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Bakgrund: Behandling mot bröstcancer medför olika biverkningar för kvinnor, bland 

annat torra slemhinnor, klåda och smärta vid samlag, samt deformation av ett eller båda 

brösten. Sammantaget kan dessa biverkningar inverka på kvinnors upplevelse av sin 

sexualitet. Mer kunskap krävs kring kvinnors upplevelser av sin sexualitet, för att utifrån 

det kunna ge god vård och stärka kvinnors sexuella hälsa. Syfte: Syftet med studien är att 

beskriva kvinnors upplevelser av sin sexualitet under och efter avslutad 

bröstcancerbehandling. Metod: En litteraturöversikt som är baserad på tre kvantitativa och 

sex kvalitativa vetenskapliga artiklar. Resultat: Kvinnorna upplevde förändring av sin 

kroppsbild samt sin sexualitet under och efter bröstcancerbehandling. Ångest och 

depression var vanligt relaterat till viktuppgång. Det fanns dock kvinnor som upplevde 

förändring i en positiv riktning. Oro fanns över att inte vara tillräcklig i sin sexuella 

relation med sin partner. Brist på information gällande behandlingar och dess biverkningar, 

upplevdes av kvinnorna. Diskussion: Kvinnor upplever både fysiska och psykiska besvär 

vid bröstcancer. Kvinnor behöver mer information innan, under och efter behandling för 

bröstcancer. Det är viktigt att sjuksköterskor fångar upp varje kvinna för att kunna ge en 

individanpassad omvårdnad. Konklusion: Kommunikation mellan sjuksköterskor, kvinnor 

och deras partner kan stärka kvinnor i sin sexuella hälsa. 



  

 

ABSTRACT 

Title:  Women´s experience of sexuality during and after treatment of breast 

cancer, a literature review 

 

Author:  Andersson, Ann-Sofi; Åkesson, Louise 

 

Department:  School of Health and Education, University of Skövde 

 

Course:  Degree of Bachelor of Science in Nursing, Thesis in Nursing Care, 15 

 ECTS 

 

Supervisor:  Åberg, Cecilia 

 

Examiner: Bäckström, Caroline 

 

Pages: 22  

  

Keywords: sexual health, body image, female, information, literature review 

 
___________________________________________________________________________ 

Background: Treatment against breast cancer can cause women various side effects, 

including dry mucous membranes, itching, as well as deformation of one or both breasts. 

All in all these side effects can affect women´s experience of their sexuality and create a 

suffering for them. More knowledge is needed about women´s experience of their 

sexuality, so the nurses can provide good care and strengthen the sexual health of women. 

Aim: The aim of this study is to describe women´s experience of their sexuality during and 

after treatment of breast cancer. Method: A literature review based on three quantitative 

and six qualitative studies. Result: Change in body image and sexuality during or after 

breast cancer treatment, were a common experience among women. Anxiety and 

depression was common related to weight gain. However, there were women who 

experienced change in a positive direction after breast cancer. Concern about being 

insufficient in their sexual relationships with their partner was found. Women experienced 

lack of information about treatments and their side effects. Discussion: Both physical and 

mental disorders were experienced by women with breast cancer. Women needed more 

information before, during, and after treatment for breast cancer. In order to provide 

personalized care, nurse´s need to see the whole woman and meet her individual needs of 

caring. Conclusion: Communication both between nurses, women and their partners could 

strengthen women in their sexual health.  

 



  

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

INLEDNING ........................................................................................................................ 1 
BAKGRUND ........................................................................................................................ 1 

Bröstcancer ........................................................................................................................ 1 
Diagnostisering ........................................................................................................................................ 1 
Behandling ............................................................................................................................................... 2 

Sexualitet ........................................................................................................................... 3 

Sexuell hälsa ...................................................................................................................... 4 

Livsvärld och den levda kroppen ....................................................................................... 4 
Sjuksköterskors roll ........................................................................................................... 4 

PROBLEMFORMULERING ............................................................................................ 5 
SYFTE ................................................................................................................................... 6 

METOD ................................................................................................................................ 7 
Urval .................................................................................................................................. 7 
Datainsamling .................................................................................................................... 7 
Analys ................................................................................................................................ 8 
Etiska överväganden .......................................................................................................... 8 

RESULTAT ........................................................................................................................ 10 
Kroppen är inte längre som den en gång varit ................................................................. 10 

Viktuppgången påverkar sexualiteten mer än vad cancerdiagnosen gör ......................... 11 
Förlust av förmåga till egen sexuell prestation ................................................................ 11 

Oro över otillräcklighet i sexuell relation till sin partner ................................................. 12 
Önskan om mer information kring behandling och biverkningar .................................... 12 

Resultatsammanfattning ................................................................................................... 13 

DISKUSSION ..................................................................................................................... 14 
Metoddiskussion .............................................................................................................. 14 

Resultatdiskussion ........................................................................................................... 15 
Konklusion ....................................................................................................................... 18 
Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet ............................................ 18 

REFERENSER ................................................................................................................... 19 

 

BILAGOR 

1. Sökhistorik 

2. Sammanfattning av analyserade artiklar 



  

  1 

 

INLEDNING 

Bröstcancer är idag den vanligaste cancerformen bland kvinnor i Sverige. Cirka 8000 

kvinnor insjuknar i sjukdomen varje år. När kvinnor drabbas av diagnosen bröstcancer kan 

många tankar och känslor uppstå. Upplevelser av ångest, oro eller någon form av 

depression är inte ovanligt. Kvinnor upplever inte endast psykiska besvär utan även fysiska 

förändringar på grund av behandling och biverkningarna. De psykiska besvären samt de 

fysiska förändringarna påverkar kvinnornas sexualitet negativt. Sexualitet är mer än den 

sexuella akten, sexualitet kan innebära hur kroppsuppfattning, identitet och självkänsla 

upplevs. Sjuksköterskan är många gånger den trygga punkten för kvinnorna, 

sjuksköterskan ska finnas som stöd och vägleda dem genom sjukdomen. Sexualiteten är 

något som sällan tas upp av sjuksköterskan då sjuksköterskan ofta upplever det svårt att 

prata om. Det kan bero på okunskap om hur kvinnan upplever sin sexualitet samt vilka 

faktorer som påverkar den sexuella hälsan. Att studera kvinnans upplevelse av sin 

sexualitet under och efter avslutad bröstcancerbehandling kan leda till att sjuksköterskan 

får ökad kunskap och förståelse kring ämnet, vilket kan leda till bättre vård för kvinnorna 

och upplevelse av sexuell hälsa. 

BAKGRUND 

Bröstcancer 

Ericsson och Ericsson (2013) skriver att en ökad risk för att drabbas av bröstcancer sker i 

stigande ålder, bröstcancer är vanligast bland kvinnor över 40 års ålder. En känd riskfaktor 

att insjukna i bröstcancer är om förekomst av bröstcancern finns hos mor eller syster, 

risken ökar än mer om fler anhöriga drabbats. Ytterligare riskfaktorer att insjukna i 

bröstcancer är: tidig första menstruation; sen menopaus; P-piller användning; övervikt; 

rökning och ett stort alkoholintag (Ericson & Ericson, 2013). Bröstcancer är idag den 

vanligaste cancerformen bland kvinnor i Sverige, varje år insjuknar cirka 8000 kvinnor. 

Bröstcancer utgör cirka 30 procent av alla cancerfall i Sverige (Socialstyrelsen, 2015). 

Prognosen att överleva bröstcancer avgörs av tumörens utbredning, är tumören begränsad 

till en körtelgång i bröstvävnaden är prognosen att överleva mycket hög (Ericson & 

Ericson, 2013). Cirka 90 % av kvinnorna i Sverige som drabbats av bröstcancer idag 

överlever (Bergh et al., 2007). Trots om tumören upptäcks tio år efter sjukdomsdebut är 

överlevnaden 60- 70 %. Har tumören dock spridit sig till armhålan, och sex eller fler 

lymfkörtelmetastaser upptäckts sjunker prognosen att överleva (Ericson & Ericson, 2013). 

Mortaliteten från bröstcancern ökar vid återinsjuknande (Bergh et al., 2007). 

Diagnostisering 

Bergh et al. (2007) skriver att bröstcancer i Sverige främst upptäcks genom 

mammografiscreening eller att kvinnor själv känt en knöl vid palpation av bröstet. Det är 

tack vare mammografiscreening som bröstcancer kan upptäckas i god tid innan symtom 

uppkommit. Mammografiscreening innebär en röntgenundersökning där skillnader mellan 



  

  2 

 

fett-, körtel- och tumörvävnad kan upptäckas (Bergh et al., 2007). I Sverige idag erbjuds 

kvinnor i åldern 40- 74 år screening för bröstcancer var 18- 24:e månad (Socialstyrelsen, 

u.å). Bergh et al. (2007) beskriver trippeldiagnostik som är tre olika steg i 

diagnostiseringen av bröstcancer, diagnostiseringen beskriver hur alla förändringar i 

bröstet utreds. Det första steget är en klinisk undersökning som görs av en läkare. Läkaren 

ställer frågor om hur länge kvinnan känt knölen i bröstet och om hon upplevt någon 

smärta. Ericson och Ericson (2013) skriver om de mindre vanliga symtomen vid 

bröstcancer som smärta i bröstet eller att bröstet blivit större och ändrat form. Bergh et al. 

