående, ångest/oro och neuropatier, vilket även kan 

orsaka sexuella problem (Mitchell et al, 2011). Cytostatikabehandling innebär ofta 

en inducerad prematur menopaus för kvinnor och östrogenbrist är en vanlig 

biverkning. Klimakteriella besvär som svettningar och värmevallningar åtföljt av 

sömnbrist kan sekundärt påverka den sexuella lusten. Östrogen anses inte direkt 

påverka det sexuella gensvaret men kan leda till torra slemhinnor och smärta vid 

samlag vilket kan minskar incitament till sex (Brotto et al, 2008; Bergmark & 

Dunberger; Davis 2013).  
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Effekter av kirurgiskt ingrepp; 
Ett kirurgiskt ingrepp för att avlägsna en tumör i ändtarmsområdet är omfattande 

och ofta berörs flera delar av kroppen. Om tumören ökar i storlek så att den 

tränger igenom ändtarmen in mot slidväggen genomförs en så kallad 

plastikkirurgisk rekonstruktion. Den bakre slidväggen tas då bort och ersätts med 

vävnad från annan del av kroppen, i detta fall baksidan av låret (RCC, 2016). För 

kvinnor som genomgått rektumamputation kan det vid samlag uppstå 

smärttillstånd i vagina till följd av ändrad vinkel i slidan då rektum är borttagen, 

minskad rörlighet i vävnad och ärrbildning i vaginalväggen (Reisman & 

Gianotten, 2017; RCC, 2016). Kirurgi i bäckenbottenområdet och dess effekter är 

sedan tidigare belyst i forskning och resultat visar att den preoperativa 

strålbehandlingen kan påverka slemhinnor samt vävnad och i sin tur öka risken för 

att nerver tar skada när tumören ska opereras bort. I bäckenbottenområdet finns 

nerver som är kopplade till det autonoma nervsystemet och är betydelsefulla för 

den sexuella funktionen. De sympatiska nervbanorna är ansvariga för ökning av 

blodflöde till vagina och resulterar i lubrikation samt svullnad av slida och klitoris 

vid sexuell upphetsning. De sympatiska nerverna ger upphov till de rytmiska 

sammandragningarna vid en orgasm och en nervskada kan på så vis påverka den 

funktionen genom att orgasmen uteblir, tar lång tid att uppnå eller upplevs mindre 

i intensitet. Ärrvävnad efter operation och strålning är en vanlig biverkning som 

kan orsaka obehag hos kvinnan och bidra till smärta vid samlag och därmed ett 

undvikande (Carter et al 2011; Bergmark & Dunberger, 2013; Reisman & 

Gianotten, 2017). Till följd av att tumören är belägen långt ner i ändtarmen 

opereras slutmuskeln bort och kvinnan får en stomi. En stomi är en öppning på 

magen som konstruerats kirurgiskt och fungerar som en alternativ väg för 

avföring att ta sig ut ur kroppen. Studier som belyser effekten av 

stomiuppläggning visar att det ofta innebär en förändrad kroppsuppfattning och är 

något som kan ta tid för individen att vänja sig vid då det kräver daglig vård och 

planering av vardagen. Läckage kan uppstå och är ofta en stark negativ upplevelse 

för individen och kan ha en negativ inverkan på den sexuella lusten. Vidare har 

det i studier uppmärksammats en osäkerhet hos den drabbade och eventuell 

partner om vilka sexpositioner som kan fungera och inte efter kirurgisk 

behandling (McCaughan et al 2011; Reisman & Gianotten 2017; Tripaldi, 2019).  

 

Ett biopsykosocialt perspektiv  
I denna uppsats betraktas sexualitet, inklusive sexuell hälsa och problem utifrån 

ett biopsykosocialt perspektiv. Flera studier har visat att sexualiteten är ett område 

som ofta får stå tillbaka i bedömningen av en individs situation, dels till följd av 

osäkerhet hos behandlare och dels för att individen inte är säker på att frågan är 

adekvat eller lämplig att lyfta efter behandling av en allvarlig sjukdom. Därmed 

riskerar området att fortsätta kännas svårt att prata om och leder till ett ömsesidigt 

undvikande som i sin tur kan vidmakthålla eller förstärka ett sexuellt problem 

(Rasmusson, 2015; Ekdahl, 2017). Att utgå ifrån ett biopsykosocialt perspektiv 

kan underlätta bemötandet av sexuella frågor inom hälso- och sjukvården. Genom 

att ha en helhetssyn och beakta både biologiska, psykologiska och sociala delar av 

sexualiteten kan det bli lättare att konkretisera och samtala kring ämnet. I mötet 

med människor som har drabbats av cancer är detta perspektiv värdefullt då det 

annars finns en risk att sexualiteten reduceras till enbart ett medicinskt område 

med fokus på funktion (Grauugard, 2006; Ekdahl, 2017). Det biologiska 

perspektivet berör den fysiska kroppen och de funktioner som påverkar 

sexualiteten, så som exempelvis hormoner och blodtillförsel till könsorgan. Det är 

känt att cancersjukdom och behandling kan påverka dessa funktioner och i sin tur 
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ge både specifika och ospecifika symtom som kan påverka sexualiteten negativt, 

som ovan beskrivet. Individens upplevelse av situationen är beroende av dennes 

psykosexuella utveckling samt förhållande till den egna sexualiteten och 

individuella behov (Elmerstig, 2012b; Potki et al, 2017). Människan utvecklas 

genom hela livet och bär med sig erfarenheter och strategier för att möta nya och 

oförväntade händelser. Att drabbas av en allvarlig sjukdom väcker ofta starka 

känslor och påverkar individen psykologiskt genom att denne ställs inför en nära 

döden upplevelse och strategier för att möta känslor som sorg, vrede, ångest och 

nedstämdhet, även skuld och skam kan bli svåra att härbärgera (Brattberg, 2008). 

Dessutom att genomgå kirurgi och tuffa tilläggsbehandlingar som ofta ger en 

förändrad kropp kan bidra till en ökad osäkerhet hos individen. Att möta eller 

närma sig sexualiteten med dessa erfarenheter kan uppfattas som tämligen 

utmanande (Reisman & Gianotten, 2013; Konanz et al, 2013). Det sociala 

perspektivet visar i sin tur på hur individen påverkas av normer och värderingar 

som talar om vad som är acceptabelt utifrån kultur och samhälle. Att drabbas av 

cancer påverkar en individs sociala strukturer, allt från arbetssituation och 

vänskapskrets till närmaste familj och parrelation/ er. Att förhålla sig till 

förändringar, upprätthålla sociala strukturer och göra det som förväntas är ofta 

utmanade för många som drabbas av cancer (Graugaard, 2006; Bergmark & 

Dunberger, 2013). Det föreligger således en vinst i att beakta dessa tre delar inom 

hälso- och sjukvården och ett biopsykosocialt perspektiv ger bättre möjlighet att 

möta eventuella behov hos målgruppen. Detta blir viktigt då det har skett ett 

perspektivskifte inom cancervården, från fokus på att bota och ge möjlighet till 

fler levnadsår, till att inkludera begrepp som livskvalité med betoning på att 

levnadsåren även ska fyllas av fysiskt samt psykiskt välbefinnande, inklusive 

sexuell hälsa (RCC, 2016; Ekdahl, 2017).  

 

 

Tidigare forskning  
 

Kapitlet presenterar forskningsläget kring målgruppen och med tanke på den 

kunskapslucka som råder bedöms det finnas ett värde i att belysa och jämföra med 

andra större grupper, för att öka förståelse och ge en vetenskaplig tyngd i 

uppsatsen. Förhoppningen är att sätta studiens material i ett större sammanhang 

där målgruppens komplexitet framhålls och bidrar till ökad kunskap. Följande 

databaser har använts för sökningar kring kvinnors sexualitet och sexuella 

funktion efter cancer och behandling; Cinahl, PsycARTICLES, PsycINFO och 

PubMed. Sökord som användes var “female”,“colorectal surgery/ rectal surgery”, 

“reconstructive surgical method/ procedure”, “stoma” samt “sexuality”, “sexual 

dysfunction”, “sexual dysfunction/ physiological”, “sexual dysfunction/ 

psychological”, “intimacy”, “coping/ strategies”, “cognitive schema” och “sexual 

health”.  För att få en översikt av forskningsläget har jag även använt mig utav 

referenssökning, det vill säga letat efter relevanta referenser ur befintliga artiklar 

(Bryman, 2011).  

 

Cancerbehandlingens inverkan på sexualiteten 
I flertalet forskningsstudier var kroppsförändringar ett centralt tema. De 

kroppsliga förändringarna bidrog till en obekvämhet och i flera studier såg man 

tendenser till undvikande beteenden genom att ogärna visa kroppen för andra 

personer, ibland även partner/s (Monteath et al, 1997; Rasmusson 2015; Reisman 

& Gianotten, 2017). Ett kirurgiskt ingrepp kunde för vissa kvinnor bidra till en 

känsla av att inte känna igen sig själv och försvårade bearbetning av sjukdomen 
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genom att fastna i tankar om att det var bättre förr. I en av studierna beskrevs 

problematiken som ”ofrivillig distans” och utifrån resultatet sågs ett undvikande 

förhållningssätt i relation till den egna kroppen genom att inte titta eller beröra, 

vilket bidrog till att kvinnan inte njöt fullt ut vid sex (Hawighorst-Knapstein, 

2004;14). Vidare påvisade andra forskningsresultat att strålbehandling i 

bäckenbottenområdet medförde flera komplikationer som påverkade den sexuella 

funktionen negativt. Framför allt beskrivs torrhet i slida samt känslan av att något 

är eller ser annorlunda ut som negativt och en bidragande faktor till ett 

undvikande av intima situationer. Andra negativa symtom var blödningar, 

flytningar och lukter och upplevdes som hämmande och i vissa fall obehagliga 

(Gilbert et al, 2011; Morreale, 2011; Konanz, et al 2013; Reisman & Gianotten, 

2017). Flertalet studier visar att cytostatikabehandling hade liknande inverkan på 

sexualiteten och den förändrade kroppsuppfattningen, i synnerhet håravfall och 

viktförändringar påverkade självbilden negativt (Gilbert et al, 2011; McCaghan et 

al, 2011; Konanz, et al 2013; Reisman & Gianotten, 2017). Stomi är 

förekommande efter behandling av kolorektalcancer, och empiri visar att stomi 

ofta bidrar till en negativ kroppsuppfattningen samt upplevdes som komplicerad 

och påverkar livskvalitén negativt. Vad gäller sexualitet och sexuell funktion 

konstaterar studier att stomin kan ha en negativ inverkan på lusten och 

initiativförmågan både hos individen som är drabbad och partner. 

Forskningsresultat betonar vikten av grundlig preoperativ information om hur en 

stomi kan påverka livskvalitén och sexualiteten, och i de fall det efterlevdes sågs 

en lägre oro och ångest hos individen inför samt efter operationen (Tripaldi, 

2019). Professionellt bemötande var betydande för bearbetning av sjukdom samt 

hade en positiv inverkan på den upplevda livskvalitén då det kunde underlätta 

återgången till fysisk närhet med partner (Reisman & Gianotten, 2017; Tripaldi, 

2019). Detta är avgörande då studier visar att det kan finnas en osäkerhet hos den 

drabbade och partner om vilka sexpositioner som inte utgör en risk för läckage 

eller obehag. I en studie där livskvalité och kroppsuppfattning undersöktes hos 

kvinnor som genomgått behandling för gynekologisk cancer framkom att den 

förändrade kroppen var en stor anledning till att sexuella problem uppkom, och 

upplevelsen av nedsatt livskvalité var särskilt framträdande hos de kvinnor som 

inte erbjöds rekonstruktiv kirurgi samt de som fått strål- eller 

cytostatikabehandling som påverkade det fysiska utseendet jämfört med de 

kvinnor som fick behandling som inte förändrade den fysiska kroppen. Studien 

framhåller att det finns en koppling mellan behandling och livskvalité, att mindre 

omfattande ingrepp/ behandlingar beaktas i högre grad. Följaktligen påverkade 

upplevelsen av den fysiska kroppen kvinnornas självkänsla och förhållningssätt 

till omvärlden (Hawighorst-Knapstein et al 2004).  

 

Upplevelsen av femininitet 
Forskningsresultat visar att cancer och de olika behandlingsmetoderna påverkat 

upplevelsen av femininitet hos kvinnor. Särskilt vid gynekologisk-, kolorektal- 

eller bröstcancer där de berörda organen uppfattades som symboler för 

kvinnlighet, bidrog en förlust till känslan av att inte vara feminin (Juraskova et al., 

2003; Hawighorst-Knapstein et al, 2004; Gilbert et al, 2011; Afyianti & Malinti, 

2013). Både gynekologiska organ och bröst är starka indikationer på vad som 

uppfattas som feminint, men bröst är symboler som är synliga på ett annat sätt för 

omvärlden än exempelvis borttagandet av en livmoder, men ändock beskrivs 

liknande resultat (Juraskova et al., 2003; Hawighorst-Knapstein et al, 2004; 

Afyianti & Malinti, 2013). Resultaten kan tolkas som att en kvinnas upplevelser 

av förlorad femininitet i hög grad är beroende av hur omgivning kommer att 
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betrakta förändringen, det vill säga om det är synligt för andra eller inte, men även 

av kvinnas upplevelse av vad som är ”normalt”. I de fall kvinnan erbjöds 

rekonstruktiv kirurgi beskrevs självkänslan och kroppsuppfattningen som mer 

positiv, och gav kvinnan en känsla av att vara ”normal” (Fallbjörk et al, 2012). I 

en svensk studie intervjuades 126 kvinnor om livet efter bröstkirurgi, med fokus 

på förlusten av ett bröst och tankar om rekonstruktion. Kvinnorna 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. Kvinnorna kända sig stympade och ville inte vistas på 

ställen där de inte kunde dölja bröstprotesen. Utan kläder på upplevde de att 

femininiteten blev ifrågasatt, särskilt för kvinnor som inte hade fast partner. Att få 

en bröstrekonstruktion innebar en möjlighet att gömma cancern och återerövra 

den förlorade femininiteten (Fallbjörk et al, 2012). Resultaten från ovanstående 

studier har även bekräftats i studier där kvinnor fått stomi, vilket visar på 

komplexiteten i att förlora eller förändra en kroppsdel som innehar ett visst 

symboliskt värde för individen men även för omvärlden (Tripaldi, 2019). Att 

förlora ett bröst eller en annan del av kroppen kan ha olika betydelse beroende på 

den enskilda kvinnan men också på den sociala och kulturella kontext som 

kvinnan befinner sig i. Genom flera forskningsstudier har normers betydelse 

studerats och påvisat att femininitetsnormer inte enbart berör kroppsuppfattning 

och vad som bedöms som kvinnligt utan innefattar beteende likaså (Minteath et al, 

1997; Hawighorst-Knapstein et al, 2004; Shick et al, 2010). Beteendepåverkan har 

framför allt visat sig i upplevda samlagssmärtor. Studier visar att kvinnor har 

vaginala samlag trots att det är smärtsamt på grund av att de vill leva upp till 

förväntningar som är kopplade till femininitet (Elmerstig et al, 2012; Elmerstig, 

2012a; Tomtén & Karlsson, 2014). Resultatet kan tolkas som att den 

kompromissade femininiteten är en bidragande faktor till undvikande beteenden 

och att sexuella problem vidmakthålls.  

 

Sexualitet och hälsa 
Forskning har visat att depression, ångest/ eller oro är förekommande 

biverkningar av cancerbehandling. För många människor bidrar sjukdomen till en 

svårighet att anpassa sig till livssituationen och komplikationer kan medföra 

utmaningar i vardagen. Det i sin tur har visat sig påverka sexualiteten och yttrar 

sig mer specifikt i att sexuell lust eller incitament till sex avtar (Gilbert et al, 2011; 

Morrale, 2011; Konanz et al, 2013; Traa et al, 2015). I en studie sattes resultatet i 

ett större sammanhang där det visade att förändringar efter cancer påverkade 

individens sociala strukturer, med framför allt frånvaro från arbete och ekonomisk 

begräsning, och det i sin tur kunde ha en negativ sekundärpåverkan på relationen 

genom ökad oro för framtiden, ekonomin och liknande. Hos både den drabbade 

och partner sågs ett minskat initiativtagande eftersom de fysiska och psykiska 

besvären tog över (Mitchell et al, 2011). Flera studieresultat bekräftar att 

cancerbehandling som involverar bäckenbotten har en ökad risk för 

komplikationer som påverkar sexualiteten negativt samt att kvinnor som har 

fysiska förändringar till följd av cancer upplever det svårare att leva ut i sin 

sexualitet då självbilden påverkats negativt (Nesbakken et al, 2000; Gilbert et al, 

2011; Morrale, 2011; Konanz et al, 2013; Traa et al, 2015). Trots vetskap om att 

cancerbehandling kan påverka sexualiteten visar forskning att det råder en 

osäkerhet hos kvinnor att lyfta frågor som berör sexuella utmaningar för hälso- 

och sjukvårdspersonal. Rasmussons (2015) belyser i sin avhandling att det hos 

hälso- och sjukvårdspersonal finns en förväntan om att individen själv ska ställa 

frågor om de upplever sexuella komplikationer efter behandling, vilket studier 

visar att cancerpatienter generellt inte gör (Bober et al, 2013; Rasmusson, 2015). 
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Detta vittnar om att det finns ett behov av förbättrat uppföljningsarbete inom 

hälso- och sjulvården där frågor om sexualitet bör inkluderas i större utsträckning. 

 

Sexuella hinder 
I flera forskningsresultat har det konstaterats ett beteendemönster eller 

förhållningssätt präglat av rädsla och undvikande hos kvinnor som opererats till 

följd av cancer i bäckenbotten. Rädslan grundar sig i en oro över att känna smärta 

under samlag eller att exempelvis operationssåret eller det strålbehandlade 

området inte har läkt ordentligt (Juraskova, 2003; Hawighorst-Knapstein et al, 

2004; Afyianti & Malinti, 2013). Likaså har det framkommit i studier att det finns 

en osäkerhet över att sex ska påverka behandlingen av sjukdomen eller försämra 

läkningsprocessen (Morreale, 2011; Afiyanti & Milanti, 2013). Det blev särskilt 

märkbart i de fall där kirurgi involverade könsorgan eller kroppsdelar som 

upplevs som intima, då var rädsla och osäkerhet kring den sexuella funktionen 

mer framträdande. Rädslan påverkade kvinnornas förhållningssätt till sexualiteten 

i stort och osäkerheten bidrog till att kvinnorna undvek närhet till partner 

(Juraskova et al., 2003; Afiyanti & Milanti, 2013). Rädsla och otrygghet för vad 

cancerbehandlingen innebar bidrog till ett undvikande beteende och ökad 

benägenhet av katastroftankar, det vill säga tankar om att det värsta tänkbara 

kommer att inträffa (Traa et al, 2015). Katastroftankar är ett uttryck för rädsla och 

har visat sig förekomma i högre grad vid olika ångesttillstånd eller depressioner, 

vilket är förekommande bland individer som har diagnostiserats med cancer 

(Mitchell, 2011; Thomtén & Karlsson, 2014). Även partners till kvinnorna har 

visat sig påverkas av rädsla och osäkerhet. En del partners avstod från sexuella 

aktiviteter då de var oroliga för kvinnans välmående samt var oroliga för att 

orsaka skada. Forskningsresultaten visar att rädsla påverkade den sexuella 

relationen och därmed den enskildes sexuella hälsa samt sexuella rehabilitering 

(Juraskova et al., 2003; McCaughan et al, 2011; Konanz et al, 2013; Traa et al, 

2015).  

 

Behandlingens inverkan på den sexuella funktionen 
Studier visar att cancerbehandling kan påverka den sexuella funktionen negativt 

och bidra till torra slemhinnor, orgasmsvårighet och minskad sexuell lust 

(Morreale, 2011; Afiyanti & Milanti, 2013; Reisman & Gianotten, 2017). 

Påverkan på det sexuella gensvaret och nedsatt sexuell lust vid eller efter 

cancerbehandling är förekommande och har tolkats bero på trötthet, nedstämdhet, 

biverkningar av behandlingen, påverkad självbild och kroppsuppfattning. Därtill 

att faktorer inom relationen, ändrat fokus i livet och negativa erfarenheter såsom 

smärta påverkar den upplevda livskvalitén i stort (Gilbert et al, 2011; Mitchell 

2011; Konanz et al, 2013). Hormonella faktorer kan ha en inverkan men är sällan 

den enda faktorn, exempelvis anses inte östrogenbrist ha någon direkt inverkan på 

den sexuella lusten, men kan ha en sekundär påverkan på funktionen genom att en 

brist leder till torra och sköra slemhinnor som kan skapa obehag samt smärta vid 

samlag (Brotto et al, 2011; Carter et al, 2011; Reisman & Gianotten, 2017). 

Efterkomplikationer som inkontinens eller stomiuppläggning samt smärta i det 

kirurgiska området har beskrivits som hämmande och i vissa fall att den sexuella 

upplevelsen uppfattats som mindre lustfylld. Kroppsförändringar som som 

exempelvis stomi bidrar till att individen har mer fokus på kroppen och inte på 

upplevelsen vid sex (Tripaldi, 2019). Rädsla för smärta vid samlag har visat sig 

vara en stark påverkansfaktor och bidrog till minskad lust och ett undvikande 

beteende (Juraskova et al., 2003; Traa et al, 2015). Forskningsresultaten visar hur 
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komplext fenomenet är och att det är många faktorer som enskilt och i 

kombination med varandra kan påverka en individs sexuella gensvar.  

