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___________________________________________________________________________  

Bakgrund: Sexualiteten är en central del av att vara människa och följer människan 

genom hela livet. En fungerande sexualitet är en viktig del i livskvaliteten. Att drabbas av 

bröstcancer innebär ofta stor förändring och livet kan upplevas vara i kaos. Eftersom bröst 

kopplas samman med kvinnlighet, skönhet och sexualitet påverkar bröstcancer inte sällan 

kvinnornas sexuella hälsa. Syfte: Syftet med denna litteraturbaserade studie var att 

beskriva hur kvinnor upplever sin sexualitet efter att ha drabbats av bröstcancer. Metod: 

En litteraturbaserad studie, där elva kvalitativa artiklar har analyserats. Resultat: Analysen 

resulterade i tre huvudteman: Den förändrade kroppen, En sexualitet i förändring samt 

påverkan på den heterosexuella relationen. Diskussion: Förändringarna i sexualiteten hos 

kvinnor som drabbats av bröstcancer var för dem oväntade och påverkade deras 

livskvalitet. De hade önskat få mer information och stöd om hur sexualiteten skulle kunna 

komma att påverkas. Studien visar tydligt att sjuksköterskor inte kan tillgodose kvinnornas 

önskemål eftersom de känner sig osäkra i att samtala om sexualitet. Det är dock 

sjuksköterskans ansvar att ge kvinnorna det stöd de behöver för att lindra deras lidande.  

Konklusion: Sjuksköterskor behöver få en ökad förståelse för kvinnornas upplevelser av 

deras sexualitet efter att ha drabbats av bröstcancer. Detta för att kunna tillgodose det 

personanpassade stöd kvinnorna behöver.   
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___________________________________________________________________________  

Background: Sexuality is a central part of being human and follows through life. A 

functional sexuality is an important part of quality of life. Breast cancer represents often a 

big change and life can be experienced to be in chaos. Breast cancer affects women's 

sexual health since breasts connect with femininity, beauty and sexuality. Purpose: The 

purpose of this literature-based study was to describe how women experience their 

sexuality after suffering from breast cancer. Method: A literature-based study, in which 

eleven qualitative articles were analyzed. Results: The analysis resulted in three main 

themes: The changing body, A sexuality of change and the impact on the heterosexual 

relationship. Discussion: Changes in sexuality in women suffering from breast cancer was 

unexpected for them and affected their quality of life. They had hoped to get more 

information and support about how their sexuality could be affected. The study clearly 

demonstrates that nurses can´t meet women's desires because they feel insecure in talking 

about sexuality. However, it is the nurse's responsibility to give women the support they 

need to relieve their suffering. Conclusion: It is concluded that nurses need to gain a 

greater understanding of women's experiences of their sexuality after suffering from breast 

cancer. This is to cater to the personalized support women need. 
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INLEDNING 

Den vanligaste cancerformen hos kvinnor är bröstcancer (Ericson & Ericson, 2012). Enligt 

Socialstyrelsen och Cancerfonden (2013) har antalet diagnostiserade fall ökat under åren. 

Däremot har dödligheten i bröstcancer minskat betydligt. Då överlevnaden i cancer ökar 

har frågor kring livskvalitet uppmärksammats allt mer. Bröst är starkt kopplat till den 

kvinnliga sexualiteten. Med tanke på hur viktigt sexualiteten är för människan behöver 

sjuksköterskor ha större kunskap för att kunna stödja kvinnor med deras sexualitet. 

Tidigare forskning har visat att det finns en bristande kunskap hos sjuksköterskor gällande 

sexualitet (Kotronoulas, Papadopoulou & Patiraki, 2009; Olsson, Berglund, Larsson & 

Athlin, 2012). Detta genererar i att sjuksköterskor har svårt att möta det behov som finns i 

att samtala kring detta ämne. Kvinnor som har drabbats av bröstcancer kan finnas i många 

vårdande sammanhang. Som sjuksköterska är det viktigt att kunna hjälpa kvinnor och 

tillhandahålla det stöd de behöver för att kunna upprätthålla deras sexualitet. Denna studie 

kommer att handla om hur kvinnor upplever sin sexualitet efter att ha drabbats av 

bröstcancer. Detta för att kunna förstå och utveckla omvårdnaden och det stöd dessa 

kvinnor behöver. 

BAKGRUND 

Sexualitet 

Ordet sexualitet kommer från det latinska ordet se´xus som betyder kön 

(Nationalencyklopedin, 2014). World Health Organization (2006) beskriver sexualitet som 

en central aspekt av att vara människa. Det är en del av människans liv och dennes 

personlighet. Sexualiteten omfattar bland annat kön, sexuell läggning, erotik, njutning, 

intimitet och reproduktion. Det ger sig uttryck genom exempelvis tankar, fantasier, 

önskningar, värderingar, attityder, normer, beteenden och relationer. Alla dessa 

dimensioner upplevs och utrycks inte alltid. Sexualiteten påverkas också av ett flertal 

faktorer så som psykologiska, kulturella, historiska, biologiska, legala, sociala, 

ekonomiska, religiösa och andliga faktorer. Sexuell hälsa är ett tillstånd relaterat till 

emotionellt, mentalt, fysiskt och socialt välbefinnande relaterat till sexualitet. Det handlar 

om möjligheten till njutningsbara och säkra sexuella upplevelser. De ska vara fria från 

våld, förtryck och diskriminering. Om målet för detta ska kunna uppnås måste människors 

sexuella rättigheter respekteras (ibid.). 

Helms, O´Hea och Corso (2008) skriver att samhällets syn på bröst är förknippade med 

moderskap, kvinnlighet och sexualitet (ibid.). Fungerade sexualitet är för många en viktig 

del i livskvaliteten. Sexuell njutning kan ses som hälsofrämjande då det framkallar känslor 
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som glädje, lugn, trygghet. Det kan även ha en avslappnande effekt (Hulter, 2004). De 

sexuella möjligheterna och begränsningar som alla människor har kan förändras vid 

sjukdom. Många människor vill bevara någon form av intimt samliv genom hela livet. Vid 

sexuella förändringar som kommer till följd av sjukdom och behandling behöver 

människor information och stöd (Hulter, 2008). 

Bröstcancer 

En av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige för kvinnor i medelåldern är bröstcancer. 

Bröstcancer drabbar en av nio kvinnor i Sverige före sjuttiofem års ålder (Socialstyrelsen 

& Cancerfonden, 2013). Det finns olika typer av bröstcancer. Den vanligaste formen utgår 

ifrån mjölkgångarna som mynnar ut i bröstvårtan. Denna kallas duktal cancer. En annan 

form av bröstcancer kallas för lobulär och utgår ifrån bröstkörtlarna där modersmjölken 

bildas. Bildas det cancer i bröstets bindväv mellan bröstkörtlarna kallas den sarkom. Denna 

form av bröstcancer är dock sällsynt (Dahllöv, 2013). Cancern kan vara belägen inom 

körtelgångarna eller i omkringliggande vävnad (Ericson & Ericson, 2012). Det finns ingen 

fastställd orsak till varför människor drabbas utav bröstcancer. Genetiska anlag, miljö och 

livsstilsfaktorer har dock visat sig öka risken för att drabbas (Ericson & Ericson, 2012; 

Watts, 2013). I Sverige upptäcks de flesta fall av bröstcancer vid mammografiscreening 

(Bergh & Emdin, 2008). Socialstyrelsen och Cancerfonden (2013) skriver att en knöl i 

bröstet eller i armhålan är det vanligaste symtomet. Andra symtom som förekommer är 

vätska från bröstvårtan, rodnad på bröstet, indragning av huden eller utslag (ibid.).  

Behandling 

Målet med cancerbehandling är att bota, förbättra livskvaliteten samt att förlänga livet 

(Beaumont & Leadbeater, 2011). Enligt Watts (2013) är bröstcancer en komplex sjukdom 

vilket genererar i att det finns flera olika typer av behandlingar. Den vanligaste 

behandlingen är kirurgi som oftast följs av strålbehandling. Tumörens storlek och dess läge 

i bröstet avgör om hela bröstet tas bort, mastektomi, eller en ”tårtbit”, partiell mastektomi 

(Ericson & Ericson, 2012; Watts, 2013). I samband med mastektomi kan en så kallad 

bröstrekonstruktion utföras. Detta görs för att återskapa bröstvolymen (Ingvar, 2012). 

Även cytostatika, eller kemoterapi som det även kallas används vid bröstcancer. Eftersom 

kemoterapi även påverkar de friska cellerna är biverkningarna många (ibid.). 

Hormonbehandling är också ett behandlingsalternativ då två tredjedelar av all bröstcancer 

är hormonkänslig (Beaumont & Leadbeater, 2011). Denna behandlingsform är framförallt 

bra för att minska risken för återfall och kan pågå i flera år (Ericson & Ericson, 2012). Vid 

cancerbehandling förekommer många biverkningar som indirekt kan påverka kvinnans 

sexualitet. De vanligaste är håravfall, illamående, trötthet, sköra slemhinnor, 

värmevallningar, viktökning och depression (Regionalt vårdprogram, 2001). Yngre 

kvinnor kan även försättas i förtidig menopaus (Watts, 2013). Vanligtvis inträder 

menopausen i fyrtiofem till femtiofem års ålder (Sand, Sjaastad, Haug & Bjålie, 2007).   
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Behandlingsformerna för bröstcancer kan också ha en direkt påverkan på de sexuella 

funktionerna. Graden är individuell men kan påverka det sexuella intresset, möjligheterna 

till orgasm och lubrikation som är fuktning av slidans slemhinna vid sexuell stimulering 

(Hulter, 2004). De olika behandlingsformerna kan även leda till att kvinnan blir steril. Vid 

graviditet har de olika behandlingsalternativen en negativ inverkan på fostret och mamman 

(Hulter, 2008).  

Kvinnors upplevelser av bröstcancer 

Kvinnor som drabbas av bröstcancer upplever en känsla av overklighet. De kan hamna i en 

kris, uppleva stress och kaos. Att drabbas av bröstcancer kan många gånger vara svårt att 

acceptera och ofta uppstår känslor av rädsla (Drageset, Lindstrøm, Giske & Underlid, 

2011). Detta styrker även Huber, Ramnarace och McCaffrey (2006) som beskriver att 

rädslan är förknippad med att livet inte varar för alltid. Banning och Tanzeem (2013) 

beskriver att drabbas av bröstcancer kan innebära att leva med ständig osäkerhet. Drageset 

et al. (2011) beskriver känslan av att eventuellt förlora bröstet och att inte veta hur 

framtiden kommer att se ut, vilket skapar en osäkerhet. Om bröstoperationen leder till en 

minskad risk för att dö är den dock lättare att acceptera (ibid.). Förlora ett bröst kan ha 

psykosociala konsekvenser, det påverkar identiteten, humöret, självkänslan och 

sexualiteten (Helms et al., 2008). Även håravfall till följd av kemoterapi kan skapa 

psykologisk stress. Håravfallet kan även påverka hur kvinnorna upplever sin sexualitet 

(Hansen, 2007). Klaeson (2011) beskriver att till följd av den behandling kvinnorna 

genomgår förändras deras sätt att se på sig själva. De upplever sig äldre än sin egentliga 

ålder, vilket kan hämma de sexuella funktionerna (ibid.). Hur kvinnor upplever sin 

bröstcancer är individuellt och påverkas av hur situationen hanteras av den enskilde 

(Andhole, Guido & Bianchi, 2009). 