(2007) beskriver vidare om hur läkaren studerar bröstets färg och form samt palperar 

bröstet och lymfkörtlar med händerna för att hitta eventuella knölar. Andra steget är 

mammografiscreening som kan kombineras med ultraljudsundersökning. Vid en 

ultraljudsundersökning kan en närmare bedömning göras av den eventuella förändring som 

upptäcks vid screening. En bröstcancerdiagnos kan endast fastställas med ett vävnadsprov, 

en så kallad biopsi som är sista steget i trippeldiagnostik. Vid provet sugs celler ut med nål 

från det misstänkta området och undersöks med mikroskop (Bergh et al., 2007). 

Behandling 

För bröstcancer finns tre olika behandlingsalternativ: kirurgi, strålning och läkemedel. 

Beslutet om vilken eller vilka behandlingar som ska vidtas grundas på läkarens kunskap 

och råd samt cancerns spridning. Det är dock kvinnan som tar det avgörande beslutet om 

vilken eller vilka behandlingar som ska genomföras, i praktiken brukar kvinnan 

tillsammans med läkaren komma fram till lämplig behandling (Bergh et al., 2007). Ericson 

och Ericson (2013) skriver att om tumören är mindre än tre till fyra centimeter och det inte 

finns tecken till tumörutbredning utöver denna del av bröstet, görs en kirurgisk partiell 

mastektomi. Den del av bröstet som är angripen tas då bort. Ericson och Ericson (2013) 

skriver vidare att om tumören omfattar en större del av bröstet görs en kirurgisk 

mastektomi, hela bröstet inklusive lymfkörtelvävnad i axillen tas bort. Vid denna operation 

är det inte ovanligt att det uppstår postoperativa besvär, svullnad och kraftnedsättning av 

arm, rörelsehinder, värk och domningar. Brandberg (2006) beskriver hur kirurgin kan ge 

känselbortfall i bröstet samt påverka kvinnors kroppsuppfattning. 
 
Vid alla typer av bröstcancerkirurgi, även bröstbevarande kirurgi, ges postoperativ 

strålbehandling. Strålbehandlingen riktas vanligtvis lokalt mot stället där tumören funnits. 

Strålningen ges med en relativ låg röntgendos dagligen, cirka 25 stycken behandlingar ges 

(Ericson och Ericson, 2013). Bergh et al. (2007) skriver att biverkningarna från 

strålbehandlingen är rodnad och ömhet, besvär som brukar försvinna några veckor efter att 

strålbehandlingen är avslutad. Läkemedelsbehandling som kan ges vid bröstcancer är 

antihormoner, cytostatika eller antikroppar. Ericsson och Ericsson (2013) skriver att 

hormonkänsliga cancercellers tillväxt kan hämmas med hjälp av läkemedel som innehåller 

antihormoner som blockerar cancercellers hormonreceptorer. Lindman (2016) beskriver att 

biverkningarna av antihormoner är flera, till exempel minskad menstruation, minskat 

kollageninnehåll i kroppen, minskad tjocklek av vaginans slemhinna och ökat pH-värde i 

underlivet. Detta kan leda till att vaginans slemhinnor blir torra, kliar samt att det uppstår 

smärta vid samlag och återkommande underlivsinfektioner (Lindman, 2016). Ericsson och 

Ericson (2013) skriver om hur cytostatikaterapi bygger på att selektivt och maximalt skada 

bröstcancerns celler och ge minsta möjliga effekt på de friska cellerna. Dock påverkas ändå 
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både cancerceller och friska celler vid cytostatika terapi. De biverkningar som kan uppstå 

av cytostatikabehandling är flera, några exempel är; illamående, håravfall, 

pigmentförändringar samt ökad infektionskänslighet. Brandberg (2006) skriver även om 

tidig menopaus och viktuppgång som biverkningar av cytostatika. Ericsson och Ericsson 

(2013) beskriver antikropparnas effekt, som riktar sig mot bröstcancercellers receptorer, 

vilka hämmar tillväxten av bröstcancerceller. Socialstyrelsen (2015) uppger att dessa tre 

behandlingar minskar risken att dö av bröstcancer upp till 50 procent, i vissa fall är 

effekten till och med ännu bättre. 
 
Lambadiari, Lykeridou, Ilias och Deltsidou (2017) beskriver att kvinnor som överlever 

bröstcancer ofta kan uppleva nedgång i livskvalitet och allmänt hälsotillstånd. Kvinnors 

kroppsbild, sexuella aktivitet, kognitiva funktion och mentala tillstånd minskar även. Det 

som till största del påverkar kvinnors psykiska status är sjukdomen i sig, den ansträngning 

hon upplever från den långa behandlingen samt behandlingarnas fysiska påverkan. 

Brandberg (2006) beskriver också om hur bröstcancer och sjukdomens behandling kan ge 

sexuella problem som kan kvarstå även efter avslutad behandling. Sousa et al. (2017) 

stärker att biverkningar av bröstcancerbehandlingen påverkar kvinnors syn på sig själv 

samt den sociala och fysiska aktiviteten. Ångest och stress kan även uppstå. 

Sexualitet 

Sears, Robinson och Walker (2017) beskriver att sexualitet är en viktig aspekt i livet för de 

flesta kvinnor. För vissa kvinnor är sexualitet en av de centralaste delarna i deras liv och 

effekterna av bröstcancerbehandlingen kan vara förödande för kvinnorna både under och 

efter behandling. Sears et al. (2017) beskriver vidare hur sexualitet tidigare enbart 

förknippats med den sexuella akten mellan två individer. På senare tid har andra 

parametrar inkluderats i just sexualitet och kvinnor, såsom kroppsbild, identitet och 

självkänsla. Ehnfors, Ehrenberg och Thorell-Ekstrand (2013) beskriver sexualitet som 

varje individs personlighet, där sexualitet är en aspekt att vara mänsklig, sexualiteten 

handlar inte enbart om samlag. Ehnfors et al. (2013) beskriver vidare att sexualitet är 

energin som finns runtomkring oss och som driver oss att hitta kärlek och kunna få kontakt 

och värme. Sexualitet påverkar både våra tankar, handlingar och känslor. 
 
Enligt Burnet (2005) är sexualitet hur kvinnor uppfattar sig själva och sina egna kroppar. 

Kroppsuppfattning och sexualitet är centralt representerade och är en mental komponent 

för hur kvinnor känner och upplever sig själva och sin kropp (Burnet, 2005). Ramseyer 

Winter, Gillen och Kennedy (2018) beskriver att kvinnor som har en positiv kroppsbild 

också har lättare att prata om sin sexualitet. Detta på grund av att de har en god självkänsla 

och trivs med sin kropp så som den är. Enligt Burnet (2005), kan kvinnors självkänsla och 

sexualitet bli allvarligt hotat vid förlust eller deformation av ett eller båda brösten efter 

kirurgisk behandling mot bröstcancer. Brösten för kvinnor är en symbol för kvinnlighet, 

moderskap och sexualitet, där brösten står för en del av den kvinnliga formen samt är 

kvinnors enda tillgång till att kunna amma ett barn (Lambadiari et al., 2017).  
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Sexuell hälsa 

Enligt WHO (2018) innebär sexuell hälsa mentalt, emotionellt, fysiskt och socialt 

välbefinnande i relation till sexualitet. För att uppleva sexuell hälsa krävs en positiv och 

respektfull inställning till sin sexualitet. Sexuell hälsa kan påverkas vid bröstcancer. Vid 

behandling mot bröstcancer kan kvinnornas kroppar förändras både fysiskt, vad gäller 

kirurgiska ingrepp och psykiskt då kvinnors uppfattning av sin sexualitet kan förändras i 

negativ riktning (Sousa et al., 2017). En del av kroppen förändras och ses inte längre som 

en helhet, livsvärlden hos dessa kvinnor blir inte som den en gång varit (Dahlberg & 

Segesten, 2010). 

Livsvärld och den levda kroppen 

Brösten hos kvinnor tillhör kroppen som en helhet och kan via kirurgiska ingrepp 

förändras, detta kan leda till att kvinnornas livsvärld blir annorlunda mot vad den en gång 

varit. Livsvärlden kännetecknas genom sättet vi förstår oss själva, andra och annat i 

världen. Livsvärldsteorin är en filosofisk grund i vårdvetenskapen (Dahlberg & Segesten, 

2010). Dahlberg och Segesten (2010) beskriver vidare att sjuksköterskor måste ha en grund 

i teorin för att kunna nå fram och förstå patienten och främja dess hälsoprocess. Det är 

viktigt att kunna se vad hälsa och välbefinnande betyder för patienten som individ, samt 

hur sjukdom påverkar upplevelse av mening och sammanhang och hur den påverkar 

patientens vardag. Dahlberg och Segesten (2010) uppger även att hälsa och välbefinnande, 

samt lidande och sjukdom utspelar sig genom livsvärlden. Livsvärlden har en fast 

medelpunkt som kallas kroppen, kroppen är ett nav som världen hela tiden rör sig 

runt.  Den levda kroppen är mer än bara ett biologiskt föremål, den kan ses och förstås som 

ett subjekt som har erfarenheter och som är levd. Dahlberg och Segesten (2010) betonar att 

kroppen som levd är full av minnen, upplevelser och erfarenheter och kan aldrig lämnas. 

Människan har ett liv genom att ha kroppen, sker en förändring i kroppen så sker också en 

förändring av tillgången till livet. En långvarig sjukdom påverkar då hela individens 

existens. En utgångspunkt som sjuksköterskor är att möta patienter som en helhet, där 

frågor ställs om hur det känns och hur det är för varje enskild individ. Lindberg, Karlsson 

och Knutsson (2018) beskriver hur viktigt det är att redan under utbildning till 

sjuksköterska, lära sig om livsvärldsteorin och den levda kroppen för att kunna förstå och 

sätta sig in patienternas situation på bästa sätt. 