 

Individuella faktorer 
Nedan har forskning sammanfattats som belyser faktorer som påverkar samt 

vidmakthåller sexuella dysfunktioner. Ett begrepp som framkommer i flera studier 

är sexuella scheman, och beskrivs som en individs kognitiva generaliseringar av 

sig själv, som härrör från tidigare erfarenheter och kommer till uttryck i den 

sexuella situationen (Anderssen, 1990; Cranston-Cuebas & Barlow, 1990; Brotto 

et al, 2011; Derby et al, 2016). För att studera fenomenet närmre har kognitioner 

undersökts hos kvinnor genom ”The Sexual Self Schema Scale (SSS)” som är ett 

frågeformulär som visar mått  på en individs sexuella scheman. Kvinnor som hade 

ett positivt sexuellt schema tenderade att se sig själva som känslomässigt 

närvarande, romantiska och öppna, medan de som fick en lägre nivå i 

skattningsskalan visade större tendens till skamkänslor eller tankar samt 

beteenden som är styrda av normer i sexuella sammanhang (Andersen & 

Cyranowski, 1994; Cyranowski et al, 1999). I en annan studie som omfattade 

totalt 207 kvinnor, 160 som inte upplevde sexuella problem och 47 med en eller 

flera diagnostiserade sexuella dysfunktioner. Kvinnorna fick svara på 

frågeformulär som bedömde kognitiva och emotionella faktorer som aktiverades i 

sexuella sammanhang. Resultaten indikerar att flera kvinnor med sexuell 

dysfunktion aktiverar ett kognitivt schema som grundar sig i uppfattningen av att 

vara otillräcklig och påverkade således den sexuella upplevelsen negativt. 

Dessutom var brist på erotiska tankar och ökad uppmärksamhet på misslyckanden 

en stor orsak. Sexuella scheman som påverkats av grundantaganden som är 

normstyrda, det vill säga regleras av tankar om hur en kvinna ska se ut eller hur 

sex går till utifrån rådande normer i samhället, var representerat i större 

utsträckning hos de kvinnor som hade diagnostiserad sexuell dysfunktion och 

uttrycktes genom fördröjt sexuellt gensvar och nedsatt lust. Kroppsideal som 

krockar med det egna utseendet sågs ha en inverkan på förmågan att slappna av i 

en sexuell situation, vilket påverkade orgasmförmågan. Känslor som aktiverades 

vid sexuella dysfunktioner var framför allt rädsla, oro, skuld och skam men även 

sorg, vilket påverkade incitament till sex. Sammantaget kan dessa resultat bidra 

till kunskap om behandlingsstrategier som används för olika sexuella 

dysfunktioner (Nobre & Pinto-Gouveia, 2003; 2008).  

 

Ovanstående fynd är intressanta i relation till forskning som belyser vilka faktorer 

som påverkar det sexuella gensvaret. ”The Dual Control Model” exemplifierar hur 

det centrala nervsystemet, det vill säga hjärnan och ryggmärgen, tolkar 

omgivningen och sexuella stimuli samt bedömer om det är ett stimuli som 

accelererar eller bromsar incitamentet till sex och därmed påverkar gensvaret. 

Modellen inbegriper två separata processer; sexuell upphetsning (sexual 

excitation, SE) och sexuell hämning (sexual inhibition, SI) som aktiveras genom 

det autonoma nervsystemet, det sympatiska drar igång sexuell upphetsning och 

det parasympatiska hämmar systemet (Laan & Janssen, 2007; Bancroft & Janssen, 

2007). Modellen beskriver sexuell respons som avhängig båda processer, där 

sexuell hämning (SI) fungerar som bromsen som hämmar responsen på sexuellt 

stimuli om hjärnan uppfattar att det finns ett hot eller är en stressfylld situation. 

Hotet kan röra sig om exempelvis rädsla för att uppleva smärta vid samlag, att 

hjärnan tolkar miljön som otrygg av olika anledningar, eller att det är andra behov 

som hjärnan bedömer som viktigare som tar över, exempelvis som sömn och 

hunger. Sexuell upphetsning (SE) kan ses som gasen som går igång på sexuella 
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stimuli, exempelvis en partners lukt eller sex som skildras på film (Laan & 

Janssen, 2007; Bancroft & Janssen, 2007). Studier på The Dual Control Model har 

visat att kvinnor som utvecklar sexuella problem har en högre benägenhet för 

sexuell hämning (SI) och en lägre benägenhet för sexuell upphetsning (SE), dock 

framkommer det att individuella variationer är stora (Bancroft & Janssen, 2007; 

Nagoski 2015).  

 

Vikten av kommunikation 
Flera forskningsresultat pekar på att det finns ett behov av information hos 

cancerdrabbade samt närstående, och att grundlig information har en positiv effekt 

för individen att hantera komplikationer samt utmaningar. Studier har visat att det 

finns ett hinder hos patienter och närstående att ta upp sexualitet då det upplevs 

som ett känsligt ämne och grundar sig i en osäkerhet att lyfta frågan då den kan 

uppfattas som obetydlig i relation till en allvarlig sjukdom. I ett antal studier 

bekräftas att det finns en önskan om att sjukvårdspersonal tar initiativ till samtal 

(Katz, 2007; Hordern & Street, 2007; Ancel, 2012, Gilbert et al, 2012; Ussher et 

al, 2013). Den relationella kontexten har visat sig vara betydande för om och hur 

sexualiteten togs upp, oavsett om individen befann sig i en relation eller inte. 

Kvinnor utan partner beskrev att de inte fick någon information och det upplevdes 

som att sjukvårdspersonal bedömde att det inte var av intresse att diskutera 

sexualiteten till följd av detta (Ancel, 2012; Ussher et al, 2013; Rasmusson 2015). 

Rasmusson (2015) har i sin forskning tolkat resultat som att sjukvårdspersonal 

styr sitt bemötande utifrån rådande normer, vilket påverkar vilken information 

individer får. Hon såg att ensamstående eller äldre individer oftare exkluderas 

genom otillräcklig information då de inte faller inom ramen för personalens norm 

om vem som har behov av information om sexuell hälsa (Rasmusson 2015). 

Sexuella problem efter cancer påverkar även partner, och studier har visat att en 

eventuell partner kan få sexuella problem till följd av partners allvarliga situation. 

Kommunikation kring problematiken har visat sig vara avgörande för hur paret 

hanterar sexuella utmaningar och då kommunikation sågs vara en brist tolkades 

det som en orsak till undvikande beteende och att intimitet mellan paret minskade 

(Hordern & Street, 2007; Fugl-Meyer & Sandström, 2012). Att ett sådant avstånd 

äger rum hade kunnat lindras genom god kommunikation mellan paret och särskilt 

genom stöd från hälso- och sjukvården. Kvinnor uppgav att oförväntade 

komplikationer efter behandling som inte hade nämnts ökade oron och tankar 

kring att det är något som inte är som det ska, därmed förstärkte rädslan och det 

undvikande beteendet (Houldin, 2007; Afiyanti & Milanti, 2013). Vidare har det 

belysts att det kan vara en utmaning att prata om sex med partner, då det finns en 

osäkerhet kring vad behandlingen har påverkat eller förändrat (Houldin, 2007; 

Ancel, 2012; Afiyanti & Milanti, 2013). I detta sammanhang fyller vårdpersonal 

en oerhört viktig funktion genom att informera om vilka konsekvenser som olika 

behandlingar kan medföra för sexualiteten och hur eventuellt möta dessa. Genom 

att lyfta frågan och samtala kan det underlätta kommunikationen i relationen och 

undvika avståndstagande (Fugl-Meyer & Sandström, 2012; Ekdahl, 2017).  

 

Sammanfattning 
Övergripande forskningsresultat visar att behandling av cancer har blivit allt mer 

effektiv, med goda resultat där många cancerdrabbade blir botade eller kan leva 

ett långt liv med sjukdomen. Vidare bekräftar flera studier att de olika 

behandlingsmetoderna kan påverka den sexuella hälsan och funktionen, vilket är 

viktigt att beakta inom vården. Efterkomplikationer som påverkar individen men 

även relationen till en eventuell partner, speciellt om det finns svårigheter att 
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kommunicera om situationen. Sjukvårdspersonal har en skyldighet att ge 

information om behandlingar och deras biverkningar. Dock visar tidigare 

forskning att informationen om sexuell hälsa är bristfällig. Cancer är en 

mångfacetterad sjukdom och det tydliggörs även av forskningsresultaten, en 

individs fysiska tillstånd men även psykologiska och sociala delar påverkar, vilket 

vittnar om betydelsen av ett psykosocialt omhändertagande (Reisman & 

Gianotten, 2017). Sammantaget visar resultat att många cancerdrabbade är måna 

om livskvalitén efter behandling och att det är viktigt att kunna upprätthålla ett 

välfungerande sexliv även om sjukdomen och behandlingar kan påverka 

sexualiteten negativt. Den stora mängden av forskning som beskriver sexuell 

påverkan i förhållande till cancersjukdom har ett fokus på de fysiska effekterna, så 

som fertilitet, torra slemhinnor eller nedsatt lust. Studier som belyser individuella 

faktorer, tidigare erfarenheter och strategier i relation till sexualitet och cancer är 

färre, vilket är områden som skulle vara betydande i det kliniska arbetet. Att 

innefatta ovanstående i mötet med cancerpatienter som upplever sexuell 

problematik, skulle kunna hjälpa patienter att via nya erfarenheter lära sig mer 

konstruktiva sätt att förhålla sig sexualiteten.  

 

 

Metod 
 

Följande kapitel presenterar val av metod samt redogörelse för tillvägagångssätt, 

materialinsamling, urval och bortfall. Etiska överväganden diskuteras och 

resonemang kring studiens trovärdighet och analysmetod förs. Studien grundar sig 

på 7 intervjuer med kvinnor som genomgått behandling för ändtarmscancer. 

Intervjuerna genomfördes som personliga möten eller som telefonintervjuer och 

bearbetades sedan med kvalitativ innehållsanalys som metod.  

 

Metodval och ansats 
Den kvalitativa forskningsmetoden lämpade sig väl för att möta uppsatsens syfte 

då ambitionen var att söka förståelse snarare än att kartlägga verkligheten. Genom 

ett inifrånperspektiv skapades förutsättningar för fylliga beskrivningar och inblick 

i respondenternas upplevelser och verklighet (Holsti, 1968; Bryman, 2011). Olika 

perspektiv lyftes fram under intervjuerna och genom analysmetoden sattes 

perspektiven i ett bredare sammanhang för att förstå komplexiteten, vilket bidrog 

till en ökad kunskap som hade förlorats med exempelvis en kvantitativ metod 

(Alvesson, 2011; Bryman, 2011, Graneheim & Lundman, 2012). Genom den 

semistrukturerade intervjumetoden inhämtades det empiriska underlaget och en 

tematiskt uppbyggd intervjuguide användes med fokus på sexualitet och sexuell 

funktion efter kirurgi i bäckenbottenområdet. Metoden liknar den ostrukturerade 

intervjun, som är en berättande intervju utan några förbestämda teman eller 

frågor. Den semistrukturerade intervjun kräver samma färdigheter men styrs 

delvis av en intervjuguide. Intervjuguiden var fördelaktig för att utforska 

målgruppens erfarenheter kring ett specifikt ämne med möjlighet till ett öppet 

samtalsklimat och förståelse för varför gruppen resonerade på ett visst sätt. 

Genom att ha utgångspunkt i teman med tillhörande frågor istället för många 

detaljerade frågor gav det möjlighet att föra ett mer naturligt samtal där 

respondenten i viss mån kunde styra till det som upplevdes som viktigt (Kvale & 

Brinkman, 2009; Alvesson 2011; Bryman 2011). En nyanserad bild av 

målgruppen var angelägen då en stor del av det aktuella kunskapsfältet har en 

kvantitativ ansats med en medicinsk utgångspunkt och den aktuella studien blir ett 

komplement till det perspektivet (Kvale & Bankman, 2009, Bryman, 2011). 
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Studien har en abduktiv ansats, vilket är en kombination av ett induktivt och 

deduktivt förhållningssätt till kunskap, det vill säga utgår från empiriska fakta 

precis som vid ett induktivt synsätt men avfärdar inte teoretisk förförståelse och är 

därav nära ett deduktivt synsätt (Alvesson, 2011; Bryman, 2011). Intervjuguiden 

influerades av teman som redan var kända om cancer och sexualitet utifrån ett 

deduktivt perspektiv, och frågeställningarna blev mer riktade för att belysa hur 

kirurgi i bäckenbottenområdet påverkar sexualiteten. Respondenternas utsagor 

bearbetades i enighet med de induktiva premisserna genom att se samt analysera 

mönster i det insamlade materialet för att nå en djupare förståelse. Att använda sig 

av kunskapstriangulering på detta sätt var fördelaktigt då ambitionen med studien 

var att nå en djupare förståelse som kan ge insikt och kunskap till kliniska 

implikationer och inte enbart förhåller sig beskrivande till målgruppens 

upplevelser. Genom ett samspel mellan teori och sökande av förståelse kunde 

frågorna i intervjuguiden formuleras utifrån faktorer såsom sexuell funktion och 

upplevd sexuell tillfredsställelse, hur självbilden påverkas av kirurgi i 

ändtarmsområdet och en förändrad kropp (ibid).  

 

Urval och avgränsning 
För att rekrytera informanter till studien användes ett målstyrt urval med fokus på 

en specifik grupp som delar erfarenheter (Bryman, 2011). Samtliga respondenter 

uppfyllde urvalskriterierna; är kvinnor, bosatta i Sverige, diagnostiserade med 

ändtarmscancer, genomgått kirurgi och/eller fått komplementär strålbehandling 

eller cytostatikabehandling. Inklusion av respondenter till studien har genomförts i 

enighet med etiskt tillstånd (Dnr: 2018/693, Regionala etikprövningen, Lund) som 

är en del av en forskningsstudie driven av Marie-Louise Lydrup, kirurg på Skånes 

universitetssjukhus. Eftersom studien är en del av ett forskningsprojekt har 

nyckelpersoner i ett forskningsteam hjälpt till i rekryteringsprocessen, och genom 

tillgång till patientregister samt journalsystem har informationsbrev skickats ut till 

lämpliga kandidater. Ett informationsbrev samt samtyckesblankett skickades ut 

till de potentiella respondenterna och de fick då möjlighet att tacka ja eller nej till 

att delta i studien, alternativt välja att bli uppringda och få mer information. I 

informationsbrevet beskrevs syftet med forskningsstudien och vilka som ansvarar 

för den. Efter att informationsbrevet skickats ut kontaktades individerna via 

telefon. Ett flödesschema skapades där respondenterna delades in i tre grupper för 

att underlättade datainsamlingen och senare analysen; grupp A (patienter som 

genomgått rekonstruktiv kirurgi och ingår i PERLA-studien och som hade varit på 

6 månaders kontroll), grupp B (patienter som genomgått rekonstruktiv kirurgi, 

ingår i PERLA-studien och som var planerade för 6 månaders kontroll) och grupp 

C (patienter utan rekonstruktion som inte har ingått i PERLA). Samtliga svarade 

på telefonsamtalen och tackade även då ja till att delta i studien. Respondenterna 

fick då välja om de önskade ett personligt möte, Skype- eller telefonintervju. 

Sammanlagt hölls 7 intervjuer som gav ett beskrivande och djupt material som 

bedömdes tillräckligt för att kunna analysera samt se mönster i resonemang.  

 

Studien har som syfte att bidra med kunskap till den rådande lucka som finns 

kring hur sexualitet och sexuell funktion påverkas av kirurgi i 

bäckenbottenområdet. Urvalet har avgränsats till att fokusera på individer som 

identifierar sig som kvinnor och deras erfarenheter. Detta på grund av att 

diagnosen är vanligare bland män än kvinnor och det bedöms finnas ett värde i att 

studera grupperna för sig. Främst för att undvika att resultatet blir missvisande då 

det kirurgiska ingreppet påverkar könsorganen på olika sätt och för personer med 
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en vagina så kan ingreppet innebära att den bakre slidväggen opereras bort till 

följd av tumör och ersätts med vävnadsrekonstruktion. En anledning till att 

rekryteringsprocessen tog tid och inte innefattade fler respondenter var att urvalet 

begränsades avsevärt i och med att män exkluderades, likaså var det flertalet 

potentiella respondenter som var i dåligt fysiskt och psykiskt skick och därav 

bedömdes det inte etiskt rätt att tillfråga. Det utesluter inte att motsvarande studie 

är värdefull vad gäller individer som identifierar sig som män, dock har det 

bedömts finnas ett värde att hålla dessa grupper åtskilda så att beskrivningar och 

upplevelser inte går förlorade eller förminskas om de jämförs med varandra 

(Bryman, 2011).  

 

Empiriinsamling 
Empirin bygger på semistrukturerade intervjuer med en intervjuguide och har 

samlats in i form av telefonintervjuer samt personliga möten, vilka liknade 

tvåpartssamtal där informanternas upplevelser, tankar och erfarenheter var i fokus 

(Kvale & Brinkan; Alvesson, 2011; Bryman, 2011). Alla intervjuer har tagit 

mellan 60 till 90 minuter och  har spelats in med hjälp av en digital diktafon. Vid 

varje intervjutillfälle inhämtades ett skriftligt alternativt muntligt samtycke från 

samtliga informanter. Transkriberingen utfördes i nära anslutning till 

intervjutillfället och för att få en mer sammanhängande text har hummande och 

små kommentarer exkluderats då de bedömdes irrelevanta för att genomföra 

analysen. Dock har längre pauser, skratt, avstickande ämnen och funderingar 

inkluderats i transkriberingen för att inte förlora den specifika känslan eller djupet 

i materialet. Alla uppgifter har avidentifierades för att garantera informanternas 

anonymitet (Bryman, 2011; Graneheim Hällberg & Lundman, 2012). Under flera 

tillfällen har materialet såväl lyssnats som lästs igenom för att på ett tydligare sätt 

kunna överblicka innehållet. Intervjuguiden var tematiskt indelad, med ett 

övergripande fokus på studiens frågeställningar om hur sexualitet och sexuell 

funktion har påverkats av kirurgi i bäckenbottenområdet. Att i förhand formulera 

teman med underfrågor som ska beröras under intervjun var en styrka för att inte 

tappa den röda tråden, intervjuprocessen var ändå flexibel eftersom frågorna inte 

behövde komma i ordning och frågor som inte ingick i intervjuguiden kunde 

inkluderas (ibid). Intervjuguiden bestod av övergripande teman med en tilltänkt 

struktur där samtalet inleddes med en mer lättsam karaktär och följdes av teman 

som var mer personliga och känsliga. Det var viktigt att informanterna kände sig 

bekväma och trygga under intervjun och till varje tema fanns öppna underfrågor 

som uppmuntrade till mer beskrivande svar.  

 

Bearbetning och analys 
För att bearbeta empirin har kvalitativ innehållsanalys använts, vilket är en metod 

för att analysera de transkriberade intervjuerna på ett systematiskt sätt. Kvalitativ 

innehållsanalys syftar till att kvantifiera innehållet utifrån kategorier för att sedan 

kunna se mönster och dra teoretiska slutsatser (Bryman, 2011:283). Detta innebär 

att intervjuerna har lästs igenom ett flertal gånger och därefter kondenserats till 

mindre beståndsdelar, det vill säga centrala och informationsrika delar av texten 

har markerats och övrig text har valts bort. Meningar eller fraser från de utvalda 

citaten har kortats ner genom att onödiga ord valts bort utan att riskera förlora det 

meningsfulla i citatet. I sorteringsprocessen valdes citat ut som bedömdes vara 

viktiga och deskriptiva för analysen, citaten blev då meningsbärande enheter. 

Meningsbärande enheter är den delen av texten som innehåller viktig information 

och som är relevant för studiens syfte och frågeställningar. Citaten fördes in i en 

tabell för att ge en mer överskådlig bild samt möjlighet till kategorisering. 
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Kategorier valdes som återspeglar det centrala budskapet i intervjuerna 

(Graneheim & Lundman 2004; Bryman, 2011;283; Graneheim, Lindgren & 

Lundman, 2017).  

 

En kvalitativ innehållsanalys kan göras på två nivåer, manifest och latent 

abstraktionsnivå. Analysprocessen i uppsatsen har bestått av båda nivåer, i första 

hand genom att tolka det uppenbara och synliga i texten, och i andra hand genom 

att tolka det latenta som inte går att utläsa direkt i text utan består av det implicita. 

Det latenta i texten har en högre abstraktionsnivå och kodningen gjorde det 

möjligt att se det som inte är synligt i text. Kategoriseringen av de 

meningsbärande enheterna gav struktur genom att liknande koder placeras under 

en kategori och hölls isär från andra koder med annan innebörd (Graneheim & 

Lundman 2004; Graneheim Hällberg & Lundman, 2012). I analysprocessen 

eftersträvades att kategorierna skulle vara varandra uteslutande, vilket ofta var en 

utmaning men gav möjlighet till djupare tolkningar och att det implicita i texten 

utforskades. Koderna fördes in i tabeller och för varje nedskriven subkategori hos 

en informant bearbetades allt material för att hitta samma subkategori hos 

ytterligare informanter. Genom att beskriva subkategorierna blev den 

underliggande meningen, det implicita i texten, mer framträdande. På så vis kunde 

teman urskiljas i texten. Således gav kodningen struktur till bearbetningsprocessen 

och genom att namnge kategorierna blev det lättare att jämföra, se mönster och 

teman. Efter att samtliga intervjuer brutits ned enligt ovanstående genomgicks de 

ytterligare ett par gånger (Graneheim & Lundman 2004; Graneheim Hällberg & 

Lundman, 2012). Utifrån dessa fördjupades sedan resultatsammanställningen 

genom att applicera valda teoretiska förklaringsmodeller på materialet. Denna 

process kallas för abstrahering, det vill säga att intervjumaterialet beskrivs och 

tolkas på en högre abstraktionsnivå och i förhållande till teorier (Bryman 2011; 

Graneheim & Lundman 2004; 2017).  

