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Abstrakt 

Bakgrund: Bröstcancer är den vanligast förekommande cancerdiagnosen hos kvinnor. 

Tidigare forskning har visat att kvinnor som drabbats av bröstcancer och genomgått 

bröstcancerbehandling upplever förändringar i sin sexualitet. För att optimera omvårdnaden 

av kvinnor med bröstcancer är det angeläget med utökad kunskap om deras situation och 

behov. 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelser av sexualitet efter 

bröstcancerbehandling. 

Metod: För att svara på syftet gjordes en litteraturstudie med deskriptiv design. Resultatet 

baseras på åtta vetenskapliga artiklar vilka analyserades med integrerad analys.  

Resultat: Kvinnor som genomgått bröstcancerbehandling upplevde förändringar gällande sin 

sexualitet. Fysiska förändringar som upplevdes inverka på sexualiteten var biverkningar av 

behandling som till exempel läkemedelsframkallade klimakteriebesvär vilket ledde till bland 

annat smärtsamt samlag. Kvinnor upplevde en minskad sexuell lust och njutning. Kvinnor 

upplevde även bristfällig information från hälso- och sjukvården när de sökte för sina sexuella 

problem. Relationen till partnern påverkade till stor del hur kvinnan upplevde att hon kunde 

hantera förändringar i sexualitet. 

Slutsats: För att optimera omvårdnaden av kvinnor med bröstcancer som genomgått 

bröstcancerbehandling är det av vikt att utforma omvårdanden personcentrerat och holistiskt. 

Partnern upplevs vara viktig för att hantera förändringar i sexualitet. Det är därför också av 

vikt att arbeta familjefokuserat för att ta tillvara på alla kvinnans resurser till återhämtning. 

Resultatet visar att kvinnor upplever brist på information om hur behandling av bröstcancer 

kan inverka på sexualiteten. Det är därför betydelsefullt att sjuksköterskan drar nytta av sin 

pedagogiska funktion och ger kvinnan den information som hon upplever sig vara i behov av. 

Nyckelord: Bröstcancer, Bröstcancerbehandling, Kvinna, Sexualitet,  

Keywords: Breast cancer, Breast cancer treatment, Sexuality, Women  
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1 Inledning 

Bröstcancer är den cancerform som är vanligast förekommande hos kvinnor världen över och 

även den cancersjukdom som leder till flest dödsfall hos kvinnor (Schnitt & Lakhani, 2014). 

Forskning har visat att kvinnor som drabbas av bröstcancer kan uppleva förändringar i sin 

sexualitet (Avis, Crawford & Manuel, 2005). Annan forskning visar dock att den sexuella 

aspekten vid cancer har ignorerats inom vården under lång tid (Takahashi & Kai, 2005). Det 

finns även forskning som visar att kvinnor uttrycker missnöje över den information och hjälp 

de har fått från sjukvården (Halley, May, Rendle, Frosch & Kurian, 2014; Ussher, Perz & 

Gilbert, 2013). Sexualdrift är en del av människan och en förutsättning för överlevnad 

(Johannisson, 2010). I likhet med till exempel hunger är sexualitet ett av människans behov 

och har sitt ursprung i hjärnstammen. Där styrs de basala biologiska funktionerna och en 

människas drifter (Hulter, 2014). De senaste årtiondena har utvecklingen av diagnostik samt 

behandling av bröstcancer förbättrats i snabb takt (Halley et al., 2014). Det har resulterat i en 

ökning av överlevande och därmed har ett behov utvecklats av att få kunskap om 

bröstcancerbehandlingens långtidseffekter (ibid.). Då överlevnaden hos kvinnor med 

bröstcancer har ökat är frågor om sexualitet än mer aktuella (Hughes, 2008).  

2 Bakgrund 

2.1 Bröstcancer 

Bröstcancer, cancer mammae, är en malign tumör i bröstkörteln (Myklebust Sørensen & 

Almås, 2011). En cancertumör bildas när det sker en mutation i en cells arvsmassa (Hudson, 

2014). Mutationen i cellens DNA leder bland annat till ändrad cellmetabolism och förändrad 

intracellulär respons av tillväxtstimuli. Förändringarna kan leda till ohämmad tillväxt och 

celldelningen sker då okontrollerat vilket kan skapa en tumör lokalt (in situ) och som i vissa 

fall kan infiltrera annan intilliggande vävnad (ibid.). I de flesta bröstcancerfall tar det flera år 

mellan första cellförändringen till dess att en tumör kan kännas i bröstet (Myklebust Sørensen 

& Almås, 2011). Bröstcancerceller kan spridas från bröstet till lymfkörtlar i armhåla, kring 

nyckelbenen eller bakom bröstbenet. Sprids cancercellerna till lymfkörtlarna ökar även risken 

för spridning till andra organ, exempelvis lungor och lever. Spridningen av cancerceller kallas 

metastasering. Bröstcancer delas in i fyra stadier beroende på hur stor primärtumören är samt 

om det skett någon spridning. Stadieindelningen ligger bland annat till grund för valet av 

behandlingsstrategi (ibid.). 

Incidensen för bröstcancer i världen idag är 43,3 av 100 000 kvinnor varje år (Forman & 

Ferlay, 2014). Riskfaktorer att drabbas av bröstcancer är bland annat stigande ålder, 

familjehistorik, hormonbehandling i samband med menopaus samt utsättning för 

röntgenstrålning (Schnitt & Lakhani, 2014). Påverkande faktorer som ökar risken att drabbas 

av bröstcancer kan även vara frekvens av mammografi, levnadsvanor så som 

alkoholkonsumtion samt intag av kombinerade p-piller (ibid.). Alla kvinnor i vuxen ålder 

rekommenderas att själv undersöka sina bröst minst en gång per månad. Självundersökningen 

genomförs i liggande och sittande ställning genom att palpera brösten och lymfkörtlar i 

armhålan. Om en knöl upptäcks vid självundersökningen ska en läkare kontaktas för vidare 

utredning (Myklebust Sørensen & Almås, 2011). 

Mammografi innebär att ta röntgenbilder av bröstkörteln. Målet är att upptäcka bröstcancer i 

ett tidigt stadium. I Sverige genomförs mammografiscreening var artonde månad på 

symtomfria kvinnor i åldern 40-74 år. Trippeldiagnostik används idag för att diagnostisera 

bröstcancer. I Trippeldiagnostik ingår klinisk undersökning av bröstet, bilddiagnostik 

(mammografi och ultraljud) och cellprov (Myklebust Sørensen & Almås, 2011). 
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2.2 Behandling 

Kirurgi utgör basen i bröstcancerbehandling (Socialstyrelsen, 2014). I Sverige får ca 90 % av 

alla som drabbas av bröstcancer kirurgisk behandling. Ingreppet innebär att tumörvävnaden i 

bröstet tas bort genom lumpektomi eller mastektomi. Det innebär att endast tumörvävnad tas 

bort och övrig bröstvävnad bevaras eller att hela bröstet opereras bort. I Sverige idag är det 

rutin att i samband med operation undersöka armhålans lymfkörtlar för att finna eventuell 

spridning av cancerceller (sentinel node) (ibid.). Den kirurgiska behandlingen kan leda till 

förändringar i kroppsbild och minskad förmåga till sexuell njutning på grund av förlorad 

känsel i bröstvårtan (Huber, Ramnarace & McCaffrey, 2006).  

Strålbehandling ges ofta i kombination med annan behandling så som kirurgi eller systemisk 

behandling (Socialstyrelsen, 2014). Det är vanligt med strålbehandling både pre- och 

postoperativt men även i palliativa fall där metastasering förekommer. Bröstcancer kan även 

behandlas med läkemedel genom en kombination av medicinska och endokrina behandlingar 

samt cytostatika och målsökande mediciner. Läkemedelsbehandlingen kan precis som 

strålbehandlingen ges pre- och postoperativt och används för att minska risken för återfall 

(ibid.). Biverkningar i samband med strålterapi och cytostatika kan vara till exempel håravfall, 

fatigue, illamående och smärtsam strålreaktion i huden (Huber et al., 2006). Cytostatika kan 

även leda till hormonrubbningar vilket leder till klimakteriebesvär (ibid.). Klimakteriebesvär 

kan innebära till exempel värmevallningar, torra slemhinnor och klåda i underlivet samt 

smärta, speciellt vid samlag (Fantasia & Sutherland, 2014).  

2.3 Sexualitet 

Sexualitet utgör en central del av att vara människa och innefattar aspekter så som kön, 

könsidentitet och roll, sexuell orientering, erotik, njutning, intimitet och reproduktion. En 

människas sexualitet upplevs och uttrycks genom till exempel tankar, attityder, värderingar, 

beteenden och relationer. Sexualiteten påverkas av många faktorer, så som psykologiska, 

biologiska, sociala, ekonomiska och religiösa (Världshälsoorganisationen [WHO], 2015). 