Sjuksköterskors roll 

Sandberg (2012) skriver att tidigare studier visar på att första mötet är viktigt för kvinnor 

som diagnostiserats med bröstcancer. Beskedet kommer vanligtvis som en chock och det är 

svårt för kvinnorna att ta in. Det är då viktigt som sjuksköterskor att visa lyhördhet och 

respekt för kvinnorna och kunna stödja, trösta och uppmuntra (Sandberg, 2012). Petersson, 

Eriksson och Niklasson (2006) beskriver att sjuksköterskor kan fungera som en vägledare 

genom sorg och rädsla genom att fånga upp kvinnors enskilda behov. Sjuksköterskor har 

en viktig uppgift före, under och efter behandlingen. Dels gällande den allmänna 

omvårdnaden, planeringen av den fortsatta vården samt när det gäller psykosocialt 

omhändertagande. Petersson et al. (2006) beskriver vidare att sjuksköterskor många gånger 
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kan vara den trygga punkten för dessa kvinnor, en person dessa kvinnor kan delge sina 

funderingar och sin sorg med. 
 
Ödling, Norberg och Danielson (2002) beskriver hur viktigt det är att identifiera behov av 

stöd hos kvinnor med bröstcancer samt kunna tillmötesgå dessa behov. Det ligger också i 

sjuksköterskornas roll att kunna informera om och erbjuda stöd i form av samtal, till 

närstående och släkt. Det är viktigt som sjuksköterskor att kunna ge både kvinnorna och 

deras närstående tid. Detta för att kunna sitta ned och prata om funderingar kring 

sjukdomen och om hur vardagen blir, då behandlingen kan ge biverkningar samt ge 

inverkan på kvinnors och deras familjers vardag. Biverkningarna kan påverka andra delar i 

det vardagliga livet, som kvinnors syn på sig själva och sin sexualitet. Det är också viktigt 

att sjuksköterskor informerar om biverkningarna till både kvinnorna och deras anhöriga, 

samt låta dem delge sina tankar och eventuella frågor (Ödling et al., 2002). 
 
Ehnfors et al. (2013) betonar vikten av hur viktigt det är att fråga och dokumentera om 

sexualitet. Kvinnors sexualitet kan påverkas av ingrepp, funktionsstörning, ångest, smärta 

och depression. Det är då viktigt som sjuksköterskor att ta reda på detta för att kunna möta 

och stötta kvinnorna på ett bra sätt för att kunna ge bästa möjliga vård. Ehnfors et al. 

(2013) beskriver vidare att många sjuksköterskor utelämnar detta sökord vid en bedömning 

då de tycker det är svårt att fråga om detta. Sjuksköterskor använder det som mest vid 

självklara diagnoser och behandlingar som har med underlivet att göra. Störningar i den 

sexuella hälsan är mycket mer än så, det handlar såväl om kroppsliga störningar som 

känslomässiga. Ehnfors et al. (2013) talar om hur viktigt det är att som sjuksköterskor vara 

lyhörda och visa känslighet och respekt inför kvinnornas integritet. Det är viktigt att 

sjuksköterskor har en kunskapsgrund inom området och har motiv för frågor som ställs, 

samt har förmågan att signalera att det är tillåtet att prata om sin sexualitet. 
 
Sousa et al. (2018) beskriver att symtomen som kan uppstå vid bröstcancerbehandling, 

såsom torra slemhinnor och att tidigare komma in i klimakteriet ofta förbises av 

sjuksköterskor. Att symtomen ses som vanliga då kvinnor kommer upp i åldern och att det 

tillhör sjukdomen. Informationen om dessa symtom är ofta begränsad och sjuksköterskor 

har inte tillräckligt med kunskap för att hjälpa kvinnorna. Diskussionen om dessa symtom 

tas då sällan upp. Enligt Dahlberg och Segesten (2010) är det viktigt som sjuksköterskor att 

tänka på och ha kunskap om den levda kroppen som beskrivits ovan. Där sjuksköterskor 

ska kunna se hur kroppen reagerar på ohälsa och hur livssituationen upplevs och påverkas 

på grund av sjukdom. Detta för att förstå kvinnorna och kunna ge god vård på bästa sätt 

(Dahlberg och Segesten, 2010). Kvinnors upplevelser av sin sexualitet behöver tydligare 

studeras i samband med bröstcancerbehandling. Detta för att för att förstå kvinnornas 

situation och lättare kunna vårda dem därefter (Sousa et al., 2018). 

 
PROBLEMFORMULERING 

Vid diagnosen bröstcancer förändras kvinnors liv, diagnosen kan påverka både den fysiska 

och psykiska kroppsbilden. Bröstcancerbehandlingen kan ge biverkningar i form av 
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minskad sexuell lust och torra slemhinnor, det kan också innebära total förlust eller 

deformation av ett eller båda brösten. Sjuksköterskor i allmänhet pratar sällan öppet med 

patienter om hur sexualiteten upplevs och påverkas. Sjuksköterskor pratar främst om 

sexualiteten vid diagnoser och behandlingar som är kopplade till kvinnors underliv. För att 

sjuksköterskor ska kunna vårda och förstå kvinnornas livsvärld under och efter avslutad 

bröstcancerbehandling, krävs mer kunskap kring kvinnors upplevelser för att utifrån det 

kunna ge god omvårdnad och främja upplevelsen av sexuell hälsa. 

 
SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva kvinnors upplevelser av sin sexualitet under och efter 

avslutad bröstcancerbehandling.   
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METOD 

För att besvara syftet: att beskriva kvinnors upplevelser av sin sexualitet under och efter 

avslutad bröstcancerbehandling, har en litteraturöversikt med induktiv ansats genomförts. 

En litteraturöversikt innebär enligt Friberg (2017), att skapa en översikt över hur 

kunskapsläget ser ut inom ett omvårdnadsområde och skapa översikt om ett problem inom 

sjuksköterskans verksamhetsområde. I en litteraturöversikt används redan befintliga 

forskningsresultat och dessa kan omfattas av både kvantitativ och kvalitativ forskning 

(Friberg, 2017). En induktiv ansats innebär att inte utgå från ett antagande i förhand, 

empiri samlas in från enskild händelse för att sedan dra en generell slutsats (Danielson, 

2017). För dataanalys har ett strukturerat analysförfarande använts som följer Friberg 

(2017) tre steg, vilket innebär att författarna har genomfört en bred sökning av både 

kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar. Dessa har sedan analyserats och 

sammanställts som sedan genererat ny kunskap som kan användas och påverka det 

praktiska vårdarbetet (Friberg, 2017). 

Urval 

Urvalet för denna studie baserades på vetenskapliga artiklar, där inklusionskriterierna var 

att artiklarna skulle vara ur ett patientperspektiv. För att avgränsa sökningen av engelska 

vetenskapliga artiklar inkluderades artiklar som var peer-reviewed. Östhlund (2017) 

skriver att peer- reviewed innebär artiklar som publicerats i vetenskapliga tidsskrifter, detta 

behöver alltså inte betyda att artiklarna är vetenskapliga. För att säkerhetsställa att 

artiklarna var av god kvalitet använde sig då författarna av Friberg (2017) 

kvalitetsgranskningsmall. Urvalet av artiklar var riktat mot svensk sjukvård, dock när 

sökningarna genomfördes framkom även artiklar från andra länder. Dessa artiklar ansågs 

relevanta till studien och där av inkluderades även dessa. Artiklarna innefattade kvinnor, 

oavsett etnicitet, som diagnostiserats med bröstcancer och genomgår eller har genomgått 

bröstcancerbehandling. 

 

Exklusionskriterier var artiklar som inte hade ett forskningsetiskt övervägande. Artiklar 

som var publicerade tidigare än år 2010 exkluderades för att begränsa sökningarna till 

aktuell forskning som speglar dagens sjukvård. Artiklar som inte uppnådde Friberg (2017) 

kvalitetsgranskningsmall exkluderades också. 

Datainsamling 

Datainsamlingen av artiklarna har skett via databaserna CINAHL (Cumulative Index to 

Nursing & Allied Health Literature) och PubMed (Public Medline). Dessa databaser 

innehåller ett stort utbud artiklar om hälsa och vårdvetenskap vilket var relevant för denna 

studie. Sökorden som har tillämpas är kopplade till studiens syfte. Sökorden breast cancer 

och sexuality har kombinerats med hjälp av AND, OR och *, tillsammans med andra 

sökord för att få fram relevanta artiklar, dessa redovisas i bilaga 1.  Enligt Östlund (2017) 

används AND i sökningar för att koppla samman ord. Sökordet OR brukas när två ord med 

liknande innebörd används, detta för att ge en bredare sökning. Trunkering (*) används för 
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att få fler böjningar på ett ord i sökningen. Abstrakt och resultat har lästs på de artiklar som 

hade en rubrik kopplat till det valda ämnet. På grund av att några av sökningarna gav höga 

sökträffar kunde inte författarna läsa alla titlar på dessa sökningar. Där av valde författarna 

att läsa de första 30-200 titlar av dessa sökningar. De nio artiklar, varav tre stycken gjorda i 

Sverige och sex stycken från andra länder, redovisas i bilaga 2. 

Analys 

Vid analys av artiklarna har en kvalitativ analysmetod använts. Detta genom Fribergs 

(2017) tre steg som innebär att delar tas från en helhet, dessa delar bildar slutligen en ny 

helhet. Det valda materialet lästes igenom flera gånger för att få en känsla vad artiklarna 

handlade om, fokus lades på artiklarnas resultatdel. Författarna delade upp artiklarna och 

genomläsningen skedde individuellt. Eventuella huvudfynd i varje artikel identifierades 

individuellt. Huvudfynden diskuterades sedan mellan författarna och artiklarna jämfördes. 