 

Trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet 
För att en kvalitativ studie ska bedömas innehålla vetenskaplig tyngd är fyra 

avgörande kriterier viktiga att uppfylla; trovärdighet som bedömer autenticiteten i 

resultatet och hur väl framfört textens resultat och budskap är, transparens som 

beskriver hur genomlysande och replikerbar metoden är som resultatet vilar på, 

tillförlitlighet handlar om hur pålitligt resultatet är och om andra forskare skulle 

uppnå liknande resultat om studien upprepades. Det sista kriteriet är 

överförbarhet, som tar vikt på om resultatet kan överföras eller jämföras med 

andra sammanhang eller grupper. För att en kvalitativ studie ska kunna uppnå 

trovärdighet är det viktigt att utförandet av studien görs så noggrant som möjligt 

med beskrivningar om vilka steg som har gjorts för att läsaren ska ha möjlighet att 

följa processen samt kunna bedöma studiens trovärdighet och tillförlitlighet. För 

att uppnå kraven på de forskningsetiska principerna har den aktuella studien 

strävat efter att genomföras på ett tillförlitligt sätt, vilket innebär öppenhet och 

reflektion om urvalsprocess, om metod och teori är tillämplig i förhållande till 

frågeställningar och syfte, samt om förhållandet till tidigare forskning gjorts på ett 

sanningsenligt och relevant tillvägagångssätt (Malterud 1998; Kvale & Brinkmam 

2009; Bryman 2011). Valet att använda kvalitativ analysmetod grundar sig på 

fördelarna med den systematiska bearbetningen av empirin och beskrivningen av 

tillvägagångssättet, vilket även underlättar för läsaren att följa de olika stegen i 

forskningsprocessen. Ambitionen är på så sätt att öka studiens trovärdighet och 

transparens. Metodologiskt blir det lättare att replikera studien av en annan 

forskare när processen kan följas steg för steg (Graneheim & Lundman, 2012). 
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Den valda metoden bidrog även till att analysprocessen var mer flytande, lästes 

flera gånger och modifierades efter hand för att styrka resultaten. Att hantera 

empirin på detta vis ökar trovärdigheten och tillförlitligheten genom att 

tolkningarna är grundligt analyserade och processade. Detta för att säkerställa att 

de kondenserade meningsenheterna inte har skalats av så att viktig information 

förlorats och att kodning samt kategorisering har en logisk följd och ett tematiskt 

djup. Begreppet överförbarhet handlar om resultatet och förståelsen som nåtts i 

studien kan vara relevant för andra studier. Resultatet i studien bedöms vara 

sannolikt representativt för fler grupper och människor med liknande erfarenheter 

och livssituationer. De kliniska implikationerna kan således omfatta en bredare 

målgrupp (Bryman, 2011; Graneheim & Lundman, 2012; 2017). 

 

Forskningsetiska överväganden 
De forskningsetiska kriterier som Vetenskapsrådet framhåller som väsentlig 

följdes inom ramen för denna studie och innebär att informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets-, och nyttjandekraven bejakades (Vetenskapsrådet, 2002). 

Studien är en del av ett större forskningsprojekt och följer de etiska riktlinjer som 

framkommer av det tillståndet. Respondenterna rekryterades genom 

patientregister över personer som genomgått kirurgisk operation till följd av 

ändtarmscancer. Ett informationsbrev skickades ut eller lämnades personligt till 

lämpliga kandidater där studiens syfte och metod beskrevs. I brevet framgick att 

deltagandet är helt frivilligt och kunde avbrytas när som under processen utan att 

det påverkar den framtida vården för individen. Likaså information om att största 

möjliga konfidentialitet eftersträvades i hanteringen av uppgifterna, att ingen 

obehörig skulle få ta del av materialet samt att materialet avidentifierades. Då en 

operation i bäckenbottenområdet till följd av cancer med flertalet kroppsliga 

förändringar både kan vara känsligt och stigmatiserande, var erbjudandet att delta 

via telefon- eller Skypesamtal positivt och för flera kvinnor möjliggjort att delta 

och öppna upp kring intima teman. Anonymiteten kunde även på detta vis 

garanteras. De flesta deltagarna valde telefonintervju, dels till följd av det 

geografiska avståndet och dels för att det lämpade sig väl i deltagarnas vardag 

(Alvesson, 2011; Bryman, 2011). I samband med intervjun tilldelades 

respondenten ett studienummer och det är enbart detta nummer som stod med på 

den transkriberade intervjun. Allt material förvarades i brand- och stöldsäkert 

utrymme. För att ytterligare möta konfidentialitetskravet följer studien Region 

Skånes och Malmö universitets riktlinjer för GDPR och har anmälts till ansvarig 

kommitté att känsliga uppgifter behandlas i studien. I informationsbrevet 

medföljde en samtyckesblankett till att delta i studien där ovanstående kriterier 

sammanfattades och respondenten skrev under. Telefonkontakt togs därefter för 

att ge ytterligare information om studien och respondenten fick då tillfälle att 

ställa frågor. Med tanke på ämnets känslighet var ambitionen att få 

respondenterna att känna sig bekväma och trygga genom att de erbjöds möjlighet 

att styra över tid och plats för intervjun. Intervjuerna spelades in och ljudfilerna 

sparades på en lösenordskyddad dator. I enlighet med nyttjandekravet kommer det 

material som samlats endast användas i forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2002; 

Bryman, 2011). 

 

Valet att intervjua kvinnorna efter det kirurgiska ingreppet grundar sig i att de ska 

ha haft tid på sig att landa i sin diagnos och hunnit reflektera kring sexualitet och 

sexuell funktion. I och med att det inte finns någon behandlingskontakt mellan 

mig och informanterna råder en väldigt liten maktobalans mellan oss. Jag arbetar 

på ett annat sjukhus i en annan del av Sverige och patienterna har kontakt med 
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mig enbart för studiens syfte. På så vis kunde objektivitet och neutralitet hållas i 

samtalen, kvinnorna delade med sig öppet om sina erfarenheter och fokuserade 

inte på att ta itu med medicinska bekymmer. Om intervjun väckte jobbiga 

funderingar och/ eller känslor erbjöds respondenterna att få kontakt med en 

sexolog som är van att möta individer med liknande erfarenheter. Studiens 

känsliga karaktär talar även för att det är ett viktigt ämne som behöver belysas, att 

det finns behov av ökad förståelse för kvinnor som opererats till följd av 

ändtarmscancer. En studie med fokus på dessa frågeställningar har en klinisk 

relevans och kan appliceras på andra patientgrupper (Malterud 1998; Bryman, 

2011). 

 

Metoddiskussion 
Den kvalitativa forskningsmetoden har lämpat sig väl för att besvara studiens 

syfte och frågeställningar kring hur kvinnors sexualitet och sexuella funktion 

påverkas av kirurgi i ändtarmsområdet. Ämnen som berör sexualitet, intimitet, 

förhållande till den egna kroppen och relationen i övrigt har berörts på ett djupare 

plan. Genom den kvalitativa ansatsen har analyser av gruppens reflektioner ur ett 

så kallat inifrånperspektiv varit i fokus och värdefull information har framkommit, 

vilket bedöms varit svårt att nå genom en annan metod. Metoden bedömdes vara 

mest lämplig för empiriinsamling med tanke på studiens riktade frågeställningar. 

Intervjuprocessen var flexibel och det fanns möjligheten att modifiera frågor 

under intervjuprocessen för att få mer deskriptiva svar och bättre flyt i samtalet. 

Likaså var det en fördel att som intervjuare vara lyhörd till vad respondenterna 

delar med sig, även om ämnet frångick intervjuguiden bidrog det till en öppenhet i 

samtalet. Trots att kvinnorna tillhandahöll rika data kunde en större variation ha 

uppnåtts om fler intervjuer hölls. Kvantitativ metod hade möjligtvis kunnat nå ett 

större urval men djupet i materialet bedömdes då gå förlorat. Resultatet bedöms 

vara generaliserbart samt kunna bidra med förståelse för målgruppen (Kvale & 

Brinkman, 2009; Alvesson, 2011; Bryman, 2011).    

 

 

Teori 
 
Avstamp i kognitiv teori 
Tolkning och inramning av materialet görs med teoretiska begrepp som bedöms 

ge en tyngd i analysen samt bidrar till en djupare förståelse om målgruppen. Den 

psykologiska teoribildningen är bred och flertalet teoriutvecklingar härledda ur 

kognitiv teori finns idag men för att möjliggöra analys har avgränsning gjorts till 

att omfatta kognitiva scheman. Kognitiva scheman med sitt ursprung i kognitiv 

teori konkretiserar en individs aktuella situation, tidigare erfarenheter och visar på 

ett tydligt sätt vilka strategier som använts för att möta förändringar och 

utmaningar i livet. Kognitiva scheman används som ett paraplybegrepp i denna 

uppsats då det är en teoretisk förklaringsmodell som kan lyfta resultatet till 

kliniska implikationer som inkluderar effektiva tekniker härledda direkt ur teorin. 

Idag finns det även behandlingsmetoder som är evidensbaserade och vetenskapligt 

utprövad i jämförande studier, vilket visar på teorins tyngd (Kåver, 2016; Ekdahl, 

2017). För att ytterligare lyfta analysen i det empiriska materialet kommer 

faktorer på individ-, grupp-, och samhällsnivå inkluderas. Kognitiva scheman 

bygger på en teori om hur människor har utvecklats genom livet och hur individer 

fungerar som de personer de är, med betoning på framträdande tankemönster, 

känslor och viljor, beslutsfattande samt hur problem eller utmaningar har 

hanterats genom livet. Kognitiva scheman består av de tankeprocesser som är 
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minst medvetna och fungerar som tolkade ”sanningar” om den egna personen, om 

andra människor och om livet. Dessa inre kartor orienterar individen i tillvaron 

och påverkar de flesta val och beteenden. Vissa scheman blir stabila och kan vara 

svåra att påverka, medan andra kan förändras utifrån nya erfarenheter. Det kan 

röra sig om självupplevda uppfattningar om den egna personen, särdrag och 

kunskaper eller bristen på sådana, likaså om andras uppfattningar om den egna 

personen (Cranston-Cuebas & Barlow, 1990; Kåver, 2016; Ekdahl, 2017).    

 

Världen är mångfacetterad och varje dag översköljs vi människor av stimuli som 

vi reagerar på och processar genom ett ständigt överflöde av egna tankar, känslor 

och handlingar. Kognitiva scheman kan ses som tankestrukturer som har 

påverkats av den egna personliga utvecklingen, närmaste omgivningen och 

samhället i stort. Teorin exemplifierar hur tankestrukturer förändras i en ständigt 

pågående process. Interaktionism är en viktig del i teorin och innebär att en 

individ inte reagerar passivt på sin omgivning utan även påverkar den. Våra 

tankar, känslor och beteenden skapar och påverkar omgivningen, lika mycket som 

de skapas och påverkas av den (Kåver, 2016:105). Enligt detta perspektiv uppstår 

inte problem i ett avskärmat vakuum. Tidigare erfarenheter, nätverk och miljö är 

betydelsefulla för hur en individ utvecklas samt hanterar utmaningar i livet. 

Individens sätt att tolka olika situationer och händelser bestäms huvudsakligen av 

tidigt inlärda kognitiva scheman som utgör ett slags filter för upplevelserna. Dessa 

filter avgör sedan hur vi bearbetar, tolkar och lagrar information. Att utveckling 

pågår genom hela livet inger ett visst hopp och aktörskap, livet är föränderligt och 

går att påverka i den riktning som ökar en individs tillfredsställelse samt 

livskvalité (Kåver 2016; Ekdahl, 2017; 2019). Genom att analysera en individs 

metakognitioner, det vill säga hur personen tänker om sina egna tankar och 

erfarenheter, är det möjligt att koppla till större sammanhang och undersöka hur 

dessa tankar eventuellt har påverkats av yttre faktorer som normer, värderingar 

och samhällsstruktur.  

 

Sexualitet och kognitiva mekanismer  
I flera studier har det visat sig att kognitiva mekanismer är av betydelse för den 

sexuella funktionen och tillfredsställelsen. Kognitiva scheman som en person bär 

med sig i en sexuell situation är väsentliga och säger en del om hur sexuella 

stimuli samt personens egen sexuella upphetsning processas kognitivt. Detta i sin 

tur har visat sig påverka beteenderesponsen på den egna sexuella funktionen och 

upplevelsen av den egna sexuella upphetsningen (Cranston-Cuebas & Barlow 

1990; Ekdahl 2017; 2019). Förenklat utgår teorin ifrån att varje individ har ett 

sexuellt schema som de bär med sig i sexuella situationer, med både positiva och 

negativa erfarenheter. De allra flesta människor reagerar på vad som känns bra 

eller mindre bra i en intim situation, utan att reflektera över varför vi reagerar på 

vissa stimuli och inte andra, samt vilka beslut eller beteenden som följer dessa. 

Detta resonemang har visat sig vara betydande i behandlingen av sexuella 

problem och kan bidra till information om vilka interventioner som kan öka 

sexuell tillfredsställelse och funktion (Nagoski, 2015; Kåver 2016; Ekdahl 2017; 

2019). Teorin visar på tankarnas inverkan på den sexuella upplevelsen, 

exempelvis om en individ fokuserar på sig själv i en sexuell situation ur ett utifrån 

perspektiv eller så kallat spectatoring, har det ofta en hämmande och i vissa fall 

tydlig negativ inverkan på den sexuella upplevelsen. Spectatoring grundar sig ofta 

i en osäkerhet på det kroppsliga utseendet eller hur beteendet kommer att 

uppfattas av andra och bidrar till att tankarna blir distraherade. Distraherande 

tankar har visat sig hämma den sexuella upphetsningen då fokus inte längre är på 
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njutningsfulla sensationer (Weiderman, 2001; Elmerstig, 2012a; Ekdahl 2017; 

2019). Kognitiv distraktion, det vill säga att tänka på annat i en sexuell situation, 

både som prestationsinriktning eller förhöjd uppmärksamhet på det egna 

utseendet, har visat sig vara en vidmakthållande faktor vid sexuella problem 

(Barlow, 1986; Weiderman & Sarin, 2014). Det är inte ovanligt att en individ 

söker hjälp för bristande sexuell lust eller smärta vid samlag och har själv inte 

reflekterat kring kognitiva mekanismer, vilket visar på teorins fördelar i 

behandlingen av sexuella problem. Att analysera utifrån kognitiva mekanismer 

kan bidra till värdefull information om hur individerna upplever sina erfarenheter 

och hur det i sin tur har påverkat deras beteende och i förlängning tillfredsställelse 

(Wiederman, 2001; Nobre & Pinto-Gouveia, 2008; Schick et al, 2010; Kåver, 

2016; Ekdahl, 2016). Teorin är inte allomfattande, och som nackdel beaktas inte 

affekter eller känslor i någon större omfattning. Därtill finns det fysiologiska 

reaktioner, som exempelvis en människas stressrespons som inte enbart kan 

förklaras utifrån psykologiska teorier. Respondenterna i studien har genomgått 

omfattande cancerbehandlingar och kan tänkas ha fysiologiska reaktioner i form 

av stressrespons till följd av detta, dock kan medvetenhet om tankars inverkan på 

olika situationer bidra till att responsen hanteras på ett mer fungerande sätt.  

 

Kognitiva scheman och strategier  
Att drabbas av cancer medför flera förändringar och utmaningar som individen 

behöver möta, dels en förändrad kropp och effekter av behandling, dels att möta 

det psykologiskt och emotionellt. Det är inte ovanligt att drabbas av depressiva 

symtom efter cancer och en individ är då mer mottaglig för negativa stimuli, det 

vill säga att personen lägger märke till misslyckanden och tillkortakommanden i 

högre utsträckning än till sådant som går bra (Barlow, 1986; Cranston-Cuebas & 

Barlow, 1990; Graugaard et al, 2006; Kåver, 2016). Att drabbas av en allvarlig 

sjukdom är ofta förenat med en högre grad av ångest och stress. En person med 

ångest tenderar att fokusera på potentiella hot och faror i högre utsträckning. 

Teorin illustrerar hur en kombination av depressiva symtom samt oro eller ångest/ 

stress kan påverka en individs sexuella beteende och leda till ett beteende som är 

mer styrt av rädsla och undvikande. Rädslan bidrar till en överdriven 

uppmärksamhet eller så kallad kognitiv distraktion, och grundar sig i oron att 

misslyckas i en sexuell situation, att inte leva upp till krav eller rädsla för att inte 

vara attraktiv nog (Lundberg, 2016; Ekdahl, 2017; 2019). Studier har visat att 

negativa grundantaganden är mer förekommande hos personer med sexuella 

problem än personer utan. Kognitiva tankemönster som att uppleva sig som 

oattraktiv eller annorlunda påverkar en sexuell situation och kan hämma den 

sexuella responsen samt njutningen (Nobre & Pinto-Gouveia, 2008; 2009; 

Lundberg, 2016; Kåver, 2016; Ekdahl, 2017; 2019). Negativa grundantaganden 

fungerar som filter för upplevelser och är en bidragande faktor till att sexuella 

problem vidmakthålls då de är självbekräftande. Den negativa grunduppfattningen 

befästs och får kontinuerlig näring genom att information från omgivningen 

”släpps in” om det stämmer överens med det befintliga schemat. Andra 

uppfattningar eller tolkningar registreras inte lika lättsamt (ibid). Ett exempel är 

schemat; vaginalt samlag är en viktig del av sex och för att relationen ska fungera. 

En person som har ett sådant schema uppmärksammar och filtrerar sexuella 

stimuli som stämmer överens med grundantagandet och beteenderesponsen leder 

följaktligen till att prioritera vaginala samlag, annars kan sex lika gärna utebli. 

Tankekombinationer som, oralsex är också sex eller fysisk närhet utan att det 

leder till vaginalt samlag, släpper inte igenom filtret i första taget. Varje gång 

individen funderar, ser eller upplever sexuella stimuli befästs schemat om att 
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vaginalt samlag är en naturlig del av sex och viktigt för att relationen ska hålla. 

Om partner då tar avstånd är det inte ovanligt att problemet blir härlett till att 

problemet förklaras med att individen är oattraktiv eller en dålig sexpartner 

(Kåver, 2016; Ekdahl 2017).  

 

Således grundar sig teorin på uppfattningen att kognitiva scheman filtrerar 

verkligheten och stöper om den i en form så att den passar det grundläggande 

schemat som har formats under en individs hela liv. Genom så kallade livsregler 

försöker individer hantera vardagen och de grundläggande scheman som påverkar, 

som exempelvis ”sex är viktigt i en relation och därför ställer jag upp fast jag inte 

har lust”, för att bli omtyckt och ingå i ett sammanhang som ger mening. I stora 

drag består livsregler av individens livsvisdom, det vill säga en samlad kunskap 

om vad personen har lärt sig samt om hur en ska bete sig i olika livssituationer. 

Efter denna kunskap väljer sedan individen att följa det som ger mening i livet 

(Kåver, 2016; Ekdahl 2017). Enligt teorin går det att urskilja mer framträdande 

negativa tankar hos individer som är stressade eller psykiskt belastade och 

tankarna är då mer kopplade till en överlevnadsinstinkt, som i sin tur kan påverka 

livsreglerna och hur vardagen hanteras. Negativa tankar har evolutionärt en 

avgörande betydelse för en individs överlevnad och detta i sin tur kan påverka 

livsreglerna till ett mer generellt kritiskt förhållningssätt som avspeglar rädsla och 

ett förhållningssätt om att vara på sin vakt. Om livsreglerna är negativa, krävande 

och hotande kan det skapa en rad svårigheter, både inom individen och i 

förhållningssättet till omvärlden (Wiederman, 2001; Nobre & Pinto-Gouveia, 

2008; Nagoski, 2015; Kåver, 2016; Lundberg, 2016; Ekdahl, 2017; 2019). 

Sammanfattningsvis är livsregler en kognitiv strategi som används för att 

handskas med önskningar och utmaningar i livet. Styrkan i teorin finns i 

möjligheten att förändra en persons antaganden kring sig själv och sin sexualitet, 

genom att komma till insikt om förmåga att påverka problemet. Det finns således 

ett värde att undersöka individens kognitiva scheman och coping strategier 

(Brattberg, 2008, Harris, 2011; Kåver 2016). Enligt teorin väljer ofta individer 

beteenden, eller coping strategier, med fokus på att minska obehag eller lidande, 

likaså reducera negativa känslor som ångest, oro, sorg, ilska, skam och skuld. 

Vanliga strategier är att utveckla beteenden som är kontrollerande, regelstyrda och 

undvikande med olika säkerhetsåtgärder som ska skydda från obehaget. I detta fall 

är obehaget kopplat till något som är tänkt inge njutning, eller åtminstone 

förväntats att göra det enligt rådande normer, nämligen sex. Vanliga coping 

strategier är flykt och undvikande, vilket ofta begränsar livet. Säkerhetsbeteenden 

innebär att kontrollera samt ständigt be om försäkringar, vilket kan vara 

påfrestande för individen och närstående då individen ständigt är på sin vakt och 

utgår från att det värsta ska hända (Kåver, 2016:26-37, Lundberg, 2016; Ekdahl 

2017; 2019). Att arbeta med en persons kognitiva scheman skulle kunna uppfylla 

en funktion i behandling med sexuella problem. Behandling kan ske genom 

kognitiva tekniker som att bli medveten om tankemönster eller förändra beteenden 

som syftar till att ge personen andra erfarenheter som står i motsättning till de 

negativa antaganden som finns (Basson, 2010; Harris, 2011; Kåver, 2016; Ekdahl 

2017; 2019).  

 

Kognitiva scheman och yttre omständigheter  
Kognitiva scheman som teori betonar ett ständigt pågående samspel, både inom 

individen och mellan individen och dennes miljö. En människas sammansatthet är 

mer än beståndsdelarna, det vill säga kropp, tankar, känslor samt erfarenheter. 

Enligt teorin är det viktigt att sätta beståndsdelarna i ett sammanhang för att kunna 
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fånga en individs hela existens. Kognitiva scheman formas genom hela livet och 

teorin utgår från att människor lär sig nya beteenden genom att observera och 

härma andra som utför beteendet. Modeller finns överallt i omgivningen och 

kategoriseras som antingen verkliga eller symboliska. Verkliga modeller är de 

människor som individen interagerar med, det vill säga ser och som finns i 

omgivningen. Symboliska modeller presenteras i böcker, filmer eller i media. 