Coping 

Coping är ett begrepp som syftar till att hantera eller bemästra något. Coping påverkas av 

hur människan uppfattar en aktuell situation, hur han eller hon ser på sina egna resurser 

samt hur han eller hon använder dessa resurser i sitt beteendemönster för att kunna hantera 

den aktuella situationen. Problemfokuserad coping och emotionsfokuserad coping är 

exempel på copingstrategier. Problemfokuserad coping bygger på att människan aktivt 

försöker lösa det problem som uppstått genom att exempelvis söka information. 

Emotionsfokuserad coping innebär att människan försöker dämpa de känslor som uppstått 

genom att exempelvis ägna så lite tanke som möjligt åt det som hänt. Det finns inget som 

pekar på att den ena strategin är bättre än den andra, utan det är kopplat till situationen. I 

vissa situationer kan det för en människa vara bäst att tillämpa problemfokuserad coping 

och vid en annan situation kan det för samma människa vara bättre med emotionsfokuserad 

coping (Hellblom, 2007). Det är viktigt att påpeka att en upplevelse alltid är unik för varje 

människa. Detta betyder också att hur man hanterar stressfaktorer är individuellt.  Olika 

strategier av coping som tas upp när kvinnor drabbas av bröstcancer är vikten av nätverk 
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och socialt stöd. Även minimering av negativa tankar tas upp samt accepterande av 

situationen (Andhole et al., 2009). 

Omvårdnad vid bröstcancer 

Stöd till kvinnor med bröstcancer är en stor del av omvårdnaden. Genom samtal och 

information kan kvinnor få stöd. Detta eftersom många frågor om sjukdomen, 

behandlingar och framtiden uppkommer (Ödling, Norberg & Danielson, 2002). Ehnfors, 

Ehrenberg & Thorell-Ekstrand (1998) menar att bedöma personers situation samt att visa 

intresse är viktiga delar när stöd ges. Genom stöd kan personers självkänsla och 

självbestämmande stärkas (ibid.). En annan del av omvårdnaden vid bröstcancer handlar 

om bemötande. Ett respektfullt och engagerat bemötande i kombination med tillgänglighet 

hjälper kvinnor att uppleva ett ökat välbefinnande (Remmers, Holtgräwe & Pinkert, 2010). 

Att skapa en förtroendefull relation mellan sjuksköterskan och kvinnan är av vikt för att 

öka upplevelsen av välbefinnande. Detta kan göras genom att sjuksköterskan är närvarande 

och uppmuntrande. Att vara närvarande kan innebära att vara emotionellt stöd vid 

känslomässiga situationer. Det kan innebära att stanna kvar hos kvinnan vid svåra 

situationer. Det kan även innebära att visa små gester så som en närvarande hand eller 

genom en omfamning. Detta i sin tur kan leda till att trygghet skapas (Remmers et al., 

2010). God omvårdnad tillhandahålls genom psykosocialt stöd, en god 

kommunikationsförmåga och en bred kunskap. Dels om sjukdomen men även om den 

psykosociala påverkan som sjukdomen generar i (Eide & Eide, 2009; Remmers et al., 

2010). 

Kvinnor som drabbas av bröstcancer har en egen kontaktsjuksköterska. Denna 

sjuksköterska har det primära omvårdnadsansvaret för patienten. Målet är att skapa 

kontinuiteten i vården. Detta genererar i att patienten upplever en ökad trygghet och tillit. 

Genom relationen som utvecklas mellan kontaktsjuksköterskan och patienten ökas 

chanserna att upptäcka medicinska förändringar samt psykosociala förändringar (Regionalt 

vårdprogram, 2001). 

Sjuksköterskans professionella roll 

ICN:s etiska kod för sjuksköterskor beskriver sjuksköterskans grundläggande 

ansvarsområden. Dessa är att lindra lidande, återställa hälsa, förebygga sjukdom samt att 

främja hälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 2007). I Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 

1982:763) står det beskrivet att all vård skall ske på lika villkor samt att vården skall ges 

med respekt för alla människors lika värde. Detta är målet för all hälso- och sjukvård och 

skall generera i en god hälsa för befolkningen. Det står också beskrivet att patienterna har 

rätt till information om sitt hälsotillstånd. Denna information skall vara personanpassad 

(ibid.). Sjuksköterskan ska ha förmåga att ge personanpassad information och stöd utefter 

den enskilde personens önskemål och behov. Kommunikationen skall ske på ett empatiskt, 

lyhört och respektfullt sätt (Socialstyrelsen, 2005). För vårdpersonal innebär 

personcentrerad vård att man sätter personen och dennes familj i centrum. För att detta ska 
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kunna uppnås är det fokus på att lära känna personen, dennes önskemål, värderingar samt 

förväntningar. Genom att hjälpa personen att fatta egna beslut och att stödja dem i dessa 

val kan personens självförtroende stärkas (Manley, Hills & Marriot, 2011). Detta styrker 

även Lilliehorn (2013) som skriver att information behöver vara personanpassad för att 

komma till godo. Med detta menas att informationen ska vara anpassad efter kvinnors 

önskningar, behov och aktuella situation. Icke personanpassad information kan resultera i 

en försvårad situation för drabbade kvinnor (ibid.).  

Patienter önskar få information om hur deras sjukdom och behandling kan komma att 

påverka de sexuella funktionerna. Patienters upplevelse av detta är dock att informationen 

som ges är bristfällig (Hulter, 2004). Olsson et al. (2012) beskriver att sjuksköterskor är 

medvetna om vikten av att samtala om sexualitet. På grund av bristande 

kommunikationsförmåga, dålig kunskap i ämnet och egna attityder känner de sig 

obekväma att prata om sexualitet (ibid.). Detta styrker även Kotronoulas et al. (2009) som 

beskriver att det finns bristande kunskaper hos sjuksköterskor gällande sexualitet. Björvell 

(2001) beskriver att trots vikten av att samtala om sexualitet med patienter finns det 

sjuksköterskor som upplever det svårt att fråga om och ta upp ämnet. Det åligger 

sjuksköterskan att fråga patienten, och vid svårigheter att själv samtala om sexualitet kan 

man ta hjälp av andra med större vana (ibid.). Genom en medvetenhet om den egna 

sexualiteten och goda kunskaper inom området kan det känsliga ämnet hanteras 

professionellt. Detta bidrar då till respektfullt och sund ödmjukhet för hur de olika 

människorna hanterar sina intima frågor. Vid problem med sexualiteten och samlivet är det 

av vikt att bemötandet och det stöd som ges utgår från en helhetsyn av människan. Detta då 

det berör flera aspekter i livet (Hulter, 2008). 

PLISSIT- modellen 

PLISSIT-modellen grundades 1976 av Annon. Den är utformad för att hjälpa 

sjuksköterskor att samtala om sexualitet och sexuella problem med patienter. PLISSIT 

består av fyra insatsnivåer. Permission som står för tillåtelse. Limited Information står för 

begränsad information. Specific Suggestions står specifika förslag och till sist Intensive 

Therapy som står för intensiv terapi. På senare år har modellen utvecklats. Tidigare har 

modellen utformats som en pyramid där nivåerna användes stegvis och tillåtelse 

(permission) utgjorde det första steget. Nu mera är tillåtelse (permission) en mer central del 

och ska vara integrerat i varje steg. Det är viktigt att sjuksköterskan ger patienterna 

tillåtelse att prata om sin sexualitet och sexuella hälsa. Det handlar dock inte endast om att 

fråga hur skapa ett öppet klimat och ge patienter känslan av att här finns det utrymme att 

diskutera dessa frågor. Att ge information om sexuella biverkningar av behandling och 

sjukdom är en viktig uppgift för sjuksköterskan. Begränsad information (limited 

information) ska vara personanpassad och bygga på fakta. Den information som 

sjuksköterskan ger ska vara relevant och inte bygga på föreställningar om patientens 

sexualitet. Generell information kommer inte till nytta för varje enskild person. Specifika 

förslag (specific suggestions) handlar om att hitta en problemlösningsstrategi för patientens 
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individuella problem. De specifika förslagen ska bygga på alla aspekter av sexualitet och 

sexuell hälsa. Det kan handla om allt från att ge råd om olika sexuella positioner och 

smärtlindring till att stötta patienter att hantera oro. Intensiv terapi (intensive therapy) 

bedrivs av experter. Det är sjuksköterskans ansvar att identifiera behovet av intensiv terapi 

och kunna hänvisa patienterna vidare. Detta kan exempelvis handla om kirurgi, psykolog 

och parterapi (Taylor & Davis, 2006). 

Hälsa och välbefinnande 

Willman (2009) beskriver att hälsa är ett komplext begrepp med många olika definitioner. 

Hälsa kan bland annat ses som en motsats till sjukdom. Detta är tydligast inom 

naturvetenskapen, där det handlar om att bota sjukdomar för att återställa hälsa. Inom 

vårdvetenskapen ses hälsa som något mer än endast frånvaro av sjukdom. Här är det mer 

fokus på det holistiska synsättet av människan. Att människan ses som en helhet av kropp 

själ och ande. Detta perspektiv har mer fokus på upplevelsen av hälsa (ibid.). Människan 

kan uppleva hälsa trots sjukdom. Vid acceptans av sin sjukdom kan man trots detta 

uppleva välbefinnande, vilket leder till upplevd hälsa (Dahlberg & Segesten, 2010; 

Wiklund, 2003). För att förstå människors hälsa och ohälsa behövs båda dessa perspektiv 

på vad hälsa är och de utesluter således inte varandra (Willman, 2009). 

Willman (2009) skriver att välbefinnandet är relaterat till hälsan och formas av bland annat 

känsla av sammanhang och upplevelsen av mening. Välbefinnande handlar om människors 

inre upplevelser och är personligt (Dahlberg & Segesten, 2010;Wiklund, 2003). Enligt 

statens folkhälosinstitut (2012) är sexuellt välbefinnande en del av en god hälsa. Ett 

tillfredställande sexualliv är av betydelse för människors uppleveser av hälsa och 

välbefinnande.  