Kvinnans sexuella funktion definieras av kvinnan själv, inte av allmänheten. Det är endast 

kvinnan själv som kan uppleva sexuell dysfunktion och det är viktigt att ta hennes ord på 

allvar (Hughes, 2008).  

WHO definierar sexuell hälsa som fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande i relation till 

sexualitet. Det innebär inte bara frånvaro från sjukdom och dysfunktion. Sexuell hälsa innebär 

att sexlivet är tillfredsställande och utan risk för sjukdom, förtryck och våld. Det innefattar 

också förmåga till fortplantning, frihet att planera barnafödande samt tillgång till effektiva och 

acceptabla metoder för familjeplanering (WHO, 2015). Den kvinnliga sexualiteten har länge 

varit förtryckt på grund av synen på kvinnan historiskt, politiskt, socialt samt religiöst 

(Hughes, 2008). Forskning har visat att vårdpersonal glömmer eller undviker att prata om 

sexualitet med patienter som behandlas för cancer (Huber et al., 2006). I en studie med 

kvinnor som behandlats för cancer rapporterades att deras kommunikation med vårdpersonal 

om sexualitet var otillräcklig (ibid.).  

Sexuella problem kan vara svåra att prata om och kan innebära känslor av ensamhet, 

utanförskap och skuld (Hulter, 2014). Sexuella problem kan leda till tunga tankar och känslor 

hos både den drabbade och dess partner. I dagens samhälle är sexualitet utbrett i media och 

mer socialt accepterat. Dock upplever patienter brist på samtal om sina sexuella bekymmer. 

Patienter har en önskan att föra ett samtal kring medicinering, sjukdom och behandling och 

hur det kan inverka på sexualitet men hälso- och sjukvårdspersonal känner sig obekväm med 

att ta upp ämnet. När sjuksköterskan ska samtala om ett känsligt ämne som sexualitet är det av 

vikt att hen anpassar sig efter patienten och respekterar integriteten. Det erfordras att 
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sjuksköterskan är lyhörd inför patientens behov av samtal (Hulter, 2014). Tidigare forskning 

har visat att patienter känner sig övergivna av vårdpersonal och har svårt att veta vart de ska 

vända sig när de har frågor om biverkningar (Halley et al., 2014).  

2.4 Sjuksköterskans roll 

Omvårdnad innefattar både sjuksköterskans profession och det akademiska ämnet 

omvårdnadsvetenskap (Jakobsson & Lützén, 2010). De grundläggande ansvarsområden som 

sjuksköterskan har är att förebygga sjukdom, främja och återställa hälsa samt lindra lidande 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2014a). Vidare ingår den pedagogiska och undervisande 

funktionen i sjuksköterskans huvudsakliga arbetsuppgifter (Tingström, 2009). I omvårdnaden 

av kvinnor med bröstcancer är det av vikt att ta hänsyn till både fysiska och psykiska behov 

hos kvinnan för att främja hälsosam sexualitet (Huber et al., 2006). Då varje människa är unik 

och har individuella behov är det betydelsefullt att omvårdnaden utformas personcentrerat 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2014b).  

2.5 Omvårdnadsteoretiskt perspektiv 

Livsvärldsteorin innefattar hur människan förstår sig själv, andra och världen runt omkring. I 

en människas livsvärld finns en fast medelpunkt: kroppen (Dahlberg & Segesten, 2010). Det 

är genom kroppen människan förhåller sig till omvärlden och därmed är det den som uttrycker 

vår identitet (Lindwall, 2012). Ett samhälles ideal kan färga hur människan ser på sig själv 

och sin kropp. Idealkroppen är frisk och hel och klarar av att stå emot påfrestningar, en sjuk 

eller avvikande kropp kan istället ses som hotfull och något som bör återställas. Vid sjukdom 

stämmer inte spegelbilden överens med den tidigare bilden av kroppen. Exempelvis kan 

kirurgisk behandling förändra människans kropp, ibland oåterkalleligt, och kvarvarande ärr 

kan påminna om sjukdom och lidande. Förändringar i kroppen vid till exempel menopaus och 

bröstcancer kan vara svåra att acceptera och kan leda till en kamp att återfå känslan av helhet. 

Förändringarna vid sjukdom och behandling kan leda till en förlust av kontroll vilket kan 

innebära att människan inte kan lita på sin egen kropp. I det kliniska arbetet kan det uppstå 

situationer där patienten upplever skam och sin kropp som pinsam (ibid.). 

Människan är en unik enhet som består av kropp och själ (Lindwall, 2012). Kroppen kan ses 

som ett skydd eller en boning runt människans själ. Hur vårdaren ser på människan och dess 

kropp blir avgörande för vilken vård som ges. Enligt ett holistiskt synsätt går inte kroppen och 

själen att skilja på och därför hamnar även patientens själ i vårdarens händer. Genom att inte 

lyssna till problem, behov och begär kan vårdpersonal kränka patientens självbild (ibid.).   

2.6 Problemformulering 

Bröstcancer är den vanligast förekommande cancersjukdomen bland kvinnor. Den ökade 

överlevnaden av kvinnor med bröstcancer har lett till ett ökat behov av att få kunskap om 

bröstcancerbehandlingens långtidseffekter. I omvårdnaden av kvinnor med bröstcancer är det 

av vikt att ta hänsyn till både fysiska och psykiska behov hos kvinnan för att främja hälsosam 

sexualitet. Kvinnor med bröstcancer upplever ett behov av information om behandlingens 

inverkan på sexualitet men tidigare forskning har visat att den sexuella aspekten vid cancer 

har ignorerats inom vården under lång tid. Det finns ett behov av mer forskning om hur 

kvinnor upplever sin sexualitet efter behandling av bröstcancer. Studien genomförs för att öka 

kunskapen om hur kvinnor med bröstcancer upplever sexualitet och på så sätt lättare kunna 

stödja dem och optimera omvårdnaden.  

3 Syfte 

Syftet var att beskriva kvinnors upplevelser av sexualitet efter bröstcancerbehandling. 
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4 Metod 

4.1 Design 

En litteraturstudie med deskriptiv design. Sökningarna efter litteratur gjordes systematiskt, 

granskades kritiskt och sammanställdes sedan enligt en integrerad analys (Kristensson, 2014). 

4.2 Datainsamling 

För att hitta artiklar som svarade mot syftet gjordes sökningar i elektroniska databaser. 

Databaserna som användes var CINAHL, Medline och PsycINFO vilka innehåller 

vetenskapliga artiklar inom områdena omvårdnad, medicin och psykologi (Kristensson, 

2014). För att utforma en sökstrategi och finna relevanta söktermer identifierades 

nyckelbegrepp utifrån syftet (ibid.), de översattes sedan till engelska och synonymer 

identifierades. Nyckelbegreppen skrevs in i CINAHL Headings i CINAHL, MeSH-termer i 

Medline och Thesaurus i PsycINFO för att finna ämnesord. Ämnesorden är kontrollerade och 

officiellt accepterade och används för att göra sökningarna i databaserna systematiska 

(Nyberg, Aspfors & Tidström, 2012). Vid sökningarna användes booleska sökoperatorer. 

Kristensson (2014) anger att de booleska sökoperatorerna AND och OR används för att göra 

sökningen mer sensitiv. AND används för att kombinera ämnesord med varandra och OR 

används för att söka på liknande begrepp. AND begränsar sökningen och OR breddar 

sökningen (Nyberg et al., 2012). Första sökningen gjordes i CINAHL med ämnesorden breast 

neoplasms, sexuality och attitudes to sexuality. De liknande ämnesorden sexuality och 

attitudes to sexuality kombinerades med den booleska sökoperatorn OR. Sökblocken 

kombinerades sedan med den booleska sökoperatorn AND. Andra sökningen gjordes i 

Medline med ämnesorden breast neoplasms och sexuality. Sökblocken kombinerades med 

AND. Tredje sökningen gjordes i PsycINFO med ämnesorden breast neoplasms och sexuality. 

Sökblocken kombinerades med AND. Sökningarna presenteras i en sökmatris, se bilaga 1. 

4.3 Begränsningar  
Begränsningar som gjordes var peer reviewed, English language samt artiklar publicerade år 

2005-2015. Peer reviewed användes för att endast få artiklar med hög kvalitet som är 

vetenskapligt granskade av sakkunniga innan publicering, då det ökar trovärdigheten i 

artiklarna (Nyberg et al., 2012). I Medline går inte peer reveiwed att använda som 

begränsning för sökningen. Sökningarna begränsades till engelska då det är det mest 

förekommande språket för forskningspublikation (Nyberg & Aspfors, 2012).  

