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Abstrakt 

Många kvinnor lider och har lidit av bröstcancer. Bröstcancer är en kronisk sjukdom 

vars diagnos och behandlingar påverkar livskvaliteten hos kvinnor i många aspekter 

såsom fysiskt, psykiskt, funktionellt, socialt och sexuellt. Utgångspunkten i studien är 

Ericksons teori Modeling and Role Modeling Theory. Syfte: Belyser kvinnors 

upplevelse av sexualitet vid bröstcancer. Metod: Litteraturstudien utfördes med grund 

i 13 vetenskapliga artiklar. Resultat: Tre kategorier framkom relaterat till hur 

sexualiteten påverkades; Behandlingens konsekvenser, Självbild och Kommunikation. 

Slutsats: Studien uppmärksammar kvinnor som diagnostiserats med bröstcancer i 

frågor som rör den sexuella hälsan. 
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Problembeskrivning 

Bröstcancer är idag den vanligaste cancerformen bland kvinnor i Sverige och 20 kvinnor 

insjuknar varje dag (Cancerfonden, 2016). Bröstcancer är en kronisk sjukdom som påverkar 

livskvaliteten hos kvinnor i många aspekter såsom fysiskt, psykiskt, funktionellt, socialt och 

sexuellt (Henson, 2002). Sexualiteten för många kvinnor upplevs som förändrad och 

problematisk under och efter behandling av bröstcancer både funktionellt och känslomässigt 

(Halley, May, Rendle, Frosch & Kurian, 2014). Cancer påverkar faktorer som känslan av 

trötthet och den fysiska funktionen vilket kan ge depressiva och ångestrelaterade symptom 

(Brandão, Schulz & Matos, 2016). Sjuksköterskors attityd och inställning till att tala om 

sexualitet med patienter har undersöktes i en studie av Arikan, Meydanlioglu, Ozan, Canli och 

Oxer (2015) där det framkom att majoriteten av sjuksköterskorna inte tog upp ämnet 

angående sexualitet med patienter. Sjuksköterskorna upplevde att sexualitet var ett för 

personligt ämne att diskutera (ibid.). Sjuksköterskans ansvarsområden enligt ICN:s riktlinjer 

som ligger till grund för sjuksköterskans profession och förhållningssätt, involverar att främja 

hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 

2014). Föreliggande litteraturstudie belyser aspekter av kvinnors upplevelser av sin sexualitet 

under och efter behandling av bröstcancer. Mot bakgrund av rådande forskning är frågan om 

kvinnors upplevelse av sin sexualitet vid bröstcancer en omvårdnadsfråga som behöver 

belysas och förtydliggöras.  

 

Bakgrund 

Perspektiv och utgångspunkter 

Litteraturstudiens referensram och perspektiv utgår från Ericksons teori från 1983 Modeling 

and Role Modeling Theory (Marriner-Tomey & Alligood, 1998).  Utgångspunkten i modellen 

bygger på teorier av Maslow, Erikson, Piaget, Engle, Seyle och Erickson vars teorier 

framförallt beskriver en människas behov, kognitiva och psykosociala utveckling samt 

objektanknytning. Teorin bygger på att varje person har en unik livsvärld, ett perspektiv som 

hjälper sjuksköterskan att förstå varje individ utifrån individens unika synsätt. Enligt Erickson 

delar alla människor på vissa likheter men skiljer sig också ifrån varandra på några plan. 

Några av likheterna är att alla personer är holistiska varelser med basala behov, psykologiska 

processer och kognitiva funktioner. Skillnader mellan människor är syn på världen, 

anpassningsförmåga och självinsikt. Syftet är att acceptera alla personer utifrån de unika 
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individer som de är. Personerna är utifrån Erickson expert på sin egen vård och vet bäst hur 

omvårdnaden och tillfrisknandet bör tillämpas. Teorin framhåller fem viktiga steg i 

omvårdnaden; att bygga förtroende till patienten, att öka patientens positiva inställning, att 

öka patientens känsla av kontroll, att öka och bekräfta patientens styrka samt att sätta 

gemensamma, hälsoförebyggande mål. Modellen ger sjuksköterskan tre olika roller; den 

stöttande, den omvårdande och den villkorslöst accepterande. Syftet med de tre rollerna är att 

sjuksköterskan ska hjälpa personen att nå hälsa, ge personen vård och kravlöst acceptera varje 

person precis som han eller hon är. Utifrån dessa tre roller ska sedan sjuksköterskan vårda och 

stötta personen så att individen kan forma och upprätthålla sin hälsa. Personen accepteras som 

den är och blir därför expert på sin egen vård och hur vården ska gå till (Marriner-Tomey & 

Alligood, 1998). Sexualitet är subjektivt och hur en person definierar sex och sexualitet är 

individuellt. Ericksons teori om hur en sjuksköterska bör bemöta en person är därför en god 

utgångspunkt i föreliggande litteraturstudie  

Bröstcancer 

Varje dag drabbas 20 kvinnor i Sverige av bröstcancer (Cancerfonden, 2016). Sjukdomen är 

ovanlig i 20-årsåldern men när kvinnor når 30-årsåldern ökar antalet fall. Succesivt ökar 

sedan risken för bröstcancer i takt med stigande ålder (Ringborg, Henriksson & Dalianis, 

2008). Bröstcancer kan delas in i fyra olika stadier. Första stadiet innebär att cancertumören i 

bröstet är mindre än två centimeter i diameter och att cancern inte har spridits till 

lymfkörtlarna. Symptom vid detta stadie kan vara en palperbar knöl. Andra stadiet är när 

cancertumören är mellan två till fem centimeter i diameter och en risk är att cancern har 

spridits till lymfkörtlarna. I tredje stadiet har cancern börjat sprida sig från tumören och vidare 

till lymfkörtlarna. Fjärde och sista stadiet av cancern är när cancern har bildat metastaser och 

dottertumörer i andra delar av kroppen (Cancerfonden, 2016; Ringborg et al., 2008). För 

kvinnor som drabbats av bröstcancer är överlevnaden efter 10 år 83,5% (Socialstyrelsen, 

2011). Bröstcancer är en individuell sjukdom och sjukdomens förlopp och prognos ter sig 

olika från individ till individ (Cancerfonden, 2016). 

Kirurgisk och medicinsk behandling  

Alla nydiagnostiserade bröstcancerpatienter har, om möjligheten finns, olika alternativ för att 

kirurgiskt operera bröstet. Med dagens teknologi och metod för kirurgi kan personen själv 

välja om hon vill genomgå bröstbevarande kirurgi eller mastektomi (Ringborg et al., 2008). 
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Bröstbevarande kirurgi innebär att kirurgen tar bort cancertumören och rekonstruerar bröstet 

(Cancerfonden, 2016). Mastektomi innebär att kirurgiskt ta bort det ena eller båda brösten. 