PROBLEMFORMULERING 

Sexualitet är en viktig del för att kunna uppleva hälsa och välbefinnande. Den anses vara 

värdefull i många människors liv. När kvinnor drabbas av bröstcancer kan det ha direkta 

följder på deras sexualitet både psykiskt och fysiskt. Detta i sin tur kan leda till lidande. En 

av sjuksköterskans viktigaste uppgifter är att stärka hälsa och välbefinnande samt att 

minska lidande. Det är av vikt att sjuksköterskor kan hjälpa kvinnor som har drabbats av 

bröstcancer med deras sexualitet. Detta för att kunna förbättra deras hälsa och 

välbefinnande. Dock har studier visat på att sjuksköterskor är obekväma med ämnet 

sexualitet. Detta har visat sig bero på bristande kunskap. Genom att ta reda på hur kvinnor 

upplever sin sexualitet efter att drabbats av bröstcancer kan sjuksköterskor skapa en ökad 

förståelse och kunskap om sexualitet. Som färdiga sjuksköterskor är det därför av vikt att 

få en överblick av aktuell forskning om dessa kvinnor och deras upplevelser av sin 

sexualitet. Därför görs följande litteraturbaserade studie. 
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SYFTE 

Syftet med denna litteraturbaserade studie var att beskriva hur kvinnor upplever sin 

sexualitet efter att ha drabbats av bröstcancer. 

METOD 

Som metod valdes att göra en litteraturbaserad studie. Med detta innebär att kunskapen 

inhämtas från tidigare forskning och syftet är att få fördjupad kunskap inom ämnet 

omvårdnad (Dahlborg Lyckhage, 2012). Vid en litteraturbaserad studie används texter som 

material. Texterna kan bland annat bestå i form av brev, böcker, rapporter eller 

vetenskapliga artiklar (Segesten, 2012). I denna litteraturbaserase studie har texter i form 

av vetenskapliga artiklar används. Segesten (2012) beskriver att i vetenskapliga artiklar 

framkommer den nyaste forskningen inom det valda området.  

Urval 

Sökningen begränsades till nyare vetenskap från år 2004 till år 2014. Östlundh (2012) 

skriver att det ständigt kommer ny vetenskap. I sökandet av artiklar är därför en 

avgränsning i tid väsentlig för att få fram ny vetenskap (ibid.). Detta styrker även Axelsson 

(2012) som skriver att en litteraturbaserad studie alltid ska baseras på den senaste 

forskningen (ibid.). Artiklarna som valdes var inte begränsade till vissa delar av världen. 

De valda artiklarna svarade på syftet och utgick från ett patientperspektiv. Artiklarna som 

valts var kvalitativa. Detta för att få fram beskrivande upplevelser och erfarenheter. 

Henricson & Billhult (2012) beskriver att kvalitativ forskning grundar sig på människors 

levda erfarenheter. Den används för att skapa insikt och förståelse för det berörda 

fenomenet (ibid.).  

Artiklarna som valdes ut hade vissa inklusionskriterier. Artiklarna utgick ifrån kvinnors 

levda erfarenheter och upplevelser av sin sexualitet efter att ha drabbat av bröstcancer. 

Kvinnorna var arton år och äldre. Artiklarna var skrivna på engelska, var vetenskapligt 

granskade samt etiskt godkända. Artiklarna var kvalitativa och var inte äldre än tio år.  

Artiklar valdes även bort genom exklusionskriterier. Artiklar som utgick utifrån 

sjuksköterskans eller andra professioners perspektiv valdes bort. Även artiklar som endast 

utgick utifrån anhöriga/närstående valdes bort. Artiklar som inkluderade andra former av 

sjukdomar än bröstcancer valdes bort. Detta för att säkerställa att kvinnornas uppleveser 

och erarenheter utgick ifrån att ha drabbats av bröstcancer.  
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Datainsamling 

Vetenskapliga artiklar söktes i databaserna CINAHL och MEDLINE (PubMed). En bred 

sökning utfördes för att se hur det valda området såg ut. Sökorden bestod av breast cancer 

AND sexuality. Denna sökning resulterade i 376 träffar. Nya sökord lades till. Med hjälp 

av de nya sökorden i kombination med benämningen AND så minskades bredden på 

området. Genom att trunkera (*) vissa utav orden breddades sökningen till att alla ord i en 

ordstam inkluderades. De hittade artiklarna genererade i att nya relevanta sökord framkom. 

På databasen CINAHL användes förhandsalternativet peer review. Detta innebär att 

artiklarna är vetenskapligt granskade (Östlundh, 2012). I artiklarna från MEDLINE 

(PubMed) fanns inte detta alternativ. Detta kunde dock utläsas i tidskrifterna som 

artiklarna kom från. En manuell sökning utfördes. Detta användes som komplement för att 

hitta relevanta artiklar till resultatet. Östlundh (2012) skriver att en manuell sökning sker 

genom att leta igenom artiklar, böcker eller annat material för att få fram information. 

Sammanlagt lästes tjugosju artiklar, var av tolv granskades. Till resultatet valdes elva 

artiklar (Bilaga 2), varav en hittades med hjälp av manuell sökning.  

Figur 1. Redovisning av sökresultat 

Databas Sökord Antal  

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa 

artiklar 

Använda 

artiklar 

MEDLINE 

(PubMed)  

Breast cancer AND 

sexuality AND 

women* AND 

experience* 

93 12 5 2  

CINAHL breast cancer AND 

sexuality AND 

experience* 

52 10 4 1  

MEDLINE 

(PubMed) 

Breast cancer AND 

sexual* AND 

problem* AND 

women* AND 

experience* 

40 6 2 1  

CINAHL breast cancer AND 

sexuality AND body 

image* 

62 7 4 2 

 

CINAHL breast cancer AND 

women* AND sexual* 

AND changes 

41 5 2 1  

MEDLINE 

(PubMed) 

Breast neoplasms AND 

female AND sexual* 

AND experience* 

150 10 4 1  

CINAHL Breast neoplasms AND 

female AND sexual* 

AND experience* 

80 7 4 2  
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Analys 

Efter att artiklar valts ut gjordes en noggrann granskning med hjälp av granskningsmallen i 

Friberg (2012) (Bilaga 1). Detta för att säkerställa artiklarnas kvalitet (ibid.). I samband 

med granskningen av artiklarna översattes de till svenska, detta för att lättare kunna arbeta 

med dem. Analysen av artiklarna utfördes i olika steg. I steg ett lästes de valda artiklarna 

upprepade gånger för att förstå helheten och samanhanget i de olika artiklarna. Därefter 

sammanställdes artiklarna i en tabell för att få en översikt över deras syfte, urval, metod 

och resultat (Bilaga 2). Analysen utgick ifrån artiklarnas resultat. I steg två utfördes en 

sammanställning av artiklarnas resultat. Text som omfattade kvinnors upplevelser av sin 

sexualitet efter att ha drabbats av bröstcancer markerades. I steg tre urskildes likheter och 

skillnader i de olika artiklarnas resultat. Först genom färgkodning och sedan skrevs 

meningsbyggnader upp, artikel för artikel. Detta för att lättare få en överblick av 

artiklarnas likheter och skillnader. Dessa sorterades sedan upp under lämpliga rubriker för 

att få en förståelse om vad det handlade om. I steg fyra gjordes en beskrivande 

sammanställning av de olika likheterna och skillnaderna. Efter detta lästes 

sammanställningen flera gånger och en ytterligare analys gjordes. En detaljerad 

översiktstabell gjordes i samband med detta. Denna presenteras i resultatdelen. Utifrån 

detta urskiljdes olika teman och subteman. Dessa utgör det slutgiltiga resultatet i studien. 

Analysen av artiklarna har bearbetats från helhet till delar för att till sist ha uppstått i en ny 

helhet.  

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Kjellström (2012) skriver att forskningsetik värnar om grundläggande värden och 

rättigheter för allt levande. Den försvarar mänskliga rättigheter så som frihet och 

självbestämmande (ibid.). I den svenska lagen står det beskrivet att om forskning ska 

utföras krävs det en etisk prövning. För att en etisk prövning ska bli godkänd krävs det 

bland annat att forskningen ska utföras med respekt för människovärdet (SFS 2003:460). 

För att den vetenskapliga artikeln ska ha ett värde är ett godkännande från en etisk 

kommitté av stor vikt (Wallengren & Henricson, 2012). Kjellström (2012) skriver att 

genom hela examensarbetet ska ett etiskt övervägande finnas. För att kunna utföra ett etiskt 

övervägande krävs det en förmåga att reflektera över värderingar och värden i de egna 

tankarna (ibid.). Ett etiskt övervägande genom hela den litteraturbaserade studien har 

gjorts. Artiklarna som valdes till resultatet var etiskt godkända. Artiklarna översattes till 

svenska. En noggrann översättning gjordes, detta för att minimera risker för 

översättningsfel. Tolkning gjordes med försiktighet. Detta för att minimera risker för 

feltolkningar. Genom hela studien togs olika förförståelser i beaktande. Detta för att det 

inte skulle forma resultatet. 
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RESULTAT 

Efter bearbetning och analys av de utvalda artiklarna resulterade i tre huvudteman med 

tillhörande subteman. Temana presenteras i tabell (Figur 2) och även som beskrivande text 

nedan. De teman som framkom var: Den förändrade kroppen med subtemana; Att inte 

känna sig som den kvinna man en gång var, Att inte känna sig attraktiv samt Att känna sig 

tillfreds med den förändrade kroppen. En sexualitet i förändring med subtemana; Påverkan 

på den sexuella lusten, Påverkan på den sexuella upphetsningen samt Påverkan på den 

sexuella njutningen. Påverkan på den heterosexuella relationen med subtemana; Att göra 

sin ”plikt” samt När intimiteten tar sig nya uttryck. 

Figur 2. Översikt av valda teman och artiklar 

Tema subteman 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

Den 

förändrade 

kroppen 

Att inte känna sig som den 

kvinna man en gång var 

   ● ● ● ● ● ●  ● 

Att inte känna sig attraktiv ●   ● ● ● ● ●  ●  

Att känna sig tillfreds med 

den förändrade kroppen 

   ●  ●     ● 

En 

sexualitet 

i 

förändring 

Påverkan på den sexuella 

lusten 

 ● ●    ● ●  ● ● 

Påverkan på den sexuella 

upphetsningen 
● ●    ●  ●  ● ● 

Påverkan på den sexuella 

njutningen 
● ● ●    ● ●  ● ● 

Påverkan 

på den 

hetero-

sexuella 

relationen 

Att göra sin ”plikt”  ● ●    ● ●    

När intimiteten tar sig nya 

uttryck 

     ● ● ●   ● 

 

Numreringen i figur två är en hänvisning till resultatets artiklar. Nedan framkommer vilken 

artikel som har respektive nummer. 