4.4 Inklusions- och exklusionskriterier  
Inklusionskriterier var kvalitativa studier då de beskriver en individs upplevelser (Segesten, 

2012) samt artiklar som inkluderade kvinnor. Träffar som belyste hur partnern till en kvinna 

med bröstcancer upplevde sexualitet exkluderades. Beslut togs också att exkludera studier 

som behandlade andra cancersjukdomar. Reviewartiklar exkluderades eftersom de 

sammanfattar och utvärderar tidigare forskningsresultat inom ett område och inte bör 

inkluderas i resultatdelen då de är sekundärkällor (Nyberg et al., 2012).  

4.5 Urval  
Första urvalet av artiklar gjordes genom att läsa titlarna på alla träffar i sökningarna. Andra 

urvalet gjordes genom att läsa abstrakt på de artiklar som identifierades som relevanta utifrån 

titel. Efter att ha läst abstrakten valdes 23 stycken artiklar som verkade relevanta för att svara 

på syftet. Innan artiklarna lästes jämfördes de tre separata sökningarna för att hitta eventuella 

dubbletter av artiklar som hittats i fler än en databas. De dubbletter som identifierades 

exkluderades och därefter återstod 15 unika vetenskapliga artiklar som sedan lästes i sin 

helhet och kvalitetsgranskades. Urvalet av artiklar granskades för att få fram artiklar av så hög 
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kvalitet som möjligt (Kristensson, 2014). Artiklarna granskades med hjälp av SBUs 

kvalitetmall för kvalitativa studier (SBU, 2014), se bilaga 2. Granskningsmallen fokuserar 

bland annat på hur urval, analys och resultat är presenterade i studierna. SBU:s 

kvalitetsgranskningsmall valdes då den var relevant och lätt att följa. Efter 

kvalitetsgranskningen återstod åtta artiklar som uppvisade tillräckligt hög kvalitet för att 

inkluderas i studiens resultat samt svarade på forskningsfrågan. De inkluderade artiklarna 

presenteras i bilaga 3. 

4.6 Datanalys 
För att sammanställa resultatet i de valda artiklarna gjordes en integrerad analys (Kristensson, 

2014). Den integrerade analysen gör det möjligt att överskådligt presentera och sammanställa 

resultatet. Först lästes artiklarna enskilt av författarna för att bekanta sig med innehållet, och 

det innehåll som svarade på syftet markerades med överstrykningspenna. Sedan jämfördes 

artiklarnas innehåll för att identifiera likheter och skillnader i resultaten. Därefter jämförde 

författarna sinsemellan de likheter och skillnader i markeringarna som framkommit. Vid 

jämförandet visade det sig att författarna hade liknande åsikter gällande innehållet. 

Innebörden i artiklarnas resultat diskuterades fram och tillbaka tills konsensus uppnåddes. 

Anteckningar gjordes i marginalen av preliminära kategorier. Från författarnas diskussion 

identifierades innehåll med liknande innebörd som sammanfördes. En diskussion fördes sedan 

om vilket innehåll som passade under vilken kategori. Kategorierna reviderades ett flertal 

gånger för att de skulle vara uteslutande av varandra samt för att säkerställa att kategoriernas 

benämning skulle överensstämma med innehållet. Ur analysen framkom fyra kategorier vilka 

utgör studiens resultat. 

4.7 Etiska överväganden 

All medicinsk forskning som involverar människor ska omfattas av de etiska principer som 

beskrivs i helsingforsdeklarationen (World Medical Association [WMA], 2013). All forskning 

som bedrivs måste enligt WMA (2013) vara etiskt godkänd av en kommitté som ser till lagar, 

regler och internationella normer. Det etiska godkännandet garanterar att de deltagande i 

studierna behandlats med respekt och inte riskerat uppkomst av skada eller ohälsa i samband 

med deltagandet (Kristensson, 2014). Deltagare i forskningsprojekt har rätt att få information 

om studien, till exempel potentiella risker samt information om rätten att avsluta sitt 

deltagande när som helst under forskningens gång utan negativa konsekvenser. Efter att ha 

fått information om studien ska deltagarna lämna ett informerat samtycke (WMA, 2013). 

Informerat samtycke innebär att deltagandet sker på frivillig basis (Kristensson, 2014). 

Urval av artiklar har präglats av ett etiskt förhållningssätt. Alla resultat som svarar på syftet 

har redovisats oavsett författarnas personliga ståndpunkter (Forsberg & Wengström, 2013). 

En strävan efter att hålla tillbaka subjektiva åsikter för att lyfta fram studiernas resultat så 

objektivt som möjligt har tillämpats. De artiklar som inkluderades i resultatet var alla 

vetenskapligt granskade och godkända av en etisk kommitté. Fokus har även lagts på att de 

deltagande i studierna lämnat sitt informerade samtycke. Översättningar av det engelska 

materialet har gjorts med stor noggrannhet och exakthet för att inte ändra innebörden.  

5 Resultat 
Resultatet baseras på åtta kvalitativa studier som är utförda i olika delar av världen. De 

granskade artiklarna handlar om kvinnor som drabbats av bröstcancer och genomgått olika 

typer av behandling. Resultatet redovisas i fyra kategorier som identifierades under 

dataanalysen, se tabell 1.  
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Tabell 1. Kategorier 

Kategorier 

Kroppsbild  

Sexuell funktion 

Sexuell aktivitet och lust 

Partnerrelation 

 

5.1 Kroppsbild 

Efter behandlingen av bröstcancer uppfattades kroppen som oberäknelig och som att den 

svikit kvinnorna (Klaeson, Sandell & Berterö, 2011). Kvinnorna uttryckte att de kände sig 

gamla och fula, groteska, stympade, onormala och icke önskvärda relaterat till behandlingen 

med ärrvävnad, bröstrekonstruktion, alopeci och viktuppgång (Ussher, Perz & Gilbert, 2012). 

Kvinnor upplevde att förändringar i deras kropp framkallade känslor av ålderdom och 

sjukdom. Förändringarna ledde till att kvinnorna kände sig mindre feminina (Klaeson et al., 

2011; Vieira, Santos, dos Santos & Giami, 2014; Ussher et al., 2012). De jobbigaste 

förändringarna som upplevdes var de som inte gick att dölja, så som förlust av ögonbryn och 

ögonfransar samt klimakteriesymtom (Klaeson et al., 2011).  

Kvinnor upplevde sig som mindre feminina och som att en del av dem gått förlorad (Ussher et 

al., 2012; Klaeson et al., 2011; Fallbjörk, Salander & Rasmussen, 2012). För att upprätthålla 

sin kroppsbild valde vissa kvinnor att göra rekonstruktiv operation för att uppleva sig själv 

som hel igen (Marshall & Kiemle, 2005; Fallbjörk et al., 2012). Rekonstruktion fick 

kvinnorna att uppleva en känsla av överlevnad och det innebar ett steg mot framtiden 

(Marshall & Kiemle, 2005). En kvinna beskrev: ”jag skulle dö utan bröst, jag skulle aldrig 

kunna leva utan dem” (Fallbjörk et al., 2012, s. E45). Att drabbas av bröstcancer upplevdes 

som en livskris och fick vissa kvinnor att vilja förändra sitt liv och sig själva, bland annat 

genom att måna om sitt fysiska utseende genom att bära fina kläder och sminka sig (Cesnik et 

al., 2013; Klaeson et al., 2011).  

Somliga kvinnor upplevde inte förlusten av sitt bröst efter mastektomi som problematiskt. 

Några kopplade inte brösten till femininitet utan såg det som en könsneutral kroppsdel som 

inte orsakade förändringar i självbilden avsevärt (Fallbjörk et al., 2012; Takahashi & Kai, 

2005). Vissa kvinnor var ganska nöjda med operationsresultatet (Takahashi & Kai, 2005) och 

några såg operationen som en chans att få bli av med den sjuka kroppsdelen vilket sågs som 

en lättnad (Fallbjörk et al., 2012). En del kvinnor upplevde också att brösten redan uppfyllt 

sin funktion genom amning eller att brösten inte längre var estetiskt tilltalande och brydde sig 

därför inte om att förlora dem (ibid.).  

5.2 Sexuell funktion 
Minskad fysisk och psykisk energi, illamående och kräkningar samt torra slemhinnor var 

förändringar efter behandling som kvinnor upplevde hade negativ effekt på den sexuella 

funktionen (Takahashi & Kai, 2005; Ussher et al., 2012; Marshall & Kiemle, 2005). Några 

kvinnor upplevde ingen förändring av den sexuella hälsan medan somliga upplevde en 

förändring men berördes inte nämnvärt av den, utan hoppades bara att det skulle gå tillbaka 

till det normala efter behandlingens slut (Ussher et al., 2012). Kvinnorna upplevde att de 

läkemedelsframkallade klimakteriebesvären så som torra slemhinnor och värmevallningar 

ledde till smärtsamt samlag och försämrat sexuellt välbefinnande (Cebeci, Yangin & Tekeli, 
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2010; Marshall & Kiemle, 2005; Takahashi & Kai, 2005; Ussher et al., 2012). Andra 

biverkningar av behandling som upplevdes inverka på sexualiteten var håravfall (Marshall & 

Kiemle, 2005), viktuppgång, förlust av känslighet i brösten (Ussher et al., 2012) samt 

svårigheter att få orgasm (Ussher et al., 2012; Vieira et al., 2014). 