Likheter och skillnader identifierades och de fynd som hade liknande innebörd 

grupperades i fem teman. Författarna skapade ny text av innebörden med hjälp av dessa 

teman och hade hela tiden studiens syfte i åtanke, i enlighet med modellen för 

analysförfarande som Friberg (2017) betonar. De fem teman som framkom i 

analysprocessen presenteras i studiens resultat som en ny helhet.  
 
Ingen av författarna har sedan tidigare varit med om bröstcancer själva och har heller ingen 

i sin närhet som drabbats. Vilket betyder att författarna inte har någon egen erfarenhet 

inom ämnet kopplat till studiens syfte. Författarna har enbart haft tankar om hur 

behandling mot bröstcancer kan påverka kvinnors sexualitet. Som exempelvis minskad 

sexlust och nedstämdhet. Författarnas förförståelse kring ämnet sexualitet i allmänhet inom 

vården är att det sällan tas upp. Frågor kring sexualitet utesluts ofta vid 

omvårdnadsanamnes av sjuksköterskor. Analysprocessen kan enligt Henricson (2017) 

påverkas av förförståelsen vilket i sin tur kan påverka resultatet. Henricson (2017) 

beskriver dock att förförståelsen kan finnas i det omedvetna och inte kan uteslutas helt men 

att förförståelsen både kan vara positiv och negativ. 

Etiska överväganden 

De artiklar som har inkluderats i studiens resultat har alla ett etiskt godkännande eller etiskt 

övervägande med i sin forskning. Kjellström (2017) skriver om informerat samtycke inom 

forskning, denna process finns för att studiedeltagarna själva ska få bestämma hur och om 

de vill delta i studien. Deltagarna ska ha fått information om arbetet, deltagare ska ha 

förmåga att förstå informationen korrekt samt fatta ett beslut. Deltagandet ska vara 

frivilligt och studiedeltagarna ska få avbryta sitt medverkande utan press eller påverkan 

(Kjellström, 2017). Dessa kriterier har uppfyllts i artiklarna som ingår i denna studie. 

Kjellström (2017) skriver vidare om konfidentialitet, som innebär att värna om känsliga 

uppgifter och information om personerna som deltar i studien. Obehöriga ska inte få ta del 

av deltagarnas personuppgift som kan leda till att personerna i studien identifieras 

(Kjellström, 2017). I artiklarna som ingår i analys för denna studie har kvinnorna 

avidentifierats av forskarna till artiklarna, genom att byta ut deras namn mot ordet kvinna 
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eller kvinnorna. Den information som framkommit har förvarats så inte obehöriga kan ta 

del av den.  
 
Författarna till denna studie har försökt att ge en rättvis bild av den tidigare forskning som 

används i resultatet genom att minimera risk för misstolkningar.  Översättning från 

engelska till svenska har gjorts genom att läsa de engelska artiklarna flera gånger, vid 

behov har svensk översättning skett med hjälp av svensk/engelsk ordbok (Wiman, 2011). 

För att ge en rättvis bild av den tidigare forskningen har författarna diskuterat artiklarnas 

resultat tillsammans. Författarna har använt sina egna ord för att inte plagiera tidigare data, 

men ändå försökt att ge en korrekt och en så sanningsenlig bild av artiklarna som möjligt.  
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RESULTAT 

Analysprocessen resulterade i fem teman som beskriver kvinnors upplevelser av sin 

sexualitet under och efter avslutad bröstcancerbehandling. Dessa teman var: Kroppen är 

inte längre som den en gång varit; Viktuppgången påverkar sexualiteten mer än vad 

cancerdiagnosen gör; Förlust av förmåga till egen sexuell prestation; Oro över 

otillräcklighet i sexuell relation till sin partner och Önskan om mer information kring 

behandling och biverkningar. 

Kroppen är inte längre som den en gång varit 

Under och efter bröstcancerbehandling upplevde kvinnor en förändrad kroppsbild. De hade 

svårt att uttrycka positiva känslor kring sin kropp. Kvinnorna kände sig mindre feminina på 

grund av förlust av ett eller båda brösten, samt på grund av den förändrade kroppsbilden 

(Klaeson, Sandell & Berterö, 2011). Kvinnor upplevde en känsla av kroppslig kränkning, 

att cancern tog över deras kroppsdelar och blev en del av ett kirurgiskt arbete (Loaring, 

Larkin, Shaw, & Flowers, 2015; Manganiello, Hoga, Rebert, Mirande & Rocha, 2011). 

Kvinnor beskrev sina kroppar som en social konstruktion, att en ”riktig” kvinna ska ha två 

bröst. Att genomföra en bröstrekonstruktion upplevde kvinnorna förväntades av samhället. 

Bröstrekonstruktion kunde hjälpa kvinnorna att få en bättre kroppsbild, men kunde även 

leda till skuldkänslor och en känsla av misslyckande att inte klara av sitt liv efter 

bröstcancer (Fallbjörk et al., 2012).    

 

Kvinnorna identifierade sig själva med sina mödrar, alltså den äldre generationen då den 

förändrade kroppsbilden signalerade åldrande och sjukdom i form av värmevallningar och 

svettningar. De hade svårt att identifiera sig i samhället, bland annat på grund av tidig 

menopaus. Kvinnorna visste inte om de skulle gruppera sig till den yngre eller den äldre 

generationen (Klaeson et al., 2011). De stora synliga förändringarna som blev på grund av 

behandlingen av bland annat kemoterapi, var håravfall vilket påverkade kvinnorna 

negativt. Håret på huvudet gick enkelt att ersätta med en peruk eller sjal, men ögonbryn 

och ögonfransar gick inte ersätta med något, vilket upplevdes jobbigt för dessa kvinnor. 

Kvinnorna beskriver det som att kroppen sviker dem, att de förlorat sig själva som 

människa och att förtroendet för kroppen var nu helt borta (Gilbert, Ussher & Perz., 2013; 

Klaeson et al., 2011). 

 

Kvinnorna kände skuldkänslor kring sina kroppar, att deras stympade kroppar gjorde folk 

generade. De var mer oroliga för hur alla andra skulle tänka och känna. Kvinnorna beskrev 

obehag kring att besöka offentliga platser i allmänhet, de undvek framförallt offentliga 

badplatser på grund av bröstens olikhet (Enligt Fallbjörk, Frejeus och Rasmussen, 2012 & 

Klaesson et al., 2011). Kvinnorna dolde sin kropp mer för andras skull, än för sin egen. 

Mycket tid lades på smink, för att visa världen att de var friska och "normala” (Fallbjörk et 

al., 2012; Klaesson et al., 2011). Det fanns ändå kvinnor som upplevde att synen på sin 
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kropp förändrats i en positiv riktning, de beskrev att de var mycket mer kritiska till sina 

kroppar före cancerdiagnosen (Gilbert et al., 2013). 

Viktuppgången påverkar sexualiteten mer än vad cancerdiagnosen gör 

Upplevelsen av att ha sjukdomen cancer, övergick ofta från fokus på cancerdiagnosen till 

oro över sin viktuppgång, kvinnorna ansåg att viktuppgången var värre än cancerdiagnosen 

(Pila et al., 2018; Klaeson et al., 2011). Kvinnor som genomgått cytostatikabehandling mot 

bröstcancer påvisade stora bekymmer med deras viktuppgång, vilket skapade stor stress 

och ångest. De upplevde sig mer arga och deprimerade, samt att självkänslan försämrats. 

De ville inte se sig själva i spegeln på grund av den övervikt de fått (Gilbert et al., 2013). 

Viktuppgången var en ständig påminnelse för kvinnorna att de var sjuka, de ville gärna 

göra något åt vikten, men varken lust eller ork fanns (Loaring et al., 2015; Pila et al., 

2018). Stor frustration beskrevs av att behöva köpa kläder i större storlek. Att kunna ha 

kläder som tidigare och använda sig av accessoarer var oerhört viktigt för kvinnorna för att 

kunna känna sig just feminina (Klaeson et al., 2011; Pila et al., 2018). Kvinnorna uppgav 

mycket beskrivningar av skuldkänsla och skam över sin vikt och sitt utseende. De beskrev 

strävan efter viktnedgång som en livslång kamp (Pila et al., 2018). 

Förlust av förmåga till egen sexuell prestation  

Efter att ha diagnostiserats med bröstcancer upplevde kvinnorna en signifikant störning i 

sin sexualitet. Dels på grund av bröstcancerbehandlingarna och biverkningarna till dem, 

samt på grund av eventuella bröstoperationer kvinnorna genomgått (Quintard, Constant, 

Lakdja & Labeyrie-LagardÃ¨re, 2014; Johnsson, Tenenbaum och Westerlund, 2011; 

Gilbert et al., 2013; Perz, Ussher & Gilbert, 2014; Manganiello et al., 2011). Kvinnorna 

beskriver att de upplevde minskad sexlust efter sin bröstcancer. De upplevde förlust av 

sexuell prestation relaterad till deras behandling och biverkningarna till den. Biverkningar 

som till exempel vaginal torrhet, svårigheter till orgasm, smärta, trötthet, förändring av 

hormonell status, övervikt och håravfall påverkade kvinnornas sexliv. De kände sig 

sexuellt oattraktiva (Gilbert et al., 2013) Kvinnor rapporterade även att den sexuella 

förlusten berodde på brist på acceptans till sin cancer, depression, ångest och stress 

(Gilbert et al., 2013; Perz et al., 2014 & Manganiello et al., 2011). 