1. Anderson et al. (2011)  7.   Klaeson et al. (2011) 

2. Archibald et al. (2006)  8.   Marshall & Kiemle (2005) 

3. Cebeci et al. (2010)  9.   Nizamli et al. (2011) 

4. da Costa Vargens & Berterö (2007)   10. Rosedale & Fu (2010) 

5. Elmir et al. (2010)   11. Takahashi & Kai (2005) 

6. Klaeson & Berterö (2008) 
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Den förändrade kroppen 

Bröstcancer förändrade den egna kroppsbilden hos de drabbade kvinnorna. Även 

behandlingen som följde med sjukdomen resulterade i att kvinnorna inte längre kände igen 

sina egna kroppar (Klaeson & Berterö, 2008; Rosedale & Fu, 2010). Kvinnorna uppgav att 

de sörjde sin kroppsbild. För vissa kvinnor resulterade det i ångest och obehag. För andra 

kvinnor resulterade det endast i att de inte tyckte om att se på sina egna kroppar (Nimzali, 

Anoosheh & Mohammadi, 2011). Förlorad menstruation på grund av inducerad menopaus 

upplevde kvinnorna förändrade deras hälsa, kvinnlighet och fertilitet på ett negativt sätt. 

Kvinnorna beskrev att menstruationen var något som skapade gemenskap med andra 

kvinnor.  (Klaeson & Berterö, 2008). 

Att inte känna sig som den kvinna man en gång var 

Det fanns olika anledningar till den förändrade kroppsbilden. De kvinnor som hade 

genomgått mastektomi och tagit bort det ena bröstet beskrev att förlusten av en kroppsdel 

hade stor inverkan på hur de såg på sig själva och hur de förde sig i sociala sammanhang. 

De uppgav att de inte kunde gömma sig och beskrev att de hade blivit märkta. En 

förändrad kroppsbild till följd av bröstoperation och behandling resulterade i att kvinnorna 

hade svårt att umgås med familj och vänner, vilket resulterade i självisolering (da Costa 

Vargens & Berterö, 2007). Detta styrker även Takahashi och Kai (2005) som skriver att 

kvinnorna försökte dölja operationsärret från både partner, barn och andra släktingar. Detta 

för att de var rädda för ett negativt gensvar som grundade sig i deras egen syn på 

kvinnlighet och svårigheter att acceptera den nya kroppen (ibid.).  

Nej, det är det att jag vill – jag vill vara lite som alla andra. Det är ju inte jag 

längre, den här kvinnan med bara ett bröst, det är inte jag, det är inte så jag 

känner mig (Klaeson, Sandell & Berterö, 2011, s. 734).   

Även i offentliga sammanhang blev det svårt för kvinnorna då de upplevde en känsla av 

skuld gentemot andra människor. Detta då de ansåg att den förändrade kroppen gjorde dem 

obekväma (Klaeson et al., 2011). För att upprätthålla sin självbild fanns det kvinnor som 

valde att utföra en rekonstruktion av bröstet. Dessa kvinnor beskrev att rekonstruktionen 

hade betydelse för att de skulle känna sig normala inför sig själv och för sin partner. Detta 

genom att båda brösten då fick samma storlek (Marshall & Kiemle, 2005). 

Elmir, Jackson, Beale & Schmied (2010) skriver att kvinnor som inte levde i en fast 

relation uttryckte en oro över hur deras förändrade kropp skulle påverka möjligheten till 

intimitet med män. De beskrev svårigheter i föreställningen om att behöva klä av sig inför 

någon igen och blotta sin kropp (ibid.). På liknande sätt skriver Nimzali et al. (2010) att 

ogifta kvinnor kände hopplöshet över att kunna hitta en framtida make. Detta på grund av 

cancerdiagnosen och den förändrade kroppsbilden (ibid.). Kvinnorna beskrev att förlusten 

av ett bröst resulterade i att de kände sig okvinnliga (Elmir et al., 2010; Marshall & 

Kiemle, 2005; Takahashi & Kai, 2005). Marshall och Kiemle (2005) skriver att detta 
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förändrade deras självbild, självkänsla och att de kände sig mindre feminina. De kvinnor 

som ansåg att deras kvinnlighet satt i brösten hade svårare att bibehålla sin tidigare 

kroppsbild och upprätthålla sin självkänsla och sexualitet (ibid.). Kvinnor beskrev att deras 

kroppsbild och känsla av kvinnlighet även försämrades av att tappa håret (da Costa 

Vargens & Berterö, 2007; Marshall & Kiemle, 2005).  Detta styrker även Nizamli et al. 

(2011) som skriver att förlusten av hår utgjorde ett stort hot mot kvinnornas självbild 

(ibid.). Även den inducerade menopausen som kvinnorna hamnade i resulterade i en känsla 

av att inte längre känna sig som en kvinna (Klaeson & Berterö, 2008; Klaeson et al, 2011). 

Att inte känna sig attraktiv 

Kvinnorna kände sig inte längre attraktiva och att de inte längre kunde lita på sin kropp 

(Marshall & Kiemle, 2005).  Elmir et al. (2010)  skriver att kvinnorna beskrev att de inte 

tyckte om sig själva längre, att de ansåg sig själva se hemska ut och att de inte längre 

kände sig önskvärda (ibid.). Efter behandling och bröstoperation upplevde sig kvinnorna 

mindre attraktiva. Detta på grund av avlägsnandet av bröst och håravfall. En del kvinnor 

uttryckte också att de ansåg att håravfallet var en större förlust än det bortopererade bröstet 

(da Costa Vargens & Berterö, 2007; Nimzali et al., 2011). Kvinnorna kände sig gamla 

vilket resulterade i en negativ kroppsbild (Anderson, Yates, McCarthy, Lang, Hargraves, 

McCarthy & Porter-Steele, 2011). Detta styrker även Klaeson och Berterö (2008) som 

skriver att förlusten av fertilitet kombinerat med förändrat utseende och minskad energi 

gjorde att kvinnorna kände sig gamla. Kvinnorna kände då inte längre igen sig själva och 

sörjde över dessa förluster. Kvinnorna beskrev att de även kände sig mindre attraktiva på 

grund av åldersförändringar i kroppen. Tecken på detta var att musklerna förtvinade, huden 

blev skrynklig och kroppsfettet omfördelades till magen (ibid.). Rosedale och Fu (2010) 

skriver att kvinnorna beskrev en känsla av att snabbt åldras. De kände sig inte längre unga 

och vackra. De beskrev att deras tidigare jag försvann och aldrig riktigt kom tillbaka 

(ibid.). Detta styrker även Klaeson et al. (2011) som skriver att kvinnorna beskrev att deras 

förändrade kroppar signalerade ålderdom och sjukdom. Viktuppgång generade i att 

kvinnorna fick köpa större storlekar i kläder och andra kläder än vad de var vana vid. Detta 

fick kvinnorna att uppleva besvikelse och ett utanförskap (ibid.). 

Att känna sig tillfreds med den förändrade kroppen 

Det fanns kvinnor som beskrev att bröstet inte var en symbol för deras kvinnlighet. En del 

kvinnor var rent av nöjda efter att ha utfört mastektomi (Takahashi & Kai, 2005). Detta 

styrker även da Costa Vargens och Berterö (2007) som skriver att det fanns kvinnor som 

såg sig själva som samma kvinna de varit innan operationen, endast med ett bröst mindre 

(ibid.). I samband med cancerbehandlingen försattes kvinnorna i för tidig menopaus vilket 

bland annat resulterade i att deras mens slutade. Detta upplevde en del kvinnor som en 

lättnad och frihet, då de inte behövde bekymra sig mer över menstruationssmärtor, 

menstruationsskydd och andra besvär som kommer till följd av menstruationer (Klaeson & 

Berterö, 2008).  
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En sexualitet i förändring 

Kvinnorna beskrev att den sexuella lusten av att bli attraherad till män utgjorde kärnan i 

ordet sexualitet (Klaeson et al., 2011). De sammantagna effekterna av kemoterapi och 

mastektomi påverkade kvinnornas självförtroende som genererade i minskad benägenhet 

att delta i sexuella aktiviteter (Anderson et al., 2011). Den största orsaken till att minskad 

förmåga att bli sexuellt upphetsad var fysisk stress (Takahashi & Kai, 2005). Kvinnorna 

beskrev att de sexuella förändringarna resulterade i negativa känslor. De som upplevde 

minskad sexuell funktion utryckte känslan av skuld, oro och osäkerhet (Archibald, 

Lemieux, Byers, Tamlyn & Worth 2006). Kvinnorna var oroliga för att det sexuella 

intresset inte skulle återkomma (Rosedale & Fu, 2010). Trots att den sexuella aktiviteten 

var borta för många av kvinnorna beskrev vissa kvinnor att dessa problem inte upptog 

deras tankar. Detta på grund av att de ansåg de sexuella problemen som ett sekundärt 

problem i förhållande till sin cancerdiagnos (Klaeson & Berterö, 2008). Detta styrker även 

Archibald et al. (2006) som beskriver att för de kvinnorna som inte hade prioriterat sexlivet 

innan de drabbades av bröstcancer uppkom en känsla av likgiltighet. De kände inte att den 

minskade sexuella funktionen påverkade dem känslomässigt negativt. Anderson et al. 

(2011) skriver även att de yngre kvinnorna uttryckte en förlust över sin förlorade fertilitet. 

De upplevde att deras framtida livsmål om att bilda familj begränsades av 

cancerbehandlingen (ibid.).  

Påverkan på den sexuella lusten 

Kvinnorna rapporterade om olika anledningar till att de upplevde minskad sexuell lust vid 

bröstcancer. Detta innefattade fysiska biverkningar av kemoterapi så som illamående, 

håravfall, värmevallningar och trötthet (Archibald et al., 2006; Marshall & Kimele, 2005; 

Rosedale & Fu, 2010). Detta styrker även Cebeci, Yangin & Tekeli (2010) som skriver att 

kvinnorna beskrev att de mediciner som framkallade inducerad menopaus minskade deras 

sexuella lust (ibid.). Det var även vissa av kvinnorna som beskrev att deras lust hade ökat 

till följd av inducerad menopaus (Archbald et al., 2006). Psykologiska effekter av att vara 

drabbad av bröstcancer var en annan orsak till minskad lust för kvinnorna (Takahashi & 

Kai, 2005). På grund av den minskade lusten avstod vissa kvinnor från att ta initiativ till 

sex vilket minskade den sexuella frekvensen (Marshall & Kiemle, 2005). Det handlade inte 

för alla kvinnor om att den sexuella aktiviteten inte var skön utan att de helt enkelt inte 

hade lust och åtrå längre. Den minskade lusten upplevdes som stressande, oväntad och som 

svår upplevelse (Archibald et al., 2006). Detta styrks även av Klaeson et al. (2011) där 

förlusten av lust innebar en stark längtan att få vara den kvinnan dem en gång varit (ibid.).  

Jag saknar sex, jag saknar lust, jag saknar min kvinnlighet (Klaeson et al., 2011, s. 

734). 