Av olika anledningar valde en del kvinnor att avstå från sexuell aktivitet under behandlingens 

gång. Försenad läkning av operationssår fördröjde återupptagandet av sexuell kontakt för 

vissa kvinnor. För att återuppta sexlivet ville kvinnorna vara säkra på att de upplevde både 

fysisk och psykisk hälsa (Takahashi & Kai, 2005). Då en del kvinnor ville duscha efter 

samlag på grund av religiösa skäl, avstod de från sexuella aktiviteter under behandling på 

grund av rädsla för att bli förkyld relaterat till försämrat immunförsvar (Cebeci et al., 2010). 

Andra kvinnor valde att avstå från sexuell aktivitet på grund av rädsla att bli gravid under 

behandling eller för att deras mående försämrades efter samlag (Takahashi & Kai, 2005). 

Kvinnor upplevde bristfällig information innan behandlingsstart om biverkningar som 

eventuellt kunde påverka det sexuella välbefinnandet. Bristen på information ledde till oro 

och biverkningarna upplevdes som chockerande (Ussher et al., 2012). 

5.3 Sexuell aktivitet och lust  

Efter behandlingen av bröstcancer upplevde kvinnor en minskad sexuell lust (Klaeson et al., 

2011; Marshall & Kiemle, 2005; Takahashi & Kai, 2005; Ussher et al., 2012; Vieira et al., 

2014). Den sexuella aktiviteten minskade även i frekvens (Cebeci et al., 2010; Takahashi & 

Kai, 2005). Vissa kvinnor upplevde att det minskade sexuella intresset berodde på de negativa 

tankar som uppkommit i samband med cancerdiagnosen medan andra upplevde att den 

minskade lusten var kopplad till stigande ålder snarare än till bröstcancerdiagnosen i sig 

(Marshall & Kiemle, 2005; Vieira et al., 2014). De sexuella förändringarna fick kvinnor att 

uppleva sorg och en känsla av förlust (Klaeson et al., 2011; Ussher et al., 2012) och kvinnor 

gav uttryck att de saknade den sexuella delen av sitt liv (Ussher et al., 2012). En kvinna 

beskrev de sexuella förändringarna ”…som en del av mig har dött” (Ussher et al., 2012, 

s.459). Några kvinnor upplevde trots minskad lust att sexuell upphetsning gick att framkalla, 

det krävde dock tid och mental förberedelse (Klaeson et al., 2011) samt att partnern tog 

initiativ (Marshall & Kiemle, 2005).  

Några kvinnor upplevde ingen njutning vid sexuella aktiviteter vilket bidrog till negativa 

emotionella förändringar i det sexuella välbefinnandet. Andra faktorer som upplevdes inverka 

på det sexuella välbefinnandet var känslor av förlorad femininitet och attraktivitet (Ussher et 

al., 2012). En del kvinnor upplevde att sexualiteten förlorades helt i samband med mastektomi 

(Fallbjörk et al., 2012). Ord som kvinnor använde för att beskriva sina tankar om den 

förändrade sexualiteten var till exempel deprimerande, traumatiskt och frustrerande (Ussher et 

al., 2012). Hälso- och sjukvårdspersonal gav även bristfällig information till de kvinnor som 

sökte hjälp för sina sexuella problem. Kvinnor fick kommentarer från vårdpersonal så som 

”Det är bara att göra det!” (samlag) och ”Din man kommer att skaffa en älskare om du inte 

har sex med honom” (Takahashi & Kai, 2005, s. 1286). En stor andel av kvinnorna önskade 

att få information både genom broschyrer samt muntligt av personal med samma kön som 

gjorde att de kände sig mer bekväma då de upplevde det som svårt och pinsamt att ta upp 

frågor om sexualitet (Takahashi & Kai, 2005). 

Några kvinnor trodde att cancern kunde spridas till andra organ vid sexuella aktiviteter, 

speciellt till livmodern och äggstockarna (Cesnik et al., 2013). Andra hade uppfattningen att 

sexuella aktiviteter kunde leda till recidiv i cancer. Kvinnornas rädsla gjorde att både kvinnan 

och partnern blev avståndstagande till sexuella aktiviteter (Takahashi & Kai, 2005). Vissa 

kvinnor trodde även att cancern skulle smitta partnern via samlag (Cesnik et al., 2013).  
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Och jag trodde att jag skulle föra över det till honom också. …För de säger alltid att 

cancern finns i blodet, gör dem inte? …och …dem säger, eller hur, att det skulle 

överföras om han hade sex med mig, jag skulle föra över det till honom… (Cesnik et 

al., 2013, s. 193).  

För vissa kvinnor innebar diagnosen och behandlingen av bröstcancer ett nytt sätt att se på sig 

själv och livet. Somliga kvinnor uppskattade livet mer och fann nya sätt att uttrycka sin 

sexualitet (Cesnik et al., 2013). Några kvinnor engagerade sig i sexuella aktiviteter under 

behandlingens gång då det fick dem att känna sig mer levande och en liten del av kvinnorna 

berättade om en ökad lust (Ussher et al., 2012).  

5.4 Partnerrelation  

Mastektomi var svårt att hantera för kvinnor som upplevde att brösten symboliserade deras 

kvinnlighet och femininitet, om deras partner lade stor vikt vid brösten eller om de upplevde 

att mastektomin hade en negativ effekt på den sexuella relationen (Marshall & Kiemle, 2005). 

En stor andel av kvinnorna upplevde även en oro och rädsla över hur deras partner skulle 

reagera på den förändrade kroppen (Takahashi och Kai, 2005; Marshall & Kiemle, 2005). 

Vissa kvinnor upplevde även en rädsla att bli avvisad av sin partner (Vieira et al., 2014; 

Takahashi & Kai, 2005). Några kvinnor valde att dölja sitt ärr vid sexuell aktivitet på grund 

av rädsla för att partnern skulle bli avtänd (Takahashi & Kai, 2005; Fallbjörk et al., 2012) 

eller att partnern skulle förödmjuka dem (Cebeci et al., 2010). En kvinna berättade att hennes 

partner inte ville se hennes bröst och bad henne täcka överkroppen med en tröja vid sexuell 

aktivitet. Kvinnan upplevde dock att hon hade accepterat sitt förändrade utseende efter 

operationen och hon ville att han skulle se hela hennes kropp.  

…Att bli tvingad att dölja mitt ärr, fick mig att känna som att jag blivit våldtagen av 

min egen man. Den nedre halvan av min kropp var exponerad och han försökte 

tillfredsställa endast hans begär. Så, jag vägrade. …Efteråt, erkände han att det var för 

emotionellt smärtsamt för honom att se min kropp (Takahashi & Kai, 2005, s. 1287). 

Några kvinnor ville inte bli vidrörda på det behandlade området på grund av fysiskt obehag. 

Trots en ovilja att partnern skulle röra vissa områden upplevdes det som en brist i förspelet då 

brösten tidigare varit en del av den sexuella interaktionen (Takahashi & Kai, 2005). 

Vissa kvinnor upplevde att den sexuella relationen till partnern blev bättre, andra att den var 

oförändrad och vissa att den sexuella relationen blev sämre efter bröstcancerbehandlingen. De 

kvinnor som upplevde sexlivet som bättre gjorde det på grund av att deras relation hade blivit 

starkare med större visad uppskattning för varandra. Vissa kvinnor upplevde även att de hade 

tid att reflektera över sin situation och på så sätt upplevde harmoni och var mer öppen för att 

njuta av sexuell aktivitet (Vieira et al., 2014). En kvinna uttryckte att hennes identitet som 

kvinna och fru hade förändrats av det bristande sexlivet med sin man som orsakats av 

bröstcancerbehandlingen. Det fick henne att fundera över om det fanns risk att hennes man 

kunde vara otrogen då hon inte kunde tillfredsställa honom sexuellt (Ussher et al., 2012). 

Vissa kvinnor upplevde att de inte levde upp till sin plikt i relationen och den minskade 

sexuella aktiviteten ledde därför till skuldkänslor (Klaeson et al., 2011; Marshall & Kiemle, 

2005; Ussher et al., 2012). De som upplevde att de inte utförde sin plikt i relationen skyllde på 

cancern som orsak till deras dåliga förhållande och var rädda för att bli lämnade av sin partner 

(Klaeson et al., 2011). Några kvinnor upplevde rädslan att inte tillfredsställa sin man så stor 

att de fortsatte med sexuella aktiviteter trots fysisk och psykisk smärta (Ussher et al., 2012). 