Båda kirurgiska behandlingarna har visat på likvärdigt resultat vad gäller överlevnad för 

kvinnor med bröstcancer (Järhult & Offenbartl, 2013; Ringborg et al., 2008). Olika typer av 

medicinsk behandling för bröstcancer finns att tillgå. Cytostatikabehandling ges till kvinnor 

för att bota eller bromsa cancern. Vid behandling med cytostatika är det vanligt att kvinnan 

får biverkningar som till exempel illamående, håravfall och infektion (Cancerfonden, 2014; 

Järhult & Offenbartl, 2013). Endokrinbehandling används i de fall då cancertumören är av 

hormonell typ vilket betyder att tumören är beroende av hormonet östrogen för att växa 

(Cancerfonden, 2016). Strålbehandling är en behandlingsmetod som lokalt behandlar 

cancertumören. Behandlingen görs pre- och postoperativt för att förhindra att cancern 

återkommer (Järhult & Offenbartl, 2013; Ringborg et al., 2008). 

Sexualitet 

Sexualiteten kan delas upp i fyra kategorier; sexuell hälsa, reproduktiv hälsa, sexuella 

rättigheter samt reproduktiva rättigheter. Kategorierna syftar till att beskriva sexualitetens 

olika delar. Sexuell hälsa förklarar upplevelsen av fysiskt, psykiskt, mentalt och socialt 

sexuellt välbefinnande, inte bara frånvaro av dysfunktion och/eller sjukdom. Reproduktiv 

hälsa handlar om ett fullständigt välbefinnande inom det reproduktiva området. Sexuella 

rättigheter och reproduktiva rättigheter handlar om människans rätt att bestämma över sin 

kropp och sexualitet samt antalet barn en person önskar att ha. Kategorierna är uppdelade för 

att särskilja att sex inte bara har ett reproduktivt syfte (Socialstyrelsen, 2014). Ett annat sätt att 

definiera sexualitet är som ett holistiskt fenomen inkluderande både kroppen och sinnet där 

sexualiteten ska kännas naturlig och tillfreds (Cliford, Rutter och Selby, 2000). Sexualiteten 

kan beskrivas som den funktionella förmågan att känna lust, få vaginal lubrikation, uppnå 

orgasm samt uppleva en positiv inställning gentemot sex (George, Norris, Nguyen, Masters & 

Davis, 2014). Föreliggande litteraturstudie inriktar sig på sexuell hälsa.  

       

Sexuell dysfunktion klassificeras som fysiologiska och/eller psykologiska problem relaterat 

till sexualiteten (Dizon, 2009). Sexualiteten kan vara en av de första aspekterna av det 

normala livet som blir påverkad av cancer (Gallo-Silver, 2000). Sexualiteten kan störas av 

sjukdom genom mediciner som blockerar förmågan att uppnå orgasm, behandlingar som 

påverkar den fysiska energin samt dysfunktioner relaterade till sjukdomen. Jobbiga 
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känslomässiga reaktioner till följd av sjukdom kan också påverka sexualiteten. Nedstämdhet, 

ångest, sorg eller depression stör ofta sexualiteten vilket kan påverka känslan av lust (George 

et al., 2014). Att kvinnors sexualitet påverkas både fysiologiskt och psykologiskt vid 

bröstcancer visar George et al. (2014) vars studie menar att sjukdom kan leda till trötthet, 

smärta och obehag vilket minskar den sexuella lusten eller direkt påverkar den fysiska 

funktionen. Dizon (2009) belyser i sin artikel att behandlingar vid bröstcancer kan orsaka att 

kvinnan hamnar i klimakteriet tidigare än vad förväntat vilket kan medföra sexuella 

dysfunktioner. Vidare betonar George et al. (2014) hur behandling påverkar kvinnornas 

självbild och i många fall påverkas därför den psykologiska sexualiteten negativt på grund av 

en förändrad kropp och kroppsbild. 

 

Syfte 

Syftet är att belysa aspekter av kvinnors upplevelse av sexualitet vid bröstcancer.   

 

Metod  

Den valda metoden är en litteraturstudie som innebär, med utgångspunkt i en frågeställning 

att olika artiklar söks och presenteras i ett eget resultat (Kristensson, 2014). En sökstrategi 

etablerades med relevanta sökord och en sökning genomfördes i utvalda databaser. Studierna 

som speglade litteraturstudiens syfte kvalitetsgranskades med hjälp av SBU:s (2014) 

granskningsmallar. Analysen med grund i valda artiklars resultatdel utfördes i flera steg och 

presenteras i en integrerad form (Kristensson, 2014).  

Urval  

Artiklarna som ligger till grund för litteraturstudien är hämtade från databaserna CINAHL och 

PUBmed. För båda databaserna användes sökorden “experience”, “sexuality”, “breast cancer” 

samt MESH-termen “breast neoplasms”. Sökorden kombinerades med hjälp av ordet ”AND”. 

Sökningarna genomfördes med exklusionskriteriet att artiklarna inte fick vara äldre än 15 år. 

Artiklarna som inkluderades skulle vara skrivna på engelska eller svenska, beskriva kvinnors 

upplevelser, finnas att tillgå gratis samt innehålla ett abstrakt och vara sakkunniggranskade.  
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Tabell 1. Litteratursökning PUBmed 

Databas Sökord  Antal träffar     Urval 1  Urval 2 

PUBmed        Lästa artiklar           Valda artiklar  

#1 ”Breast Neoplasm”  62,093 

    [MeSH]  

#2 ”Experince”  145,330  

 

#3 ”Sexuality”  26,755 

 

#4 ”Breast cancer” 92,013 

 

#5 #1 AND #2 AND #3 120  6 3 

 

#6 #2 AND #3 AND #4 128  6 3 

 

#7 #1 AND #2 AND #3  22  2 2 

 

#8 #1 AND #3 AND #4 26  3 1 

 

Tabell 2. Litteratursökning CINAHL 

Databas Sökord  Antal träffar           Urval 1               Urval 2 

CINAHL             Lästa artiklar   Valda artiklar 

#1 ”Breast Neoplasms” 62,499 

 [MeSH] 

#2 ”Experience”  195,498 

 

#3 ”Sexuality”  26,435 

 

#4 ”Breast cancer” 52,984 

 

#5 #1 AND #2 AND #3 201  3 2 
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#6 #2 AND #3 AND #4 99  4 1 

 

#7 #1 AND #3 AND #4 25  2 1 

 

Datainsamling 

Datainsamlings-metoden är utarbetad efter Kristensson (2014). En sökstrategi etablerades för 

hur sökningen skulle genomföras. Vid första selektionen av artiklarna valdes lämpliga artiklar 

ut efter rubriken och sedan utifrån abstrakt. Därefter lästes samtliga 26 utvalda artiklar i urval 

ett i fulltext. Artiklar som svarade till studiens syfte inkluderades vilket resulterade i 13 

artiklar. Studiernas vetenskaplighet granskades med hjälp av SBU:s granskningsmallar. 