 

Quintard et al. (2014) och Johnsson et al. (2011) uppger att kvinnor som genomgått ett 

rehabiliteringsprogram för att förbättra sitt välbefinnande efter sin bröstcancer, upplevde 

att välbefinnandet blev bättre. Dock hade den sexuella lusten tydligt försämrats. I studien 

av Quintard et al. (2014) framkom att femtio procent av de 100 kvinnorna som deltagit inte 

hade någon sexuell aktivitet och fyrtiotvå procent inte upplevde något intresse av sex. 

Under tiden kvinnorna deltog i rehabiliteringsprogrammet påbörjade flera av kvinnorna 

behandling med antihormon. Biverkningarna innebar minskad sexlust och menopaus som 

försvårade samlag.  

 

Manganiello et al. (2011) uppger att yngre samt lågutbildade kvinnor upplevde sin 

sexualitet sämre än de något äldre samt högutbildade kvinnorna. Högutbildade 
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associerades med bättre fysisk och känslomässig funktion. Yngre kvinnor har visats sig 

mer oroliga kring sin sexuella funktion, både den fysiska skönheten och förmågan till 

moderskap. Quintard et al. (2014) anger att kvinnorna upplevde att skönhetsbehandlingar i 

form av bröstrekonstruktion hade en positiv inverkan på sexualiteten, speciellt för de yngre 

kvinnorna. 

Oro över otillräcklighet i sexuell relation till sin partner 

Kvinnor upplever en oro över att inte vara tillräcklig i sin relation till sin partner efter sin 

bröstcancer (Perz et al., 2014; Loaring et al. 2015; Klaeson et al., 2011). Perz et al. (2014) 

uppger att kvinnors sexuella relation med sin partner påverkas på grund av cancern. Det 

var mycket som förändrades under behandlingen, men det var förändringen av den sexuella 

relationen som upplevdes jobbigast. Enligt Loaring et al. (2015) upplevde kvinnor rädsla 

och obehag av att visa sig naken framför sin partner. Kvinnorna kunde inte slappna av när 

de hade sex med sin partner, utan tänkte endast på vad partnern såg. Enligt Klaeson et al., 

(2011) upplevde kvinnorna det jobbigt att det krävdes mycket av deras partner när det 

gällde sexet. Perz et al. (2014) skriver om att kvinnorna kände oro över att deras partner 

ville ha mer av dem gällande den sexuella prestationen. 

 

Kvinnorna upplevde sig själva otillräckliga som partner, kvinna och fru (Perz et al., 2014).  

Perz et al. (2014) och Klaeson et al. (2011) beskriver att de upplevde rädsla att deras 

partner ville lämna dem på grund av biverkningarna efter bröstcancerbehandlingen samt 

förändringen av deras kroppar. Quintard et al. (2014) beskriver dock att kvinnor utan 

partner upplevde mer oro och ångest, de hade mycket sämre självkänsla och kände sig 

mindre attraktiva än de som levde i ett förhållande. 

Önskan om mer information kring behandling och biverkningar 

Enligt Perz et al. (2014) och Fallbjörk et al. (2012) är det många kvinnor som beskrev att 

symtom som infertilitet, för tidigt klimakterium och vaginal torrhet kom som en chock, att 

de inte var förberedda. Det hade varit önskvärt att få information om detta innan 

behandlingen mot bröstcancern startade. Kvinnorna beskriver brist på information om 

möjlighet att kunna frysa ner sina ägg, de saknade kunskap om att behandlingen kunde 

leda till infertilitet. Enligt Perz et al. (2014) och Fallbjörk et al. (2012) upplevde kvinnorna 

att mer stöttning, information eller bara en förfrågan om framtidstankar hade betytt 

mycket. Det hade då givits möjlighet att kunna tänka igenom vad sjukdomen och dess 

behandling betydde, samt kunnat förbereda sig för att eventuellt inte kunna skaffa barn. 

Kvinnorna beskrev att de enbart hade cancerdiagnosen i tanken just där och då och inte var 

mottaglig för någon annan information. Tanken på att vilja bli mamma någon gång i 

framtiden var då inte aktuellt. Fallbjörk et al. (2012) uppger att kvinnorna som genomgått 

bröstrekonstruktion efter mastektomi upplevde stor brist på information innan ingreppet. 

De önskade mer kunskap om de biverkningar eller komplikationer som kan uppstå, då 

många av dessa kvinnor var oförberedda på den känslomässiga och fysiska påverkan 

rekonstruktionen gav. 
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Resultatsammanfattning 

Kvinnor upplever förändrad kroppsbild efter sin bröstcancer, de har svårt att uttrycka 

positiva känslor angående sin kropp. Kvinnorna har svårt att identifiera sig i samhället, de 

vet inte om de ska gruppera sig till den yngre eller äldre generationen. Känslor av skam för 

deras stympade kroppar är inte ovanligt. Kvinnorna ser viktuppgången som en tuff 

biverkning av behandlingen vilket skapar stor stress och ångest, de upplever känslor som 

ilska och depression. Efter bröstcancern upplever kvinnorna en störning i sin sexualitet, på 

grund av att sexlusten försämrats betydligt och att sexet blir svårare att genomföra. Det 

finns en skillnad i upplevelsen av sin sexualitet kopplat till ålder och utbildning. De yngre 

samt lågutbildade kvinnorna upplever sin sexualitet sämre än de något äldre samt 

högutbildade. Kvinnorna upplever att skönhetsbehandlingar i form av bröstrekonstruktion 

har en positiv inverkan på deras sexualitet, speciellt för de yngre kvinnorna. De finns dock 

även de kvinnor som upplever att just bröstrekonstruktion är ett måste, en förväntan av 

samhället. Upplevelse av rädsla finns att deras partner ska lämna dem på grund av 

effekterna av biverkningarna efter bröstcancerbehandlingen, samt förändringen av deras 

kroppsbild. Oro finns att deras partner vill ha mer av dem gällande den sexuella 

prestationen. Önskvärt hos samtliga kvinnor är mer information om behandlingar och 

biverkningarna vid bröstcancer. Det betyder mycket för kvinnorna att få mer stöttning av 

sjuksköterskor gällande information och förfrågan om eventuella framtidstankar, 

tillexempel kring viljan att en dag bli mamma. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion  

Studiens syfte var att beskriva kvinnors upplevelse av sin sexualitet under och efter 

avslutad bröstcancerbehandling. Författarna valde att använda sig av en litteraturöversikt 

och gick efter Fribergs (2017) tre steg.  En intervjustudie hade kunnat vara en alternativ 

metod, då det enligt Danielson (2017) kan användas när forskarna har ett beskrivande syfte 

och vill förstå fenomen, situationer och händelser. Denna metod tar dock längre tid och är 

då inte optimal för en uppsats på denna nivå, då tidsbrist råder. En litteraturöversikt är ej 

lika tidskrävande och anses vara tillräcklig för att svara på studiens syfte, samt att 

författarna sedan tidigare var bekant med denna metod, vilket stärker trovärdigheten av 

studien enligt Henricson (2017). En litteraturöversikt ger dessutom en god översikt över 

kunskapsläget inom aktuellt område. Både kvalitativ och kvantitativ forskning användes 

till grund för resultatet, detta för att få en större förståelse av området. Den kvalitativa 

forskningen baserades på intervjuer och fick fram erfarenheter och upplevelser, medan den 

kvantitativa forskningen analyserade och jämförde olika variabler och fick fram samband 

och olikheter. Både kvalitativ och kvantitativ forskning kan användas för att öka 

förståelsen för ämnet som i sin tur bidrar till en starkare kvalitet i resultatet och ökar 

trovärdigheten (Friberg, 2017; Henricson, 2017).  

 

I urvalet av artiklar var tanken att enbart inkludera studier från Sverige, detta för att kunna 

koppla studiens resultat enbart till den svenska sjukvården. Under arbetets gång insåg 

författarna att forskning från andra länder speglade en liknande bild som den 

svenska forskningen. Samma upplevelser fanns alltså även i andra länder. Där av 

inkluderades även forskning från andra länder då denna studies resultat också kan gynna 

dem. Detta innebär att studiens resultat också kan överföras till andra länder vilket också 

ökar trovärdigheten. Författarna anser att studien är överförbar, det är dock upp till varje 

enskild läsare vilket kontext denna studies resultat går att använda i. Om examensarbetet är 

trovärdigt eller ej menar Henricson (2017), också styrs av hur pass resultatet går att 

överföra till andra situationer eller grupper. Det perspektiv som inkluderades i studien var 

patientperspektivet, alltså kvinnornas upplevelser, detta för att kunna svara på syftet 

korrekt. Artiklar som använts i studiens resultat innehöll dock även andra cancerdiagnoser 

samt partners till kvinnor som drabbats av bröstcancer och deras upplevelser. Författarna 

har dock bortsett från dessa cancerdiagnoser och partners perspektiv. Författarna har endast 

fokuserat på kvinnor med bröstcancer och deras upplevelser kring sin sexualitet. Ingen 

avgränsning i kvinnornas ålder eller etnicitet gjordes då författarna ville se alla kvinnors 

upplevelser av sin sexualitet oavsett ålder och etnicitet. Något som författarna upptäckte 

var skillnad mellan kvinnornas ålder och upplevelse av sin sexualitet. Ett alternativ hade 

kunnat vara att avgränsa kvinnorna till en specifik åldersgrupp för att få ett mer trovärdigt 

resultat, just eftersom författarna upptäckt att yngre kvinnor i större utsträckning upplevde 

sämre sexualitet än äldre kvinnor. Forskning som var gjord tidigare än 2010 exkluderades 

då författarna ville ha senare forskning som liknar dagens sjukvård. 