Utifrån detta tankesätt blir förhållandet till sexualitet beroende av de sinnesintryck 

samt beteenden som anses fördelaktiga och acceptabla, dels i omgivningen och 

dels i samhället i stort. Oavsett om det är en verklig modell eller en symbolisk så 

påverkas individens tankar och förhållningssätt till sexualiteten (Kåver, 2016:91, 

Ekdahl, 2017; 2019). Det finns lagar, regler och traditioner som styr tillvaro i 

nästan alla detaljer och en stor del av tillvaron styrs således av regler som är 

inlärda genom normer. Att regler, normer och värderingar är inlärda ger möjlighet 

att i behandlingssammanhang med individer med sexuella problem modifiera eller 

lära om det som har antagits som självklart. Sexualiteten innefattar både kropp 

och psyke men präglas av det kulturella sammanhanget. Biologin och den fysiska 

kroppen ger förutsättningar för sexualitet, men det sociala och kulturella 

sammanhanget ger förutsättningar för hur sexuella handlingar levs ut. Kognitiva 

scheman kan tydliggöra hur en individs sexualitet styrs av normer, då det ofta inte 

är något individen tänker på medvetet utan betraktar som införlivat, det vill säga 

att det uppfattas som något medfött eller naturligt (Tiefer, 1995; Elmerstig, 2012a; 

Johnsdotter, 2012; Nagoski, 2015). Cancerbehandling medför ofta kroppsliga 

förändringar och påverkar individens uppfattning om sin sexuella förmåga 

(Graugaard et al, 2006) och det kulturella sammanhanget kan i sin tur påverka hur 

förändringarna processas samt vilka beteenden som följer, vilket är viktigt att 

beakta i det professionella mötet. Det finns ett antal rådande normer kring 

sexualitet och cancer som kan tänkas påverka en individs beteende och sexuella 

rehabilitering efter behandling (Andersen, 1999; Rasmusson 2015). Cancer 

förknippas i stor utsträckning med lidande och död, en lyckosam behandling som 

gett sexuella komplikationer kan upplevas som ett sekundärt problem i jämförelse 

med att få behålla livet (Reisman & Gianotten, 2017). Likaså kan det vara svårt att 

förena värden som att drabbas av cancer och att vara sexuellt aktiv, även om 

studier ger indikationer på att det kan vara positivt för en individs välbefinnande 

under och efter cancerbehandling (ibid). Kopplingen mellan kognitiva scheman 

och modellinlärning kan tänkas vara betydande när det kommer till en individ 

förhållande till sin sexualitet efter cancerbehandling. Att utforska yttre 

omständigheter och vilka faktorer som påverkar en individ kan viktiga insikter 

inhämtas som kan bidra positivt till den sexuella rehabiliteringen (Graugaard et al, 

2006; Kåver 2016; Ekdahl, 2017; 2019).  

 

 

Empiri och analys 
 

Kapitlet presenterar resultat samt analys och varvas med både teoretiska 

perspektiv och tidigare forskning. Tematiseringen mynnade ut i huvudtemat; 

interpersonella faktorer och kontextens inverkan på sexualiteten efter 

cancerbehandling. Analysen har utmynnat i sex subteman som kategoriserar 

empirin på ett överskådligt sätt; kroppen, hjärnan och kontexten, tankar om 

normalitet och upplevelsen av en avvikande kropp, den sexuella personligheten, 

sex i ett sammanhang; distinktionen mellan lust och incitament, strategier för att 

hantera utmaningar samt tankar om bemötande inom vården. 
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Informanterna 
Åldersspannet på informanterna var mellan 44 till 75 år. Vid intervjutillfället 

befann sig alla förutom en informant i en långvarig parrelation och alla 

informanter uppgav sig vara heterosexuella. Förutom cancerbehandling och 

efterkomplikationer upplevde informanterna sig som väsentligen friska. Samtliga 

identifierade depressiva symtom som oro och ångest under och efter behandling. 

Tre av informanterna har haft besvär av depression tidigare i livet. 1Informanterna 

personuppgifter har avidentifierats. Varje tema presenteras med intervjucitat för 

att i så stor utsträckning som möjligt lyfta fram informanternas egna berättelser, 

tankar och reflektioner.  

 

Kroppen, hjärnan och kontexten 
Utsagor från samtliga kvinnor visar att anatomin och dess betydelse för 

sexualiteten hade en avgörande roll för att hantera cancerbehandling och dess 

inverkan på sexualiteten. Den kroppsliga förändringen var svår att förhålla sig till 

och påverkade intimitet till partner. Även om alla respondenter fick information 

om vad det kirurgiska ingreppet skulle innebära var det svårt att greppa hur stor 

förändringen skulle bli. Kognitiva scheman illustrerar tankeprocessens väsentliga 

del i att skapa samt förstå verkligheten. Från en människas första stund i livet bär 

hon med sig sin kropp. Kroppen och hjärnan påverkas av omgivningen och lagrar 

erfarenheter för att skapa förståelse och sammanhang som ska ge riktlinjer för hur 

individen ska agera i olika situationer (Kåver, 2016; Ekdahl, 2017; 2019). I likhet 

med resonemang som (Nobre & Pinto-Gouveia, 2008; 2009) förefaller kvinnorna 

i föreliggande studie bli påverkade av kognitiva processer och en cancerdiagnos 

kan förstås genom att det skapar en otrygghet i individen och en obalans mellan 

tidigare inlärda erfarenheter och nya. Hjärnan scannar då kontexten, för att ta in 

dessa nya erfarenheter och jämför därefter med erfarenheter som redan är inlärda 

och lagrade i minnesbanken. Det är en mycket komplex process som kräver energi 

och beroende på vad individen har erfarit innan cancer och behandling, kommer 

tidigare erfarenheter att ha en avgörande roll för hur individen hanterar situationen 

och vilka konsekvenser det medför för det psykiska välbefinnandet (Elmerstig, 

2012a; Nagoski, 2015; Ekdahl, 2017; 2019). Flera informanter beskrev ett obehag 

för den förändrade kroppen och för vissa var det svårt att hitta fungerande 

strategier i intima situationer. Förändrade kroppsförnimmelser kan påverka inre 

beteenden som individen ofta inte är medveten om, det vill säga tankar och 

känslor, genom snabba mentala processer. Dessa påverkas framför allt av smärta, 

trötthet, oro och rädsla. Det i sin tur kan aktivera kroppens stressystem om 

situationen väcker obehag och bidrar till beteenden som ofta är undvikande 

(Lundberg, 2016; Kåver, 2016). Flera kvinnor beskrev att de kroppsliga 

förändringarna efter kirurgi och cancerbehandling var svåra att förhålla sig till och 

citatet nedan illustrerar en kvinnas upplevelse; 

 

”Jag tycker att det ser förfärligt ut, det är jättesvårt att vänja sig vid att ha 

det så här. Fördelen är att det är ingenting som syns med kläderna på och 

det är jag ju glad för. Jag tycker att jag var mycket sötare innan, men som 

sagt, mina väninnor säger att det händer mycket i andra kvinnor också. 

Håret förändras, vikten flyttar på sig och lite så, jag tillhör inte dem som 

sitter och tänker att jag har åldrats med behag. Kroppsuppfattningen har 

förändrats, jag ser ju inte alls ut som jag gjorde innan, jag har stora ärr och 

är ihop sydd där bak. Jag står inte så ofta i spegeln och tittar på mig, det är 

klart… det är ju en känsla också” 
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De kroppsliga förändringarna upplevs som svåra och även om det går att dölja så 

beskrivs upplevelsen av att känna sig mindre attraktiv som negativ samt väcker en 

känsla av olust och obehag.  

 

”Självkänslan är sämre, det tycker jag. Det upptar mycket av min vakna tid 

att jag har detta, att kroppen har förändrats, jag kan förtränga det ibland, 

se en bra film eller gå på teater till exempel, då har jag varit uppslukad i 

2,5 timme men sedan så kommer jag hem och påminns… det finns där alltid, 

bitvis kan jag förtränga det och glömma” 

 

Ovanstående har bekräftats i andra studier där cancerbehandling på olika sätt har 

påverkat kroppsuppfattningen och upplevelsen av femininitet negativt (Cranston-

Cuebas & Barlow, 1990; Weiderman, 2001; Hawighorst-Knapstein, et al, 2004; 

Weiderman & Sarin, 2014), i likhet uttrycker kvinnorna i den aktuella studien att 

de fysiska förändringarna upplevs som lindrigare i jämförelse med andra kvinnor 

som även förändras fysiskt med åldern då förändringarna går att dölja. Att åldras 

likt andra, trots en förändrad kropp med stomi blev en lättande faktor. Detta 

resonemang tydliggör vikten av att kunna identifiera sig med andra och dess 

betydelse för självuppfattningen och för möjligheten att konceptualisera ett 

sammanhang. Att ingå i ett sammanhang och känna tillhörighet är av stor vikt för 

människors välbefinnande (Andersen, 1999; Kåver 2016). Detta belyser 

sexualitetens komplexitet, där både kopp och psyke ständigt samverkar och tolkas 

av den kulturella kontext som kvinnorna befinner sig i. Att uppleva sig som 

avvikande, det vill säga både att erfarenhetsmässigt drabbas av cancer och att se 

annorlunda ut än vad bilden av en ”normal kropp”, påverkar bearbetningen av 

sjukdom samt förhållande till sin egen kropp (Graugaard et sl, 2006; Johnsdotter, 

2012).  

 

”Först kände jag ’vad skönt, ta bort tumören det här blir bra’ för jag hade 

rätt ont. Men jag hade inte förstått hur stor förändringen var och hur det 

skulle kännas efteråt. Jag var inte alls med på det. Jag fick en genomgång 

av kirurgen innan operationen och först då fick jag tankar att ’aha det här 

är stort ändå’. Då pratade kirurgen mycket om sexualitet och hur det kunde 

bli efteråt, det stressade mig väldigt, för hon sa ’en del kan ha sex efteråt 

och en del kanske inte kan, det finns så många olika sätt’ och det tyckte jag 

var jättejobbigt. Jag hade nog inte tänkt att det skulle bli så stort… även om 

jag visste att det kommer att vara så här föralltid så hade jag ändå inte tagit 

till mig det, utan det blev en chock efteråt” 

 

Beroende på vilka tankar som är framträdande aktiveras olika system i hjärnan 

som påverkar resterande delar av kroppen. Stress, rädsla, ångest eller oro var 

framträdande hos alla respondenter, och liknande fynd bekräftas i flera studier 

(Barlow, 1986; Hughes, 2008; Mitchell et al, 2011; Gilber et al, 2011). Genom att 

bryta ner och beskriva sådana interna företeelser blir det lättare att identifiera dem 

och analysera hur det påverkar individens förhållande till sexualiteten (Kåver 

2016; Ekdahl, 2017). I den aktuella studien var det psykiska tillståndet en stor 

anledning till att intresset för sexualitet minskade hos respondenterna. Genom att 

analysera kontexten, det vill säga alla faktorer i livssituationen som påverkar 

sexualiteten och intimiteten negativt, är det lättare att hitta strategier för att 

förändra till det mer tillfredsställande förhållningssätt (Nagoski, 2015; Lundberg, 

2016). En faktor som har påverkat respondenterna är den existentiella kris som 

cancer ofta innebär. Kvinnorna i studien beskrev sina erfarenheter som en stor 
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livskris, åtföljd av rädsla för vilka konsekvenser det skulle medföra både för en 

själv och för närstående (Brattberg, 2008; Reisman & Gianotten, 2017). Även om 

det finns goda behandlingsmöjligheter så är cancer en sjukdom som väcker starka 

tankar och känslor. Medvetenheten om risken att inte få finnas kvar väckte 

överlevnadsinstinkter hos alla informanter och all kraft fokuserades till att ta sig 

igenom operation samt efterföljande behandling. Allt annat i livet blev sekundärt, 

inklusive sex och intimitet med partner. För två av respondenter hängde den tuffa 

perioden kvar och gjorde sig påmind genom olika former av komplikationer, två 

år efter avslutad behandling.  

 

”Det har stressat mig att vi inte kommer kunna ha sex och att det ska göra 

ont. Jag har varit på undersökningar och läkaren sa att allting ser bra ut 

men det gör fruktansvärt ont på ett ställe i ena skinkan när man känner i 

slidan och läkaren sa att det kan vara någon nerv som tagit skada efter 

rekonstruktionen. Då kan jag bli väldigt stressad. Annars så känns det okej 

och jag tänker att det kanske fungerar tillslut. Det här att det gör så ont, 

känner ändå att det är så pass viktigt för mig och vill kunna ha sex med min 

partner, det skulle kännas fruktansvärt om jag aldrig skulle kunna ha det” 

 

Komplikationer så som en förändrad kropp som alternerat utseendet utvändigt, 

men även invändigt då särskilt slidan påverkats, blev utmanande. En del kvinnor 

vågade inte närma sig sin partner, visa sig naken eller vara intim till följd av dessa 

efterkomplikationer.  

 

”Redan när jag gick på strålbehandlingen så berättade sköterskan att det 

kunde smälta samman i slidan. Innan visste jag inte det och då hade jag 

börjat strålbehandlingen, så jag menar ’hallå gång tre, här har du 

dillatorer’. Man tänker cancer, de opererarar bort tumören och så får man 

strålning, that´s it. Det man inte vet är att underlivet kan växa samman, man 

kan få brännskador… det är mycket som kan komma efter som man inte ser 

utanpå” 

 

Respondenternas upplevelser kan förstås genom att tillkomna komplikationer efter 

cancerbehandling påverkade hur sexuella stimuli processas. Hjärnan har således 

en oerhört viktig funktion i hur sexualiteten upplevs samt levs ut av individen. Det 

centrala nervsystemet, det vill säga hjärnan och ryggmärgen, tolkar omgivningen 

och i synnerhet sexuella stimuli för att bedöma om det är stimuli som accelererar 

eller bromsar det sexuella gensvaret (Janssen & Bancroft, 2007; Nagoski, 2015; 

Ekdahl 2017; 2019). Flera av de kroppsliga förändringarna efter cancerbehandling 

har bidragit till en vaksamhet hos kvinnorna. Som ovan nämnt är kvinnornas 

erfarenheter målade av rädsla och ångest. Ångest är idag ett negativt laddat ord 

men evolutionärt en mycket viktig funktion då det mobiliserar individen till att 

agera och undkomma det som väcker obehag eller rädsla. Rädsla och ångest leder 

ofta till ökad vaksamhet, att individen försöka ligga steget före och förutse vad 

som eventuellt kan hända (Kåver, 2016; Lundberg, 2016). Utmärkande i 

respondenternas utsagor var att cancer väckte en stark rädsla för att förlora sitt liv 

och åtföljdes av tankar som grundar sig i osäkerhet för framtiden som skapar 

otrygghet.  

 

”Det går upp och ner, ena minuten så tänker jag ’jaja det här går bra, det 

är inga problem’ och sen nästa minut så kan jag nästan känna mig instängd 

och tänker att det alltid, alltid kommer att vara så här, det kommer aldrig 
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att försvinna. Jag har haft ganska mycket problem med stomin, mycket stopp 

och det underlättar inte att lära sig leva med detta” 

 

”Jag hade en föreställning om att det blir som vanligt, men då visste jag 

inte att dem skulle ta bort den bakre slidväggen och göra en rekonstruktion. 

Jag uppfattade inte det förrän jag låg där på avdelningen och läkaren 

berättade om operationen… tror inte riktigt jag förstod det eller jag 

värderade inte informationen, utan jag tänkte att jag bara skulle ta mig 

igenom operationen, överleva. I början hade jag mycket tankar om det 

estetiska och inte tankar om sexualitet. Jag hakade upp mig på att de skulle 

sy ihop skinkorna på mig… brydde mig inte så mycket om att jag skulle få 

stomi för jag insåg att det var en elakartad tumör så det var bara att gilla 

läget. Jag föreställde mig att jag bara skulle ha en rak linje där bak, det var 

jag jätterädd för men det går ju inte att se något på mig. Idag är det 

världsligt men det malde i början”   

 

I kroppen sker en mängd förändringar och anpassningar i de fysiologiska 

systemen som grundar sig på det individen upplever eller får förnimmelser av. I 

materialet framträder en högre benägenhet att fokusera på kroppsliga förändringar 

och kan tolkas som att cancerdiagnosen samt behandlingen fokuserar 

uppmärksamheten, mer eller mindre omedvetet, till att övervaka kroppen.  

 

”Det är att man inte känner igen sig riktigt. Det känns annorlunda och då 

är det inget som är skönt på något sätt, när man inte känner sig lik eller så 

som man var innan, jag tycker att det är svårt att det är stumt, man vet ju 

inte hur det ser ut invändigt. Titta har jag inte gjort, det kan jag lova dig… 

nej inga speglar i rumpan. Det känns lite jobbigt, för att jag inte vill se att 

jag är i hopsydd, det vågar jag inte, inte än. Det har varit tungt, det har 

känts som att jag inte börja tänka på det… det känns mystiskt på något vis, 

det känns onaturligt”  

 

Denna vaksamhet kan vara en förklaring till att kroppens stressystem aktiveras i 

högre utsträckning. Detta i sin tur kan bidra till att nya kroppsliga upplevelser 

tillkommer, exempelvis spänningar som leder till smärta och torrhet i slida, vilket 

i sin tur kan väcka ny oro då det kan göra ont vid samlag (Nagoski, 2015; 

Lundberg, 2016; Ekdahl, 2017). Svårighet att slappna av, smärta och obehag har 

flera kvinnor beskrivit, för vissa har det gått blivit bättre med tiden men för vissa 

är det fortsatt ett problem.  

 

”just den här skillnaden i slidan, att det känns annorlunda, det är ju 

ärrbildningar, om inte penis förs in precis rätt så kan det göra ont. Jag fått 

reda på att jag är lite sned, att slidan ligger lite snett”  

 

Obehag efter kirurgi och behandling är en förklaring till att njutning och 

incitament till sex avtar. En annan förklaring skulle kunna vara att den rädslan och 

existentiella ångesten som cancer och behandling inneburit sitter kvar och 

respondenterna blir påminda vid försök till sex eller intimitet.  

 

”jag har smärta än idag men den är inte på samma sätt, tror att det inte är 

så fogligt liksom utan det är mer stumt. Vi försöker någon gång då och då 

att ha sex men har inte lyckats. Märker en skillnad i slidan och hur det 

känns, sedan så ser jag annorlunda ut och i början tyckte jag ’usch hur ser 
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jag ut’, men jag har börjat vänja mig. Det var läskigt och oroade mig för 

hur det ska bli. På så sätt är jag lite sjåpig för det här med intimitet, det var 

likadant första gången jag skulle byta stomi, det kändes bara obehagligt. 

Jag tänkte, jaja jag vänjer mig, för man vänjer sig vid saker man ser hela 

tiden” 

 

Risken med att lagra negativa erfarenheter, i synnerhet i sexuella situationer, är att 

det utvecklas en så kallade förväntansoro inför kommande sexuella situationer. 

Oro inför situationer som ännu inte har inträffat har visat sig dra igång 

stressystemet och skapar en rädsla som påverkar kroppsreaktioner och bidrar till 

att hjärnan inte processar stimuli som sexuellt relevanta, utan något som 

potentiellt kan vara farligt och undvikas. Det hämmar det sexuella gensvaret och 

njutningen för individen (Ekdahl, 2017). Sex är ett motivationsstyrt beteende och 

bedöms relevant om faktorer som exempelvis sömn, hunger, smärta och oro eller 

ångest inte får övertaget då de aktiverar överlevnadssystem i individen. Beteenden 

som gynnar överlevnad, oavsett verklig fara eller ej, aktiverar beteenden som 

reducerar obehag och kommer att bedömas som mer relevanta än sex av hjärnan 

(Nagoski, 2015; Lundberg, 2016; Ekdahl, 2017). Upplevelsen av hur farligt 

någonting är avgörs av både den fysiska verkligheten och av hur individen tolkar 

samt tänker kring den. Det är många gånger det subjektivt upplevda hotet som är 

avgörande för hur den förändrade verkligheten processas och bearbetas. Flera 

respondenter beskrev just rädslan för att det ska göra ont, stomin ska läcka eller 

att något ska gå sönder som det största hindret, varpå det senare visade sig inte 

vara så farligt som de först tänkte (Barlow, 1986; Cranston-Cuebas & Barlow, 

1990; Kåver, 2016). Kroppens system kan inte skilja på verkliga livshotande faror 

och sådana faror som individen "tolkar" genom förnimmelser och tankar. Det sker 

en konstant samverkan mellan processer som sammankopplar det sympatiska 

nervsystemet, det som gasar eller accelerera ett sexuellt beteende (sexual 

excitation, SE), och det parasympatiska nervsystemet som bromsar ett sexuellt 

beteende (sexual inhibition, SI). Signalerna skickas från hjärnan till könsorganen 

om de bedöms relevanta och möjliggör upphetsning och till att individen agerar på 

stimuli. Det systemet som aktiverar sexuell upphetsning (SE) skannar kontexten, 

utifrån individens tankar och känslor, för stimuli som är sexuellt relevanta. 

Däremot är (SI) det systemet som hämmar och stänger neurologiskt av signaler 

som aktiverar sexuell respons då de det finns andra faktorer i miljön som påverkar 

negativt (Janssen & Bancroft, 2007, Nagoski, 2015; Ekdahl, 2017; 2019). 

Respondenternas obehag inför och i sexuella situationer kan tolkas som att 

stressystemet har aktiverats till följd av förnimmelser som hjärnan tolkar som 

potentiellt farliga. En del av kvinnorna kunde reflektera över att sexuella hinder 

”sitter i huvudet” eller att det är en känsla men ändock hämmar den sexuella 

responsen (Janssen & Bancroft, 2007; Nagoski, 2015). Det blev särskilt märkbart 

då depressiva symtom, ångest och oro för framtiden var starka i början av 

cancerbehandlingen, men kunde bli bättre med tiden. Nedstämdhet och oro i 

kombination med en rädsla för hur kvinnan skulle påverkas fysiskt vid sex, blev 

för många ett för stort hinder, det vill säga det hämmande systemet (SI) fick 

övertaget. För en del respondenter är motståndet till sex fortsatt högt och det 

skulle kunna finnas underliggande faktorer som depression eller 

ångestproblematik som påverkar. För andra har de kommit längre i 

bearbetningsprocessen och hittat sätt att närma sig sexualiteten, de beskrev även 

lägre symtom på nedstämdhet, oro och ångest.  
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”jag känna mer lust nu, sen vet jag inte när det kan bli… kan bli upphetsad 

och lubricera, det är de som har kommit mer nu än vad det gjorde i början 

(efter operationen). I början gick det inte alls, det kom inte alls, inte ett 

dugg. Kunde inte känna något” 

 

Första gången vi hade sex var det väl inte så där himla stormande 

underbart, men jag vet att jag tänkte ’det känns annorlunda men det gör 

inte ont’… han sa till mig, du ser nästan precis ut som vanligt och då blev 

jag jätteglad. Jag trodde att det skulle göra ont första gången jag hade sex, 

för det gjorde ont när det läkte… det skavde lite men det var inte obehagligt 

på något vis. Det var jag jätteimponerad av faktiskt 

 

Ovanstående exemplifierar de hämmande systemens inverkan på det sexuella 

gensvaret genom en komplex samverkan mellan kropp och psyke. De fysiska 

symtomen påverkar kvinnornas kognitioner och därmed den sexuella upplevelsen 

(Elmerstig 2012a; 2012b, Ekdahl, 2017). Citaten kan tolkas som att hjärnan 

bedömer kontexten som farlig och aktiverar stressresponsen. Vad gäller 

incitament till sex är sammanhanget eller kontexten avgörande för att hjärnan ska 

bedöma stimuli som relevanta. Det går således att bryta ner kognitiva processer 

vid sexuella problem och analysera vilka faktorer som påverkar och i sin tur vilket 

system som aktiveras. Utifrån respondenternas utsagor går det att urskilja att både 

yttre och inre faktorer kan påverka sexualiteten negativt, det vill säga den fysiska 

upplevelsen av sin kropp men även tankar som ”usch, obehagligt eller onaturligt”. 