Granskningsmallarna som användes är SBU:s (2014a) granskningsmall för kvalitativa studier 

samt SBU:s (2014b) granskningsmall för observationsstudier. Den kvalitativa 

granskningsmallen innebar att artiklarna utifrån syfte, urval, datainsamling, analys och 

resultat granskades genom olika frågor. Bedömningen innebar att frågorna besvarades med 

”Ja”, ”Nej” eller ”Oklart”. Granskningsmallen för observationsstudier besvarades med samma 

svar på frågorna men frågorna föll under kategorierna risk för bias och bedömning utifrån 

GRADE. Bedömningen av kvaliteten för båda mallarna baserades på ett poängsystem där de 

frågor som besvarades med ”Ja” fick ett poäng medan ”Nej” och ”Oklart” fick noll poäng. 

Poängen räknades till procent där graderingen var 70–79% medelhög kvalitet och 80–100% 

var hög kvalitet. Av artiklarna som inkluderades i resultatet höll 3 stycken medelhög kvalitet 

(Barthakur, Sharma, Chaturvedi & Manjunath, 2017; Gonzaga, 2013; Rosenberg et al., 2014) 

och de resterande 10 stycken höll hög kvalitet.  

Dataanalys  

Dataanalysen utfördes i en integrerad analys vilket innebär att bearbetningen av data sker i tre 

steg (Kristensson, 2014). I steg ett lästes artiklarna igenom i fulltext för att identifiera 

likheterna och skillnaderna i studiernas resultat. I det andra steget sammanställdes likheterna 

och skillnaderna som identifierades till olika kategorier som var relevanta till syftet. I det 

tredje steget sammanställdes resultatet under olika påvisade teman; behandlingens 

konsekvenser, självbild och kommunikation. Behandlingens konsekvenser mynnade ut i 
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underteman sexuell dysfunktion och att återuppta sexlivet. Kommunikation fick underteman 

information och relationer  

Forskningsetiska avvägningar 

Studierna i resultatet är beaktade utifrån Helsingforsdeklarationens (2013) sammanställda 

principer i etiskt förhållningssätt vid studier som involverar människor. 

Helsingforsdeklarationen (2013) betonar att samtliga studier ska vara granskade av en etisk 

kommitté, deltagarna ska ha fått muntlig och skriftlig information, säkerheten ska ha 

prioriterats, deltagarnas samtycke till studien ska finnas samt sekretess (World Medical 

Association, 2013). Studierna, som ingår i föreliggande studie är alla granskade av en etisk 

nämnd. Författarna till föreliggande studie har under arbetets gång förehållit sig etiskt till 

data. Materialet är analyserat objektivt, har ej medvetet plagierats och inga personliga 

föreställningar eller medvetet feltolkad data har inkluderats.  

 

Resultat 

Analysen resulterade i följande teman med underteman: 

 

 

Behandlingens konsekvenser 

Behandlingar relaterat till bröstcancer orsakade olika konsekvenser för majoriteten av 

kvinnorna vilka inverkade negativt på deras sexliv. De vanligaste rapporterade besvären var 

Kvinnors upplevese av sexualitet 
vid bröstcancer

Behandlingens 
konsekvenser

Sexuell 
dysfunktion

Att återuppta 
sexlivet

Självbild Kommunikation

Information Relationer 
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smärta, minskad sexlust, trötthet och obehag (Shaw, Sherman, & Fitness, 2016; Takahashi & 

Kai, 2005; Ussher, Perz, & Gilbert, 2013). Efter behandlingen behövde kvinnorna tid för att 

återuppta sexlivet (Takahashi & Kai, 2005). Temat beskrivs i två underteman; sexuell 

dysfunktion och att återuppta sexlivet. 

Sexuell dysfunktion  

Smärta relaterat till torra slemhinnor var ett bekymmer som många kvinnor återgav som en 

sexuell dysfunktion under och efter bröstcancerbehandling (Farthmann et al., 2016; 

Rosenberg et al., 2014: Shaw, Sherman, & Fitness, 2016; Takahashi & Kai, 2005; Ussher, 

Perz, & Gilbert, 2013; Vieira, Santos, Santos & Giami, 2014; Wang et al., 2013). I många fall 

upplevde kvinnor problem i flera år efter behandlingen (Takahashi & Kai., 2005; Wang et al., 

2013). I en studie från Brasilien av Viera et al. (2014) som intervjuade 23 kvinnor framkom 

det att kvinnorna upplevde hur sexlivet förändrades på grund av bröstcancer. Upplevelsen för 

en kvinna var att ett innan lekfullt och lättsamt sexliv hade ersatts av ett mer seriöst och 

konstlat sexualliv som en effekt av problem med torra slemhinnor och smärta (ibid.). Wang et 

al. (2013) undersökte i sin studie gjord med både en kvalitativ och kvantitativ ansats med 20 

deltagare som intervjuades och 200 deltagare som fick svara på ett frågeformulär om 

bröstcancers effekt på den sexuella hälsan. Resultatet visade att kvinnor hade problem med 

torra slemhinnor som gjorde samlaget smärtsamt vilket är i likhet med Ussher, Perz och 

Gilbert (2013) som gjort en enkätstudie i Australien med 1956 deltagare där majoriteten 

uttryckte smärtsamma samlag som en sexuell dysfunktion. Resultat av Rosenberg et al. (2014) 

som i en kohortstudie utförd med 461 deltagare visade att smärta var en vanlig sexuell 

dysfunktion vilka överensstämmer med en studie av Shaw, Sherman och Fitness (2016) där 

22 australienska singelkvinnor intervjuades. Kvinnor som hade ett fungerande sexliv före 

behandling med cytostatika berättade att de under behandlingen avstod från samlag och onani, 

mestadels på grund av minskad libido och trötthet (Farthmann et al., 2016; Takahashi & Kai, 

2005; Wang et al., 2013). En kohortstudie av Farthmann et al. (2016) med 79 kvinnor ville 

undersöka cytostatikabehandlingens påverkan på livskvalitén, den sexuella funktionen och 

den psykiska hälsan. Resultat visade att upplevelsen för kvinnor var att de inte kunde uppnå 

orgasm under behandlingen. Efter avslutad behandling återgav kvinnorna att de kunde nå 

orgasm i samma utsträckning som innan behandlingen startade (ibid.). Kvinnor kände även 

obehag över de ärr som bröstcancerns behandling medförde. Obehaget involverad främst 

beröring av ärret efter det borttagna/förändrade bröstet och den stickande, domnande känsla 

runt armhålan som många uppgav efter att ha opererat bort lymfkörtlar i samband med 
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mastektomi (Shaw, Sherman & Fitness, 2016; Takahashi & Kai, 2005). Känslorna kring ärren 

beskrev kvinnorna som problematiska och som de menar är något som påverkade deras sexliv 

(Takahashi & Kai, 2005; Wang et al., 2013). I studien av Takashi & Kai (2005) som gjorde 

intervjuer med 21 japanska kvinnor framkom det att kvinnor inte ville ha sin partners tyngd 

pressad mot sitt nyopererade bröst, då det orsakade smärta och obehag (ibid). Kvinnor som 

rapporterade att de inte upplevde några problem med torra slemhinnor, smärta eller obehag 

återfanns också (Takahashi & Kai., 2005; Vieira et al., 2014).  