Vissa kvinnor ansåg att samlag var ett behov endast för män. Då kvinnan inte kunde fullgöra 

sin plikt att tillfredsställa mannen ansåg hon att mannen fick ha samlag med en annan kvinna 
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och att hon skulle förlåta honom för det. En kvinna uttryckte att hon inte kunde säga nej till 

sin man när han ville ha samlag utan nekade honom samlag indirekt genom att exempelvis 

säga att hon är trött (Cebeci et al., 2010). Andra kvinnor upplevde att deras partner var mer 

förstående och tvingade aldrig kvinnan till sex om hon kände sig obekväm (Takahashi & Kai, 

2005).   

En stor andel av kvinnorna upplevde att relationen till partnern förändrades efter bröstcancern 

och dess behandling. Vissa kvinnor upplevde att rollerna i förhållandet hade förändrats från 

man och fru till en känsla av att vara rumskompisar (Ussher et al., 2012). Flera kvinnor 

upplevde dock att de kommit närmare sin partner och att deras relation var starkare än innan 

kvinnan drabbades av bröstcancer (Takahashi & Kai, 2005; Ussher et al., 2012; Klaeson et al., 

2011). Kvinnor kände att de var mer uppskattade av sin partner (Klaeson et al., 2011) och 

kände sig mer säkra i sitt förhållande (Ussher et al., 2012). Några beskrev att stödet från 

partnern var det viktigaste i återhämtandet efter behandling (Ussher et al., 2012).  

Kommunikation och stöd var betydande för ett hälsosamt sexliv. Om kvinnan kände att hon 

kunde prata med sin partner om deras sexuella relation minskade det oron och den psykiska 

påfrestningen (Marshall & Kiemle, 2005; Takahashi & Kai, 2005). Några kvinnor upplevde 

partnerns stöd som en hjälp för att acceptera sin nya kropp medan andra kvinnor inte kunde 

ändra sin syn på sig själv trots stöd från sin partner (Ussher et al., 2012).  

5.5 Resultatsammanfattning 

Kvinnor som genomgått bröstcancerbehandling upplevde förändringar gällande sin sexualitet. 

Några kvinnor upplevde sin förändrade kropp som pinsam och oattraktiv.  Fysiska 

förändringar som upplevdes inverka på sexualiteten var biverkningar av behandling så som 

till exempel läkemedelsframkallade klimakteriebesvär som ledde till bland annat smärtsamt 

samlag. Kvinnor upplevde en minskad sexuell lust och njutning. En del kvinnor upplevde 

även en rädsla över hur sexuella aktiviteter kunde påverka sjukdomsbilden. Vissa kvinnor 

upplevde även bristfällig information från hälso- och sjukvården när de sökte för sina sexuella 

problem. Relationen till partnern påverkade till stor del hur kvinnan upplevde att hon kunde 

hantera förändringar i sexualitet.  

6 Diskussion 

6.1 Metoddiskussion  

Sökningarna begränsades inte vad gäller geografi och typ av behandling. Anledningen till det 

var att få en så bred bild av kvinnornas upplevelser som möjligt. Begränsning vid sökningarna 

i databaserna gjordes till artiklar publicerade år 2005-2015. Motiveringen till att inkludera 

artiklar med publiceringsdatum så långt tillbaka i tiden var att det finns begränsat med 

forskning inom området. En snävare avgränsning hade kunnat medföra att relevant forskning 

uteslutits med risk att datamaterialet blivit för begränsat. Sökningarna gjordes i februari 2016 

men begränsades till december 2015. Det är på grund av att inga nya artiklar hade hunnit 

komma ut under år 2016. Bröstcancer är en sjukdom som drabbar främst kvinnor och endast 

ett fåtal män varje år (Myklebust Sørensen & Almås, 2011). Studien avgränsades därför till att 

endast inkludera kvinnor. 

En stor del av bortfallet av artiklar i urvalet berodde på att de var kvantitativa studier. I 

föreliggande studie används kvalitativa data för att underbygga resultatet. I kvalitativa studier 

läggs fokus på att skapa förståelse för hur en person upplever sin livssituation (Segesten, 

2012). Därför exkluderades kvantitativa studier då syftet var att specifikt undersöka kvinnors 

upplevelser vilket inte erhålls i kvantitativa studier. I urvalet finns en artikel med mixad 
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metod. Den data som använts i resultatet är dock endast från den kvalitativa delen. Artikeln 

skriven av Takahashi och Kai (2005) har en datainsamling som är gjord mellan år 1998-1999. 

Den är dock publicerad år 2005 och innehåller liknande resultat som de övriga artiklarna. 

Bedömningen gjordes att artikeln därför inte behövde exkluderas.  

Valet att göra en litteraturstudie istället för en empirisk studie grundar sig på en önskan att 

bidra med ny forskning utan att störa den kliniska verksamheten. Det undersökta ämnet är 

även känsligt och etiskt laddat. Det upplevs som ett privat och pinsamt samtalsämne (Ussher 

et al., 2013). Som första forskningsprojekt valdes att göra en litteraturstudie för att få ökade 

kunskaper och erfarenheter om forskningsprocessen. En litteraturstudie är även ett lämpligt 

sätt att sammanställa kunskapsläget så som det ser ut idag samt identifiera kunskapsluckor. 

De nya kunskaperna författarna erhållit under studiens gång kan vara av nytta vid fortsatt 

forskning. Begränsad tid innebar också att en empirisk studie upplevdes som allt för 

omfattande för att genomföra.  

En studies utförande och trovärdighet kan påverkas av att det är första gången som ett 

examensarbete genomförs (Henricson, 2012). Forskning är en lärandeprocess och studien har 

gett författarna nya kunskaper som kan vara användbara i både yrkesliv och framtida 

forskningsprojekt. Utökade kunskaper om sökning efter ny forskning kommer innebära ökade 

möjligheter att hålla sig uppdaterad samt kunna bedriva förbättringsarbete inom den kliniska 

verksamheten. Ett utökat vetenskapligt förhållningssätt samt språk ökar möjligheten till bättre 

kvalitet vid framtida forskningsprojekt. En svaghet i studien kan vara att det gjordes begränsat 

med sökningar och att sökningarna gjordes i ett begränsat antal databaser. Det beror främst på 

brist på tid. Studien kunde möjligtvis ha haft ännu högre kvalitet och blivit mer trovärdigt om 

fler sökningar hade kunnat genomföras samt sökningar i fler databaser med omvårdnadsfokus 

(Henricson, 2012).  

En styrka i studien är att peer debriefing har använts för att försäkra sig om att studien är 

begriplig. Peer debriefing kan stärka innehållsvaliditet, trovärdighet och pålitlighet 

(Wallengren & Henricson, 2012). Det innebär att handledare och seminarieledare har läst och 

gett konstruktiv kritik på arbetet (ibid.). För att öka tillförlitligheten och verifierbarheten 

användes triangulering vid analysen av materialet för att minska risken att resultatet färgas av 

en enskilds persons förförståelse. Verifierbarheten har även styrkts genom att citat angetts 

vilket innebär att resultatet är baserat på ett hållbart insamlat datamaterial (Kristensson, 2014). 

6.2 Resultatdiskussion 

I resultatet uttryckte några kvinnor att de valde att dölja sin förändrade kropp för sin partner 

(Takahashi & Kai, 2005; Fallbjörk et al., 2012). Människan förväntas ha kontroll över sin 

kropp (Lindwall, 2012). Vid förlust av ett bröst kan kontrollen över kroppen sättas på spel. 

Förlusten av kontroll leder också till upplevelsen av att inte kunna lita på sin kropp (ibid.). 

Det skulle kunna vara så att kroppen upplevs som oberäknelig när en människa drabbas av 

sjukdom. För att upprätthålla en typ av kontroll är kvinnorna därför noga med att inte visa sin 

förändrade kropp för partnern.  

Några kvinnor upplevde sig mindre feminina och som att en del av dem gått förlorad (Ussher 

et al., 2012; Klaeson et al., 2011; Fallbjörk et al., 2012). Bröstet är en kroppsdel som är starkt 

förknippat med en kvinnans kroppsuppfattning, identitet och femininitet (Piot-Ziegler, Sassi, 

Raffoul & Delalove, 2010; Takahashi et al., 2008; da Silva & dos Santos, 2010). Ett 

antagande kan vara att förlusten av ett bröst kan uttrycka sig genom en förändrad självbild. 

Det här kan kopplas till att människan består av en kropp och en själ som är oskiljbara 

(Lindwall, 2012). Det innebär att om kroppen påverkas kommer även psyket att påverkas. 