Påverkan på den sexuella upphetsningen 

Kvinnorna beskrev att avlägsnandet av ett bröst eller bröstvårtan minskade deras förmåga 

till att bli sexuellt upphetsade. Detta var något som de inte hade förväntat sig och var helt 
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oförberedda på (Rosedale & Fu, 2010). Även den minskade frekvensen av bröstsmek på 

grund av den obehagliga känsla detta framkallade togs upp som orsak till den minskade 

förmågan att bli sexuellt upphetsad. Framförallt hos de kvinnor där bröstet tidigare utgjort 

en viktig del i upphetsningen (Takahashi & Kai, 2005). Detta styrker även Marshall och 

Kiemle (2005) som skriver att den sexuella relationen påverkades negativt genom minskad 

upphetsning för de kvinnor där smekning av brösten tidigare varit en viktig del i den 

sexuella relationen. Även de kvinnor som hade utfört bröstrekonstruktion upplevde ingen 

förnimmelse i det rekonstruerade bröstet. Detta ledde till att bröstsmek inte längre hade 

samma betydelse i förspelet som tidigare (ibid.). Kvinnorna beskrev att samlag inte kunde 

utföras spontant då det krävdes mer tid till att bli upphetsad (Anderson et al., 2011). Vissa 

kvinnor beskrev att de hade svårigheter att bli sexuellt upphetsade men när de väl blev det 

fungerade den sexuella aktiviteten (Archibald et al., 2006). I Klaeson och Berterö (2008) 

beskrevs detta problem av kvinnorna som att de var tvungna att klättra över hinder för att 

kunna bli upphetsade (ibid.). Den minskade sexuella upphetsningen tillammans med torr 

vagina och förlust av bröst genererade i att kvinnorna inte kände sig som sexuella varelser 

(Klaeson & Berterö, 2008; Rosedale & Fu, 2010).  

Påverkan på den sexuella njutningen 

Smärta vid samlag var vanligt förekommande hos kvinnorna. Detta kunde kopplas samman 

med vaginal torrhet (Anderson et al., 2011; Archibald et al., 2006; Cebeci et al., 2010; 

Marshall & Kiemle, 2005). Anledningen till den vaginala torrheten uppgav kvinnorna 

berodde på kemoterapi och den inducerade menopausen som följde. Resultatet blev att de 

inte längre kunde njuta av samlag (Rosedale & Fu, 2010). Kvinnorna upplevde detta som 

bekymmersamt eftersom den vaginala torrheten minskade frekvensen av samlag (Anderson 

et al., 2011; Takahashi & Kai, 2005). Anderson et al. (2011) skriver att vissa kvinnor 

beskrev att de inte kunde ha samlag på grund av smärtan som den vaginala torrheten 

orsakade (ibid.). De fysiska obehagen resulterade i att kvinnorna hade svårt att koncentrera 

sig på sin sexuella njutning och detta i sin tur ledde indirekt till smärtsamma samlag 

(Takahashi & Kai, 2005). Vissa kvinnor hade svårt att lita på sin kropp. De beskrev att de 

hade svårt att slappna av under samlaget, att de inte kunde ge sig hän som de tidigare hade 

gjort (Klaeson et al., 2011). Archibald et al. (2006) skriver att kvinnorna beskrev att deras 

orgasmer hade förändrats. Orgasmerna hade minskat i frekvens och itensitet. Kvinnorna 

beskrev att deras orgasmer var mindre sköna och mindre intensiva. Kvinnorna beskrev 

även att de hade svårt att få orgasm överhuvudtaget. Vissa av kvinnorna beskrev 

motsatsen. Orgasmerna hade förändrats på ett positivt sätt. De upplevde framförallt att 

orgasmerna hade blivit mer intensiva. Ilska och frustration var känslor som uppkom hos de 

kvinnor som upplevde förändrad njutning på ett negativt sätt. De upplevde att det hade 

blivit för arbetsamt att åstadkomma njutning i samband med sexuella aktiviteter, något 

kvinnorna betonade skulle upplevas som roligt. De beskrev att de inte längre hade kontroll 

över sin egen njutning (ibid.)  
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Jag har inte längre någon njutning av sex, som jag brukade ha… Återigen blir jag 

arg, jag känner mig rånad…(Archibald et al., 2006, s. 96). 

Påverkan på den heterosexuella relationen 

Kvinnorna som hade drabbats av bröstcancer upplevde en rädsla över hur detta skulle 

påverka deras relation med partnern (Nimzali et al., 2011). De upplevde en rädsla för hur 

deras partner skulle reagera på den förändrade kroppen och hur det skulle påverka den 

sexuella relationen (Elmir et al., 2010; Marshall & Kiemle, 2005; Takahashi & Kai, 2005). 

Även sexuell ångest upplevdes hos kvinnorna på grund av deras oro över hur partnern 

skulle reagera efter bröstoperationen. Kvinnorna var oroliga för om partnerns lust eller 

upphetsning skulle påverkas och om partnern skulle bli sexuellt uttråkad (Marshall & 

Kiemle, 2005). Kvinnorna utryckte även att de kände sig arga över att behöva ta itu med 

den minskade sexuella funktionen. Situationen kändes orättvis för både dem själva och 

partnern (Archibald et al., 2006).  

Att göra sin ”plikt” 

Kvinnor som upplevde minskad sexuell funktion utryckte känslan av skuld, oro och 

osäkerhet över hur den sexuella förändringen skulle påverka eller påverkade deras 

förhållande med partnern. Kvinnorna utryckte även osäkerhet och oro över hur länge dessa 

förändringar skulle pågå och hur de skulle hantera problemen (Archibald et al., 2006). 

Marshall och Kiemle (2005) skriver att skuldkänslor hos kvinnorna även uppkom på grund 

av den minskade frekvensen av sexuella aktiviteter. 

Kvinnorna kände att samlag var ett krav som måstes uppfyllas gentemot deras partner 

(Cebeci et al., 2010). Detta styrker även Klaeson et al. (2011) som skriver att vissa av 

kvinnorna upplevde att de inte kunde utföra sin ”plikt” i relationen med partnern. Cebeci et 

al. (2010) skriver även att kvinnorna ansåg att fungerande sexuella relationer är av vikt i ett 

äktenskap, framförallt för männen. Kvinnorna beskrev en oro för att deras män skulle 

förlora intresset för dem om de inte kunde leva upp sin äktenskapliga ”plikt”. De kvinnor 

som upplevde att de inte kunde leva upp till denna ”plikt” ansåg det legitimt för männen att 

ha utomäktenskapliga relationer (ibid.). 

Jag var sjuk under en tid och kunde inte utföra min plikt… han kunde ha samlag 

med någon annan…i så fall skulle jag  kunna förlåta min man (Cebeci et al., 2010, 

s. 259). 

Att neka sin man samlag ansåg kvinnorna inte vara ett alternativ, utan istället användes 

andra strategier som att sova tillsammans med barnen. En del av kvinnorna ansåg att de 

som är sjuka inte kan initiera till sexuella aktiviteter, det skall göras utav friska (Cebeci et 

al., 2010). 
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När intimiteten tar sig nya uttryck 

Vissa kvinnors livsvärld var i så stort kaos att det påverkade den intima relationen med 

partnern. Detta eftersom både det verbala språket och kroppsspråket hade förändrats. 

Kvinnorna beskrev att genom närhet och kramar med sin partner förbättrades intimiteten 

och detta förstärkte kvinnornas kroppsliga njutning trots avsaknaden av sexuell lust, vilket 

ökade känslan av bekräftelse och känslan av att vara älskad (Klaeson & Berterö, 2008). 

Detta styrker även Klaeson et al (2011) som skriver att genom närhet till partnern ökades 

deras känsla av intimitet. Detta gav en balans i deras kärleksliv trots de förändringar som 

rådde. Detta generade i att kvinnorna kände sig trygga och älskade (ibid.). Vissa av 

kvinnorna upplevde att de fortsatte ha en positiv relation med sin partner efter sin 

bröstcancerdiagnos trots förändringar i sexualiteten (Marshall & Kiemle, 2005).  

Det är som om vi har, på något sätt, blivit starkare tillsammans (Klaeson & Berterö, 2008, 

s.190).  

Hur snabbt par återupptog den sexuella aktiviteten efter kvinnans bröstoperation varierade 

från par till par och berodde på hur viktigt man ansåg att sexet var innan operationen. 

Genom att ha återupptagit sex kort efter operationen beskrev kvinnorna att det hade hjälpt 

dem och deras partner att återfå förtroendet för varandra och knutit dem mer samman. 

Vissa kvinnor beskrev dock att rädslan för vad deras partner skulle tycka om att återuppta 

sex var en anledning till att avvakta (Takahashi & Kai, 2005).  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva hur kvinnor upplever sin sexualitet efter att ha 

drabbats av bröstcancer. Som metod valdes att göra en litteraturbaserad studie, vilket 

ansågs vara en lämplig metod för att besvara studiens syfte. Denna metod valdes även på 

grund av tidigare erfarenheter om den valda metoden, vilket anses är en styrka. Ett annat 

alternativ hade kunnat vara en intervjustudie men på grund av bristande erfarenhet om 

denna metod och den tidsram som var avsatt ansågs detta inte möjligt att genomföra. 

Endast kvalitativa artiklar valdes till resultatet eftersom syftet med litteraturstudien var att 

belysa kvinnornas upplevda erfarenheter. Detta för att kunna fånga den levda erfarenheten 

i stor utsträckning som möjligt (Henricson & Billhult, 2012).  

Artiklarna söktes i databaserna Cinahl och PubMed, där framförallt Cinahl har stort fokus 

på omvårdnad. Henricsson (2012) skriver att examensarbetets trovärdighet stärks genom 

att söka i databaser med omvårdnadsfokus, vilket ökar chansen att hitta artiklar som är 

relevanta för studiens syfte (ibid.). Relevanta artiklar kan dock ha missats då endast två 

databaser användes vid artikelsökningen. Henricson (2012) skriver att användning av flera 

databaser stärker möjligheten till att hitta relevanta artiklar. Ett försök till att utöka antalet 

databaser gjordes i databasen Swemed+. Detta genererade i inga fler relevanta artiklar. 

Detta kan dock ha berott på bristande erfarenhet om hur denna databas fungerade. De 

sökord som användes (se tabell) anses relevanta för ändamålet och relevanta artiklar 

hittades. Flera utav de valda artiklarna uppkom i olika kombinationer av sökord vilket 

anses stärka valet av sökord.   

Vid sökningarna framkom även artiklar som inte besvarade studiens syfte. För att lättare 

kunna välja bort de artiklar som inte svarade på studiens syfte användes 

exklusionskriterier. Dessa var att artiklar som utgick från sjuksköterskans eller andra 

professioners perspektiv valdes bort samt artiklar ur ett anhörig/närstående perspektiv. Ett 

undantag gjordes med en artikel som utgick från både kvinnan och hennes partners 

perspektiv. Endast den delen som belyste kvinnornas perspektiv valdes då till att ingå i 

resultatet. För att säkerställa att upplevelserna utgick från att ha drabbats av bröstcancer 

valdes även andra sjukdomar bort. En artikel som först valdes till resultatet exkluderades 

bort vid granskningen. Detta på grund av att artikeln var en kombination av en review och 

en kvalitativ intervjustudie. 