Att återuppta sexlivet 

Efter operation och behandling ville många kvinnor ha tid att läka. Kvinnorna behövde tid att 

vänja sig vid sin nya kropp och sitt nya utseende för att arbeta upp sitt självförtroende. 

Kvinnor berättade att de inte ville återgå till ett aktivt sexliv utan att vara säkra på att sin 

fysiska och psykiska hälsa var återställd (Takahashi & Kai, 2013; Shaw, Sherman & Fitness, 

2016). Det kunde ta mellan några få dagar till tio månader för majoriteten av kvinnorna att 

återuppta sitt sexliv men för vissa kunde det ta upp till flera år innan sexlivet startade på nytt, 

det var väldigt individuellt. Några kvinnor berättade att deras sexliv aldrig startade upp igen 

(Farthmann et al., 2016; Takahashi & Kai, 2005; Takahashi et al., 2008). För de förhållanden 

där sexlivet upphörde helt kunde frånvaron av sex leda till separation (Wang et al., 2013). 

Vikten av sex för kvinnan i den relationen hon befann sig i var en faktor som påverkade hur 

snabbt sexlivet kunde återgå till hur det var innan (Takahashi & Kai, 2005). Kvinnor upplevde 

att deras partner tog avstånd och blev passiva i förhållande till deras sexliv. Faktorer som 

kunde bidra till passivitet var att partnern var rädd att göra kvinnan illa då partnern såg 

kvinnan som ömtålig efter behandlingarna (Takahashi & Kai, 2005). De par som mer frekvent 

hade sex innan operation och behandling hade oftast ingen minskning i frekvensen av sex 

efter behandling (Takahashi & Kai, 2005; Takahashi, et al., 2008). I tvärsnittsstudien gjord av 

Takahshi et al. (2008) med 85 japanska deltagare framkom det att de relationer där paret hade 

mer frekvent sex innan behandlingen kunde det även påvisas en förbättring i parets sexuella 

förhållande efter avslutad behandling (Takahashi et al., 2008). 

Självbild  

Efter bröstcancerns behandling upplevde många kvinnor att deras självbild var förändrad. 

(Barthakur et al. 2017; Sharma, Chaturvedi & Manjunath, 2017; Shaw, Sherman & Fitness, 

2016; Takahashi & Kai, 2005; Vieira et al., 2014). Många kvinnor uttryckte en skillnad 
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mellan att vara vacker och att vara sexuellt attraktiv. Sexuellt attraktiv beskrevs som att vara 

ung och att vara kroppsligt snygg, vacker däremot innefattade allt från att ha en vacker 

personlighet till vackra ansiktsdrag. Flera kvinnor upplevde sig efter bröstcancern fortfarande 

som vackra men känslan av att vara sexuellt attraktiv var något som en större mängd tyckte 

sig förlora (Shaw, Sherman & Fitness, 2016; Takahashi & Kai, 2005; Vieira et al., 2014). En 

liten del av kvinnorna ansåg sig vara lika sexuellt attraktiva som innan. En person menade på 

att cytostatikabehandlingen fick henne att bli mer attraktiv då den fick hennes hud att bli 

renare och hennes ansikte att lysa (Barthakur et al., 2017). Tvärsnittsstudien gjord av 

Barthakur et al. (2017) med blandad kvalitativ och kvantitativ ansats med 50 medverkande 

varav 15 stycken intervjuades djupgående visade på att händelsen av att tappa hår var jobbigt 

för några utav kvinnorna. De berättade att det var svårt att visa sig för andra människor på 

grund av nedsatt självbild (ibid.). Operationer som resulterade till förändringar eller förlust av 

brösten erfor kvinnor påverkade deras självbild och sexualitet (Barthakur et al., 2017; 

Fallbjörk, Rasmussen, Karlsson & Salander, 2013; Gonzaga, 2013; Neto et al., 2013; Shaw, 

Sherman & Fitness, 2016; Takahashi & Kai, 2005; Vieira et al., 2014; Wang et al., 2013). 

Kvinnor som genomgått mastektomi uppvisade lägre sexuell självkänsla än de som gjort 

bröstbevarande kirurgi, vilket visades av Kedde, Wiel, Weijmar Schultz och Wijsen (2013) 

som genomfört en enkätstudie med 332 kvinnor i Nederländerna. Kvinnor ansåg att brösten 

var förenade med kvinnlighet och förlusten av sitt bröst var därför detsamma som att förlora 

sin kvinnlighet (Takahashi & Kai, 2005, Vieira et al., 2014). Gonzaga (2013) intervjuade 12 

kvinnor i Uganda varvid kvinnor berättade att förlusten av sina bröst likställdes med att bli en 

man. Under samlag var förlusten av bröst påtaglig då uppmärksamheten som innan hade lagts 

på brösten saknades (Shaw, Sherman & Fitness, 2016). På grund av förändringarna av 

kroppen och ärren efter operation valde kvinnor att täcka sig med till exempel en tröja vid sex 

till följd av rädsla över att visa sig naken för sin partner. Kvinnorna upplevde en oro över att 

deras partner skulle reagera negativt på de förändringar som hade hänt med deras kroppar. 

Kvinnor som genomgått operation var oroliga att deras partner skulle lämna dem för att 

partnern inte upplevde samma sexuella attraktion som innan (Takahashi & Kai, 2005; Vieira 

et al., 2014).   

 

Kvinnor ansåg att rekonstruktion av brösten hjälpte dem att återigen se normala ut och 

därmed upplevdes det lättare att känna sig bekväm under sex och i sin sexualitet (Kedde et al., 

2013; Neto et al., 2013; Shaw, Sherman & Fitness, 2016). I studien av Neto et al. (2013) 

jämfördes två grupper av kvinnor som alla genomgått mastektomi. I den ena gruppen med 17 
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deltagare hade kvinnorna bara genomgått mastektomi, i den andra gruppen hade 19 deltagare 

genomgått bröstrekonstruktion efter mastektomin. Resultatet visade att efter en mastektomi 

var det många kvinnor som upplevde en förbättrad sexuell funktion och sexuell självkänsla 

efter att de genomgått en rekonstruktion av brösten (ibid.). Fallbjörk et al. (2013) undersökte 

76 svenska färdigbehandlade kvinnor och deras självbild efter mastektomi där kvinnorna fick 

svara på ett frågeformulär. Resultatet visade på att skillnaden i sexualitet mellan kvinnor som 

genomgått rekonstruktion och de som inte gjort det var i stort sätt densamma men att den 

sexuella självbilden ökat lite mer för de kvinnor som genomgått rekonstruktion (ibid). 