Genom att utforska varför vissa tankeprocesser aktiveras hos en individ blir det 

möjligt att se mönster i både yttre och inre faktorer. Det blir därmed tydligare var 

fokus på förändringsarbete bör ske. Det har visat sig vara mer effektivt att 

förändra faktorer som bidrar till att det hämmade systemet (SE) får övertaget än 

att fokusera på att stimulera det aktiverande systemet (SI) (Nagoski, 2015:49-60). 

Vidare har det visat sig vara positivt för en individ att utsätta sig för det som 

väcker ångest eller obehag och stanna kvar (inte fly eller undvika). Att upptäcka 

att en situation inte är farlig, att det finns visst mandat att påverka, har ofta en 

ångestreducerande effekt (Rosenbaum, 2013; Brotto & Basson, 2014; Kåver, 

2016; Brotto, 2018). Tankeprocesser har således en avgörande roll för vilket 

beteende som bedöms som relevant och kan förklara varför flera av kvinnorna 

upplever en osäkerhet samt har ett undvikande beteende inför sex (Kåver, 2016; 

Ekdahl, 2017). Att beakta en individs tankeprocesser och hur de påverkar 

kroppsliga reaktioner samt beteenden som följer kan därmed vara viktig för 

rehabilitering.  

 

Tankar om normalitet och upplevelsen av en avvikande kropp  
Tankar om hur en kropp ser ut och vad som är normalt präglade kvinnornas 

förhållningssätt till den egna kroppen efter kirurgi och påverkade sexualiteten 

negativt (Monteath & McCabe, 1997; Johnsdotter, 2012). Det har visat sig att 

negativa bilder av en själv bearbetas av hjärnan på liknande sätt som en stressfylld 

situation (Ekdahl, 2019). Som tidigare beskrivet aktiverar stressfyllda situationer 

det hämmande (SE) systemet och därmed bromsar sexuell upphetsning genom att 

processa stimuli i kontexten som icke sexuellt relevanta (Nagoski, 2015, 

Lundberg, 2016; Ekdahl, 2019). En cancerdiagnos utlöser ofta en krisreaktion för 

en individ, inte sällan med inslag av depressiva symtom och oro. Forskning visar 

att det vid dessa symtom är mer framträdande negativa tankar hos en individ, 

vilket även kunde urskiljas hos respondenterna i denna studie. Stress är en 

evolutionär adaptiv mekanism, som ofta grundar sig på negativa tankar och 
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hjälper människor att undkomma fara eller obehag. I en mycket förenklad form 

processas tankar som ”jag är ful, onormal eller otillräcklig person” som en 

potentiell fara och aktiverar kroppens stressystem. Fysiologiskt ökar 

stresshormonnivåer som mobiliserar kroppen genom bland annat spänningar, 

blodtillförsel till stora muskelgrupper och tunnelseende, för att kunna agera och 

möta obehaget (Weiderman & Sarin, 2014; Nagoski, 2015; Kåver, 2016: Ekdahl, 

2017). Således kan ett samband ses mellan negativa tankar om en själv och 

nedsatt sexuell njutning då det hämmar det sexuella gensvaret, som i sin tur kan 

leda till torra slemhinnor och smärta vid sex (Elmerstig, 2012b; Ekdahl, 2017).  

 

”jag har jobbat i 40 år och har haft kanske 10 sjukdagar. Jag har haft en 

hälsa som har varit bra fram tills jag upptäckte det här eftersom jag hade 

en liten lättare blödning. Det är jättesvårt faktiskt (gråter)… jag tyckte inte 

att jag hade så mycket besvär, så det var en jättechock att få cancer i 

ändtarmen. Allt kom efter operationen skulle jag säga, jag förstod inte 

omfattningen, det kan jag nästan inte förstå fortfarande, hur mycket dem 

har gjort invärtes och det här med stomin, det var jag väldigt orolig över… 

vad det innebar. Jag fick broschyrer innan operationen men det är ändå 

svårt att tänka sig. Kroppen blir ändå annorlunda på något sätt, jag har 

smärta och jag känner ju av det, i och med att dem har gjort ingrepp både 

fram och bak så att jag har rätt så ont” 

 

”det är klart att man får vänja sig vid sin kropp och sitt utseende, det är 

mest där bak det är besvärligt, för det stramar ju väldigt. I början ville jag 

inte alls visa mig naken, jag var jätterädd. Det tar tid att vänja sig vid sin 

kropp när det är en sådan stor förändring. Jag har inte accepterat det 

fortfarande, att jag är opererad, jag tycker att det är förfärligt”  

 

Kvinnorna i citaten ovan beskriver ett obehag till sin förändrade kropp och tankar 

av att vara ”onormal”. Sambandet mellan negativ självbild och sämre hälsa har 

tidigare studerats. Då har det visat sig att en negativ självbild samt självkritik 

bidragit till upplevelsen av att vara ensam, även om så inte var fallet i 

verkligheten, och därmed påverkat den fysiska och psykiska hälsan negativt 

(Andersen & Cyranowski, 1994; Cyranowski et al, 1999; Nobre & Pinto-Gueva, 

2009). En förklaring är att hjärnan tolkar tankar om ensamhet som en utsatt 

situation och förekomsten av negativa tankar ökar ytterligare för att optimera 

överlevnad. Att förlora sammanhanget eller känna sig ensam aktiverar 

överlevnadsinstinkter, med andra ord att individens benägenhet att slå på 

stressystemet ökar, och får negativa följder för sexualiteten (Nagoski, 2015; 

Kåver, 2017).  

 

”jag är osäker, det är nya funderingar hela tiden och det var rätt skönt att 

ha så mycket annat att tänka på i börja med operation och allt. För sen kom 

det helt plötsligt, jag kunde vakna mitt i natten och tänka herregud jag har 

haft cancer och börja stortjuta, jag förstod det inte riktigt för jag hade så 

fullt upp med allt jag ska klara i vardagen… emellanåt kan jag tycka det är 

lite jobbigt för det bara sköljde över en… nytillkomna saker att ta ställning 

till, funderingar över vad som händer i kroppen. Det har ju faktiskt bara 

gått ett år, det kan ju komma igen, jag känner mig aldrig ’homesafe’” 

 

”Det är klart, det är inte lätt att tycka om sig själv när ens partner inte ens 

vill ta på en (gråtmild). Det bara förstärker min känsla av att vara onormal. 
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Han säger ingenting och jag vet inte om det är värre… jag tror att jag 

skulle må bra av mer närhet och intimitet” 

 

Citatet ovan visar på hur kvinnan har en längtan efter närhet och intimitet men de 

negativa tankarna om kroppsförändringarna bidrar till att hon inte är bekväm med 

sig själv och därmed tolkar som att partner undviker närhet till följd av detta. 

Alternativet att partner kanske inte vill vara pådriven är inte närvarande och kan 

förklaras genom att negativa tankar har övertaget och andra mildare, positiva 

alternativ, diskrimineras. Liknande tankemönster sågs hos flera respondenter och 

tolkningar som bekräftar deras egna tolkningar om sig själv får övertaget och 

bidrog till ett undvikande till partner. I kontrast till ovanstående har två av 

informanter visat mönster på mer positiva tankemönster, som i sin tur påverkar 

förhållningssätt till den egna kroppen och därmed sexualiteten.  

 

“Jag tänker att dem tog bort den bakre delen (ändtarmen) och känseln sitter 

ju i den främre och där märker jag ingen skillnad, det är ju precis som 

innan. Det är bara den här lilla konstiga känslan, ’oj nu känns det ut där’ 

men jag har lusten tillbaka och min partner tycker inte att det är konstigt. Vi 

har pratat mycket, jag är ju sådan så jag pratar om allt. Vi har lika bra 

sexliv som innan faktiskt… det är lite grann den här annorlunda känslan, 

men annars, alltihopa, upphetsning och orgasm… lusten finns där igen 

precis som innan. Det är jag ju faktiskt glad för, för det visste jag inte hur 

det skulle påverkas” 

 

”jag har inte tillhört dem som har tänkt så innan utan jag har nog varit en 

ganska drivande person och kört på, mycket stress. Mycket mer eftertanke 

idag, blivit mer ödmjuk både för mig själv och för andra. Jag är mycket 

lugnare, tänker mer och är mer jordnära, mindre prylfixerad som jag var 

förut. Det känns som att man är omprogrammerad på något sätt (skratt). 

Självkänslan har faktiskt blivit bättre, jag är den jag är. Innan har jag haft 

svårt för att tycka om mig själv, det har jag också lärt mig att acceptera. 

Kunna titta mig i spegeln och känna att jag är nöjd med det jag ser. 

Omvärderar saker, det känns som att man gör en mentalresa när man går 

igenom en cancerbehandling. Det man inte kan göra någonting åt har man 

lättare att släppa, att acceptera det som inte går att förändra… det 

tankesättet har hjälpt mig igenom” 

 

I dessa kvinnors uttalande märks hur tankar och uppfattningen om en själv har 

mer positiva inslag. Det är även dessa kvinnor som har närmat sig sexualiteten i 

högre utsträckning än de kvinnor som har mer framträdande negativa tankar. 

Detta kan förklaras med begreppet ”self-compassion” och innebär att självkritiken 

har ersatts med medkänsla för en själv. Att situationen eller kroppen ser ut som 

den gör går inte att påverka, men genom att hjärnan inte upptas av att processa 

negativa tankar om potentiella faror, finns utrymme för individen att fokusera på 

det som hon mår bra av. Denna tankeskiftning, att avdramatisera tankar, har 

forskning visat vara avgörande för rehabilitering av sexuella problem både vad 

gäller orgasmsvårigheter, smärta vid samlag och lustproblematik (Harris, 2011; 

Nagoski, 2015; Ekdahl, 2019; Brotto, 2018). I en bredare analys kan 

förhållningssättet, att inte värdera kroppsliga förändringar och jämföra med 

samhällets bild av en "normal” kropp, öppna för en känsla av att vara accepterad 

och i sin tur skapa mening. I citaten ovan blev inte kvinnorna hindrade att leva det 

liv de önskar och därmed ökade deras känslan av mening (Harris, 2011). Dessa 
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faktorer är väldigt viktiga för välbefinnandet i stort men även för den sexuella 

tillfredsställelsen. Det är därav intressant att analysera hur det kommer sig att 

merparten av informanterna präglas av negativa tankar i relation till den 

förändrade kroppen, som i citatet nedan;  

 

”jag hade svårt att de skulle sy ihop skinkorna på mig. Även om jag kan 

bajsa här (visar stomi) så var det viktigt för mig. Känslan av att dem skulle 

ta min analöppning, även om den inte har fyllt någon större funktion. Det 

har inte varit någonting som jag går och visar och det är ingenting du ser, 

men det var känslan av att de skulle ta den på mig” 

 

Kvinnan beskriver en förändring eller förlust av något som hon inte kan förändra, 

och har ersatts av något som fungerar men skiljer sig från mängden människor. 

Att fastna i tankemönster som inte går att förändra kan såldes ha en negativ 

inverkan på hela individens välbefinnande. De negativa tankarna kan tolkas som 

att de fyller en motiverande funktion, det vill säga en önskan om att förändra den 

situation individen befinner sig i. Ständigt återkommande negativa tankar som 

processas av hjärnan som "jag måste göra något för att förändra situationen/ 

undkomma obehaget eller hotet”. Hjärnan aktiverar då beteenden som eventuellt 

ska underlätta obehaget och optimera överlevnad, oavsett hur icke-funktionellt 

beteendet är, exempelvis att undvika titta på kroppen eller att inte visa sig för sin 

partner (Nagoski, 2015; Lundberg, 2016). Undvikande beteenden blir ofta 

vidmakthållande då tanken om att vara onormal befästs och ständigt ageras på 

(Kåver, 2016). Flera studier har belyst hur kvinnor från en tidig ålder, införlivar 

tankar om förvrängda kroppsideal och utvecklar ett beteende som grundar sig i 

uppoffringar för att nå bekräftelse, uppoffringar genom att undvika mat, vissa 

typer av kläder eller aktiviteter som visar kroppen på ett ofördelaktigt sätt enligt 

rådande normer (Tiefer, 1995; Nobre & Pinto-Goueva, 2008; Rosenbaum, 2013; 

Nagoski, 2015). Dessa tankeprocesser går att urskilja hos informanterna och har 

formats samt införlivats i kvinnorna sedan tidig ålder, innan cancerdiagnos. 

 

”för mig har sexualitet alltid varit väldigt viktigt. Det blir bättre med åren, 

mellan 40 och 50 som 60 tycker jag, visste vart jag hade min kropp och jag 

njöt väldigt mycket av det, hade bra sex. Det är kanske fult att säga så men 

jag känner mig inte riktigt lika attraktiv med en påse på magen… och att 

försöka ligga och få till det. Visst kan jag känna att det pirrar fortfarande 

men därifrån till att försöka, gå ut och träffa någon, jag vet inte” 

 

Det är samhället som talar om hur en frisk och fin kropp ser ut, och att få cancer 

samt en förändrad kropp som inte fungerar som ”alla andras” fanns i 

respondenternas resonemang (Graugaard et al, 2006; Johnsdotter, 2012). Det 

kulturella arvet sträcker sig långt bak i historien, likt kognitiva scheman och 

grundantaganden, införlivas i människor i en ständigt pågående process (Nagoski, 

2015, Kåver, 2016). Rådande normer och uppfattningar om vad som är normalt 

tar kvinnorna med sig i cancerbehandlingen och i bearbetningen av sjukdom. Att 

beakta normativa uppfattningar och hur det påverkar individens är värdefullt i 

behandling av sexuella dysfunktioner (ibid).  

 

”när hon kom med dem här dilatorerna under strålbehandlingen funderar 

jag på om jag tänkte sexuellt då, eller fysiskt… Jag tror det var känslan av 

att växa samman, tror inte att jag tänkte sexuellt. Det var mer fokus på 
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funktionen och att man ska ha en slida. Det ska vara där, det är mitt 

kvinnliga, du kan inte ta, alltså det kan inte försvinna, det är nog mer det” 

 

I citatet ovan erbjöds kvinnan dillatorer efter strålbehandling för att det inte ska 

bli sammanväxningar i vävnaden i slidan. Det underliggande i kvinnans 

resonemang visar på vikten av att känna sig kvinnlig, och enligt rådande 

normer har en kvinna har en slida som inte har växt samman. Den sexuella 

funktionen var sekundär. Kulturens uppfattning om hur en kropp ska se ut har 

visat sig påverka förhållningssätt till kroppen efter cancerbehandling. Tanken 

att vara ”onormal” är socialiserad, med andra ord inlärd, för att tala om vilka 

aspekter av världen, inklusive kroppen, som är accepterade genom att läsa av 

människor omkring oss och de signaler som sänds ut. På så vis lär sig hjärnan 

att associera acceptabla utseenden och beteenden, samt aktiverar skamkänslor 

om det avviker för mycket (Kåver, 2016; Ekdahl, 2017; 2019). En förklaring 

skulle kunna vara att de respondenter som har mer framträdande negativa 

tankar sedan tidigare har ett känsligare hämmande system (SE) och där känslor 

av skam bidrar till att det blir ännu svårare att närma sig sexualiteten. 

Forskning visar att om en kvinna har ett känsligt hämmande system (SE) kan 

ett negativt tillfälle vara tillräckligt för att hjärnan ska registrera det och 

aktivera negativa tankar inför liknande sexuella situationer (Nagoski, 2015). 

Forskning har visat att mindfulness kan bidra till att motverka negativa tankar 

och hjälpa individen att befinna sig i nuet, utan att värdera tankarna. I ett 

sexuellt sammanhang blir det betydelsefullt då individen, istället för att 

fokusera på negativa tankar, kan vara uppmärksam på sexuella stimuli och 

njuta av sensationerna. Genom att använda sig av dessa tekniker i 

behandlingssammanhang kan det skapas distans mellan verkligheten och de 

tankar som drar igång stressystemet hos individer som upplever sexuella 

problem (Brotto, 2018).  

 

Den sexuella personligheten  
Kognitiva scheman är grundantaganden om hur världen fungerar. De bygger på 

kategoriseringar om världen och grundas på tidigt inlärda erfarenheter. Dessa är 

till stor del omedvetna antaganden och reglerar hur situationer och personer 

uppfattas, ger sinnesintryck och mening samt väcker känslor (Kåver, 2016). 

Tabellen som kommer nedan illustrerar framträdande tankar hos respondenterna, 

och visar hur tankar bär vissa känslor och påverkar beteenden (Kåver 2016:353). 

Tabellen illustrerar en funktionsanalys och används ofta i olika grenar av kognitiv 

beteendeterapi, dock har tabellen modifierats för att illustrera framträdande tankar 

i analysmaterialet. Grundantaganden fungerar som filter för upplevelser och är en 

bidragande faktor till att sexuella problem vidmakthålls då de blir 

självbekräftande genom att allt processas genom negativa tankar. Den negativa 

grunduppfattningen befästs och får kontinuerlig näring genom att information från 

omgivningen ”släpps in” om det stämmer överens med det befintliga schemat. 

Andra uppfattningar eller tolkningar registreras inte lika lättsamt (Cranston-

Cuebas & Barlow, 1990; Kåver, 2016; Ekdahl, 2017; 2019). Perceptionen av en 

tanke är kontextbunden och kan påverka hjärnans sätt att svara på stimuli genom 

att närma sig eller att undvika det, och vilket beteende som får företräde är i hög 

grad beroende av omständigheterna och vad personen bär med sig sedan tidigare 

(Kåver, 2016). Detta blir tydligt i materialet då de kvinnor som upplever 

situationen eller kontexten som trygg och bekväm, kan uppfatta fler stimuli i 

omgivningen som sexuellt relevanta eftersom det aktiverar delar i hjärnan som 

styr nyfikenhet, utforskande och lust.  
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Tabell 1. Illustration av hur tankar är bärare av känslor och handlingar (Kåver, 

2016:353) 

 

Tanke/Kognition Känsla/Sensation Handling/Beteende 

Jag ser inte normal ut 

Upplevelse av en avvikande 

kropp 

 

Skam 

Avsky 

 

Vågar inte visa naken kropp 

Avbryta sexuellt beteende, dölja 

eller gömma sig, gå undan 

Det gör ont och känns 

konstigt i kroppen 

Rädsla Undvikande beteende, vågar inte 

vara intim 

Partner tar inte på mig längre 

på samma sätt 

Bekräftar känsla av att 

vara avvikande 

Avstånd till partner eller 

Jag känner lust Spontanitet, välbehag i 

kroppen 

Ökar närhet i förhållandet 

Intimitet och erotik 

Det kommer alltid att vara så 

här 

Sorg Dra sig undan, bli passiv, gråta, 

grubbla 

Varför ska det här hända 

mig? 

Ilska Attacker verbalt eller fysiskt, 

försvara sig 

Stomin är obehaglig, vill inte 

visa mig 

Avsky 

Spänd 

Inte visa sig, gå bort, få sexakten 

att gå över fort, ej fokus på 

njutning 

Det går bra, gjorde inte ont Intresse, nyfikenhet, 

upphetsning, attraktion 

Närma sig, undersöka, prova 

Behagligt Glädje, stolthet, lugn, 

kärlek 

Hålla sig kvar, fortsätta en 

aktivitet  

 

Jag klarar mer än vad jag 

trodde 

Förvåning Stanna upp, tänka efter, ompröva  

 

Citat som kommer nedan illustrerar resonemang som återkommit som en röd tråd 

i respondenternas utsagor. Det kan förstås som att det finns en rådande osäkerhet 

hos kvinnorna som bidrar till ett behov av att förbereda sig på det värsta. Att 

hantera motgångar innan de ens inträffat ingav en känsla av trygghet. Osäkerheten 

och flertalet resonemang i kvinnornas utsagor visar på ett framträdande 

kontrollbehov, det vill säga att försöka kontrollera saker som de egentligen inte 

kan styra över, vilket i sin tur har en hämmande effekt, både i livet i stort men 

även för att närma sig sexualiteten efter cancerbehandlingen (Cranston-Cuebas & 

Barlow, 1990; Kåver, 2016; Ekdahl, 2017; 2019).  

 

”Efter operationen hade jag väldig ångest, det är en stor förändring. Det är 

inte den friheten längre eller spontaniteten utan man måste förbereda, jag 

vill byta påse och allt sådant som inte kan vara spontant… jag kan inte 

förklara det, det är bara känslan av att det kan vara avföring. Jag tycker det 

är lite besvärligt”  

 

”Vi har inte försökt att ha sex, inte mer än kram och puss. Jag tror att min 

partner inte har vågat och jag är inte där just nu heller. Tror att jag är 

rädd, också om vad min partner ska tycka egentligen. Han säger att det inte 

är några problem och att ingenting är konstigt, men eftersom jag känner 

mig ’usch’ och då tänker jag att han också ska göra det” 

 

Erfarenheter av ett kirurgiskt ingrepp som påverkar könsorganen kan tänkas bidra 

till osäkerhet och förklaras genom att hjärnan har registrerat smärtan efter 

operationen, och placerat det med tidigare erfarenheter som inte längre stämmer 

överens (Elmerstig, 2012a; Kåver; 2016; Ekdahl; 2017). Den nya situationen 

skapar otrygghet och beroende på vad kvinnan har med sig för erfarenheter sedan 
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tidigare, filtreras detta igenom hennes scheman eller grundantaganden. Kognitiva 

scheman kan därav fylla en funktion i bedömningen av sexuella dysfunktioner och 

tydliggöra vilka vidmakthållande faktorer som finns (Kåver, 2016; Ekdalh 2017)  

 

”Jag blir lite nerstämd emellanåt, tycker ’usch vad jobbigt det är 

egentligen’, för man blir ju ändå påverkad. Nu har jag en liten påse, jag 

hatar att gå omkring med en massa saker på magen så jag byter den kanske 

tre gånger om dagen. Det fungerar bra men är inget som jag hade drömt om 

när jag var yngre att jag skulle få det här i slutet på livet, men nu är det så 

som det är. Jag kan inte belasta mina tankar med det för mycket, så är det. 