Kroppen kan ses som ett skydd runt själen (Lindwall, 2012) och ett antagande kan vara att om 
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kroppen drabbas av sjukdom som leder till en fysisk förändring kan det leda till att skyddet 

blir defekt och att själen exponeras. Att själen exponeras kan förklara varför vissa kvinnor 

upplevde så starka emotionella förändringar och känslor av förlorad femininitet. Det kan 

också förklara varför vissa kvinnor i resultatet upplevde att en rekonstruktiv operation 

främjade känslan av helhet (Marshall & Kiemle, 2005; Fallbjörk et al., 2012). Då den 

kroppsliga förändringen återställs exponeras inte längre själen och självbilden återuppbyggs.  

Ett antagande kan vara att till exempel kultur, uppfostran, religion samt hur synen på kvinnan 

sett ut historiskt är faktorer som kan påverka synen på sexualitet, vilket styrks av WHO 

(2015). I resultatet kan nyanser av synen på sexualitet mellan olika kulturer identifieras. 

Artiklar som används i resultatet är utförda i olika delar av världen. I en studie utförd i Turkiet 

(Cebeci et al., 2010) uttrycks till exempel en syn på sexualitet där kvinnan endast har samlag 

för att tillfredsställa mannen och att det endast är han som har sexuella behov. Det kan 

jämföras med en studie utförd i Sverige där kvinnan upplever sorg och en känsla av förlust 

över den förändrade sexualiteten (Klaeson et al., 2011). I studier utförda i Sverige, Australien, 

Japan och Storbritannien upplevs kvinnor ha en mer öppen och avslappnad syn på sin 

sexualitet än kvinnor i de studier utförda i Brasilien och Turkiet. Det kan delvis styrkas av 

Lewin (2010) som skriver att vi i Sverige idag har en mer öppen syn på sexualitet jämfört med 

andra länder. Även annan forskning har visat att sexualitet uttrycks på olika sätt i olika 

kulturella kontexter (Burri & Graziottin, 2015). Vad som uppfattas som normalt varierar 

mellan olika kulturer och den här variationen är viktig att beakta vid möten med patienter 

(ibid.). Det syns även tydliga skillnader i synen på kvinnlighet, femininitet samt attraktivitet i 

studierna som används i resultatet. Den förändrade kroppen upplevs på olika sätt. Det skulle 

kunna förklaras av vilken kultur som människan tillhör. Som tidigare nämnts kan upplevelsen 

av självbild och kroppsbild färgas av ett samhälles ideal (Lindwall, 2012). I Sverige idag är 

jämställdhet en viktig aspekt i samhället och därmed även i synen på sexualitet. I andra länder 

där en annan kultur råder kan det vara så att synen på sexualitet är en annan. Variationen i 

synen på sexualitet är viktig att ha i åtanke vid bemötande av människor från olika kulturer. 

Resultatet visar att en del kvinnor upplevde bristfällig information från vårdpersonal om 

biverkningar som kunde påverka det sexuella välbefinnandet (Ussher et al., 2012). Kvinnor 

upplevde också brist på hjälp när de väl sökte vård för sina sexuella problem (Takahashi & 

Kai, 2005). Liknande fynd gjordes av Wang et al. (2013) som beskrev att kvinnor som sökte 

professionell hjälp för sina sexuella problem efter bröstcancerbehandling inte fick den hjälp 

de var i behov av. Det tycks som att de som sökte information och hjälp från vårdpersonal för 

sina sexuella problem blev bemötta av okunskap och arrogans. Enligt patientlagen (SFS 

2014:821), 1§, har patienten rätt att få information om sitt hälsotillstånd, väsentliga risker 

samt eventuella komplikationer och biverkningar. Det är sjuksköterskans skyldighet att ge 

fullständig information till patienten. Att utelämna fakta om biverkningar går emot lagen. 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763), 2a §, ska vården även bedrivas på ett 

sätt där patientens integritet respekteras. Resultatet visar att de som sökte hjälp hos 

vårdpersonal inte fick det bemötandet som var önskvärt. Författarna menar att bemötandet 

kvinnorna beskriver från vårdpersonalen inte överensstämmer med vad som uttrycks i HSL 

(SFS 1982:763), 2a § då patientens integritet inte respekteras. Det kvinnorna uttrycker 

gällande bemötandet visar på okunskap hos vårdpersonalen. Ett antagande är att det vore 

betydelsefullt att vårdpersonal skaffar sig bredare kunskap om sexualitet och intimitet för att 

kunna bemöta frågor från kvinnor med bröstcancer och deras partners.  

Många kvinnor avstod från sexuella aktiviteter under behandling (Takahasi & Kai, 2005; 

Cebeci et al., 2010). Detta har även visats i forskning gjord av Halley et al. (2014). När 

kvinnorna återupptar de sexuella aktiviteterna kan sexuella problem upptäckas och kvinnorna 
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har då svårt att veta vart de ska vända sig (Halley et al., 2014). Enligt HSL (SFS 1982:763), 

2a §, ska hälso- och sjukvården bedrivas så att patientens behov av kontinuitet och säkerhet i 

vården tillgodoses. Det visar på vikten av att ge information om hur och var patienten kan 

vända sig när problem uppstår, då de inte längre har kontinuerlig kontakt med vården.  

En stor del av kvinnorna upplevde det svårt och pinsamt att prata om sexuella problem med 

vårdpersonal (Takahashi & Kai, 2005). Önskemål som kvinnorna uttryckte var att få 

information från personal av samma kön då det upplevs som tryggare och mer bekvämt 

(ibid.). Hulter (2014) beskriver att sexuella problem kan vara svåra att prata om och kan 

innebära känslor av ensamhet, utanförskap och skuld vilket även styrks av Karaöz, Aksu och 

Küçük (2010). En del kvinnor uttryckte att de trodde att cancern kunde spridas i kroppen eller 

smitta partnern vid sexuella aktiviteter (Cesnik et al., 2013). Forskning har dock visat att 

cancer inte är en smittsam sjukdom (Welsh, 2011). Ett antagande kan vara att en ökad 

förståelse och kunskap bland kvinnor som drabbas av bröstcancer och vårdpersonal skulle 

leda till mindre missförstånd. För att åstadkomma det skulle det vara av vikt att vårdpersonal 

ger mer information till kvinnorna gällande cancerns eventuella inverkan på sexuallivet.  

6.3 Slutsats 

Resultatet visar att en stor andel av kvinnor som drabbas av bröstcancer upplever förändringar 

i sin sexualitet. Förändringarna upplevs ha effekt på både kropp och själ. För att optimera 

omvårdnaden av kvinnor med bröstcancer som genomgått bröstcancerbehandling är det av 

vikt att utforma omvårdanden personcentrerat och holistiskt. Partnern till kvinnan upplevs 

vara viktig för att hantera förändringar i sexualitet. Det är därför också av vikt att arbeta 

familjefokuserat för att ta tillvara på alla kvinnans resurser till återhämtning. Resultatet visar 

att kvinnor upplever brist på information om hur behandling av bröstcancer kan inverka på 

sexualiteten. Det är därför betydelsefullt att sjuksköterskan drar nytta av sin pedagogiska 

funktion och ger kvinnan den information som hon upplever sig vara i behov av. 

6.4 Kliniska implikationer  
En av sjuksköterskans viktigaste arbetsuppgifter är att ge information till patienter på ett 

pedagogiskt sätt. Det skulle vara betydelsefullt med utbildning i samtalsteknik för att kunna ta 

upp svåra och känsliga ämnen med kvinnor med bröstcancer. Studiens resultat visar att 

kvinnor upplever förändringar i sexualitet som är viktiga att förstå och ta på allvar för att på 

bästa sätt kunna hjälpa dem och försöka minska problemen så mycket som möjligt. Det är av 

betydelse att vårdpersonal vågar ta upp samtalsämnen som upplevs som svåra och privata.  

Resultatet ger en indikation att inte alla kvinnor vill eller har behov av att prata om 

sexualitetet. Vårdpersonal måste dock kunna erbjuda möjlighet till samtal om svåra ämnen, 

och att det inte är pinsamt att ta upp det med dem. Det kan vara bra att berätta för kvinnor vart 

de kan vända sig om problem uppstår efter behandling, då många kvinnor upplevde det svårt 

att veta vem de skulle prata med. Syftet med kvalitativ forskning är inte att generalisera. 

Sexualitet är dock en relevant aspekt att ta hänsyn till inom all hälso- och sjukvård.  

Fortsatt forskning är angelägen för att utvidga vårdpersonalens kunskap och förståelse för 

kvinnors upplevelser efter behandling av bröstcancer. Det skulle vara intressant att erhålla 

forskning på djupet om hur mer specifika behandlingstyper påverkar sexualitet. Fortsatt 

forskning om partnerstödets inverkan på återhämtning skulle även vara av betydelse. 