Däremot visade andra resultat att den sexuella dysfunktionen blev värre efter 

rekonstruktionen (Rosenberg et al., 2014). Ett fåtal kvinnor verkade inte veta att 

rekonstruktion av bröst var något som var möjligt utan hade förväxlat rekonstruktion med en 

bröstprotes (Takahashi & Kai, 2005).    

Kommunikation 

Många kvinnor upplevde en bristande kommunikation med vården angående hur sexualiteten 

påverkas av bröstcancer (Ussher, Perz & Gilbert, 2013). Flera kvinnor ansåg även att 

kommunikationen med en partner var viktig för att inte försumma sin relation (Takahashi & 

Kai, 2005; Vieira et al., 2014). Temat beskrivs i två underteman; information och relationer. 

Information 

Vid behandlingen av bröstcancer var det få kvinnor som fick information om hur 

behandlingen skulle inverka på deras sexualitet (Barthakur et al., 2017; Takahashi & Kai, 

2005; Takahashi et al., 2008; Ussher, Perz & Gilbert, 2013; Vieira et. al., 2014; Wang et al., 

2013). Kvinnor ansåg att anledningen till bristande information kunde bero på till exempel; att 

hon inte var i en relation, var i en samkönad relation, eller ansågs som för gammal eller som 

för ung (Ussher, Perz & Gilbert, 2013).   

  

Kvinnor uttryckte också att de inte hade sökt sig till att prata med någon sjukvårdspersonal 

angående sina sexuella problem. Många ansåg att sexualitet var ett för privat ämne och 

vågade eller ville inte ta upp ämnet (Takahashi & Kai, 2005; Ussher, Perz & Gilbert, 2013). 

Kvinnor upplevde att sjukvårdspersonal verkade tycka det var ett jobbigt ämne att prata om 

(Ussher, Perz & Gilbert, 2013). Upplevelsen av sex var inte alltid en viktigt fråga för kvinnor, 

i de fallen önskade de inte heller få någon information om ämnet. Kvinnor som var singlar 
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ansåg att det inte vara relevant för dem just nu men om de träffade någon skulle de söka upp 

information. De kvinnor som ville ha information skulle främst vilja ha erhållit information 

om torra slemhinnor, behandlingens påverkan på lust och påverkan i partnerrelation (ibid.). 

Frågor angående hur kvinnorna skulle kunna amma sina barn eller om de skulle förlora sin 

fertilitet var viktiga för en del (Barthakur et al., 2017; Gonzaga, 2013). Informationen ville de 

flesta ha genom blanketter, tidningar eller webbsidor. Få kvinnor ville ha informationen 

muntligt utav sjukvårdspersonal (Ussher, Perz & Gilbert, 2013). Vissa kvinnor hade försökt 

söka information angående sexuella råd från vårdpersonal men dessa råd hade inte varit av 

värde. Det rådet som mest frekvent gavs angående sexualitet var att undvika att bli gravid 

(Wang et al., 2013).  

Relationer  

Studier framhåll kommunikation som viktig mellan parterna i en fungerande relation där 

kvinnan diagnostiserats och behandlats för bröstcancer. Kvinnorna som valde att 

kommunicera sina problem och tankar till sin partner fick betydligt lättare att hantera den 

psykologiska bördan (Takahashi & Kai, 2005; Vieira et al., 2014). Vissa kvinnor hade upplevt 

problem med att kommunicera med sin partner om sex om de inte hade kommunicerat på ett 

naturligt plan tidigare i relationen (Takahashi & Kai, 2005). Kvinnor upplevde en rädsla för 

sexuell kontakt efter bröstcancer. Kvinnor var rädda eftersom de hört att sex efter bröstcancer 

kunde öka risken för återfall (Takahashi & Kai, 2005; Wang et al., 2013). Kvinnorna som 

kände sig trygga i sina förhållanden och hade en partner som förstod vad de gick igenom, 

hade ett bättre sexliv och kvinnorna fick en stärkt självkänsla och ett mer kärleksfullt 

förhållande med sin partner (Kedde et al., 2013; Vieira et al., 2014). Kunde partnern sätta sig 

in i kvinnans situation och respektera hennes sexuella hinder och utmaningar blev oftast 

relationen starkare och bättre (Takahashi & Kai, 2005). Många kvinnor fick emotionellt stöd 

från sin partner som tog ansvar för hushåll och att det dagliga livet skulle fungera under 

behandlingens gång (Vieira et al., 2014).   

 

Diskussion 

Diskussion av vald metod 

Litteraturstudien med syfte att belysa kvinnors sexualitet vid bröstcancer inkluderar både 

kvalitativa och kvantitativa studier för att få en bredare och djupare data som grund för 
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analysen. Antalet kvantitativa och kvalitativa är jämnt fördelat varav tre artiklar var utförda 

med blandad metod. 

 

Sökningen av artiklarna genomfördes i databaserna PUBmed och CINAHL. Eventuellt kunde 

andra databaser så som PsychINFO använts men motiveringen för valda databaserna är att de 

omfattar artiklar i omvårdnadsvetenskap. Inkluderade efter att ha lästs i fulltext, blev de 

artiklar som svarade mot studiens syfte. Alla artiklarna redogjorde för kvinnors upplevelse. 

En av artiklarna återgav även mäns erfarenheter av bröstcancer hos män. Populationen män ur 

artikelns urval motsvarade 1,2 %. Artikeln inkluderades eftersom den procentuella andelen av 

män inte bedöms påverka resultatet i föreliggande studie.  

 

Artiklarna är publicerade i Sverige, Nederländerna, Tyskland, USA, Australien, Uganda, 

Brasilien, Indien, Japan och Kina. Den geografiska spridningen av artiklar antas omfatta 

frågan om kvinnors upplevelse av sexualitet och innefattar både likheter och skillnader över 

kulturella och språkliga gränser. Något som kan antas berika den data som ligger till grund för 

analysen och därmed utfallet i resultatet, då bröstcancer hos kvinnor är ett globalt 

sjukdomstillstånd. Skillnaderna skulle även kunna påverka resultatet. Under arbetet 

uppmärksammades de kulturella skillnaderna mellan artiklarna. Kvinnornas syn på 

kvinnlighet, självbild, sjukdom och partnerrelation var olika i olika delar av världen men i 

grunden var det samma frågeställningar kring sexuella dysfunktioner, självbilden och vikten 

av kommunikation. Traditionella ideér kring äktenskap och könsroller skilde sig också i de 

olika länderna. De flesta studier i resultatet utgick från att kvinnorna levde i en parrelation, det 

var bara en studie som aktivt belyste singelkvinnors upplevelse av sexualitet vid bröstcancer.  

 

Kvalitetsgranskningen av samtliga artiklar kan möjligen ses som bristfällig då författarna 

tidigare inte haft erfarenhet av att utföra dessa moment, och kan därmed ha kunnat påverka 

studiens resultat då medtagna studier eventuellt inte håller den angivna kvalitén.  