Sökningen begränsades från år 2004 och framåt. Detta för att säkerställa att resultatet 

skulle bygga på nyare forskning. Den slutgiltiga årsintervallen på de valda artiklarna 

sträckte sig från år 2005 till år 2011. Detta minimerade risken för att få ett inaktuellt 

resultat (Östlundh, 2012). Alla valda artiklar var skrivna på engelska. Då författarnas 

kunskaper inom engelska är begränsade finns det risk för viss feltolkning.  För att 

minimera risken för feltolkning har författarna tillsammans översatt artiklarna. Ord som 
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inte förstods slogs upp i lexikon. De valda artiklarna kom från Sverige, Japan, Australien, 

Turkiet, Brasilien, Syrien, Kanada och USA. Eftersom Sverige är ett mångkulturellt land 

gjordes inga medvetna geografiska begränsningar. Alla artiklarnas resultat ansågs därför 

vara relevanta för överförbarhet i det svenska samhället. Eftersom denna studie inte speglar 

behandling eller omvårdnad utan de erfarenheter som kvinnorna upplever till följd av sin 

bröstcancer kan allas erfarenheter vara av nytta och överföras till det svenska samhället 

och dem kvinnor som drabbas där.  

Henricson (2012) skriver att reabiliteten stärks om granskningar av artiklarna utförs av 

flera personer och sedan jämförs (ibid.). På grund av snäv tidsram gjordes inte detta utan 

granskningarna delades upp mellan författarna. Detta kan ha påverkar reabiliteten något. 

Artiklarnas granskades med hjälp av mall i Friberg (2012).  

Tidigare erfarenheter, personliga värderingar och förkunskap inom ämnet genererar i en 

förförståelse för ett fenomen. Denna förförståelse kan påverka studien och bör hela tiden 

tas i beaktande (Priebe & Landström, 2012). Författarna har strävat efter att vara så 

objektiva som möjligt under analysen. Styrkan i detta arbete ligger i vårt stora intresse för 

sexualitet och bröstcancer. Detta har medfört en genuin nyfikenhet under analysen och 

resultatet har växt fram under tid i samarbetet med en erfaren handledare. 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturbaserade studie var att beskriva hur kvinnor upplever sin 

sexualitet efter att ha drabbats av bröstcancer. Huvudfynden från denna studie visade att 

kvinnorna upplevde en förändrad kroppsbild, förändringar i den sexuella funktionen samt 

att relationen med partnern påverkades.  

Det framkom i resultatet av denna studie att kvinnorna upplevde en förändrad kroppsbild 

efter att ha drabbats utav bröstcancer. Detta genererade i att de inte upplevde sig som 

samma kvinna som de en gång varit (da Costa Vargens & Berterö, 2007; Elmir et al., 2010; 

Klaeson & Berterö, 2008; Klaeson et al., 2011; Marshall & Kiemle, 2005; Takahashi & 

Kai, 2005). Kvinnorna uttryckte att de kände sig oattraktiva och okvinnliga (Anderson et 

al., 2011;Elmir et al., 2010; Klaeson & Berterö, 2008; Klaeson et al., 2011; Marshall & 

Kiemle, 2005; Rosedale & Fu, 2010). Hur kvinnorna såg på sina kroppar påverkade deras 

självkänsla. Även möjligheten till att känna sig bekväm med sin vikt påverkades samt att 

kvinnorna upplevde mer press från allmänheten. Detta är faktorer som kan öka risken för 

psykologisk stress och ångest hos kvinnorna. Det är framförallt den påverkade självkänslan 

som ger de stora konsekvenserna. För att minska risken för dessa kvinnor att drabbas av 

psykisk ohälsa behöver de stödjas i sin kroppsuppfattning (Przezdziecki, Sherman, Baillie, 

Taylor, Foley & Stalgis-Bilinski, 2013). Resultatet i denna studie visade även att det fanns 

kvinnor som valde att utföra en rekonstruktion av det opererade bröstet för att upprätthålla 

sin självbild (Marshall & Kiemle, 2005). Studier har visat att det är framförallt yngre och 

välutbildade kvinnor som väljer att göra en bröstrekonstruktion (Collins et al., 2011; 
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Fallbjörk, Karlsson, Salander & Ramsussen, 2010). Fallbjörk et al. (2010) menar att de 

kvinnor som valde att göra en rekonstruktion var de som var sexuellt aktiva och ansåg att 

deras kvinnlighet och attraktivitet skulle påverkas av att endast ha ett bröst (ibid.). Tvärt 

emot vad resultatet i denna studie visade så menar Collins et al. (2011) att kvinnor som 

utförde bröstrekonstruktion hade en sämre kroppsbild efter rekonstruktionen än de kvinnor 

som endast utförde mastektomi eller bröstbevarande kirurgi. Den största skillnaden var 

under de första åren, skillnaderna planades med tiden ut (ibid.).  

Med tanke på att studier visar på att kvinnor som genomför en bröstrekonstruktion inte har 

en bättre kroppsbild än de som väljer att inte göra det (Collins et al., 2011; Medina-Franco, 

García-Alvarez, Rojas-García, Trabanino, Drucker-Zertuche, & Arcila, 2010) skulle det 

faktum att kvinnor har olika kroppsuppfattning och olika utgångslägen innan de insjuknar i 

bröstcancer kunna spela en roll. En kvinna med sämre självkänsla och självbild sedan 

tidigare kanske känner en större benägenhet till att utföra en bröstrekonstruktion. Liksom 

en kvinna som är trygg i sig själv och i sin kvinnlighet kanske har en större möjlighet att 

hantera de kroppsförändringar som råder på ett annat sätt. Detta styrker Ganz, Rowland, 

Desmond, Meyerowitz och Wyatt (1998) som beskriver i sin studie att skillnaderna mellan 

olika typer av kirurgi inte innebar märkbar skillnad i hur kroppsbilden uppfattades av 

kvinnorna. Snarare anses det framförallt vara personliga egenskaper som påverkade 

kroppsbilden och den sexuella funktionen (ibid.). Detta skulle kunna förklaras genom 

begreppet KASAM. Begreppet KASAM beskrivs som känslan av sammanhang som 

bygger på tre faktorer begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Personer med hög 

KASAM har större förmåga till att framgångsrikt kunna hantera påfrestande situationer. 

Dessa personer anpassar sig bättre till sin sjukdomssituation oavsett svårighetsgrad av 

sjukdomen, vilket leder till att personer med hög KASAM har bättre hälsa och 

välbefinnande (Langius- Eklöf, 2007). Med tanke på att människor har olika KASAM och 

där med olika förmågor att hantera förändringar i livet behöver sjuksköterskan anpassa 

omvårdnaden, informationen och stödet utefter efter detta. Det skulle kunna vara så att 

vissa kvinnor behöver en bröstrekonstruktion för att kunna känna sig bekväma med sina 

kroppar. Det är därför viktigt att lyssna på vad varje unik kvinna har för behov och 

önskemål. 

Resultatet i denna studie visade även på att kvinnorna upplevde en förändring i de sexuella 

funktionerna i form av minskad lust, upphetsning och njutning. Negativa förändringar i de 

sexuella funktionerna resulterade i att kvinnorna upplevde känslor av ilska, frustration, 

skuld, oro och osäkerhet (Archibald et al., 2006). Denna situation för kvinnorna skulle 

kunna leda till en ond cirkel där de negativa känslorna resulterar i minskad lust, 

upphetsning och njutning. Detta anses kunna få direkta följder på kvinnornas hälsa och 

välbefinnande. Då sjuksköterskans uppgift är att lindra lidande och återställa hälsa är det 

viktigt att kunna hjälpa kvinnorna att hantera dessa känslor och problem. Hur kvinnorna 

hanterar förändringar i den sexuella funktionen och de känslor som uppkommer till följd 

av det är individuellt. Brovall, Persson, Ahlberg, Karlsson och Danielsson (2009) beskriver 

att kvinnor som drabbats av bröstcancer använder sig av olika copingstrategier för att 
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hantera olika stressande situationer. De vanligaste copingstrategier kvinnor använder sig av 

är acceptans, avslappning och distraktion (ibid.). Detta styrker även Marshall och Kiemle 

(2005). De kvinnor som upplevde en förändrad sexualitet använde även andra 

copingststrategier. Vanligt var att göra aktiva val och aktivt försöka ändra på situationen. 

Även en ”vänta och se” strategi beskrivs där kvinnorna valde att tro att problemen skulle 

försvinna med tiden (Archibald et al., 2006; Takahashi & Kai, 2005). Olika 

copingstrategier har visat sig påverka hur kvinnorna upplever sin hälsa och livskvalitet. 

Hos de kvinnor som har en sämre förmåga till coping ökar symtomen och de upplever ofta 

mer ångest (Sarenmalm, Öhlén, Jonsson & Gaston-Johansson, 2007). Genom att visa på att 

det finns copingstrategier för att möta de olika sexuella problemen kan det ha en positiv 

inverkan på den sexuella funktionen (Quintard, Constant, Lakdja & Labeyrie-Lagardére, 

2014).  Det är tydligt att insatser i vården behövs för att hjälpa kvinnor att hitta rätt 

strategier för att hantera de sexuella förändringar som kommer till följd av bröstcancer. 

Dessa insatser behöver vara personanpassade för att kunna tillgodose varje unik kvinnas 

behov. Att dessa kvinnor upplever mer ångest skulle kunna bero på låg KASAM.  Langius- 

Eklöf (2007) beskriver att människor med låg KASAM har sämre förmåga att hantera sin 

sjukdom och dess följder. Detta kan generera i ökad ångest, nedstämdhet, sämre hälsa och 

välbefinnande (ibid.). Sjuksköterskan måste kunna vara uppmärksam på att vissa 

människor har låg KASAM och därför på ett annat sätt behöver stöttas i fungerande 

copingstrategier jämfört med de som redan har hög KASAM. 

Att drabbas av bröstcancer visade sig i resultatet av denna studie ha påverkan på 

relationen. Det fanns kvinnor som upplevde att de inte längre kunde utföra sin ”plikt” som 

kvinna i förhållandet (Archibald et al., 2006; Cebeci et al., 2010; Klaeson et al., 2011; 

Marshall & Kiemle, 2005). Hur sexualiteten tar sig uttryck skiljer sig mellan olika kulturer. 

Även synen på den manliga och kvinnliga rollen i sexualiteten ser olika ut. Cebeci et al. 