 

Datainsamlingen skedde via databaserna CINAHL (Cumulative Index to Nursing & Allied 

Health Literature) och PubMed (Public Medline), då dessa databaser innehåller ett stort 
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utbud artiklar om hälsa och vårdvetenskap. Att använda fler än en databas ökar chanserna 

att hitta artiklar som är relevanta till studiens syfte, vilket i sin tur ger ett mer trovärdigt 

resultat (Henricson, 2017). De sökord som författarna hade tänkt använda i sökningen för 

att få fram relevant forskning var ej tillräckliga. Författarna upptäckte att oavsett hur 

kombinationerna gjordes blev sökträffarna av artiklar många. Författarna läste max 200 

titlar av träffarna, vilket kan ha lett till författarna har gått miste om bra forskning vilket i 

sin tur kan påverka resultatet. Därför valde författarna sedan att lägga till sökord kopplat 

till syftet för att minska antalet träffar. Vissa studier uppkom vid flera sökkombinationer på 

de olika databaserna vilket enligt Henricson (2017) ökar resultatets sensitivitet som i sin 

tur ökar resultatets trovärdighet. 

 

Analysen genomfördes genom att författarna enskilt granskade artiklarnas resultat för att 

sedan diskutera det gemensamt och ta fram huvudfynd, vilket enligt Mårtensson och 

Fridlund (2017) kan sänka trovärdigheten. Hade författarna istället läst samtliga artiklar 

och tagit ut huvudfynd som sedan jämfördes så hade trovärdigheten istället stärkts och 

resultatets trovärdighet hade ökat. Då hade författarna varit mer säkra på att artiklarna 

tolkats rätt. Författarna anser dock att diskussionen av respektive artiklar räckte för att 

resultatet skulle bli trovärdigt. Eftersom det framkom så många likheter i huvudfynden ur 

samtliga artiklars resultat. För att öka kvalitén i resultatet använde sig författarna av 

Friberg (2017) kvalitetsgranskningsmall. De artiklar som inte uppfyllde kraven 

exkluderades. Ingen tidigare erfarenhet förelåg av hur sexualiteten påverkas under och 

efter bröstcancerbehandling. Författarna hade enbart tankar som diskuterades för att 

förförståelsen inte skulle påverka studiens resultat. Detta är ett viktigt tillvägagångssätt för 

att inte påverka studiens resultat med förförståelsen, samt att det höjer arbetets pålitlighet 

(Henricson, 2017). 

  

Mårtensson och Fridlund (2017) beskriver att forskningen endast kan uttala sig vara av 

etisk kvalitet om de etiska principerna har inkluderats. De etiska principerna innefattar: 

autonomiprincipen; godhetsprincipen; principen att inte skada; samt rättviseprincipen. 

Författarna valde att endast använda artiklar i studien som har ett etiskt övervägande och 

etiskt godkännande i sin forskning. Artiklar valdes som uppnådde Kjellbergs (2017) 

beskrivning av vad som innefattar forskningsetik. Alla deltagarna i artiklarna hade bland 

annat gett ett samtycke till att delta. Mårtensson och Fridlund (2017) beskriver att detta 

speglar autonomiprincipen, alla deltagarna har ett eget självbestämmande till ett 

deltagande. En viss begränsning i engelska kunskaper kan ha påverkat tolkningen av 

artiklarna, att misstolkningar kan ha uppstått trots hjälp från svensk/engelsk ordbok 

(Wiman, 2011). För att minimera risken för feltolkning kunde artiklarna diskuterats i sin 

helhet mellan författarna, istället för att än endast diskutera artiklarnas resultat. Detta hade 

kunna ökat trovärdigheten i denna studies resultat ytterligare.  

Resultatdiskussion 

I resultatet framkommer det att kvinnor efter sin bröstcancer upplever en försämring i sin 

sexualitet, dels på grund av biverkningarna av behandlingarna men också på grund av 

förändring i kroppsbilden. Enligt Burnet (2005) speglar sexualiteten hur kvinnor uppfattar 

sig själva och sin egen kropp. I resultatet framkommer det också att bröstcancern och 
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behandlingarna gav både fysiska och psykiska besvär. Kvinnorna kämpar för att acceptera 

sina “nya” kroppar och sig själva. Känslor av ångest, depression, stress, skam och skuld är 

vanligt. Sjuksköterskor ska informera om behandlingar och dess biverkningar, hur dessa 

påverkar kvinnornas kroppar. Om sjuksköterskorna gör detta kan det leda till att 

kvinnornas psykiska och fysiska hälsa främjas (Ödling et al., 2002). Sjuksköterskan ska 

enligt kompetensbeskrivningen främja hälsa (Swenurse, 2017). Det framkommer att 

kvinnorna upplever att sexakten tillsammans med sin partner försämrats, dels på grund av 

den nya kroppsuppfattningen och det försämrade självförtroendet till den, men även på 

grund av biverkningarna av behandlingen. Befort och Klemp (2011) styrker detta då de 

beskriver att det finns en tydlig koppling mellan behandling mot bröstcancer och förändrad 

kroppsbild. De beskriver också att det inte är ovanligt att dessa kvinnor upplever ångest 

eller depression i förhållande till den förändrade kroppsbilden. Ångesten och depressionen 

beskriver Befort och Klemp (2011) ofta beror på att kvinnorna kommit in i tidig menopaus 

och att kopplingen till både det sexuella och kroppsuppfattningen till stor del ligger där. 

Enligt Peterson et al. (2006) är det viktigt att fånga upp varje enskild kvinnas behov och att 

sjuksköterskor fungerar som en vägledare genom ångesten och depressionen.  

 

I resultatet framkommer det att kvinnor inte längre känner sig feminina på grund av 

förlusten av ett eller båda brösten, samt att deras kroppsbild blir förändrad. Det 

framkommer att brösten för kvinnor är en symbol för kvinnlighet då de tillhör en del av 

den kvinnliga formen.  Dahlberg och Segesten (2010) beskriver detta i sin livsvärldsteori 

där kroppen ses som en helhet och där kroppen är livsvärldens fasta medelpunkt. Brösten 

hos kvinnor tillhör kroppen som en helhet och förändras vid kirurgiska ingrepp. Kvinnor 

vid bröstcancer upplever att deras kroppar blir en del av ett kirurgiskt arbete. Deras tillgång 

till livet blir annorlunda mot vad det en gång varit och upplever sig inte kunna leva det liv 

som de en gång gjort (Dahlberg & Segesten, 2010). Här är det viktigt att sjuksköterskor 

utgår från, och har kunskap om livsvärldsperspektivet för att kunna ge en god omvårdnad 

till kvinnorna.   

 

Det framkommer att kvinnorna identifierar sig själva med sina mödrar, alltså den äldre 

generationen, då den förändrade kroppsbilden signalerade åldrande och sjukdom i form av 

värmevallningar och svettningar. Detta resultat styrks av Befort och Klemp (2011) som 

menar att det finns koppling mellan för tidig menopaus och förändrad kroppsbild vid 

bröstcancer.  Att det är vanligt att kvinnor upplever åldrande på grund av 

värmevallningarna, svettningarna och den vaginala torrheten, alltså kopplar kvinnorna 

dessa biverkningar till menopaus som normalt sker senare i kvinnornas liv. 

 

Det framkommer att kvinnor upplever stora problem med viktuppgång och att 

viktuppgången känns värre än cancerdiagnosen. Viktuppgången skapar dessutom ångest 

och känsla av dåligt välbefinnande. Detta resultat styrks av Fazzino et al. (2015) som 

menar att det finns en stark koppling mellan viktuppgång och upplevelse av förändrad 

kroppsbild. Fazzino et al. (2015) beskriver vidare att kvinnor som upplever förändrad 

kroppsbild och har sämre självkänsla, ofta mår sämre av viktuppgång än de kvinnor som 

har bättre självkänsla och inte upplever så stor förändring av sin kroppsbild. Vidare 

beskriver Fazzino et al. (2015) att det också finns koppling mellan typ av behandling och 

viktuppgång, där det är vanligast med viktuppgång vid cytostatikabehandling. Vilket också 

Brandberg (2006) betonar då både tidig menopaus och viktuppgång ofta beror på 
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cytostatikabehandling. Detta innebär att kvinnorna måste få information om detta innan 

behandling för att kunna få bästa möjliga omvårdnad. Får de information om eventuell 

viktuppgång i ett tidigt skede så kan känslor och upplevelser diskuteras och 

sjuksköterskorna kan styra omvårdnaden därefter. Ödling et al. (2002) beskriver vikten av 

att sjuksköterskor informerar och låter kvinnorna delge sina tankar och eventuella frågor i 

vårdandet. 