Diskussion av framtaget resultat 

Resultatet uppmärksammade tre teman som påverkar kvinnors sexualitet vid bröstcancern 

vilka är behandlingens konsekvenser, påverkan i självbild samt vikten av kommunikation.  
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Resultatet visade att behandlingen av bröstcancer gav kvinnorna sexuella dysfunktioner som 

påverkade deras sexliv (Farthmann et al., 2016; Takahashi & Kai, 2005; Wang et al., 2013). 

Uppmärksammade dysfunktioner styrks av Dizon (2009) som i sin review-artikel skriver att 

närmare 90% av kvinnorna som genomgått behandling påvisar någon form av sexuell 

dysfunktion. De vanligaste besvären som kvinnorna rapporterade var torra slemhinnor, 

minskat libido och trötthet (Farthmann et al., 2016; Kedde et al. 2013; Takahashi & Kai, 

2005; Wang et al., 2013). Dizon (2009) styrker aspekten och menar att behandlingens 

påverkan kan hålla i sig långt efter avslutad behandling. Om de sexuella dysfunktionerna höll 

i sig under en längre tid efter behandlingen visar Takahashi & Kai (2005) på att vissa kvinnor 

inte återgick till att ha sex. Vissa kvinnor menade på att deras ålder var en faktor till deras 

minskade sexliv (Takahashi & Kai, 2005; Vieira et al., 2014). Det kan vara ett problem att 

resultatets urval involverar alla kvinnor i olika åldrar och stadier i livet då skillnaden i 

sexualiteten kan skilja sig hos yngre och äldre kvinnor då den sexuella fysiologin förändras 

med ålder, vilket styrks av Dehlin och Rundgren (2014). Under och efter klimakteriet blir 

slemhinnorna torrare hos äldre kvinnor vilket kan ge smärta vid samlag (ibid.). Liknande 

symtom kan ses vid bröstcancerbehandling och därför kan det vara svårt att bestämma 

ursprunget till dysfunktionen. Efter avslutad behandling behövde kvinnorna aktivt jobba för 

att återuppta sitt sexliv och det var individuellt hur långt tid det kunde ta (Kedde et al., 2013; 

Shaw, Sherman & Fitness, 2016). Enligt Ericksons teori kan det tolkas som att kvinnorna med 

bröstcancer själva vet hur de ska göra för att läka på bästa sätt och när de är redo att ta upp sitt 

sexliv igen. Återhämtningen kan ta olika lång tid för kvinnorna beroende på hur de själva 

uppfattar sina sexuella behov (Marriner-Tomey & Alligood, 1998). 

Den andra kategorien som redovisades i resultatet var självbild. Utifrån Ericksons teori är alla 

kvinnor med bröstcancer olika kring hur de uppfattar sig själva, sin sexualitet och den 

sexuella påverkan behandlingarna ger. Kvinnorna har sin egen uppfattning om sin hälsa och 

sitt beteende. Kvinnorna hanterar också stressfyllda situationer olika och kan bättre eller 

sämre anpassa sig till ny livssituation vilken bröstcancer ofta medför (Marriner-Tomey & 

Alligood, 1998). Resultatet visade att det är väldigt individuellt hur kvinnorna upplevde att 

självbilden påverkades men en majoritet av kvinnorna upplevde ändå en förändrad självbild 

då behandlingar påverkade deras kropp och utseende. Påverkan på självbilden inverkade 

negativt på sexualiteten. Flera kvinnor återgav att de inte längre upplevde sig som sexuellt 

attraktiva (Barthakur et al., 2017; Shaw, Sherman & Fitness, 2016; Takahashi & Kai, 2005; 

Vieira et al., 2014). Angående håravfall var det bara två av studierna som tog upp ämnet 
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vilket gjorde det till irrelevant att mer djupgående presentera i resultatet. Undertexten i 

studierna som pekade på att kvinnorna upplevde förändringar i sitt utseende kan dock kopplas 

och tolkas till att de förlorade sitt hår (Barthakur et al., 2017). Håravfallets påverkan på 

självbilden styrks av Hanson (2007) som i sin studie med 24 deltagare visar på att kvinnor 

upplevde håravfallet som en del av att förlora sin kvinnlighet. Kvinnorna påtalade även hur 

sexualiteten och hur attraktiva de kände sig påverkades av att de förlorade sitt hår (ibid.). 

Vidare var det många som beskrev hur självbilden påverkades av att förlora ett eller båda 

brösten (Fallbjörk, Rasmussen, Karlsson & Salander, 2013; Gonzaga, 2013; Neto et al., 2013; 

Shaw, Sherman & Fitness, 2016). I jämförelse med kvinnor som genomgått bröstbevarande 

kirurgi och de kvinnor som genomgått mastektomi upplevde kvinnorna som genomgått 

mastektomi på mer negativ påverkan i deras sexliv (Kedde et al. 2013). Mastektomins 

påverkan på den sexuella självbilden stöttas av Henson (2002) vars resultat i en 

litteraturstudie med 85 artiklar pekade mot att 40% av de kvinnor som genomgått mastektomi 

upplevde en negativ inverkan i sexlivet. Resultatet för de kvinnor som genomgått 

bröstbevarande kirurgi som upplevde en negativ effekt på sexlivet var 30% (Henson, 2002). 

Förlusten av ett eller båda brösten innebar olika känslor av att förlora sin kvinnlighet, att 

kroppen var annorlunda samt känslor kring hur andra så som en sexpartner skulle reagera på 

ärren (Gonzaga, 2013; Takahashi & Kai, 2005, Vieira et al., 2014). Reaktionen på hur 

kroppen förändras redogör Wilmoth (2002) som pekar på att kvinnor upplevde förlusten av 

ting starkast; förlusten av en kroppsdel, förlusten av menstruation, förlusten av sexlusten och 

förlusten av kvinnlighet. Förlusten av brösten medförde även saknad av brösten under sex 

(Wilmoth, 2002). En del kvinnor som genomgått mastektomi återskapade brösten med hjälp 

av rekonstruktion. Rekonstruktionen gav för en del kvinnor självkänslan och sexualiteten 

tillbaka (Kedde et al., 2013; Neto et al., 2013; Shaw, Sherman & Fitness, 2016). För andra 

gav rekonstruktionen mer sexuella dysfunktioner (Rosenberg et al. 2014). Tidigare gjorda 

studier indikerar på att kvinnor som genomgått rekonstruktion har bättre sexuell självkänsla 

än de som inte gjort det på grund av ett mer normalt yttre (Henson, 2002). Kvinnor som 

visade på mer dysfunktioner relaterat till sexualiteten uppgavs även i samma studie då Henson 

(2002) menar på att alla operationer medför risker som smärta, bieffekter eller längre tid än 

planerat på sjukhus. Konsekvenser relaterat till operation medför en minskad livskvalitet och 

därmed påverkas även sexualiteten (ibid.).  Samma resultat stöttas av Yurek, Farrar och 

Anderson (2000) som visar i sin kvantitativa studie att rekonstruktion efter mastektomi ger 

mer sexuella dysfunktioner postoperativt. Utifrån Ericksons perspektiv kan skillnaderna 

mellan kvinnorna som upplever positiva effekter kontra negativa effekter av rekonstruktion 
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förklaras genom att kvinnorna har en unik världsbild och ser olika på effekter, dysfunktioner, 

självbild och attityder. Rekonstruktionen kan medföra både en stärkt självkänsla och ett bättre 

sexliv beroende på kvinnans självinsikt och värderingar av livskvalitet. Bröstens betydelse för 

kvinnorna innan mastektomin spelar också in i hur de uppfattar en eventuell rekonstruktion 

och hur viktigt en sådan skulle vara (Marriner-Tomey & Alligood, 1998).  