(2010) beskriver att i den turkiska kulturen så är det mannen som ska tillfredställas och att 

sex framförallt handlar om vaginala samlag. Detta generar i att kvinnorna upplever att de 

inte kan utföra sin ”plikt” när de till följd av sin bröstcancer upplever svårigheter att utföra 

vaginala samlag (ibid.). Även i den svenska kulturen upplever kvinnorna att de inte kan 

utföra sin ”plikt” (Klaeson et al., 2011). Det kan uttryckas på andra sätt så som att 

kvinnorna upplever skuld och oro inför sin partner. Oavsett anledning till att kvinnor 

upplever att de inte kan utföra sin ”plikt” behövs deras oro och känslor tas på allvar.  Som 

sjuksköterska kan det vara svårt att identifiera detta som ett sexuellt problem då det kanske 

inte är så många kvinnor som väljer att prata om det. De fysiska problem som uppstår i 

samband med bröstcancer är troligtvis betydligt lättare att samtala om då dessa är mer 

konkreta än de känslor som uppkommer. Det är nog även så att upplevelsen av att en 

kvinna ”ska göra sin plikt” i dagens samhälle är lite tabubelagt då det arbetas hårt med 

mäns och kvinnors lika villkor. Det tillkommer lagar som skyddar kvinnor och deras 

sexualitet liksom det rapporteras och debatteras i media om kvinnors ”förtryck”. Dessa 

kvinnor behöver fångas upp och få stöttning i dessa känslor. Sjuksköterskan kan även 

hjälpa dessa kvinnor att finna nya vägar till närhet och intimitet. Resultatet i denna studie 
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visade att kvinnorna genom närhet till sin partner upplevde en ökad intimitet och kände sig 

mer älskade trots avsaknad av sex (Klaeson & Berterö, 2008; Klaeson et al., 2011). De 

kände att de kommit närmare sin partner och att de fått ett starkare band till varandra 

(Klaeson & Berterö, 2008;Takahashi & Kai, 2005). 

Resultatet i denna studie visade vidare att det innebar stora förändringar i sexualiteten hos 

kvinnor som hade drabbats av bröstcancer. Det tyder också på att för många kvinnor var 

förändringarna oväntade och mycket påfrestande för livskvaliteten. En anledning till detta 

var informationsbrist från vårdpersonal (Archibald et al., 2006; Rosedale & Fu, 2010).  

Kvinnorna rapporterade om att vårdpersonalen upplevdes som stressade och att inte 

tillräckligt med tid fanns till att lyssna på kvinnorna. De saknade trygghet och 

professionellt stöd från vårdpersonalen (Marshall & Kiemle, 2005).  Kvinnorna beskrev att 

de hade önskat erhålla mer information angående deras sexualitet skulle kunna påverkas 

till följd av deras bröstcancerdiagnos (Anderson et al., 2011; Marshall & Kiemle, 2005). 

Saunamäki, Andersson och Engström (2010) hävdar att en del sjuksköterskor känner sig 

obekväma och att de inte anser sig ha förmåga att samtala med patienterna om deras 

sexualitet. De hävdar även att vissa sjuksköterskor känner sig bekväma med att samtala om 

detta ämne. De flesta sjuksköterskor är dock medvetna om att olika sjukdomar och 

behandlingar påverkar patientens sexualitet. Trots detta tar de flesta av sjuksköterskor sig 

inte tid att diskutera sexuella bekymmer med patienterna (ibid.). Patienter uttrycker att de 

har behov och att det finns önskemål om att få hjälp med sexuella problem. Sjuksköterskor 

har goda förutsättningar att kunna hjälpa patienterna med detta då de möter stora 

patientgrupper och har kunskap inom patientutbildning. Genom att använda sig av 

PLISSIT- modellen kan sjuksköterskor använda detta som stöd att hjälpa patienterna 

(McLeod & Hamilton, 2013). PLISSIT- modellen har visat sig ha goda effekter att hjälpa 

patienter att hantera de sexuella förändringar som kommer till följd av cancer (McLeod & 

Hamilton, 2013). Förändringarna i kvinnans liv påverkar även hennes partner. Genom att 

ge kvinnan och hennes partner samma information gärna tillsammans skapas ett bättre 

utgångsläge för de att kommunicera med varandra. Detta skapar förståelse och kunskap 

inför de förändringar som kan komma och kan göra att situationen blir lättare att hantera 

(Regionalt vårdprogram, 2001).  Detta styrker Marshall och Kiemle (2005) som beskriver 

att en öppen kommunikation med partnern lindrar kvinnornas ångest och hade en positiv 

inverkan på relationen. Stängd kommunikation resulterade där emot i ett avståndstagande 

mellan mannen och kvinnan. Trots att den stängda kommunikationen påverkade relationen 

negativt så hade kvinnorna svårt att kommunicera med sin partner. Detta framförallt på 

grund av att de ville skydda sin partner från lidande (ibid.). Som sjuksköterska är det därför 

av stor vikt att bjuda in kvinnan och mannen till att samtala kring deras förändrade 

situation samt att stödja deras förmåga till att kommunicera med varandra. Detta för att öka 

kvaliteteten på deras gemensamma samvaro.  

Genom kunskap och gemensamma riktlinjer blir sexualitet en naturlig del av omvårdnaden. 

Detta genererar i att sjuksköterskor får bättre förutsättningar att ge en holistisk vård. Detta 

genom att tidigt kunna identifiera patienters behov av information och stöd (Saunamäki et 
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al., 2010). McLeod och Hamilton (2013) hävdar att sjuksköterskor är lyhörda och utgår 

från patienternas behov. Däremot när det gäller patienters sexuella problem är 

sjuksköterskorna tysta och väntar sig att patienterna ska ta upp problemen. Det är 

sjuksköterskans skyldighet att bryta denna tystnad och hjälpa patienterna med dessa 

problem (ibid.). Detta skulle kunna tyda på brister i sjuksköterskeutbildningar. Mer träning 

i att samtala om intima och privata frågor skulle kunna öka sjuksköterskornas kunskap och 

förmåga att hantera dessa färdigheter.  

KONKLUSION 

Denna studie visar att kvinnors sexualitet ofta påverkas negativt efter att ha drabbats av 

bröstcancer. Det visar sig både genom fysiska och psykiska problem. Kroppsbilden, 

självkänslan, relationen till partnern påverkas, likaså den sexuella funktionen som ofta 

hämmas på grund av de fysiska besvär som kommer till följd av behandlingen. Detta 

genererar i negativa känslor för kvinnorna som påverkar deras hälsa och välbefinnande. 

Denna litteraturstudie har gett en stor inblick i hur kvinnor upplever sin sexualitet efter att 

ha drabbats av bröstcancer. Slutsatsen av detta är att sjuksköterskor behöver få en ökad 

förståelse för kvinnornas upplevelser och deras erfarenheter. Detta för att kunna ge ett 

personanpassat stöd utefter varje unik kvinnas behov. Genom den ökade förståelsen kan 

även ämnet sexualitet prioriteras och motivera sjuksköterskor att samtala om sexualitet. 

Denna studie fokuserade på hur heterosexuella kvinnor upplevde sin sexualitet efter att ha 

drabbats av bröstcancer. Det vore därför intressant om vidare forskning även kunde 

inkludera homosexuella kvinnor och deras upplevelser av sin sexualitet efter att ha 

drabbats av bröstcancer. 
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BILAGA 1  

Kvalitetsgranskning enligt Friberg (2012) 

Artiklarna granskades enligt granskningsmall för kvalitativa studier i Friberg, (2012) 

 

 Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och 
avgränsat? 

 Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 

 Finns det någon vårdvetenskaplig teoribildning beskriven i bakgrunden? Hur är 
denna i så fall beskriven? 

 Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

 Hur är metoden beskriven? 

 Hur är undersökningspersonerna beskrivna? 

 Hur analyseras data? 

 Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 

 Vad visar resultatet? 

 Hur har författarna tolkat studiens resultat? 

 Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall? 

 Finns det en återkoppling till omvårdnadsvetenskapliga utgångspunkter? 

 Sker en återkoppling till det praktiska vårdarbetet? 

  



 

 

 

 

BILAGA 2  

Artikelöversikt 

Nr Författare, titel, 

tidskrift, år 

Syfte Metod, urval Resultat 

1 Anderson, D.J., 

Yates, P., 

Mccarthy, A., 

Lang, C.P., 

Hargraves, M., 

Mccarthy, N. & 

porter-Steele, J. 

 

Younger and 

older women´s 

concerns about 

menopause after 

breast cancer. 

 

European 

Journal of 

Cancer Care. 
2011 

Att 

undersöka 

kvinnors 

erfarenheter 

av 

klimakterie-

besvär efter 

att ha 

behandlats 

för 

bröstcancer 

Det var tre 

semistrukturerade 

fokusgrupper som 

uppmuntrades att 

diskutera olika 

förbestämda 

frågor. I två 

grupper var 

kvinnorna över 40 

år och i en grupp 

var kvinnorna 

under 40 år. Det 

var samanlagt 16 

kvinnor.  

 

Kvinnorna hade 

genomgått 
behandling för 

bröstcancer, och 

hade klimakterie-

besvär. De skulle 

kunna tal och läsa 

engelska, inte ha 

andra svåra 

sjukdomar.   

Det framkom fem teman: 

1 klimakterie-besvär: typer 

och erfarenheter, med 

underteman: a) 

värmevallningar, nattliga 

svettningar och sömnlöshet, 

b) torr vagina och brist på 

sex, c) irritabilitet, 

depression och försämrat 

minne d) viktökning, e) 

positiva aspekter. 

2 brist på kunskap och 

information om menopaus 

efter bröstcancer. 

3 känna sig gammal. 

4 effekter på arbetslivet och 

karriären. 
5 sjukvårds-personals stöd 

och handlande och 
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2 Archiblad, S., 

Lemieux, S., 

Byers, E.S., 

Tamlyn, K. & 

Worth, J. 

 

Chemically-

Induced 

Menopause and 

the Sexual 

Functioning of 

Breast Cancer 

Survivors. 

 

Women & 

Therapy 

Att få en 

inblick I 

kvinnors 

upplevelser 

av sexuella 

sidoeffekter 

på grund av 

kemoterapi-

inducerad 

menopaus, 

bröstcancer 

över-levandes 

synvikel 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Grounded Theory 

metod. 30 kvinnor 

deltog i studien. 

 

Kvinnorna var 

engelsktalande, 

heterosexuella, var 

I åldern mellan 

31-57 år, hade 

regelbunden mens 

minst 6 månader 

innan de fick sin 

diagnos, fick 

bröstcancer-

Tre huvudteman framkom:  

1 Förändringar i den 

sexuella funktionen på 

grund av behandling, med 

underteman: a) negativa 

förändringar i den sexuella 

funktionen, b) inga 

förändringar i den sexuella 

funktionen, c) positiva 

förändringar i den sexuella 

funktionen. 

2 Effekter av negativa 

förändringar i sexuella 

funktionen. 