Har sagt till mig själv, att jag inte kan gråta mer, kan inte gråta mig till att 

det blir bättre utan det blir bara sämre. Jag försöker att tänka positivt och 

vara glad för att jag är frisk men ibland är det svårt” 

 

Ett sexuellt beteende eller en del av kroppen som anses vara "avvikande eller 

äcklig" registreras av hjärnan som negativt stimuli och trots att sammanhanget 

eller kontexten är rätt, aktiveras det hämmande systemet (SE) i sexuella 

situationer (Nagoski, 2015; Ekdahl 2017; 2019). Att känna sig annorlunda eller 

ensam kan trigga känslor av skam, drar ofta igång det parasympatiska 

nervsystemet ”frysa” än det sympatiska nervsystemet ”fly eller slåss”. Det kan 

tolkas som att personen psykologiskt går in i sig själv och stänger ut omvärlden 

som ett skydd. Om en individ skulle delta i en intim situation och ha sex i det 

tillståndet, skulle det troligtvis inte bli en trevlig upplevelse med fokus på njutning 

då positiva förnimmelser inte uppmärksammas i lika stor utsträckning. I en 

jämförande situation där kvinnan njuter av den fysiska närheten till partner med 

tankar som inte värderar situationen, bidrar till att tankarna fokuserar på själva 

sensationen och inte hur kroppen ser ut eller presterar. Då väcks positiva 

associationer och hjärnan tolkar inte situationen som stressfylld eller negativ 

(Ekdahl, 2017; 2019). I båda fallen är det fullt möjligt att ha sex, men de tankar 

som är framträdande i kvinnan bidrar till olika förhållningssätt och om 

erfarenheterna lagras som positiva eller negativa. Om positiva erfarenheter lagras 

är sannolikheten högre att incitament till sex ökar och om erfarenheterna blir 

negativa att incitament reduceras. Genom att använda begrepp som sexuell 

personlighet blir det möjligt att visa att självkritiska tankar inte uppstår i ett 

tomrum, utan grundar sig i kvinnans kognitiva scheman, grunduppfattning om sig 

själv och omvärlden samt är beroende av tidigare erfarenheter. Dessa olika delar 

kommer i sin tur påverka hur individen hanterar utmaningar i nuet (Nagoski, 

2015, Kåver, 2016).  

 

”Sexualiteten är ju rätt så obefintlig just nu. Inte bara sex, jag tror att jag i 

mig själv har blivit lite mer… alltså det har varit tufft och jobbigt och jag 

hanterar det genom att bli arg kanske och avvisande istället. Jag känner 

mig inte riktigt bekväm i mig själv och i de förändringar som har kommit 

efter operationen, jag tycker det är jättejobbigt och då vill jag inte att min 

partner ska se mig utan kläder eller ta på mig. Det har nog blivit en ganska 

stor förändring… med förändringar menar jag utseendemässigt efter 

operationen, rumpan tycker jag ser förjäklig ut och allting annat med. Nu 

har jag inte vågat titta hur det ser ut nertill, jag har bara sett bakifrån i 

spegeln, bara tanken på att det inte ser ut som vanligt är jobbig” 

 

Hur utmaningar hanteras kan förstås utifrån tre processer, nämligen hur de 

inhämtar information om omvärlden, hur de bearbetar den och hur de använder 
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sig av samt agerar på informationen. I detta sammanhang är individens 

inlärningshistoria viktig och betonar vikten av tidigare erfarenheter och hur det 

påverkar den bearbetarbetningsprocess individen befinner sig i (Cranston-Cuebas 

& Barlow, 1990; Kåver, 2016). Intervjumaterialet tyder på att kognitioner eller 

tankar, är något som inte beaktas i lika stor omfattning som den fysiska 

förändringen då den bedöms vara orsaken till alla utmaningar i vardagen. Det 

skapar tankefällor då det inte är möjligt att påverka eller förändra ett kirurgiskt 

ingrepp och flera kvinnor kände sig ”instängda” eftersom handlingsutrymmet 

upplevdes begränsat. Genom att tänka ”det är utanför min kontroll” blev det för 

vissa respondenter en möjlighet att påverka situationen i en mer positiv riktning 

då fokus kunde läggas på annat som annan sexuell praktik som ger njutning och 

ökad intimitet. Som tidigare beskrivet kan positiva tankar vara mycket svåra att 

uppmärksamma då negativa kognitioner och känslor får företräde, särskilt under 

perioder i livet som är utmanade och tuffa (Kåver, 2016). Ett sätt att hjälpa 

hjärnan är att uppmärksamma dessa negativa tankar, är att undersöka i vilka 

samband de uppstår och om det finns någon gemensam nämnare. Sorg och 

bearbetning av svåra erfarenheter bör ges både tid och plats, men det är lättare att 

hantera sorg om individen får förståelse för vilka faktorer som går att påverka och 

vilka som inte gör, då skapas även ett aktörskap som är positivt för individens 

känsla av hälsa och välbefinnande i stort (Brattberg, 2008).  

 

”första gången vi gjorde något sexuellt började han med att krama om mig 

och så blev det lite mer… kommer ihåg att han smekte mig och jag bara 

’NEJ’ så sa han men snälla du, jag bryr mig inte om det där, du kan ta bort 

påsen om du inte vill ha den. Sen nästa gång så blev det mer, sen bara föll 

det av sig själv” 

 

En tolkning skulle kunna vara att de kvinnor som hanterar att möta sexualiteten 

efter behandling har fler positiva grunduppfattningar och lättare hittar strategier 

för att hantera utmaningar då de har en känsla av aktörskap och vet att de kan 

påverka situationen. Istället för att till varje pris sträva efter att skaffa kontroll 

över sina inre och yttre upplevelser, behöver de kvinnor som upplever det 

utmanade att närma sig sexualiteten hjälp med att öka den psykologiska 

flexibilitet, vilket innebär att förhållningssättet förskjuts från att ”få bort eller 

minska” till att ”stanna kvar och förhålla sig till” (Kåver, 2016:26-37). De 

erfarenheter som kvinnorna bär med sig, att drabbas av cancer och genomgå 

behandling, följer med i den sexuella kontexten. Det handlar inte enbart om att 

stämningen ska vara rätt eller att kvinnan tar på sig en gördel som täcker stomin, 

det handlar även om det tillstånd som hjärnan befinner sig i och om hjärnan tolkar 

det som ett sexpositivt sammanhang som aktiverar nyfiket och ett utforskande 

beteendet som leder till sex. Om det inte uppnås, att kontexten bedöms som fel 

eller farlig av hjärnan till följd av interna negativa tankeprocesser, så spelar det 

ingen roll hur mycket individen vill ha sex, det hämmande systemet (SE) är 

aktiverat (Janssen & Bancroft, 2007; Nagoski, 2015). Kvinnorna i studien vittnar 

om dessa erfarenheter, att det finns en vilja att närma sig sexualiteten och vissa 

har försökt men det har inte blivit som de tänkt sig. En förklaring kan vara att de 

yttre omständigheterna, så som stomi-påse eller att det stramar/ gör ont i områden 

som är opererade samt kvinnans inre tillstånd, så som oro för att stomin ska läcka, 

känsla av obehag och att uppleva sig som oattraktiv, hämmade den sexuella 

upplevelsen. Att bli opererad i bäckenbotten med en rekonstruerad bakre slidvägg 

påverkar självfallet men utifrån materialet är det främst kvinnornas tankar inför 

sex och rädsla för att det ska göra ont som påverkade den sexuella upplevelsen.  
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”det viktiga är att det fungerar, men utseende påverkar… hade jag fått det 

att fungera så kanske det hade känts lättare, nu är det båda som är jobbiga” 

Forskning visar att kognitiv dissonans är en starkt bidragande faktor till sexuella 

problem upprätthålls (Barlow, 1986; Weiderman, 2001; Basson, 2010; Brotto et 

al, 2011). De flesta kvinnor vittnar om att de var tillfredsställda med sexualiteten 

innan cancer och efterföljande behandling men förekomsten av negativa 

tankemönster eller ”spectatoring” har blivit mer framträdande efteråt (Ekdahl, 

2017). Uttalande från kvinnorna visar att tankar som gör att kvinnan känner sig 

obekväm i sin kropp leder till att uppmärksamheten riktas mot alla saker som 

kvinnan känner att hon är tvungen att dölja. Att inte fokusera på sensationerna 

bidrar till en hämmande effekt på det sexuella gensvaret och till att lubrikationen 

avtar eller det gör ont under samlaget. Den sexuella upplevelsen blir betraktad ur 

ett utifrånperspektiv (ibid). Alla respondenter i materialet delar erfarenheter av att 

vilja närma sig sexualiteten på ett eller annat sätt, men hjärnan kan hantera en 

begränsad mängd information åt gången och får rädsla övertaget så hämmas den 

sexuella responsen (Kåver, 2016, Ekdahl, 2017; 2019). Även om funktionen är 

intakt efter operationen bidrar oro, rädsla eller obehag för det kroppsliga utseendet 

till ”spectatoring” och därmed svårighet att fokusera på njutning. Således är det 

viktigt för den sexuella upplevelsen att kvinnan förstår och bearbeta det 

känslomässiga tillståndet för att kunna vara närvarande och känna sexuella 

förnimmelser (Elmerstig, 2012a). För att bearbeta istället för att undvika det som 

skapar obehag, kan mer kunskap och förståelse för de processer som väcks, bidra 

positivt till att hitta alternativa strategier. Det är inte den sexuella funktionen som 

avgör om det blir bra eller njutningsfullt sex, det är hur kvinnan tar in och 

upplever de sexuella förnimmelserna (Nagoski, 2015; Ekdahl, 2017). Flera av 

informanterna beskrev kris- och sorgebearbetning som mycket utmanade, och kan 

vara en starkt bidragande orsak till att flera kvinnor upplever det som utmanade 

att närma sig sexualiteten, både på egen hand och med partner. För att sexuell 

rehabilitering ska bli optimal efter cancerbehandling, är kvinnans förhållande till 

sig själv, sin kropp och omgivning viktiga faktorer att belysa rehabiliteringen 

(Reisman & Gianotten, 2017).  

”det var ett par månader efter operationen som jag funderade på sex och 

hur… jag hade problem, det var jättejobbigt för mig att sitta ganska länge 

efter och jag tänkte ’gode gud hur ska detta bli’… jag kunde inte riktigt 

föreställa mig och någonstans har jag hört att man vänjer sig mer och mer 

vid att det är annorlunda. Även om det känns obehagligt, kan kännas lite 

ömt och vara lite konstigt så ska man inte vara rädd för att ändå försöka 

som vanligt. På något sätt så känns det som, antingen är det att huvudet har 

accepterat det eller så är det att man blir bättre och bättre hela tiden. Så 

har jag tänkt med allting och intimiteten, för det känns ju annorlunda i och 

med att jag är skuren där bak... så det är en konstig känsla men jag tänker 

att jaja, jag vänjer mig nog vid den eller så blir den annorlunda. Jag känner 

fortfarande ett år efter att det händer saker i den regionen, att jag får mer 

känsel… lär känna min kropp på nytt, nu är det så här och får jag utgå från 

det” 

 

Ovanstående citat visar på tankens inverkan på sexualiteten. I citatet finns spår 

av ddmjukhet inför sig själv och är motsatsen till självkritik. Det innebär inte 

att aldrig tänka negativa tankar eller känna negativa känslor, utan den stora 
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skillnaden ligger i själva förhållningssättet till tankarna och de känslor som 

väcks. De kvinnor som kunde vara mer empatiska mot sig själva i tuffa stunder 

hade lättare att hantera utmaningar i vardagen och därmed närma sig 

sexualiteten. De hade mindre fixerade tankar om hur något ska gå till eller hur 

det ska se ut, vilket hämmade ”spectatoring” eller utifrånperspektivet och 

bidrog till mindre fokus på prestation och utseende. Ödmjukhet för sig själv 

uppnås genom att låta självkritiska tankar komma och gå, utan att värdera dem 

(Harris, 2011; Ekdahl 2017).  

 

Sex i ett sammanhang; distinktionen mellan lust och incitament  
Ett framträdande mönster i intervjumaterialet var skillnaden mellan upplevelse 

och sensation vid sex samt den sexuella funktionen. För samtliga respondenter var 

det viktigt att slidan var intakt och flera hade svårt att förhålla sig till stomi samt 

att rektum var ihopsydd, vilket för flera var en anledning till att de undvek intima 

situationer. Som tidigare beskrivet kan bilden av den fysiska kroppen och hur 

”riktigt sex” är i praktiken, vara hämmande för den sexuella upplevelsen och 

njutningen. Den fysiska kroppen, hur den ser ut samt fungerar, har visat sig vara 

riktmärken som dikterat hur och om sexualiteten har levts ut hos respondenterna. 

Kvinnornas inre beteenden, som tankar, känslor och förnimmelser, har inte 

uppmärksammats i lika stor utsträckning. Kvinnornas uppfattning om de fysiska 

delarnas betydelse för sexualiteten kan vara en förklaring till varför de upplever 

att sexualiteten inte ”fungerar”. Bara för att en penis går att föra in i en slida, eller 

att lubrikation kommer igång, behöver inte nödvändigtvis lusten och viljan till sex 

öka. Ur en biologisk synvinkel innebär lubrikationen att det var något sexuellt 

relevant som hände, men det behöver inte nödvändigtvis vara sexuellt tilltalande 

eller något personen upplever som positivt. När en kroppslig reaktion inte 

stämmer överens med den interna tanken och känslan sker en diskrepans i 

hjärnan, vilket kan leda till ett beteende som inte alls stämmer överens med det 

kvinnan önskar eller vill (Ekdahl, 2017; 2019). Detta gäller även om kvinnan vill 

öka närhet och initierar sex men kroppen reagerar inte som den brukar genom 

exempelvis utebliven lubrikation, annorlunda känselförnimmelser eller smärta. 

Det är då lätt att hänvisa till att den sexuella funktionen inte är intakt till följd av 

operationen eller behandlingar, men det kan även vara bakomliggande kognitioner 

som rädsla som likaväl har bidragit till att det hämmande systemet (SE) aktiverats 

(Andersen, 1999; Nagoski, 2015; Ekdahl, 2017). Citat nedan illustrerar; 

 

”Jag var ängslig över stomin. Sex fungerade i och med att jag läkte 

ordentligt i det såret där bak och i slidan… men alltså att ha stomin är 

förfärligt, det vet jag inte om man kan vänja sig vid. Det har hänt olyckor 

men nu fungerar den, har hittat rätt material och man kan sköta den så att 

det fungerar rent praktiskt… det känns bara förfärligt att den finns där 

liksom, det ser otroligt onormalt ut tycker jag. Den här typen av cancer det 

är en fulcancer, det är svårt att vänja sig vid. Det är ingenting som man 

pratar om och ingen som egentligen vill veta heller, så upplever jag det… 

det är så pass intimt, det är ju inget som man kan diskutera och det gör man 

inte annars normalt” 

 

Merparten kvinnor i den aktuella studien beskriver inte att slidans position efter 

kirurgi har påverkat det vaginala samlaget, dock finns det tre kvinnor som inte har 

vågat försöka till följd av rädsla för att det ska göra ont eller att något ska ta skada 

i slidan. De kvinnor som prövat vaginalt samlag och inte upplevt situationen som 

njutningsfull tolkade det ändock som en bieffekt av det kirurgiska ingreppet och 
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strålbehandlingen. Resonemangen bekräftas av andra forskningsfynd där 

sexualitetens psykologiska dimensioner är sekundära till det biologiska och 

medicinska (Brotto et al, 2008; Gilbert et al, 2012; Bober et al, 2013; Potki et al, 

2017).  

 

”Nej jag vill inte ha sex ännu, jag är inte riktigt bekväm att visa mig för min 

partner och han vill väl inte heller för att han tycker det är lite otäckt, han 

tar nog det lite hårdare än vad jag… är rädd att han ska skada mig vid sex. 

Det är jag också, har dessutom sköra slemhinnor…” 

 

Citatet ovan visar på en respondents resonemang kring förhållandet till intimitet 

till partner. Trots upprepade medicinska uppföljningar och lokal 

östrogenbehandling så hänvisas sexuella svårigheter till fysiska 

förklaringsmodeller. Cancerbehandling kan bidra till torra och sköra slemhinnor, 

men att känna sig obekväm att visa sig naken till följd av kirurgiska ingrepp och 

stomi kan också bidra till att det sexuella gensvaret hämmas och att lubrikationen 

avtar. Att sexualiteten är linjär med en logisk följd är en grov förenkling av 

verkligheten och detta tankemönster återfinns hos flera av respondenterna. När 

sexualiteten inte fungerar är det lätt att titta på den fysiska funktionen eller att 

exempelvis torra slemhinnor och hormonnivåer är det som påverkar negativt 

(Basson, 2000). Det är sedan tidigare känt att vissa cancerbehandlingar kan 

påverka hormonnivåer och det är då positivt att erbjuda komplement. Dock har 

hormonnivåer studerats hos kvinnor med olika typer av sexuella dysfunktioner för 

att utvärdera om det finns ett samband mellan låga nivåer och utveckling/ 

vidmakthållande av sexuella dysfunktioner. Resultatet visade att ingen av de 

väsentliga hormonerna var signifikant avgörande för bristande lust (Brotto et al, 

2011). Uppkomsten och vidmakthållandet av sexuella dysfunktioner hade mer 

med individens utvecklingshistoria att göra. Respondenternas utsagor kan tolkas 

som att det är mer bekvämt med tanken att den nedsatta sexuella lusten eller 

funktionen har med kirurgi och behandling att göra än med deras livssituation och 

relation. Att erbjuda hormonell behandling är en enkel åtgärd idag, men forskning 

visar att hormoner ofta är en liten del av kontexten som påverkar kvinnors 

sexuella tillfredsställelse. Det är snarare stress, självkänsla, tidigare trauman i 

livet, relationella faktorer och kognitiva samt emotionella faktorer som har en 

större inverkan på en kvinnas sexuella lust och funktion (Brotto et al. 2011; 

Ekdahl, 2017; 2019). 

 

”Det som stressar mig just nu när det kommer till sexualitet, och det 

vårdpersonal pratade om, är det vaginala samlaget… att det kanske inte går 

och för mig är det väldigt viktigt. Självklart att det finns annat, pussar och 

kramar, men för mig är det… det är många som njuter av vaginalt samlag 

och att vara nära sin partner. Jag har nog haft svårare att njuta utan 

samlaget, jag är inte den som onanerar, det har jag aldrig varit, jag går i 

gång på att vara tillsammans med min partner” 

 

Respondenten har ännu inte vågat närma sig sin partner, och vet inte om det 

vaginala samlaget fungerar, men påverkas ändå negativt av tanken att det kanske 

inte går. Att fixera tankar vid hur sex ska vara kan vara en produkt av kulturen där 

det vaginala samlaget anses vara ”riktigt sex” (Johnsdotter, 2012; Nagoski, 2015). 

I kvinnans situation kan det finnas ett värde i att ifrågasätta grunduppfattningar 

och genom att peka på att tankefixeringen kan vara det som upprätthåller 

distansen till sex. Genom att få hjälp till ett mer flexibelt förhållningsätt skulle det 
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kunna minska motståndet som kvinnan känner inför att återuppta sex. En styrka i 

att beakta tankeprocesser och kognitiva scheman är att det kan exemplifierar 

metakognitioner, det vill säga distinktionen mellan den sexuella upplevelsen/ 

funktionen samt kvinnans tankar om hur hon tänker kring den sexuella 

upplevelsen/ funktionen (Kåver, 2016). I intervjumaterialet råder det sällan 

samstämmighet mellan kvinnornas tankar om hur sex kommer att fungera efter 

behandling och hur verkligheten faktiskt blir, för de som vågar försöka. Normer 

kring sexualitet och vad som ingår i det sexuella gensvaret har i flera studier visat 

sig vara orsaken och den vidmakthållande faktorn vid sexuella problem. Att 

utforska vilka bilder och normer som har format uppfattningen om hur sex går till 

och hur individen tänker om de tankar som aktualiseras vid sex är av stor vikt 

(Elmerstig, 2012b; Nagoski, 2015, Ekdagl, 2017). Utifrån empirin har kvinnornas 

strategier utmynnat i ett försökt att optimera kontexten genom att ta kontroll över 

det som väcker obehag, exempelvis ha sex med lampan släckt eller att ta på sig en 

gördel så att stomin inte syns. Men det har inte varit tillräckligt för att reducerade 

hämmande stimuli då de påverkas av kvinnornas kognitioner, och därmed har sex 

upplevts som något svårt. Att utgå ifrån en bild av hur sex har varit innan 

operationen kan således vara ett för stort steg att ta vid sexuell rehabilitering, utan 

det kan vara värdefullt att arbeta med kvinnans tankar om hur sex ska vara och ta 

ner ambitionsnivån. Rehabiliteringen kan då ske stegvis, då kvinnan kan bygga 

nya erfarenheter på egen hand och med partner. Citatet nedan visar på hur 

kognitioner kan fungera som en hämmande barriär.  