Forskning om hur olika kulturer påverkar synen på sexualitet vid bröstcancer skulle vara av 

vikt relaterat till dagens mångkulturella samhälle. Forskning om vårdpersonalens upplevelser 

av att bemöta kvinnor som erfar förändringar i sexualitet efter bröstcancer kan vara 

betydelsefullt. Det kan hjälpa att eventuellt få en uppfattning om varför det finns brister i 

bemötandet mellan vårdpersonal och patient. Ett annat genusperspektiv på 
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bröstcancerforskningen skulle vara intressant. Forskning om hur män upplever behandlingen 

av bröstcancer är av betydelse för att kunna optimera en genusanpassad omvårdnad då mäns 

upplevelser kan skilja sig mot kvinnors.   
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sexualliv hos unga kvinnor 

som genomgått 

bröstcancerbehandling. 

En kvalitativ studie. 

Population: Kvinnor som 

behandlades för cancer på 

onkologen på Akdeniz 

University Hospital. 

Inklusionskriterier: 

bröstcancerdiagnos > 1 år, 

måste ha metastaser eller 

annan typ av cancer, 

heterosexuell, gift, < 50 år, 

menstruerande, ingen historik 

av psykisk sjukdom, måste 

förstå frågor och kunna 

uttrycka sin åsikt. 

Exklusionskriterier: Ej 

tydligt angivna. 

Urvalsförfarande: Ej tydligt 

beskrivet. 

Studiegrupp: Åtta kvinnor 

med historik av bröstcancer. 

Ålder 30-47 år, medelålder 

38 år. 

Datainsamlingsmetod: 
Semistrukturerade intervjuer. 

Analysmetod: 

Innehållsanalys. 

Styrkor: Tydligt resultat 

med citat, tydlig 

datainsamling. 

 

Svageheter: Otydligt urval 

och dataanalys. Stort bortfall 

med otydlig motivering. Tar 

endast upp samlag vilket ger 

en smal bild av sexualitet. 

Forskarna skriver att ett 

inklusionskriterium är 

metastaser eller en annan typ 

av cancerdiagnos, vi 

misstänker att det är en 

felskrivning då resultatet 

endast innehåller kvinnor 

med bröstcancer. 

 

Kvinnor upplevde en 

försämring av sexuell 

funktion. Vissa kvinnor 

avstod från sexuella 

aktiviteter pga. religiösa skäl. 

Minskad frekvens av samlag. 

Kroppsförändringar ledde till 

rädsla för att partnern skulle 

förödmjuka dem. Kvinnor 

ansåg att sexuella aktiviteter 

endast var ett behov för män 

och då kvinnan inte kunde ha 

samlag fick mannen vara 

otrogen. 
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Cesnik, V. M., Vieira, E. M., 

Giami, A., de Almeida, A. 

M., Santos, D. B., & dos 

Santos, M. A. (2013). 

 

The sexual life of women 

with breast cancer: Meanings 

attributed to the diagnosis 

and its impact on sexuality. 

 

Estudos De Psicologia, 30(2) 

 

Brasilien 

Undersöka sexuallivet hos 

kvinnor med bröstcancer 

första året efter operation, för 

att utstaka betydelsen 

tillskriven diagnosen och 

dess påverkan på 

sexualiteten. 

En kvalitativ studie. 

Population: Kvinnor med 

bröstcancer som gick på 

rehabilitering efter 

mastektomi. 

Inklusionskriterier: 

mastektomi <1 år, aktivt 

sexliv innan diagnos och gav 

informerat samtycke. 

Exklusionskriterier: sexuellt 

inaktiva innan diagnos, 

kognitiva eller kliniska 

komplikationer som gjorde 

det svårt att delta, kvinnor 

som gjort 

bröstrekonstruktion, 

förekomst av metastaser.  

Urvalsförfarande: Ej tydligt 

beskrivet. 

Studiegrupp: Tio kvinnor 

med historik av bröstcancer, 

ålder 36-62 år, medelålder 51 

år. Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerade intervjuer. 

Analysmetod: Tematisk 

innehållsanalys. 

Styrkor: Tydligt resultat 

med citat. Tydligt beskriven 

population och 

datainsamling. Uppnår 

datamättnad. Tydliga etiska 

resonemang. 

 

Svagheter: Inte tydligt 

beskrivet urval samt analys. 

Kvinnorna deltar i ett 

rehabiliteringsprogram vilket 

gör att de kan ha fått mer 

hjälp och information än 

andra.  

Innan behandlingsstart var 

kvinnor rädda för eventuella 

kroppsliga förändringar. 

Några avstod från sexuella 

aktiviteter för att de trodde 

att cancern kunde spridas 

eller smitta partnern. Vissa 

kvinnor upplevde en 

förbättring i sexualiteten och 

uppskattade livet mer.  
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Fallbjörk, U., Salander, P., & 

Rasmussen, B. H. (2012).  

 

From "no big deal" to "losing 

oneself": different meanings 

of mastectomy. 

 

Cancer Nursing, 35(5) 

 

Sverige 

Beskriva hur kvinnor som 

förlorat ett bröst i bröstcancer 

redogör för dess inverkan på 

livet och i kontexten förstå 

deras reflektioner av 

bröstrekonstruktion. 

En kvalitativ studie. 

Population: Kvinnor i 

Norrland som genomgått 

mastektomi. 

Inklusionskriterier: 

Mastektomi genomförd 

mellan år 2003 och 2007. 

Exklusionskriterier: Ej 

tydligt angivna. 

Urvalsförfarande: Från en 

tidigare studie gjordes ett 

stategiskt urval baserat på 

variation gällande ålder, 

utbildningsnivå, arbete, 

förhållandestatus och om 

bröstrekonstruktion 

genomförts.  

Studiegrupp: 15 kvinnor 

med historik av bröstcancer, 

ålder 39-69 år, medelålder 56 

år. Datainsamlingsmetod: 

Narrativa intervjuer.  

Analysmetod: Tematisk 

analys. 

Styrkor: Tydligt resultat 

med citat. Tydligt urval och 

dataanalys. 

 

Svagheter: Otydligt 

beskriven datainsamling, 

speciellt kontext. 

Kroppsförändringar ledde till 

skamkänslor medan vissa 

kvinnor upplevde att det inte 

påverkade dem. 

Kroppsförändringar ledde 

även till en upplevelse av 

minskad femininitet. Vissa 

kvinnor upplevde skuld över 

att inte vara lycklig att leva. 

Andra upplevde en stor 

förlust av sin sexualitet. 

Några kvinnor var rädda för 

att kroppsförändringar skulle 

göra partnern avtänd sexuellt.  
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Klaeson, K., Sandell, K., 

Berterö, C. M., (2011). 

 

To feel like an outsider: 

focus group discussions 

regarding the influence on 

sexuality caused by breast 

cancer treatment. 

 

European journal of cancer 

care, 20 

 

Sverige 

 

 

Utforska hur 

medelålderskvinnor, som 

fortfarande menstruerade vid 

bröstcancerdiagnos, upplevde 

deras sexualitet genom 

förändringar framkallade av 

både bröstcancern och dess 

behandling. 

En kvalitativ studie. 

Population: Patienter med 

bröstcancer som 

menstruerade vid diagnos. 

Inklusionskriterier: Kvinnor, 

<50år vid diagnos, 

menstruerade vid diagnos. 

Exklusionskriterier: Ej 

tydligt angivna. 

Urvalsförfarande: Deltagare 

rekryterades genom 

ordförande för två 

stödgrupper för kvinnor med 

bröstcancer i södra Sverige. 

Informationsbrev skickades 

till de potentiella deltagarna. 

De kvinnor som ville delta 

gav ett skriftligt samtycke 

och kontaktades av en av 

forskarna. 

Studiegrupp: Tolv kvinnor 

med historik av bröstcancer, 

ålder 39-54 år, medelålder 47 

år. Datainsamlingsmetod: 

Tre fokusgrupper.  

Analysmetod: Kvalitativ 

innehållsanalys.   

Styrkor: Tydligt resultat 

med citat. Tydlig population, 

urval, datainsamling samt 

dataanalys.  

 

Svagheter: Kvinnorna i 

studien kände varandra väl 

och deltog i samma 

stödgrupp. Det kan ses som 

både en svaghet och styrka 

på så sätt att kvinnorna 

kanske inte vill lägga fram all 

fakta inför sina vänner, de 

kan redan ha diskuterat 

ämnen som därför kanske 

inte tas upp igen eller att de 

vågar öppna sig mer bland 

människor de känner. 

Kvinnor upplevde att 

kroppsförändringar ledde till 

oro och upplevelse av 

minskad femininitet. Många 

upplevde även en minskad 

sexuell lust efter 

behandlingen av bröstcancer 

vilket ledde till sorg. Kvinnor 

upplevde det svårt att veta 

vem de skulle identifiera sig 

med. Några upplevde att de 

inte uppfyllde sin plikt i 

relationen vilket ledde till 

rädsla att bli lämnad. Andra 

upplevde dock en förbättrad 

relation till sin partner. 
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Marshall, C., & Kiemle, G. 

(2005). 

 

Breast reconstruction 

following cancer: It’s impact 

on patients’ and partners’ 

sexual functioning. 