Kommunikation var den tredje kategorin som presenterades i resultatet där det togs upp att 

många kvinnor önskade att få mer information om de sexuella påverkningar som kommer till 

följd av en bröstcancerdiagnos och dess behandling (Takahashi et al., 2008; Ussher, Perz & 

Gilbert, 2013; Vieira et. al., 2014; Wang et al., 2013). Anledningar till den bristande 

kommunikationen från vårdens sida beskrev kvinnorna som att vårdpersonalen förutsatte att 

de inte ville ha information på grund av deras ålder, sexuell läggning eller rådande 

relationsstatus (Ussher, Perz & Gilbert, 2013). Det kan uppfattas kränkande för kvinnorna att 

inte erhålla information baserat enbart på kvinnornas ålder, sexuell läggning eller 

relationsstatus. Ericksons teori betonar att alla människor ska accepteras och respekteras 

oberoende hur dem är och varje samtal ska utformas ur patientens verklighet. Att anta att en 

kvinna skulle ha en viss sexualitet eller ett visst sexuellt beteende utifrån nämnda aspekter 

innebär att kvinnorna ses ur ett redan förutbestämt perspektiv vilket inte överens stämmer 

med den individuella människosynen Ericksons teori innebär. Ett samtal med en kvinna med 

bröstcancer behöver därför utgå från kvinnans verklighet och förutfattade meningar bör ej 

förekomma då vårdpersonalens uppgift är att stödja och stärka kvinnan i hennes strävan mot 

god sexuell hälsa (Marriner-Tomey & Alligood, 1998).  Flertalet kvinnor uttryckte också att 

de inte ville eller vågade ta upp ämnet på grund av att de ansåg att det var för privat 

(Takahashi & Kai, 2005; Ussher, Perz & Gilbert, 2013). Ämnet sexualitet borde tas upp mer 

från sjukvårdens sida vid kontakt med patienten vilket styrks av Wilmoth (2001) som menar 

att sjukvården borde erbjuda mer support och stöd till kvinnor med bröstcancer och deras 

sexuella förändringar. ICN:s riktlinjer ligger som grund för sjuksköterskans profession där det 

framkommer att sjuksköterskan ska främja hälsa och lindra lidande. I relation till det ska 

sjuksköterskan lyfta fram information om påverkan på sexualiteten till de kvinnor som 

diagnostiserats och genomgår behandling för bröstcancer då informationen kan lindra deras 

lidande relaterat till sexualiteten och främja en god sexuell hälsa (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). Med hjälp av god kommunikation och information kan 

sjuksköterskan stötta patienten med att skapa och upprätthålla en god sexuell hälsa under och 
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efter behandlingen. Informationen som kvinnorna får ta del av kommer också att öka deras 

känsla av kontroll och förhoppningsvis öka deras positiva inställning.  

 

Stöd från partner var något som många kvinnor i resultatet poängterar som viktigt för att 

trivas i sin sexualitet (Takahashi & Kai, 2005; Vieira et al., 2014). De kvinnor som hade en 

partner som respekterade och stöttade kvinnan i både sjukdomen och sjukdomens påverkan i 

sexualiteten upplevde en starkare och bättre relation till sin partner (Kedde et al., 2013; Vieira 

et al., 2014).  Wilmoth (2001) poängterade att de kvinnor vars partner uttryckte att de 

fortfarande var sexuellt attraktiva upplevde en positiv förändring i sexlivet.  

Slutsats och kliniska implikationer    

Föreliggande litteraturstudie belyser synen på den sexuella förändringen hos kvinnor med 

bröstcancer. Resultatet pekade på att kvinnors sexualitet påverkas främst genom sexuella 

fysiologiska dysfunktioner till följd av behandling, förändrad självbild som sammantaget 

inverkar negativt på sexualiteten och den sexuella självkänslan. Vidare visade resultatet på 

hur information kring och stöd i sexuell hälsa var viktigt (Farthmann et al., 2016; Takahashi 

& Kai, 2005; Takahashi et al., 2008). Slutsatsen av litteraturstudien är att bröstcancer 

påverkar sexualiteten hos kvinnor på ett fysiskt och psykiskt plan. Kliniskt kan studien belysa 

vikten av att uppmärksamma kvinnor som diagnostiserats med bröstcancer i frågor som rör 

den sexuella hälsan. Varje människa har rätt att få hjälp och stöd från vården för eventuella 

sexuella dysfunktioner (Socialstyrelsen, 2014). I dagens vård upplever många kvinnor runt 

om i världen att de inte får det stöd och den information de vill ha från vården (Barthakur et 

al., 2017; Takahashi & Kai, 2005; Takahashi et al., 2008; Ussher, Perz & Gilbert, 2013; 

Vieira et. al., 2014; Wang et al., 2013). Vidare forskning behövs för att kartlägga hur vården i 

Sverige bemöter och uppmärksammar sexualiteten hos kvinnor med bröstcancer.  

Författarnas arbetsfördelning 

Arbetsfördelningen har varit jämnt fördelad mellan författarna under hela arbetsprocessen av 

litteraturstudien.  
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Bilaga 1 (1) 

Författare, år, land Titel Syfte Metod Resultat Kvalitét  
1. Farthmann, 

Hanjalic, Veit, 

Rautenberg, 

Stickeler, Erbs, 

Földi & 

Hasenburg, 

2015, Tyskland 

The impact of 
Chemotherapy for 
breast cancer on 
sexual function and 
health-related quality 
of life 

Att utvärdera kvinnors 
livskvalitet, som 
behandlades för sin 
bröstcancer med cytostatika, 
med fokus på hälsa, sexuell 
funktion och psykiskt 
mående. 

Studien är en kvantitativ, 
prospektiv, observationsstudie. 
Alla patienter som skulle 
genomgå cytostatikabehandling 
för sin bröstcancer blev 
tillfrågade att medverka. 
Inklusionsskriterier var de skulle 
vara över 18 år och under 70 år, 
tidigare psykiskt friska och 
sexuellt aktiva. Efter uttryckt 
samtycke hos deltagarna fick de 
svara på pappersbaserade frågor 
om de senaste fyra veckorna 
innan behandlingen påbörjades. 
Därefter fick de svara på frågor 
efter halva behandlingen pågått, i 
slutet av behandlingen och sex 
månader efter behandlingens 
slut. 