 

I resultatet framkommer det skillnad mellan äldre och yngre kvinnor i förhållandet till sin 

sexualitet efter bröstcancer, yngre kvinnor upplever ofta sin sexualitet sämre. Weaver och 

Byers (2018) styrker detta då de beskriver att yngre kvinnor i allmänhet upplever sämre 

kroppsbild och därmed försämrad sexualitet i jämförelse med äldre kvinnor. Yngre kvinnor 

beskriver hur de undviker att ha sex med sin partner de dagar de har en negativ syn till sin 

kropp (Weaver & Byers, 2018). I resultatet framkommer också att kvinnor efter sin 

bröstcancer uppger en oro att de inte är tillräckliga för sin partner, att partnern egentligen 

vill ha mer av dem gällande den sexuella prestationen. Kvinnorna upplever framförallt 

samlaget som jobbigast. Det fanns alltså ett tydligt samband mellan kvinnors kroppsbild 

och sexualitet. I resultatet framkommer det inte bara att yngre kvinnor upplever sämre 

sexualitet än äldre, utan även lågutbildade gentemot högutbildade upplever sin sexualitet 

sämre. Sjuksköterskor bör uppmärksamma och fånga upp kvinnor med sämre kroppsbild, 

identifiera faktorer som kan påverka till detta samt stötta kvinnorna. Enligt Ramseyer 

Winter, Gillen och Kennedy (2018) har kvinnor lättare att prata om sin sexualitet om de 

upplever en bättre kroppsbild. I kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor 

står det att sjuksköterskan ska ha kunskap om faktorer som kan påverka hälsan och 

vårdandet, sjuksköterskan har ett ansvar att främja hälsa efter sjukdom (Swenurse, 2017). 

Något att uppmärksamma är även att det framkommer i resultatet att det finns kvinnor som 

upplever att deras syn på sina kroppar blev mer positiv efter bröstcancern. Kvinnorna 

upplever att de innan sin bröstcancer var mer kritiska till sina kroppar. Därför är det viktigt 

att som sjuksköterskor att individanpassa omvårdnaden till kvinnorna, då alla har olika 

förutsättningar att uppnå god hälsa efter sin sjukdom. Sjuksköterskor ska enligt 

kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska kunna identifiera vad hälsa betyder 

för varje endskild kvinna (Swenurse, 2017).   

 

I studiens resultat framkommer det att kvinnorna upplever att de saknade information, de 

hade önskat mer information om biverkningar samt behandling vid bröstcancer. Många 

kvinnor var i chock och inte förberedda på de symtom som uppstod som: infertilitet; för 

tidigt klimakterium och vaginal torrhet. Fallbjörk, Rasmussen, Karlsson och Salander 

(2013) styrker hur viktigt det är för sjuksköterskor att vara medvetna om de problem som 

rör bland annat sexuell intimitet. Att vara beredda på att kunna ge information om dessa, 

för att kunna ge bästa möjliga vård till kvinnorna. Ödling et al. (2002) uppger att det är 

viktigt som sjuksköterskor att informera om biverkningarna till både kvinnorna och deras 

anhöriga, samt låta dessa kvinnor och anhöriga delge sina tankar och eventuella frågor 

kring detta. Som legitimerad sjuksköterska finns ett ansvarar att ge omvårdnad i 

partnerskap med patient och närstående, det är dock viktigt att kvinnornas värdighet och 

integritet bevaras (Swenurse, 2017). Petersson, Eriksson och Niklasson (2006) uppger att 

sjuksköterskor har en viktig uppgift före, under och efter behandlingen. Dels gällande den 

allmänna omvårdnaden, planeringen av den fortsatta vården samt när det gäller 

psykosocialt omhändertagande. Petersson et al. (2006) beskriver vidare att sjuksköterskor 
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många gånger kan vara den trygga punkten för kvinnor, en trygg punkt som kvinnorna kan 

delge sina funderingar och sin sorg med. Sheehy et al. (2018) styrker detta då det visar sig 

att informationsbehovet är mycket stort vid diagnostisering av bröstcancer, även under 

uppföljningsperioden är kvinnorna i stort i behov av information. Kvinnorna belyser vikten 

av individanpassad information. Det visar sig också här en skillnad mellan äldre och yngre 

kvinnor, där yngre kvinnor är i större behov av information än äldre kvinnor (Sheehy et al., 

2018). 

Konklusion 

Resultatet visar hur kvinnor upplever sin sexualitet under och efter avslutad 

bröstcancerbehandling.  Förändringar i form av både fysiska och psykiska besvär påverkar 

kvinnors kroppsuppfattning och i sin tur deras sexualitet.  Kvinnornas osäkerhet i vad 

andra tycker och tänker om deras kroppar är en ständig påfrestning för dem. Kvinnor med 

partner känner sig ofta otillräckliga i sin sexualitet och kvinnor utan partner har en sämre 

kroppsbild och upplever sin sexualitet sämre. Ångest och depression är vanligt vid 

viktuppgång i samband med behandling. Viktuppgången upplevs vara värre än 

cancerdiagnosen. Brist på information gällande bröstcancerbehandling och biverkningar 

till den är oerhört vanligt. Detta ledde till att kvinnor blev chockade över de biverkningarna 

som uppstod och vilken påverkan det hade på deras kroppar och sin syn på sig själva. En 

skillnad mellan yngre och äldre kvinnor i sin sexualitet fanns. Det är viktigt som 

sjuksköterska att fånga upp varje enskild kvinnas behov. Detta för att kunna ge en 

individanpassad omvårdnad vilket i sin tur kan främja god hälsa hos kvinnorna.  

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

Studien kan ge sjuksköterskor ökad kunskap om kvinnors upplevelser av sin sexualitet 

under och efter avslutad bröstcancerbehandling. Genom denna kunskap kan sjuksköterskor 

vägleda kvinnor i så tidigt skede som möjligt vilket kan bidrar till bättre välbefinnande hos 

kvinnorna. Genom att som sjuksköterska ta upp sexualiteten med kvinnor redan i 

omvårdnadsanamnesen bidrar till att sjuksköterskor kan anpassa informationen om 

eventuella biverkningar till varje kvinnas upplevelse. Genom att så tidigt som möjligt ta 

upp behandlingen och dess biverkningar kan det ge en större möjlighet till kvinnorna att 

kunna reflektera och hantera eventuella förändringar i sin livssituation. Studien ger 

kunskap i hur viktigt det är att inkludera partners och göra dem delaktiga i processen vad 

gäller information och eventuella biverkningar, samt att få kvinnorna och deras partners att 

kommunicera med varandra. Detta för att båda parterna ska kunna förstå och acceptera den 

förändrade livssituationen.  

 

En skillnad mellan yngre och äldre kvinnor i upplevelse av sin sexualitet finns. Förslag på 

vidare forskning kan vara att studera yngre och äldre kvinnor separat i sin upplevelse av 

sin sexualitet. I denna studie har det framkommit att kvinnorna hade behövt mer 

information och vid fler tillfällen, då det var svårt att ta till sig allt på en och samma gång.  

Förslag på ytterligare forskning kan vara att studera hur vanligt det är att sjuksköterskor 

frågar och dokumenterar kring kvinnans sexualitet när de drabbats av bröstcancer. Även 

studera när och vid vilka tillfällen sjuksköterskan väljer att göra det.  
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Bilaga 1 

Databas 

Datum 

Sökord Antal träffar Lästa titlar Lästa 

abstrakt 

Valda 

artiklar 

CINAHL 

28/8-18 

Breastcancer* 

AND women 

ANDsexuality 

AND 

experience 

AND sweden 

2946 200 5 2 

PubMed 

28/8-18 

Body image 

AND breast 

cancer AND 

women* AND 

sweden 

23 23 3 1 

CINAHL 

28/8-18 

Breast cancer 

AND sexuality 

AND partners 

AND North 

2197 40 2 2 

PubMed 

28/8-18 

Sexuality AND 

breast cancer 

AND sweden 

19 19 1 0 

PubMed 

28/8-18 

Breast cancer 

AND sexuality 

AND 

(experience OR 

impact) and 

sweden 

3 3 1 0 

CINAHL 

28/8-18 

Breast cancer 

AND 

(sexuality OR 

body image) 

AND 

(experience OR 

impact) 

82 30 3 0 

CINAHL 

28/8-18 

Breast cancer 

AND 

(sexuality OR 

body image) 

AND 

experience 

77 30 4 3 

CINAHL 

28/8-18 

(sexuality OR 

body image) 

AND breast 

cancer AND 

women* 

249 30 3 1 

 

 



 

 

Bilaga 2 

 
Författare 
Titel 
Tidsskrift 
Årtal 

Syfte 
Perspektiv 

Metod Resultat Förekomst av 
forskningsetis
ka 
överväganden 

Författare: 
Klaeson, K., 

Sandell, K. & 

Berterö, C.M  

Titel: “To feel 

like an outsider: 

focus group 

discussions 

regarding the 

influence on 

sexuality 

caused by 

breast cancer 

treatment” 

Tidsskrift: 

European 

Journal of 

Cancer Care 

Årtal: 2011 

Syfte: Att undersöka 

hur medelålders 

kvinnor som 

diagnostiserats med 

bröstcancer, upplevde 

sin sexualitet genom 

förändringar som 

orsakats av 

bröstcancer och dess 

behandling, kopplat 

till samhällets normer 

och värderingar. 
 
Perspektiv: Kvinnors 
 

Metod: Kvalitativ 

studie gjord på 

intervjuer av totalt 

12 kvinnor i 

Sverige mellan 

39-54 år. 
Analys: 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Resultat: De 

upplevde sin kropp 

på ett nytt okänt 

sätt, vilket 

påverkade deras 

sexualitet. Denna 

känsla påverkade 

deras kvinnliga 

roller och 

överskuggade 

tidigare erfarenheter 

i livet. Alla deras 

kvinnliga roller var 

plötsligt vaga och 

detta uttrycktes på 

olika sätt över var 

och en av de fyra 

sub termerna: att 

känna sig 

annorlunda, den 

orubbliga kroppen, 

erotiken är inte vad 

den brukade vara 

och omvärderades 

JA 

Författare: 

Loaring, 

J.,  Larkin, M., 

Shaw, R. & 

Flowers, P 

Titel: 
“Renegotiating 

Sexual Intimacy 

in the Context 

of Altered 

Embodiment: 

The 

Experiences of 

Women With 

Breast Cancer 

and Their Male 

Partners 

Following 

Mastectomy 

and 

Reconstruction

” 

Syfte: Belysa 

erfarenheter 

från kvinnor med 

bröstcancer, och dess 

inverkan på 

kroppsbild och 

sexuell intimitet. 