 

Sexual and Relationship 

Therapy, 20(2) 

 

Storbritannien. 

Undersöka 

copingstrategier använda 

hos både patienter och 

deras partner samt att 

undersöka aspekter av 

tjänster som kan vara 

användbara för att 

reducera psykiska 

svårigheter och sexuella 

besvär. 

En kvalitativ studie.  

Population: Patienter med 

bröstcancer alternativt överlevt 

bröstcancer samt deras partner. 

Inklusionskriterier: >18år, 

personlig historik av bröstcancer, 

genomgått rekonstruktiv 

bröstoperation inom tre år. 

Exklusionskriterier: patienter som 

genomgått bröstrekonstruktion av 

annan anledning än bröstcancer 

samt vid deltagande i annat 

forskningsprojekt någon gång de 

senaste sex månaderna. 

Urvalsförfarande: 55 kvinnor 

identifierades av medicinsk 

personal på NHS 

bröstcanceravdelning. Potentiella 

deltagare kontaktades av 

konsulterande bröstkirurg genom 

ett brev med information om 

undersökningen och ett 

svarsformulär.  

Studiegrupp: 12 kvinnor med 

historik av bröstcancer samt 10 

manliga partners. 

Datainsamlingsmetod: Semi-

strukturerade intervjuer.  

Analysmetod: Grounded Theory. 

Styrkor: Tydligt resultat 

med citat, uppnår 

datamättnad, tydligt urval, 

datainsamling och analys. 

Validerat resultatet genom 

att låta några deltagare läsa 

resultatets huvudkategorier. 

Tar upp bias och brister. 

 

Svagheter: Ej funna. 

Kvinnor upplevde en 

försämring av sexuell 

funktion. Många upplevde 

även en minskad sexuell lust 

efter 

bröstcancerbehandlingen. 

Den förändrade kroppen 

ledde till rädsla för hur 

partnern skulle reagera. 

Några upplevde att de inte 

uppfyllde sin plikt i 

relationen. Kommunikation 

med partnern var viktigt för 

den sexuella hälsan. 
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Takahashi, M., & Kai, I. 

(2005). 

 

Sexuality after breast cancer 

treatment: changes and 

coping strategies among 

Japanese survivors.  

 

Social Science & Medicine, 

61(6) 

 

Japan 

Undersöka 

bröstcancerbehandlingens 

påverkan på sexualiteten hos 

Japanska kvinnor samt att få 

kunskap om effektiv 

hantering av sexuella 

problem av hälso- och 

sjukvårdspersonal.  

En kvalitativ studie. 

Population: Patienter med 

bröstcancer alternativt 

överlevt bröstcancer,  

Inklusionskriterier: Ej tydligt 

angivna. 

Exklusionskriterier: Ej 

tydligt angivna. 

Urvalsförfarande: 

Deltagarna rekryterades 

genom två 

bröstoperationskliniker i 

Tokyo. Forskarna bad 

kirurger att dela ut 

informationsblad till 

patienter med olika 

bakgrund, ålder, behandling, 

stadie av sjukdom samt olika 

typer av samlevnad ex. 

singel, gift eller sambo. 

Patienter som ville delta i 

studien kontaktade forskarna. 

Studiegrupp: 21 kvinnor 

med historik av bröstcancer, 

ålder 35-50 år, medelålder 42 

år. Datainsamlingsmetod: 

Semi-strukturerad intervjuer.  

Analysmetod: Grounded 

theory. 

Styrkor: Tydligt resultat 

med citat. Tydligt beskrivet 

urval och datainsamling. 

Validerat resultatet med 

deltagarna.  

 

Svagheter: Datainsamling är 

gjord år 1998-1999. Många 

referenser i bakgrund är från 

1990-tal. Uppnår inte 

datamättnad. 

Kroppsförändringar ledde till 

skamkänslor medan vissa 

kvinnor upplevde att det inte 

påverkade dem. Kvinnor 

upplevde en försämring av 

sexuell funktion. Vissa 

kvinnor avstod helt från 

samlag. Kvinnor upplevde en 

minskad sexuell lust. De som 

sökte hjälp för sina sexuella 

problem fick inte den hjälp 

de behövde. Den förändrade 

kroppen ledde till rädsla för 

hur partnern skulle reagera. 

Vissa par slutade med sexuell 

aktivitet medan andra par 

återupptog sexlivet ganska 

snart efter behandling. 

Kommunikation med 

partnern var viktigt för den 

sexuella hälsan. Några 

kvinnor upplevde en 

förbättrad relation till sin 

partner. 
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Ussher, M. J., Perz, J., & 

Gilbert, E. (2012) 

 

Changes to sexual well-being 

and intimacy after breast 

cancer.  

 

Cancer nursing, 35(6) 

 

Australien 

Undersöka förändringar i 

sexualitet och intima 

relationer hos individer som 

upplevt bröstcancer. 

En studie med mixad metod.  

Population: Patienter med 

bröstcancer alternativt 

överlevt bröstcancer. 

Inklusionskriterier: Ej tydligt 

angivna. 

Exklusionskriterier: Ej 

tydligt angivna. 

Urvalsförfarande: 

Deltagarna rekryterades från 

sitt medlemskap i en 

bröstcancerorganisation. Ett 

e-post meddelande skickades 

ut som en inbjudan till att 

delta i enkätundersökningen. 

Studiegrupp: 1965 personer 

svarade på enkäten i sin 

helhet. Endast kvinnor 

svarade på den kvalitativa 

delen av enkäten. Ålder 18-

84 år.  

Datainsamlingsmetod: 

Enkätundersökning med både 

flervalsfrågor och öppna 

frågor.  

Analysmetod: Tematisk 

analys.  

Styrkor: Tydligt resultat 

med citat.  

 

Svagheter: Stort urval, ej 

tydligt beskriven analys. 

Resultatet kan ha påverkats 

av att datainsamlingen 

gjordes genom en enkät. 

Enkätundersökning kan 

innebära både svagheter och 

styrkor. De deltagande 

kvinnorna kanske inte skriver 

ned alla sina tankar eller har 

svårt att uttrycka sig i text. 

Det kan även vara så att de 

upplever att det är lättare att 

öppna sig framför en skärm 

istället för en verklig person. 

Följdfrågor kan heller inte 

ställas. 

 

 

Kroppsförändringar ledde till 

skamkänslor och upplevelse 

av minskad femininitet. 

Kvinnor upplevde en 

minskad sexuell lust vilket 

ledde till sorg. Vissa 

upplevde dock en ökad lust. 

En kvinna var rädd för att 

partnern skulle vara otrogen 

relaterat till försämrat sexliv. 

Kvinnor upplevde en 

försämring av sexuell 

funktion. De upplevde även 

en brist på information om 

biverkningar.  

Några upplevde att de inte 

uppfyllde sin plikt i 

relationen. Vissa upplevde en 

förbättring av förhållandet 

med sin partner, andra 

upplevde en försämring. Stöd 

från partnern upplevdes som 

viktigt. 
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Vieira, E. M., Santos, D. B., 

dos Santos, M. A., & Giami, 

A. (2014).  

 

Experience of sexuality after 

breast cancer: a qualitative 

study with women in 

rehabilitation.  

 

Revista Latino-Americana 

De Enfermagem, 22(3) 

 

Brasilien 

Begripa de psykosociala och 

kulturella effekterna av 

bröstcancer och dess 

behandling på sexualitet hos 

drabbade kvinnor. 

En kvalitativ studie. 

Population: Patienter med 

bröstcancer.  

Inklusionskriterier: Kvinnor. 

Exklusionskriterier: Ej 

tydligt angivna. 

Urvalsförfarande: Kvinnor 

som deltog i 

rehabiliteringsgrupp blev 

inbjudna att delta. De som 

valde att delta gav informerat 

samtycke. 

Studiegrupp: 23 kvinnor 

med historik av bröstcancer, 

ålder 36-76 år. 

Datainsamlingsmetod: 15 

kvinnor intervjuades med 

semistrukturerad 

intervjuguide och två 

fokusgrupper genomfördes. 

Analysmetod: Tematisk 

analys. 

Styrkor: Tydligt resultat 

med citat, datamättnad råder. 

 

Svagheter: Otydligt 

beskrivet urval och analys.  

Resultatet kan ha påverkats 

av att kvinnorna deltog i en 

rehabiliteringsgrupp vilket 

kan innebära att de fått mer 

information och hjälp än 

andra. 

Kvinnor upplevde en 

minskad sexuell lust efter 

behandling av bröstcancer. 

Kroppsförändringar ledde till 

att kvinnorna kände sig 

mindre feminina och de var 

rädda att bli avvisade av sin 

partner. Biverkningar av 

behandling gav svårigheter 

att uppnå orgasm. Vissa 

kvinnor upplevde en 

förbättring av den sexuella 

njutningen. 

 