 

”Jag känner inte att jag är för gammal för sex, men jag har ganska höga 

krav på mig själv… att bara gå ut och sätta mig på någon restaurang eller 

att dra med någon hem, nej det vågar jag inte. Det måste vara rätt… i min 

ålder kan man ju tycka att en del män ser hemska ut, det känns som att dem 

aldrig varken tvättar sig eller någonting annat, usch jag får panik. Det har 

alltid varit viktigt för mig att man känner att man är tillsammans med en ren 

man, för det är så mycket man gör i sex så att man känner liksom om man 

nu ska göra med munnen eller så där, då måste det vara goda och fräscha 

dofter” 

 

De tankar kvinnan har om sex, eller krav som hon har på en partner, kan hon inte 

uppfylla själv just nu i och med operation samt stomi. Risken för att stomin ska 

läcka blir ett för stort hinder och kan vara en förklaring till varför hon inte har 

vågat närma sig sexualiteten eller närhet med en annan person. Empirin belyser 

distinktionen mellan sexuell lust och incitament till sex. De informanter som 

upplevde sexuell njutning fokuserade inte på det sexuella gensvaret och 

kroppsliga responsen utan på sammanhanget samt positiva förnimmelser och 

närhet till partner. Att inte utgå från en bild av att sexualiteten är linjär, att sexuell 

lust krävs för att initiera sex utan på att sammanhanget är njutningsfullt och 

aktiverade därmed känslor av lust. Flera studier belyser att sexuell lust hos många 

kvinnor är responsiv, det vill säga att upphetsning kan komma först och viljan att 

ha sex efteråt (Basson, 2000; Nagoski, 2015). Könsorganen svarar när hjärnan 

uppmärksammar ett relevant sexuellt stimuli, däremot kommer lusten när hjärnan 

bedömer att det är rätt, sex-positivt sammanhang. Lust kommer när hjärnan växlar 

från att vara öppen för idén till sex, till att aktivt agera på stimuli (ibid). Kvinnan i 

citatet nedan beskriver en nedsatt lust till följd av att hon inte mår bra psykiskt, 

men känner ändå en stress över att hon inte har sex med partner. Det tyder på att 

det finns ett värde i att informera om lust och faktorer som påverkar både positivt 

och negativt.  
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”sexualiteten är viktig för mig, mått dåligt i omgångar, till slut har det blivit 

att jag har skjutit undan det för det har varit en jobbig grej, för att jag inte 

har mått bra, och då har jag inte velat initiera någonting… det har blivit 

något som jag tryckt undan för det har blivit en stress eller press när jag 

inte har mått bra… känt mig stressad för min partner, jag förstår att han vill 

ha sex, men han har aldrig någonsin pushat mig, nästan åt andra hållet 

istället att jag kanske hade behövt en liten push. För det är ju väldigt 

trevligt när man väl… för det är lite som träning, när man väl har tränat så 

har jag tänkt ’åh det här borde jag göra oftare’ men just att komma igång 

att göra det (skratt). När jag har mått dåligt så har jag känt mig stressad 

över att jag faktiskt inte har sex med min partner, för att jag mår dåligt” 

 

Flera av informanternas utgår från uppfattningen om att lust är spontan och något 

som bara ”kommer till en”, vilket går i linje med andra studier men även den 

allmänna uppfattningen i samhället (Basson, 2000; Brotto et al, 2011; Ekdahl, 

2017).  

 

”det spontana fungerar mindre bra, jag vill förbereda mig och att det är 

okej med påsen och allt. Det är inte alltid lätt att förena dessa två, att vara 

sjuk och sexuell, jag påverkas mycket av mitt fysiska tillstånd. Har jag ont 

eller stomin krånglar så går det före. Lusten finns inte riktigt på samma 

sätt” 

 

Uppfattningen att sex bara händer i stundens hetta kan ha en hämmande effekt för 

individer som behandlats för cancer, då det finns bevis för att hjärnan prioriterar 

bort sexuellt relevanta stimuli till följd av de effekter som behandlingen kan 

medföra både fysiskt och psykiskt (Brotto et al, 2011; Ekdahl, 2017). Det innebär 

att det snarare kommer behövas mer stimulans, eller en annan typ av stimulans än 

vad kvinnan har använt tidigare, för att hjärnan ska uppfatta kontexten som ”rätt” 

och sexuellt relevant. Det innebär även att lusten kanske uppmärksammas och 

kommer efteråt. Forskning visar att det är snarare positiva sexuella erfarenheter 

som bidrar till att individen ”känner lust” då hjärnan bedömer sexuellt relevanta 

stimuli som positiva och breddar därmed kontexten inför kommande situationer 

(ibid). I motsats är hämmande effekter för stort fokus på målet och inte på själva 

njutningen, exempelvis genom tankar på att få orgasm eller att kunna ha vaginalt 

sex (Weiderman, 2001; Lundberg, 2016; Ekdahl, 2017; 2019). Sex är inte en drift, 

det är incitament som styrs av en individs motivationssystem. Att öka den 

sexuella lusten handlar därav om att aktivera sådant som ökar motivationen till 

sex, och ta bort faktorer som minskar motivationen (Nagoski, 2015; Ekdahl 2017; 

2019). Detta perspektiv skiljer sig avsevärt från den biologiskt styrda driften, där 

sex liknas drifter som hunger eller sömn, vilket driver människor att agera utifrån 

en obehagskänsla som är viktig för individens överlevnad. Att inte betrakta sex 

som en mänsklig drivkraft breddar perspektivet och inkluderar alla som på något 

sätt avvikit från den uppfattningen att sex sker spontant. Detta är en förklaring till 

att flera respondenter upplever en skillnad i den sexuella upplevelsen och nedsatt 

lust efter cancerbehandling, sex har prioriterats bort för att det har varit för många 

andra faktorer som krävt mer uppmärksamhet.   

 

Strategier för att hantera utmaningar 
Att drabbas av cancer samt genomgå omfattande kirurgi och få cytostatika- 

och/eller cellgiftsbehandling har påverkat flera områden i respondenternas liv. I 

materialet går det att se ett gemensamt mönster i nedsatt eller förändrad livskvalité 
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till följd av komplikationer samt påverkan på relationen då sexualiteten upplevs 

som förändrad eller annorlunda. 

 

”man kan inte föreställa sig förrän man har opererats, hur det påverkar 

kroppen och sexualiteten… det är nog tur faktiskt, annars hade jag nog inte 

gått dit igen. Kan säga att jag inte trodde att jag någonsin skulle kunna 

känna någonting, i nedre delen alltså… Det tog väldigt lång tid innan det 

kändes något, inte normalt, det gör det kanske inte fortfarande men något 

som normalt” 

 

Kvinnans upplevelse vittnar på den omfattande förändringen behandlingen har 

inneburit, och att det ca ett år efter avslutad behandling fortfarande händer en del i 

läkningsprocessen. Upplevelserna hos respondenterna skiljer sig, och de kvinnor 

som upplever högre livskvalité och tillfredsställelse med sexualiteten efter 

behandling kan tolkas som att de har skapat en balans mellan eventuella 

komplikationer och den självupplevda förmågan att övervinna dessa hinder 

(Brattberg, 2008, Kåver, 2016). I citatet nedan beskriver en kvinna en positiv 

förändring efter cancerbehandling som medförde perspektiv på livet. Kvinnan har 

även berättat om utmanade komplikationer i form av urinläckage, en känsla av 

slapphet i bäckenbottenmuskulaturen och viss smärta i de opererade områdena. 

Dock har hon kunnat möta utmaningarna, vilket bidrog till att självförtroende 

återuppbyggdes och i sin tur skapade mening i vardagen. 

 

”jag tar det mer lugnt på något sätt, njuter mer… det här med hur jag ser 

ut, jag är inte lika kroppsfixerad längre och det är på ett annat vis mellan 

oss nu. Min partner har aldrig antytt något, det var ens egen 

kroppsuppfattning, tyckt att jag var för tjock eller något annat negativt. 

Ibland kan jag känna som att det är mer mentalt alltihopa, att jag nu är mer 

tillfreds med mig själv, och då blir ju liksom den sexuella biten bättre också. 

Vi är avslappnade och mer synkade på något vis” 

 

I mötet med cancerpatienter finns det ett värde i att utforska vilka livsvärden 

individen har då det kan ge indikation på vad som ger mening och därmed var 

fokus i rehabiliteringen bör vara. Ju mindre negativa fysiska, psykologiska samt 

sociala faktorer som hämmar individen från att leva och göra det som är 

meningsfullt, desto högre sexuell tillfredsställelse (Juraskova et al, 2003; Hughes, 

2008; Konanz et al, 2013; Ekdahl, 2017; Reisman & Gianotten, 2017). Hos de 

respondenter som upplevde sig begränsade i livet till följd av fysiska, psykiska 

och sociala faktorer var ett undvikande beteende mer framträdande.  

 

”Jag har fått mycket stopp i magen och har fått väldigt ont i benen efter 

operationen… det är väldigt upp och ner känslomässigt, det pendlar väldigt 

mycket beroende på hur jag mår av behandling och allt annat. Jag kan säga 

att sexualiteten försvann efter operationen, även för min partner, för att han 

inte vill skada mig efter detta… sex finns liksom inte, för att detta ska läka 

och hela den här biten. Därför har det inte funnits hos oss, eller det finns, 

men vi vågar inte ta upp det riktigt ännu” 

 

Att hitta balans mellan komplikationer och den självupplevda förmågan att 

övervinna dessa är utmanade. Hur kvinnorna tänker om sina erfarenheter, den 

nuvarande situationen och framtiden kommer att påverka vilka strategier som 

används för att hantera utmaningar (Brattberg, 2008; Kåver, 2016). En kvinna 
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som vid intervjutillfället inte hade en partner beskrev en ovisshet inför att ha sex 

med någon, men upplevde inte en rädsla. Vid djupare diskussion visade det sig att 

kvinnan har positiva erfarenheter av sex och även om hon inte har en partner är 

sexualiteten närvarande via egensex.  

 

”jag har inte haft någon partner sedan jag blev opererad, men jag har 

möjligheten att tänka mig in i att något organ som ska in i mig och så… jag 

har använt womanizern och då har jag känt att jag är inte är död i kroppen. 

Jag kan tänka mig om jag skulle bli kär igen att det inte skulle vara långt 

bort, har alltid haft väldigt lätt för att få orgasmer så att det bara sprutar ur 

mig. Jag har varit väldigt laddad hela mitt liv egentligen, har känt att det är 

skönt med sex. Nu känns det lite tråkigt men samtidigt måste jag erkänna att 

jag faktiskt har tyckt att det har varit rätt skönt att vara singel under den 

här tiden, för att jag har fått läka och göra som jag vill… jag tror att det 

löser sig, jag känner mig inte mindre kåt, det gör jag inte faktiskt… men jag 

tänker på hur det ska bli när och om jag är intim med någon… skulle jag 

träffa en partner så skulle det ske på samma sätt som förut, fast bättre… jag 

har fått nya värderingar och… jag skulle inte vara rädd för att ha sex idag. 

Det enda som jag skulle tycka känns lite sådär är att visa upp mig första 

gången, men det är bara att ta på sig någonting… sen kan man ju alltid 

släcka lampan eller hur (skratt)” 

 

Kognitiva scheman filtrerar verkligheten och stöper om den i en form så att den 

passar det grundläggande schemat som har formats under stora delar av livet. 

Schemat regleras av individens livsregler som baseras på det som bedöms som 

värdefullt och ger mening i livet (Harris, 2011; Kåver, 2016). Skillnaden i 

respondenternas utsagor visar på hur diskrepansen mellan att leva ett liv som 

upplevs som meningsfullt, trots cancer samt komplikationer, och upplevelsen av 

att bli hindrad från att göra det. Att uppleva sig begränsad kan leda till att 

meningen i vardagen reduceras och alla utmaningar upplevs som väldigt stora. I 

ett av citaten ovan blir det undvikande beteende tydligt medan en av 

respondenterna har lyckats att hitta alternativa vägar då vikten av närhet och 

intimitet är viktigare än hur kroppen ser ut. Sammanfattningsvis illustrerar citaten 

hur livsregler, det vill säga riktningar som ger mening, används som strategier för 

att handskas med motgångar och om de är möjliga att efterleva leder det till att 

individen hittar strategier för att hantera utmaningar (Harris, 2011; Kåver, 2016; 

Ekdahl, 2017). I materialet går det att urskilja att flera av de kvinnor som upplever 

störst sexuella hinder har livsregler som baseras på sådant som är svårt för 

kvinnan att nå, eller förändra. Ett tydligt exempel är utgångspunkten ”det är 

viktigt att vara ren och fräsch” för att initiera sex, vilket kan krocka med att ha en 

stomi där tarmtömning sker utanför kvinnans kontroll och är synligt om hon är 

naken. De flesta stomier läcker inte, men olyckor kan hända. Flera kvinnor var 

medvetna om detta men var ändock oroliga för att det skulle inträffa vid sex. 

Avföring väcker ofta en negativ reaktion hos de flesta individer. Rädsla skapar 

undvikande beteende och därmed krockar ytterligare med en framträdande 

livsregel hos flera av informanterna om att ”sex är viktigt i en relation”. Att 

reflektera och ifrågasätta varför en individ har vissa tankar och vad de grundar sig 

i kan ge oerhört viktig information som är gynnsam för den sexuella 

rehabiliteringen. Följer en individ sina livsregler skapas känslor av mening och 

individen kan då lättare hantera utmaningar (Brattberg, 2008). Genom att 

individen får kunskap om att negativa tankar har en evolutionärt avgörande 

funktion för att undvika obehag, att cancer och efterkomplikationer kan påverka 
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dessa tankar och leda till beteenden som avspeglar rädsla, kan ökad förståelse 

underlätta alternativa strategier som fungerar bättre för individen.  

 

Den relationella faktorn var även framträdande i materialet. Flera respondenter 

tog avstånd från sina partners och det kan tolkas som att det är en svår balans att 

hitta sexualiteten efter cancerbehandling, det kräver att individen kan skapa en 

form av trygghet samtidigt som det finns en öppenhet för att det inte kommer att 

fungera eller gå som det var tänkt eller gjort förut. Slidan kan upplevas som 

annorlunda och hämma det sexuella gensvaret eller så kan stomin läcka.  

 

”Jag och min man kan ha svårt för att prata, han drar sig gärna undan och 

jag behöver motsatsen, jag vill ha mer närhet. Jag vet inte riktigt vad han 

funderar på och om han berättar allt han tänker för mig… just nu finns 

inget samliv, vi kan prata om mycket men just om sex är svårt. Det finns en 

distans mellan oss som varken jag eller han orkar ta itu med just nu. Pussar 

och kramar förekommer, men inte mer än så. Jag vet inte hur det hade 

fungerat om vi försökt närma oss sex, jag är inte där ännu” 

 

Att skapa ett fokusskifte i tankar om det sexuella gensvaret, att njutning kan ske 

även om funktionen inte är densamma, skapar en trygghet och högre acceptans för 

situationen (Nagoski, 2015; Ekdahl 2019). Kvinnornas utsagor visar på att 

kunskapen om den egna sexualiteten är viktig, men att betrakta sexualiteten som 

den är utan att värdera, är ännu viktigare och påverkar den sammantagna 

upplevelsen av njutning (Harris, 2011; Tomtén & Karlsson, 2014). Kroppen 

förändras efter cancerbehandling, likaså kan funktionen och upplevelsen av denna 

påverkas, och att ständigt jämföra med hur det var innan operationen kan snarare 

skapa sexuella dysfunktioner än att hitta verksamma strategier som bidrar positivt 

till den sexuella upplevelsen. Genom att konkretisera tankeprocesser för kvinnan, 

hur tidigare erfarenheter, omgivning och samhälle har påverkat, kan eventuella 

insikter om att ”målsättningen” eller det kvinnan försöker att uppnå kanske 

behöver omdefinieras. Vetskapen att ”jag utgår från fel riktning just nu och jag 

kan påverka samt ändra riktning” kan ha en oerhört stark inverkan på den sexuella 

rehabiliteringen (Ekdahl, 2019).  

 

”I början så diskuterade vi hur och om vi skulle ha sex, det var också 

jobbigt för honom att vänja sig vid detta. Sen har han ju fått vänja sig vid 

det… men jag tycker inte relationen har påverkats, vi gör mycket 

tillsammans och så, det är klart, det är mer jobb för mig än för honom. Jag 

måste alltid tänka på detta… jag kan gnälla ofta (skratt), det måste man 

kunna göra, han tycker att det är okej, säger att nu är det så här… det hade 

kunnat vara något annat istället” 

 

Normer som ”sex sker spontat, njutning och orgasm kommer lättsamt” återspeglas 

i respondenternas tankar och det gör det svårt för vissa då kroppen inte alltid 

reagerar som den tidigare gjort. Genom att skapa diskrepans mellan uppfattningar 

och verklighet, kan även normer och negativa tankar som är framträdande 

ifrågasättas. Att ha ett icke-värderande förhållningssätt till sina tankar och känslor 

kan underlätta att krav, normer och förutfattade meningar släpper sitt fasta tag om 

hur sexualitet i en relation ska vara, eller hur sexualitet innan eller efter cancer ska 

vara. Realistiska förväntningar kan göra skillnad i rehabiliteringen och att anpassa 

förväntningarna kan bidra till ett utforskande förhållningsätt samt öppenhet att 

njuta av det sex (Brotto, 2018; Ekdahl, 2019).  
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”saker och ting går långsammare i huvudet, och jag vill inte ha det som var 

innan tillbaka. Med backspegeln i handen så var det inte ett sunt liv, det var 

för mycket stress, för mycket krav och det var jag själv som satt kraven. Det 

känns väldigt befriande att inte tänka så längre, att saker och ting inte 

måste vara perfekta, vill njuta mer i vardagen. Livet kan faktiskt bli bättre 

efter en cancer, det hade jag aldrig gissat innan, idag ser jag det som att jag 

har fått bättre livskvalité. Det är mer värdefullt att må bra och vara frisk” 

 

Det är lätt att ha en accepterande inställning när allting går någorlunda bra och 

ingenting hotar väsentliga värden i tillvaron. Det blir genast svårare när något 

inträffar som hindrar individen från att uppnå målen, särskilt om detta rör sådant 

som är viktigt så som gemenskap, kärlek, hälsa, respekt, status och levnadsnivå. 

Om en individ upplever förluster inom dessa områden är det lätt att hamna i 

negativa tankespiraler och dessa faktorer är viktiga att beakta i 

behandlingssammanhang för att uppnå känsla av mening och sammanhang. Det är 

även viktigt att beakta i sexuell rehabilitering, vilket respondenternas utsagor 

vittnar om (Harris, 2011; Kåver, 2016).   

 

Tankar om bemötande inom vården 
Ett viktigt tema som framkom i intervjuerna var hälso- och sjukvårdens 

bemötande samt kunskap kring hur sexualiteten kan påverkas av det kirurgiska 

ingreppet samt strål- och/ eller cellgiftsbehandling.  

 

”I ett sådant här läge så hade det ju kanske varit bra att få mer information. 

Nu hade jag nästan lite falska förhoppningar, att det skulle bli som innan. 

Information om sexualitet innan och efter operation tycker jag vore bra. Det 

kan ju vara bra så att informationen inte fastnar, man går ju igenom en 

himla process. De kunde ha talat om vad som kommer att påverka 

sexualiteten och vad som kommer att bli annorlunda, vad det är man ändrar 

på. Jag fick information om själva operationen, de ritade och visade att man 

tar den delen där och så, men det var ju mer tekniskt” 

 

Flera kvinnor beskrev en upplevelse av att vårdpersonal innehar god kunskap men 

att sexualiteten beskrevs utifrån generaliseringar och med fokus på funktionen. 

Individuella variationer eller upplevelser lyftes inte i lika stor utsträckning, och 

sexualiteten undersöktes via frågor i enkäter. Samtliga kvinnor uttryckte ett behov 

av mer information, men även ett personligt möte där tid kunde ägnas åt sexuella 

funderingar. 

 

”Tycker att vi har fått bra information, men mycket fokus på funktion, vi har 

nog inte pratat om, hur det känns för mig. Det hade det nog varit bra att 

göra, det är en stor process man går igenom, cancer och operation samt 

behandlingar. Nu i efterhand har jag fått erbjudande om en samtalskontakt 

men det hade varit bra i förväg, att man kanske innan operationen kan få 

träffa någon för att få förbereda sig lite” 

 

”Jag har fyllt i enkäter när jag varit till forskningsgruppen där de ställer 

frågor om sexualiteten, det var ja och nej svar. Det har jag gjort varje gång 

men det är ingen som egentligen har pratat så mycket om vad som det kan 

innebära” 
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Ovanstående vittnar om det personliga mötets fördelar och att cancerpatienter får 

möjlighet att berätta om sina upplevelser med fokus på tankar och känslor. 

Forskning visar att det har en avgörande roll i rehabiliteringen och att upplevda 

motstånd eller sexuella hinder, hos både den drabbade och partner, kan avta 

(Afiyanti & Malinti, 2013; Rasmusson, 2015; Reisman & Gianotten, 2017). De 

kvinnor som ingick i forskningsstudien beskrev ett gott omhändertagande och en 

kontinuerlig uppföljning. Det skapade en trygghet genom att de ständigt fick en 

försäkran samt bekräftelse om att läkningsprocessen går åt rätt håll då slidan 

undersöktes kontinuerligt med både mätningar samt utvärderingar av upplevda 

symtom efter olika tidsintervall. De kvinnor som ingick i forskningsstudien hade 

även vågat närma sig sexualiteten i större utsträckning än de kvinnor som inte 

ingick. Även om materialet i den aktuella studien är för litet för att dra generella 

slutsatser, så ger det bevis för vikten av att samtal om sexualitet inkluderas i 

cancerrehabiliteringen i större utsträckning.  

 

”Jag har inte fått mycket information, det jag har fått är via PERLA, då fick 

jag fylla i papper och då var sexualiteten med. Det var många blad och jag 

skrev nej, nej, nej, nej, för det fanns inte och det har inte kommit förrän nu 

den sista tiden. Men jag är tacksam att jag gick med i studien annars hade 

man nog bara känt sig droppad och det är jätteskönt att ha tryggheten att 

kunna komma kontinuerligt” 

 

Även om det fanns funderingar och osäkerhet kring sexualitet som grundade sig i 

rädsla för att det ska göra ont eller att något ska ta skada så var det inte något som 

respondenterna tänkte att de kunde ställa frågor om själva. Samtliga kvinnor 

önskade mer information och att vårdpersonal initierar samtalet, vilket bekräftas i 

flera studier (Hordern & Street, 2007; Ancel, 2012; Rasmusson, 2015). 

 

”Jag har nog inte tänkt på det, att jag kan fråga vårdpersonal. Det vi 

brukar prata om när jag är på återbesök är inte det sexuella utan det är mer 

hur det känns, vart det gör ont och så. Det är väl för intimt kanske, att man 

inte lyfter den sexuella biten. Jag skulle nog velat att de hade berättat mer 

om det, hur det fungerar efteråt, vad som är ändrat på och vad det kan 

påverka” 

 

Nedan är ett exempel på en kvinna som inte ingått i forskningsstudien men hittat 

sätt att närma sig sexualiteten på egen hand.  

 

”Jag känner inte att det (sjukdom/operation) har påverkat så, jag känner att 

jag har sexuell lust. Därför tycker jag att stavarna är platta och konstiga. 