 

Perspektiv: Kvinnors 

och deras partner 

Metod: Kvalitativ 

studie gjord i 

USA. Åtta 

semistrukturerade 

individuella 

intervjuer med 

fyra stycken 

heterosexuella 

par. 
Analys: Kodad 

transkript 

granskning för att 

hitta teman. 

Visar på en positiv 

acceptans hos 

partner till kvinnans 

kropp efter 

bröstcancer. Att 

kommunikation 

mellan paren var 

viktigt. Att en 

bröstrekonstruktion 

kan ge positiv 

inverkan för vissa 

kvinnors upplevelse 

av sin sexualitet.  

JA 



 

 

Tidsskrift: 
Health 

Psychology 

Årtal: 2015 

Författare: 

Manganiello, 

A., Hoga, L. K., 

Reberte, L. M., 

Miranda, C. M., 

& Rocha, C. M 

Titel: 

“Sexuality and 

quality of life of 

breast cancer 

patients post 

mastectomy” 

Tidsskrift: 

European 

Journal  

Årtal: 2011 

Syfte: Att utvärdera 

bröstcancerpatienters 

sexuella funktion 

efter mastektomi och 

dess associering 

med deras 

livskvalitet. 

Kvinnornas och deras 

partners personliga 

erfarenhet av 

bröstrekonstruktion 

och 

läkemedelsbehandlin

gen.  

Perspektiv: Kvinnors 

och deras partner 

Metod: 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie 

gjord i Brasilien 

där totalt 100 

kvinnor 

inkluderades samt 

deras partners. 

Frågeformulär 

tilldelades paren 

individuellt 
Analys: Multipel 

linjär 

regressionsanalys.  

Högutbildade och 

äldre kvinnor 

upplevde sitt 

välbefinnande samt 

sin sexuella 

funktion som bättre 

än lågutbildade och 

yngre kvinnor. 

Kvinnor som 

genomgått en 

bröstrekonstruktion 

upplevde även att 

de hade ett bättre 

välbefinnande samt 

en bättre sexuell 

funktion.  

JA 

Författare: 

Gilbert, E., 

Ussher, J. M., 

& Perz, J 

Titel: 

“Embodying 

sexual 

subjectivity 

after cancer: A 

qualitative 

study of people 

with cancer and 

intimate 

partners” 

Tidsskrift: 

Psychology & 

Health 

Årtal: 2013  

Syfte: Undersöker 

sexuell subjektivitet 

efter cancer 

Perspektiv: Män och 

kvinnor med cancer 

och deras partner 

 

Metod: Mixad 

metod gjord i 

Australien, där 44 

personer med 

cancer 

inkluderades. 23 

kvinnor och 21 

män samt 35 

partners. 

Kvalitativa frågor 

och semi-

strukturerade 

intervjuer 

genomfördes 

individuellt och i 

par 
Analys: Teoretisk 

tematisk analys. 

Visar vikten av att 

fokusera på 

sexuell hälsa hos 

personer med 

cancer och deras 

partner 

 

JA 

Författare: 

Fallbjörk, U., 

Frejeus, E och 

H. Rasmussen, 

B 

Titel: “A 

preliminary 

study into 

women’s 

experiences of 

undergoing 

reconstructive 

Syfte: Undersöka 

kvinnors erfarenheter 

av bröstrekonstruktiv 

kirurgi (BR) efter 

mastektomi på grund 

av bröstcancer 

Perspektiv: Kvinnors 

Metod: Kvalitativ 

studie gjord i 

Sverige där 6 

kvinnor deltog i 

berättande 

intervjuer. 
Analys: Tematisk 

narrativ analys.  

Resultat: Alla sex 

kvinnor var 

oförberedda för den 

ansträngande 

upplevelsen att 

genomgå en BR. De 

beskrev processen 

så svårt och 

smärtsamt, vilket 

medför flera 

operationer och en 

oväntat lång 

återhämtningsperio

JA 



 

 

surgery after 

breast cancer” 

Tidsskrift: 

European 

Journal of 

Oncology 

Nursing 

Årtal: 2012 

d. De var också 

oförberedda för hur 

svårt det skulle 

vara, både fysiskt 

och emotionellt. Att 

få en BR hade dock 

varit viktigt för alla 

kvinnor. 

Författare: 

Pila, E., M. 

Sabiston, C., H. 

Taylor, V & 

Arbour-

Nictopoulus, K 

Titel: “The 

Weight Is Even 

Worse  Than 

the Cancer”: 

Exploring  Wei

ght 

Preoccupation 

in 

Women  Treate

d for Breast 

Cancer” 

Tidsskrift: 

Qualitative 

Health 

Research 

Årtal: 2018 

Syfte: Utforska 

viktberörda kvinnors 

erfarenheter 

behandlade för 

bröstcancer i tidigt 

stadium. 

Perspektiv: Kvinnors 

Metod: Kvalitativ 

studie gjord i 

Canada. 

Semistrukturerade 

intervjuer på 84 

kvinnor 
Analys: Tematisk 

analys. 

Resultat: Fem 

teman 

identifierades: 

viktproblem bidrog 

till psykisk nackdel, 

utbredd historia av 

viktcykler och 

pågående strävan 

att hantera vikt, 

förändra 

psykologiska 

effekter av cancer 

jämfört med vikt, 

uppfattningar om 

misslyckande kring 

målorienterad 

vikthanteringsbetee

nde och internt och 

socialt tryck för 

viktminskning i 

samband med 

riskreduktion. 

JA 

Författare: 

Quintard, B., 

Constant, A., 

Lakdja, F., & 

Labeyrie-

LagardÃ¨re, H 

Titel: “Factors 

predicting 

sexual 

functioning in 

patients 3 

months after 

surgical 

procedures for 

breast cancer: 

The role of the 

Sense of 

Coherence.” 

Tidsskrift: 

European 

Journal Of 

Oncology 

Nursing 

Syfte: Att bedöma 

sexuell funktion tre 

månader efter 

kirurgiska ingrepp på 

grund av bröstcancer, 

samt  undersöka 

hur 

skönhetsbehandlingar 

kan påverka 

kvinnornas sexuell 

funktion 

Perspektiv: 

Kvinnoras  

Metod: 
Prospektiv, 

randomiserad 

kontrollstudie i 

form av enkäter 

gjordes i 

Frankrike på 100 

kvinnor, mellan 

18-75 år. 
Analys: Statistisk 

analys.  

Patienter med 

bröstcancer 

upplevde 

signifikanta 

problem i sexuell 

funktion tre 

månader 

efter operationen. 

Skönhetsbehandling

ar visade sig 

förbättra den 

sexuell funktion, 

framförallt för 

yngre kvinnor.  

JA  



 

 

Årtal: 2014 

 Författare: 

Johnsson, A., 

Tenenbaum, A., 

& Westerlund, 

H 

Titel:” 

Improvements 

in physical and 

mental health 

following a 

rehabilitation 

programme for 

breast cancer 

patients” 

Tidsskrift: 

European 

Journal Of 

Oncology 

Nursing 

Årtal: 2011 

Syfte: Att undersöka 

hur 

bröstcancerpatienters 

livssituation, 

livsupplevelse och 

mental hälsa har 

förändrats tre 

månader efter 

patientrehabilitering 

Perspektiv: Kvinnors 

Metod: En 

kvantitativ 

prospektiv studie. 

Enkätundersöknin

gar genomfördes 

individuellt på 46 

kvinnor i Sverige.  
Analys: Statistisk 

analys.  

Signifikanta 

förbättringar för 

variablerna fysisk 

och psykisk hälsa 

sågs i 

mätningarna. På 

samma sätt 

visade statistiskt 

signifikanta 

förbättringar i 

hälsotillstånd med 

avseende på känslor 

av utmattning och 

trötthet. 

JA 

Författare: 

Perz, J., Ussher, 

J. & Gilbert, E 

Titel: “Loss, 

uncertainty, or 

acceptance: 

subjective 

experience of 

changes to 

fertility after 

breast cancer” 

Tidsskrift: 

European 

Journal of 

Cancer Care 

Årtal: 2014 

Syfte: Undersöker 

den subjektiva 

erfarenheten av 

infertilitet hos 

kvinnor 

med bröstcancer, 

samt sexuellt 

välbefinnande och 

fertilitetsproblem 

efter bröstcancer 

Perspektiv: Kvinnors 

Metod: Kvalitativ 

studie gjord i 

Australien, 

internetbaserat 

frågeformulär, 

öppna och slutna 

frågor till 1965 

kvinnor.  
Analys: Tematisk 

analys.  

Cancer hade 

påverkat deras 

fertilitet. Kvinnor 

beskriver om 

förändringar i 

fertilitets status, 

reaktioner på 

infertilitet och 

erfarenheter av 

information och 

interventioner för 

att hjälpa kvinnan 

med sin fertilitet. 

Kvinnorna 

upplevde att de inte 

fick tillräckligt med 

information om 

fertilitet. Att det 

krävs mer 

utbildning för 

hälso- och 

sjukvårdspersonal 

för att ta itu med 

fertilitetsproblem 

efter cancer. 

JA 

 