3 Moderatorer av upplevda 

negativa effekter, med 



 

 

 

 

2006 diagnosen 1-4 år 

innan de deltog i 

studien, hade 

erfarenheter av 

kemoterapi- 

inducerad 

menopaus. 

underteman: a) få 

information, b) justering i 

den sexuella aktiviteten, c) 

tålamod och förståelse, d) 

söka en ljusare sida. 

3 Cebeci, F., 

Yangin, H.B. & 

Tekeli, A. 

 

Determination of 

Changes in the 

Sexual Lives 

of Young 

Women 

Receiving Breast 

Cancer 

Treatment: 

A Qualitative 

Study 

 

Sex Disabil. 

2010 

Att identifiera 

förändringar i 

det sexuella 

livet hos 

unga kvinnor 

som får 

bröstcancer-

behandling. 

 

Det var 

semistrukturerade 

intervjuformulär 

som bestod av 

öppna frågor med 

kvalitativa 

karaktären.  

Åtta kvinnor 

deltog i studien. 

 

Kriterierna för 

deltagarna: fått 

bröstcancer-

diagnosen minst 

ett år innan, 

heterosexuell, gift, 

under 50 år och 

reproduktiv, ingen 

historia av psykisk 

sjukdom, kunna 

förstå frågor och 

uttrycka sina egna 

åsikter. 

Det framkom tre teman: 

1 intermittent samlag med 

penis och vagina. 

2 Sexuella initiativ från 

mannen. 

3 Sexuell dysfunktion. 

4 da Costa 

Vargens, O.M. & 

Berterö, C.M. 

 

Living With 

Breast Cancer Its 

Effect on the 

Life Situation 

and the Close 

Relationship of 

Women in Brazil 

 

Cancer Nursing 
2007 

Att identifiera 

och beskriva 

hur kvinnor 

påverkas av 

bröstcancer, 

utifrån 

kvinnornas 

erfarenheter 

om kropps-

uppfattning 

och intima 

relationer. 

Kvalitativa 

intervjuer 

genomfördes. 

Frågorna utgick 

ifrån en interljuv-

guide. Det var elva 

kvinnor som 

intervjuades.  

 

Urvalskriterier för 

kvinnorna: äldre 

än 18 år, 

diagnostiserats 
med bröstcancer 

under perioden 

1993-2003. 

Teman framkom: 

1 Att leva sida vid sida med 

fantom av döden. 

2 Att få en positiv attityd 

till livet. 

3 Erkänd som kvinna med 

vissa behov. 

4 Med tanke på 

kroppsuppfattning/självbild. 

5 Göra ansträngningar för 

att dölja. 

5 Elmir, R., 

Jackson, D., 

Att skapa 

insikt i unga 

Fenomenologisk 

kvalitativ metod 

Fyra huvudteman kom 

fram: 



 

 

 

 

Beale, B. & 

Schmied, V. 

 

Against all odds: 

Australian 

women´s 

experiences of 

recovery from 

breast cancer 

 

Journal of 

Clinical Nursing 

2010 

kvinnors 

upplevelser 

av åter-

hämtning från 

bröstkirurgi 

efter att 

drabbats av 

bröstcancer 

samt att bidra 

till en 

kunskaps-bas 

för kliniker 

inom detta 

område. 

med semi-

strukturerade 

intervju. Fyra 

kvinnor deltog i 

studien. 

 

Urvalskriterier för 

kvinnorna: 

diagnostiserats 

med bröstcancer 

som resulterade i 

bröst-kirurgi, 

under 50 år, kunna 

tala flytande 

engelska. 

1 Det omfattade mig 

fullkomligt. 

2 Att vara överväldigad, 

med underteman: a) att 

handskas med hushålls-

aktiviteter, b) att hantera 

extern arbetskraft.  

3 Att leva med rädsla och 

osäkerhet, med underteman: 

a) osäkerhet och att göra 

förändringar i livet, b) 

rädsla för att förlora 

attraktionskraft och 

önskvärdhet. 

4 Att hitta styrkan inom 

mig, med underteman: a) att 

hitta styrka och vara stark, 

b) styrka genom stöd från 

familj och vänner, c) styrka 

genom stöd från 

vårdpersonal. 

6 Klaeson, K. & 

Berterö, C.M. 

 

Sexual identity 

following breast 

cancer 

treatments in 

premenopausal 

women. 

 

International 

Journal of 

Qualitative 

Studies on 

Health and Well-

being 

2008 

Att fånga 

upplevelsen 

av sexuell 

identitet i 

samband med 

för tidigt 

menopaus 

hos kvinnor 

med 

bröstcancer. 

Empirisk, 

fenomenologisk 

och psykologisk 

metod användes. 

Intervjuerna var så 

öppna som möjligt 

och handlade om 

sexuella 

identiteten. Sex 

kvinnor deltog. 

 

Kvinnorna var 

mellan 38-48 år, 

de hade hamnat i 

menopaus på 

grund av 

bröstcancer-

behandling. 

Tre teman framkom:  

1 Att inte känna igen sig 

själv. 

2 Att vara i ett existentiellt 

vakuum. 

3 Ny styrka i intim relation. 

7 Klaeson, K., 

Sandell, K. & 

Berterö, C.M. 

 
To feel like an 

outsider: focus 

group 

discussions 

regarding the 

Att utforska 

hur 

medelålders 

kvinnor som 
fortfarande 

menstruerade 

när de 

diagnosti-

serades med 

Kvalitativ studie 

med tre 

fokusgrupper. 

Tolv kvinnor 
deltog i studien. 

 

Kriterier för de 

deltagande 

kvinnorna: under 

Det framkom ett 

huvudtema: Att känna sig 

som en främling. Fyra 

under teman framkom:  
1 Att känna sig annorlunda. 

2 Den oregerliga kroppen. 

3 Erotiken är inte vad den 

brukar vara. 

4 Omvärdera. 



 

 

 

 

influence on 

sexuality caused 

by breast cancer 

treatment. 

 

European 

Journal of 

Cancer Care 

2011 

bröstcancer 

upplevde 

deras 

sexualitet 

genom de 

förändringar 

som kom 

med 

behandlingen. 

50 år när de fick 

digagnosen, varit 

diagnostiserad i 

minst 6 månader. 

8 Marshall, C. & 

Kiemel, G. 

 

Breast 

reconstruction 

following 

cancer: Its 

impact on 

patiens´and 

partners´sexual 

functioning 

 

Sexual and 

Relationship 

Therapy 

2005 

Att identifiera 

faktorer som 

hade 

påverkan på 

den sexuella 

relationen, 

för att 

utforska 

coping-

strategier som 

patienter och 

partners 

använder, och 

det stöd de 

behöver. 

Kvalitativ design 

med 

semistrukturerade 

intervjuer. 

Grounded theory 

användes. Tolv 

kvinnor deltog och 

tio män.  

 

Kriterier för de 

deltagande 

kvinnorna: över 18 

år, vara 

diagnostiserad 

med bröstcancer, 

ha genom gått 

bröst rekonstruktiv 

kirurgi mellan år 

2000- 2003. 

Resultaten består av två 

avsnitt. Avsnitt ett bygger 

på kvinnornas erfarenhet. 

Där fram kom teman: 

1 Oro och ångest. 

2 Påverkande faktorer. 

3 Självbild. 

4 Sexuella förändringar. 

 

Avsnitt två bygger på 

männens erfarenhet. Där 

framkom teman: 

1 Ångest och stress 

2 påverkande faktorer 

3 Förhandla sexuella 

förändringar. 

9 Nizamli, F., 

Anoosheh, M. 

And 

Mohammadi, E. 

 

Experiences of 

Syrian women 

with breast 

cancer regarding 

chemotherapy: A 

qualitative study 

 

Nursing and 

Health Sciences 

2011 

Att 

undersöka 

syrianska 

kvinnors 

upplevelser 

med bröst-

cancer om 

deras kemo-

terapi. 

Kvalitativ inne-

hållsanalys med 

semistrukturerade 

intervjuer. Det var 

17 kvinnor som 

deltog i studien. 

 

Kriterier för de 

deltagande 

kvinnorna: över 30 

år gamla, förmåga 

att prata om sina 

erfarenheter, 

genomgått 

mastektomi och 
genomfört minst 

två kemoterapi-

behandlningar. 

Fyra huvudteman framkom:  

1 Psykologisk obehag, med 

under teman: a) negativa 

känslor, b) kroppsbild, c) 

depressiva symtom. 

2 Fysiska problem, med 

underteman: a) akuta 

effekter b) generella 

konsekvenser. 

3 Social dysfunktion, med 

underteman: a) social 

isolering, b) brist på 

äktenskapliga möjligheter. 

4 misslyckande familjeroll, 

med underteman: a) 
mammaroll, b) sexuell 

relation. 

10 Rosedale, M. & 

Fu, M.R. 

Att beskriva 

kvinnors 

Sekundär analys 

av 

Fyra huvudteman framkom: 

1 Tvekan att återuppta sex 



 

 

 

 

 

Confronting the 

unexpected: 

Temporal, 

Situational, and 

Attributive 

Dimensions of 

Distressing 

Symptom 

Experiences for 

Breast Cancer 

Survivors 

 

Oncology 

Nursing Forum 

2010 

upplevelser 

av oväntade 

och 

obehagliga 

symtom efter 

bröstcancer-

behandling. 

fenomenologisk 

data. 13 kvinnor 

deltog i studien. 

Kvinnorna var 

engelsktalande, 

var i åldern mellan 

33-74 år, hade 

avslutat aktiv 

behandling för 

bröstcancer 1-18 

år före studien. 

efter operationen. 

2 Sexuella förändringar 

som orsakas av 

behandlingarna.  

3 Coping attityder till 

förändringen.  

4 Långsiktig sexuell 

relation. 

11 Takahashi, M. & 

Kai, I.  

Sexuality after 

breast cancer 

treatment: 

Changes and 

coping strategies 

among Japanese 

survivors. 

Social Science & 

Medicine      

2005 

Att 

undersöka 

effekterna på 

sexualiteten 

av 

bröstcancer-

behandling på 

japanska 

kvinnor och 

hur 

vårdgivarna 

på ett 

effektivt sätt 

kan hantera 

de sexuella 

problemen. 

Semistrukturerade 

intervjuer 

genomfördes. 

Grounded theory 

användes. Det var 

21 kvinnor som 

deltog. 

Kvinnorna hade 

olika åldrar, 

bakgrund, 

behandling, 

kliniskt stadium 

och förekomst av 

sexuell partner. 

Detta för att få 

variation bland 

deltagarna. 

Fyra huvudteman framkom: 

1 Tvekan att återuppta sex 

efter operationen.  

2 Sexuella förändringar 

som orsakas av 

behandlingarna.  

3 Coping attityder till 

förändringen.  

4 Långsiktig sexuell 

relation. 

 

 

 