Jag känner bara nej, men den här womenizer som jag har, den är jättebra 

tycker jag, jag får liksom riktiga orgasmer av den. Det går inte att släppa det 

liksom, för då dör du ju. Jag träffar ju ganska många kvinnor som är i 

liknande situation och dem verkar ju liksom ha gett upp hoppet. Där går 

gränsen, och därför tror jag att den här womenizer håller mig lite ajour 

(skratt), lite uppdaterad, så att min kropp inte bara sjunker ihop. Det sitter 

ju i hjärnan också, hur du tänker” 

 

Kvinnornas upplevelser betonar vikten av ett psykosocialt omhändertagande efter 

cancer, med särskilt fokus på sexuell rehabilitering där fysiska, psykologiska och 

sociala faktorer utvärderas efter cancerbehandling (Bober et al, 2013; Plotki et al, 

2017). För respondenterna har det haft en avgörande betydelse för 
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rehabiliteringen, att få information samt bekräftelse om att allting ser bra ut, och 

det var avgörande för att våga närma sig sex eller träna med stavar. Däremot om 

informationen som gavs var för opersonlig eller där syftet med informationen inte 

framgick var det svårt att ta till sig. Två av kvinnorna upplevde att råd om 

sexuella hjälpmedel inte förklarades ordentligt eller att det kändes märkligt då de 

hade ett läkande sår i slidan samt ändtarmen. 

 

”Tror det var i samband med strålningen, då pratade jag med en kvinna där 

som gav mig två sådana här stavar som skulle hålla slidan alert. Jag har 

använt dem någon gång men inte så där… jag kände att det tog väldigt lång 

tid för mig att acceptera det här att dem sydde ihop ändtarmen på mig. Det 

var jobbigt och det gjorde ont, kändes som att det skulle spricka upp hela 

tiden. Annars tycker jag inte att jag har fått mycket information, att det har 

varit någon som har satt sig ner och pratat med mig utan det har man ju fått 

ta reda på och lista ut själv, vad det är som händer med min kropp” 

 

”Jag var inte läkt så det kvittade vad någon sa, hon föreslog att jag skulle 

träna med kulor och stavar, så tänkte jag att det funkar ju inte… alltså jag 

visste att det inte funkar för att jag hade fortfarande ont” 

 

Ovanstående citat visar på hur tankeprocesser kan bidra med viktig information 

om cancerpatienter upplever sin situation och hanterar utmaningar. Om kvinnan 

istället hade erbjudits samtal med fokus på erfarenheter, tankar kring den 

nuvarande situationen och vad som påverkar henne, skulle kanske träning med 

vaginalstavar tagits emot på ett bättre sätt. Eller så skulle kanske andra alternativ 

kunnat diskuteras som passar kvinnan bättre. Efter omfattande kirurgi med smärta 

som följd kan det vara värdefullt att erbjuda råd om ”slidträning” på ett ödmjukt 

sätt som är individanpassat (Carter et al, 2011). Att följa individen, utifrån det 

som är viktigt och meningsfullt för denne, kan underlätta motivation samt 

motstånd till att träna slidan med dilatorer eller något annat föremål, alternativt att 

ha sex, på egen hand eller med partner (Kåver, 2016; Reisman & Gianotten, 

2017). Generella beskrivningar och kunskap om hur kirurgi och behandlingar kan 

påverka sexualiteten och den sexuella funktionen är viktig, men för att hjälpa 

människor behöver mötena individanpassas och rehabiliteringen utformas utifrån 

individens särskilda behov. Det är även då som interventioner blir verksamma, 

oavsett om det är samtalsbehandling, stavar eller vibratorer (ibid).  

 

”Jag behöver hjälp att komma över dessa hinder jag känner… känner 

mindre lust nu, men jag känner att det börjar att komma mer. Jag tycker sex 

är viktigt men det är klart allt det andra påverkar mig väldigt mycket, 

smärta och allt. Det har alltid pendlat för mig. Jag tänker mycket på hur det 

kommer att bli, att kännas och så, jag är inte bekväm att ta på mig själv och 

jag känner att närheten till min partner är viktigare. Det är lättare just nu 

att prata med någon professionell, känner inga hinder att lyfta frågor, men 

till min partner är en annan sak, det är känsligare. Det är viktigt att få 

information, men även med fokus på att det kan gå bra. Att man berättar att 

det finns fall där samlaget fungerar. Det borde vara mer fokus på positiva 

faktorer och inte risker, även om det också måste lyftas… likaså behöver 

information och samtal ges kontinuerligt, det är så mycket som händer både 

fysiskt och psykiskt under denna resa och man processar ständigt. 

Information både innan, under och efter behandling tycker jag. Det är 

mycket rädsla man bär på” 
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Rädsla och undvikande var framträdande beteenden hos merparten av 

respondenterna och påverkade hur kvinnorna förhöll sig till sexualiteten. 

Tankemönstret i citatet ovan visar på hur individens tolkning av den förändrade 

kroppen, cancer och komplikationer som smärta skapade en otrygghet samt 

hämmade incitament till sex. I det här sammanhanget är uppföljning oerhört 

viktig, och de kvinnor som inte erbjöds lika tät kontakt som kvinnorna som 

ingick i forskningsstudien, uttryckte mer osäkerhet samt vågade inte närma sig 

sexualiteten i lika stor utsträckning. Att ge betryggande information, att det 

kirurgiska ingreppet ser bra ut, att det läker fint och att kvinnan får känna 

försiktigt i sin egen takt, kan ha en större positiv inverkan på den sexuella 

rehabiliteringen. Likaså är det av vikt att hälso- och sjukvårdpersonal blir 

medvetna om hur normer kan påverka deras bemötande av patienter och att 

vissa grupper, medvetet eller omedvetet, inte bemöts eller erbjuds viktig 

information som kan vara avgörande för deras rehabilitering, men även 

upplevelsen av livskvalité (Rasmusson, 2015; Reisman & Gianotten, 2017).  

 

”Nej det tror jag inte att vi diskutera så mycket, alltså med läkaren, hur 

sexualiteten kan påverkas och hur man skulle sköta den biten, om man 

skulle avstå eller om man skulle prova… dem visste att jag var gift sedan 

många år tillbaka så dem överlät det väl till oss själva”  

 

Det viktiga i sammanhanget är att individen känner en trygghet i att försöka nära 

sig sexualiteten, så att den sexuella erfarenheten kan lagras som positiv. Det är en 

process som kan ta tid och ibland kräva att olika delmoment behöver formuleras 

innan individen är redo för exempelvis vaginalt sex. Att sexualiteten är snabb, 

enkel, spontan och behovsdriven är normer som redan finns i samhället, hälso- 

och sjukvårdspersonal behöver vara försiktig med att bekräfta dessa tankar. Flera 

studier har visat att många kvinnor inte fungerar på det viset, det optimerar inte en 

sex-positiv kontext och ett mentalt tillstånd som tolkar stimuli som sexuellt 

relevanta (Basson, 2000; Brotto et al, 2011; Nagoski, 2015). Sjukvården är 

problemlösande i grunden, det primära syftet är att hjälpa och bota. Frågor om 

sexualitetens funktion är viktiga, men genom att endast fokusera på det finns en 

risk att det befäster normer som sedan länge är kända att ha en negativ inverkan 

på kvinnors sexuella hälsa, nämligen att sex utgår från det vaginala samlaget 

(Elmerstig, 2012a; Johnsdotter, 2012; Ekdahl, 2017). Även om det inte är syftet så 

kan för stort fokus på själva funktionen bidra till tankesättet som bygger på en 

världsbild där kroppen är uppdelad, där den fysiska kroppen dikterar sexualiteten 

och de intrapsykiska samt sociala delarna är sekundära (Tiefer 1994; Johnsdotter, 

2012, Ekdahl, 2017). Så som sjukvården är organiserad idag finns det ingen 

evidensbaserad behandlingsmetod för att möta sexuella problem efter 

cancerbehandling, utan de metoder som finns grundar sig på sexologiska och 

terapeutiska metoder som möter sexuella problem i stort. Det innebär att vården 

kan se olika ut beroende på vart i landet individen bor, vilken cancer som 

personen har behandlats för och vem personen träffar. Därav är respondenternas 

erfarenheter viktiga att ta till då det ger bevis för att alla människans delar 

integreras i cancerrehabiliteringen. Att utforska tankar ger möjlighet till att 

ifrågasätta grundantaganden hos individen som hämmar den sexuella 

rehabiliteringen, och kan bidra till att individen kommer till insikt om problemet 

och kan hitta strategier som fungerar bättre. Att arbeta med en persons kognitiva 

scheman, livsvärden och strategier skulle kunna uppfylla en funktion i behandling 

med sexuella problem. Teorin ger möjlighet till flertalet behandlingstekniker som 

fokuserar på tankemönster och beteendeinterventioner som syftar till att ge 
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personen andra erfarenheter som står i motsättning till de negativa antaganden 

som finns och påverkar sexualiteten negativt (Harris, 2011; Derby et al, 2015; 

Kåver, 2016; Ekdahl, 2017).  

 

Sammanfattande diskussion  
 

Den aktuella studien visar att cancer och kirurgi i bäckenbottenområdet kan ha en 

negativ påverkan på sexualiteten, och att individuella faktorer har en avgörande 

roll för hur individen hanterar förändringarna. Omfattande kirurgi som förändrar 

slidans läge genom borttagande av ändtarm och stomiuppläggning har en fysisk 

påverkan i form av smärta och obehag. Den komplementära strål- och 

cellgiftsbehandlingen bidrog till ökad trötthet samt att slemhinnor i kroppen 

påverkats, särskilt i slidan med torrhet. Det kirurgiska ingreppet var det som 

påverkade kvinnorna som mest, dels kroppsförändring med rektumamputation 

samt stomi och dels efterkomplikationer som urininkontinens, 

muskulaturpåverkan i bäckenbotten och i vissa fall smärta. De respondenter som 

har haft vaginalt samlag upplevde inte att slidans läge var något som hindrade, 

men kunde uppleva att njutningen vid sex var annorlunda. Det kan tolkas som en 

ökad vaksamhet över kroppsliga förändringar och svårighet att slappna av samt 

njuta vid sex. Lubrikationen och det sexuella gensvaret upplevdes inte negativt 

påverkat. Tre av respondenterna har inte vågat närma sig sexualiteten och det 

vaginala samlaget kändes långt bort. Detta till följd av osäkerhet kring 

läkningsprocess och att det hade känts konstigt att föra in vaginalstavar i slidan. 

Respondenterna vittnar om en rädsla för att det ska göra ont vid sex eller att något 

ska ta skada i slidan och därmed hade ett undvikande beteende till partner och sex 

i stort. Dessa kvinnor hade även fått minst information om hur sexualiteten kan 

påverkas av kirurgi i bäckenbottenområdet och upplevde sig ”lämnade” att 

hantera utmaningar själva. Vidare visade även dessa kvinnor mer framträdande 

negativa tankar med grund i rädsla och ångest.  

 

Fynden i den aktuella studien belyser hur cancerbehandling påverkar stora delar 

av en individs liv, både fysiskt, psykiskt och socialt. Vidare visar studien fördelar 

med att i den sexuella rehabiliteringen belysa tankeprocesser och tidigare 

erfarenheter som påverkar hur en individ hanterar motgångar. Att det finns ett 

samband mellan att en individs förståelse för ett problem och vad det grundar 

sig i och hur det sexuella problemet hanteras. Därtill att självkritiska och 

dömande tankar har en stark hämmande effekt för den sexuella upplevelsen. 

Genom den valda teorin sågs ett samband mellan negativa tankeprocesser samt 

upplevda sexuella problem, likaså hur icke värderande tankar har en positiv 

inverkan. I materialet framgick även att sexuella problem inte uppstår i ett 

vakuum, utan kvinnans tidigare erfarenheter och cancerbehandling i kombination 

påverkar hur den förändrade situationen hanteras samt vilka beteenden som följer. 

Framträdande resonemang hos informanterna visar på att den sexuella funktionen, 

det vill säga om slidan är intakt, används som ett riktmärke för hela kvinnans 

sexualitet. Om den sexuella situationen upplevdes som annorlunda, och i vissa fall 

inte ”fungerar”, tolkades det av kvinnorna som en effekt av det kirurgiska 

ingreppet. Respondenternas tankeprocesser eller känslor som de för med i den 

sexuella upplevelsen var inget som de reflekterade över. Emellertid visar 

resultatet i den aktuella studien att kvinnornas tankeprocesser har en mycket stor 

inverkan och påverkar det sexuella gensvaret samt om upplevelsen kommer att 

uppfattas som positiv eller negativt. De kvinnor som hade framträdande 

tankemönster som målades av rädsla, ångest eller oro, påverkade hjärnans 
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tolkning av kontexten och drog igång stressystemet för att undvika obehag, vilket 

i sin tur aktiverade det hämmande systemet (SE) och den sexuella upplevelsen 

blev mindre lustfylld. En förklaring kan vara att kvinnorna till följd av kroppsliga 

förändringar kände en högre osäkerhet och vid sex hade mer fokus på sig själv 

genom ”spectatoring”, det vill säga ett utifrånperspektiv. Det har visat sig hämma 

den sexuella upplevelsen då hjärnan upptas av distraherande tankar om utseende 

och prestation snarare än fokus på upplevelse/ sensation. Kognitiv distraktion kan 

alltså vara en vidmakthållande faktor för sexuella problem och det visar på 

styrkan i att analysera individuella tankeprocesser.  

 

Genomgående hos flera av informanterna fanns en rädsla för att bli dömd, av 

partner och i allmänhet. Att få cancer i ändtarmen tolkades som stigmatiserande 

av en del respondenter. Förlusten av en funktion som tidigare har kunnat styras 

mer diskret, var hämmade och hindrade kvinnorna att leva som de önskar. För 

vissa utvecklades ett kontrollbehov för att undvika eventuella ”faror”, exempelvis 

såg alla kvinnor till att det fanns en toalett i närheten om de skulle på en aktivitet, 

och flera kvinnor förberedde på olika sätt inför sexuella situationer för att undvika 

läckage eller att vissa delar av kroppen syns. De tankemönster som 

respondenterna bar med sig in i sexuella situationer kunde tala om en del om 

njutningen eller de upplevda problemen. Då vissa kvinnor kände att de behövde 

dölja effekterna av cancerkirurgi blev skamkänslor mer framträdande, och blev 

således hämmade eller undvek intima situationer. Flera respondenter pratade om 

ändtarmscancer som en typ av ”fulcancer”, och kvinnorna undvek att prata om sin 

situation både med närstående, vänner och vårdpersonal. Mag- och tarmproblem 

och avföring är högst personliga angelägenheter i dagens samhälle, vilket kan 

tänkas vara en bidragande faktor. Dock fanns en enighet bland informanterna att 

samtalsämnen kring sex var lättare om vårdpersonal initierade samtalet. Det visar 

på hur rådande normer i samhället kan påverka bilden av normalitet och bidrar till 

känslan av att vara avvikande. Om samtalsämnet inte lyfts skulle det kunna 

bekräfta normen att mag- och tarmproblem är privata angelägenheter. 

Framträdande tankar om att vara ”avvikande” ökade negativa grundantaganden 

om den egna personen och kunde vara en hämmande faktor i den sexuella 

rehabiliteringen. Det kan även vara en förklaring till att sex upplevdes som mindre 

lustfyllt efter cancerbehandling, även om den sexuella funktionen var intakt. 

Kognitiva schema som grundar sig i uppfattningen om att vara otillräcklig eller 

avvikande ökar därmed risken för sexuella dysfunktioner. Styrkan i att belysa 

tankeprocesser är att de kan ifrågasättas och alternativa tankar formuleras. De 

kvinnor som hittade en tillfredsställande sexualitet har hittat fungerande strategier 

för att hantera utmaningar och hitta alternativa vägar. Respondenternas utsagor 

belyser den konstanta interaktion som sker mellan hjärna och kropp, som i sin tur 

sätts i ett sammanhang. För att möta olika cancerbehandlingars inverkan 

sexualiteten behöver hela individen omfattas. Resultatet visar på att det efter 

cancerbehandling kan behövas professionellt stöd för att möta de förändringar och 

utmaningar som tillkommit.  

 

Att drabbas av cancer och genomgå omfattande behandlingar har visat sig påverka 

sexualiteten och individens välbefinnande i stort. Sexuell hälsa innebär inte bara 

frånvaro av sjukdom eller funktion, utan livskvalité och känslan av 

meningsfullhet. Tidigare studier har belyst vikten av att sexualiteten inkluderas 

inom hälso- och sjukvården, och den aktuella studien kan visa på hur individuella 

faktorer kan vara betydelsefulla. Det finns ett värde i att utforska andra grupper, 

så som sexualitet hos äldre, patienter inom palliativ vård eller som identifierar sig 
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som HBTQ. Framför allt finns ett värde att studera hur olika sexologiska 

behandlingsmetoder skulle kunna implementeras inom cancerrehabiliteringen 

samt vilka resultat det ger. På så vis skulle kunskapsnivån inom hälso- och 

sjukvården öka samt bidra till att fler patienter får hjälp.   
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Vetenskapsrådet, (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk - 

samhällsvetenskaplig forskning, u.o.: Elanders Gotab.  

Weiderman, W. M. & Sarin, S. (2014). Body Image and Sexuality. In Binik, Y.M. 

& Hall, K.S.K. (Eds) (2014). Principles and Practice of Sex Therapy. (5e uppl., s. 

359-374). New York: Guilford Press.  

 

Wiederman, M.W. (2001). “Don’t Look Now”: The Role of Self-Focus in Sexual 

Dysfunction. Family Journal, 9: ss. 210-214 

 

World Health Organization. (2006). Sexual Health. 

http://www.who.int/reproductivehealth/topics/sexual_health/sh_definitions/en/ind

ex.html. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.who.int/reproductivehealth/topics/sexual_health/sh_definitions/en/index.html
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/sexual_health/sh_definitions/en/index.html


 55 

 

 

Bilaga  

 
Intervjuguide 
 
Bakgrundsinformation 
 

- Ålder 

- Har du någon partner/ intim relation?  

- Vilken är den högsta utbildning som du har genomfört?  

Grundskola/ Gymnasium/ Folkhögskola/ Kvalificerad yrkesutbildning/ 

Högskola  

- Vilken/ vilka behandlingar har du fått?  

Operation/ Cytostatikabehandling/ Hormonellbehandling/ Strålbehandling/ 

Annan behandling  

- När opererades du? 

- Har du stomi? Tunntarmsstomi eller tjocktarmsstomi  

- Hur är din fysiska hälsa i övrigt? (Klimakteriet)  

(Sjukdomar med direkt/indirekt påverkan på sexualiteten ex. diabetes, 

hjärtkärlsjukdomar osv.)  

- Tar du några mediciner?  

(Eventuella biverkningar med betydelse för sexualiteten ex. SSRI/SRNI). 

- Hur upplever du din psykiska hälsa?   

(Nedstämdhet, stress, oro/ångest) 

Diagnosbesked och kirurgiskt ingrepp 

 

Kan du berätta för mig hur du tänkte när det skulle bli ett kirurgiskt ingrepp?  

- Hur landade informationen i dig?  

- Förstod du omfattningen av ingreppet?  

 

Kan du berätta för mig vad sexualitet är för dig?  

När jag pratar och frågar om sex tänker jag på sex med andra personer men också 

egensex, det vill säga med sig själv – ett förtydligande.   

Kan du berätta för mig vilka tankar du har om sexualitet och samliv efter det att 

du blivit sjuk? 

Kan du berätta för mig i vilket skeende i behandlingen det kom tankar kring 

sexualitet och sexuell funktion?  

- Kommer du ihåg när det var första gången du tänkte på sexualiteten i 

cancerprocessen? 

Upplever du att du har du fått information om hur sjukdom och/eller behandling 

kan påverka; 

- sexuell funktion 

- anatomi (hur du ser ut)  

- lust  

- sexuell identitet, det vill säga kroppsuppfattning/ självkänsla / självförtroende  
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Sexuell funktion 

 

Kan du beskriva för mig hur sexualiteten har påverkats av cancer och 

behandlingar? Om ja, på vilket sätt? Ge exempel.  

- Hur upplevde du din sexualitet/sexuella funktionen innan du blev sjuk?   

- Hur upplever du din sexualitet/sexuella funktion idag?  

- Vad fungerar bra/mindre bra idag? 

 

Specifika frågor; 

Har du märkt någon skillnad i hur din slida ser ut/ fungerar? (Rekonstruktion eller 

icke)  

Svårigheter/ hinder att genomföra samlag? (Slidans läge/ flytningar / ärr?)  

Lust – upplever du att den sexuella lusten har påverkats?  

Upphetsning/ lubrikation - upplever du att upphetsning/ lubrikation har påverkats? 

Orgasm - upplever du att orgasmförmågan har påverkats? 

Smärta vid sex - upplever du smärta vid sex? 

Egensex – hur ser det ut med egensex?   

 

Sexuell relation  

 

Om relation finns, upplever du att relationen har påverkats på något sätt?  

Tror du att sjukdom och behandling har påverkat dig och din partner i ert samliv?  

Om det finns en intim relation: vad fungerar bra och vad fungerar mindre bra? 

Om det inte finns en intim relation: hur tänker du kring att träffa någon/ vara intim 

efter behandling?  

 

Sexuell identitet 
 

Har din kroppsuppfattning förändrats?  

Upplever du att ditt självförtroende eller självkänsla har påverkats?  

Upplever du att du har mer, eller mindre, sexuella beteenden (det vill säga 

sexuella tankar, sexuella känslor och sexuell handling ex. egensex/ sex med 

partner)?  

Hur upplever du att det är att kommunicera kring sex? 

- kommunicera till partner? 

- kommunicera till vårdpersonal?  

Hur upplevde du sexualiteten innan cancer och behandling? 

Motfrågor; varför? Hur kommer det sig?   

Upplever du att det har varit ”okej” att fundera över sexualitet och samliv under 

cancerbehandling? (Normer; sexualitet, frisk/sjuk, föreställningar)   

- Har du upplevt hinder med att ta upp frågor som berör sexualitet och sexuell 

funktion?  

- Hur upplever du kunskapen hos annan vårdpersonal? Gynekolog/barnmorska  

Kan du berätta för mig när, tycker du, under sjukdom och behandlingstid bör 

information och samtal om sexualitet ges? 

Avslut 
Är det något du vill förtydliga, eller berätta mer om som du har funderat på nu 

under intervjun? 

 