Under åren 2008-2012 
medverkade 79 kvinnor. 57 
kvinnor levde i en relation och 46 
av dem var sexuellt aktiva. Av de 
79 kvinnorna var 15 st sexuellt 
aktiva under hela perioden av 
cytostatika behandlingen. 
Resultatet presenteras under 
rubrikerna sexuell funktion, 
lust/obehag och vanor, orgasm, 
erotik samt depression. 

Hög 

2. Vierira, Santos, 

Santos & Giami, 

2014, Brasilien 

Experience of 
sexuality after breast 
cancer: a qualiative 
study with women in 
rehabilitation 

Att förstå de psykosociala 
och kulturella följderna av 
bröstcancer och sjukdomens 
behandlings påverkan på 
kvinnors sexualitet. 

Kvalitativ studie. 23 kvinnor som 
deltagit i bröstcancer 
rehabilitering deltog i studien. 
Alla kvinnorna var inbjudna till att 
medverka både individuellt och i 
fokusgrupper. 15 kvinnor blev 
totalt intervjuade och två 
fokusgrupper med diskussion 
konstruerades. 

Utifrån intervjuerna analyserade 
tre övergripande teman som alla 
var relaterade till sexualiteten; 
kulturella, personlig, subjektiv. 
Resultatet pekade på att 
bröstcancern påverkade kvinnor i 
deras sexualitet främst i hur de 
själva och samhället upplevde hur 
deras sexualitet borde vara, och 
som sjuk är kvinnan inte det 
idealet. I den subjektiva delen 
kom det fram hur saker 
egentligen var, de fysiologiska 
förändringar, om sexlusten 

Hög 



 

 

verkligen minskade eller ökade 
osv.  Mycket berodde på 
individen och hur den individuella 
sexualiteten påverkas. 

3.  Gonzaga, 2013, 

Uganda 

Listening to the 
voices: an exploratory 
study of the 
experiences of 
women diagnosed 
and living with breast 
cancer in Uganda 

Att upplysa om erfarenheten 
av att leva med bröstcancer 

En upptäckande kvalitativ studie 
genom djupgående intervjuer. 
Frågorna som ställdes var öppna 
men relaterade till bröstcancer. 
Frågorna var först pilottestade 
innan de ställdes. Deltagarna 
hittades genom att de skulle vara 
diagnostiserade med bröstcancer 
samt ha meddelat sin medverkan 
till studien. 12 stycken kvinnor 
medverkade. 

Resultatet indikerade att 
bröstcancer påverkade kvinnor 
fysiologiskt, psykologiskt, socialt 
och i upplevelsen av existentiella 
frågor. Sexuellt menade 
kvinnorna att de förlorade sin 
kvinnliga sexualitet. 

Medelhög 

4. Barthakur, 

Sharma, 

Chaturvedi & 

Manjunath, 

2017, Indien 

Body image and 
sexuality in women 
survivors of breast 
cancer in India 

Att lyfta fram de kvalitativa 
fynd om upplevd kroppsbild 
och sexualitet hos kvinnor 
som överlevt bröstcancer. 
Artikeln är en del av en 
större studie som 
fokuserade på de olika 
aspekterna av att överleva 
bröstcancer. 

Författarna använde en mix-
metod, tvärsnittsstudie av 
upptäckande natur med både 
kvantitativ och kvalitativ design. 
Semi-strukturerade intervjuer 
med 15 kvinnor utfördes för att få 
fram kvalitativdata. Kvantitativa 
mätningar gjordes med 50 
kvinnor. Kvalitativdata 
analyserades med hjälp av 
beskrivande fenomenologisk 
ansats. 

Inom kroppsbild kom det fram 
teman som var identitet, 
operationens påverkan, håravfall, 
klädsel och obekväma situationer. 
Inom sexualitet kom det fram 
hinder som uppstod på grund av 
svårigheter med avslöjande och 
teman som kom fram var om 
anpassning från sin partner, ålder 
och sexuella svårigheter på grund 
av behandling. 

Medelhög 

5. Neto, Aguiar, 

Menezes, 

Moreira, 

Garcia, Abla & 

Ferriera. 2013, 

Brasilien. 

Sexuality After Breast 
Reconstruction Post 
Mastectomy 

Att utvärdera och jämföra 
sexualiteten hos kvinnor 
som genomgått mastektomi 
och efterkonstruerat 
brösten kontra de som inte 
efterkonstruerat brösten. 

Studien är en beskrivande 
kvantitativ studie med 36 
deltagare som alla genomgått 
mastektomi, deltagarna har 
sedan delats upp i två grupper. 
Grupp 1 bestod av 17 kvinnor 
som inte efterkonstruerat sina 
bröst och grupp 2 bestod av 19 
som genomgått en efter 

Slutresultatet visade på att 
kvinnor som genomgått en 
efterkonstruktion av brösten 
hade en högre sexualitet/sexuell 
funktion. 

Hög 



 

 

rekonstruering av brösten.  Alla 
deltagare fick sedan svara på ett 
frågeformulär, Female Sexual 
Function Index, (FSFI) vilket är ett 
mätinstrument som består av 19 
frågor med sex subfrågor (skalor) 
som mäter skalan av lust, 
upphetsning, fysiologisk gensvar 
(lubrikation), orgasm, njutning 
och smärta. Resultatet av 
skalorna summerades och vägdes 
mot artikelns syfte. 

6. Ussher, Perz & 

Gilbert,  2012, 

Austrailia 

Information needs 
associated with 
changes to sexual 
well-being after 
breast cancer 

Artikeln vill rapportera 
behovet av att ge sexuell 
information, upplevelser av 
att få sådan information, 
patient och vårdpersonalens 
kommunikation om 
sexualitet, vid bröstcancer. 

En blandad analys användes som 
var kvantitativ med en kvalitativ 
del. Deltagarna var 1965 
personer som hade bröstcancer. 
Informationen samlades in 
genom en webbsida under 2 
veckor.  

Resultatet visade på att det fanns 
ett önskat behov hos patienter 
med bröstcancer att få ta del av 
mer information angående 
sexuell hälsa av vårdpersonal. 
Behovet av information 
uppfylldes i dagsläget inte. 

Hög 

7. Rosenberg, 

Tamimi, Gelber, 

Ruddy, Bober, 

Kereakoglow… 

& Partridge, 

2014, USA 

Treatment-Related 
Amenorrhea and 
Sexual Functioning in 
Young Breast Cancer 
Survivors 

Att beskriva den sexuella 
funktionen hos unga kvinnor 
som behandlats för 
bröstcancer. 

1511 kvinnor frågades om de ville 
vara med men 568 föll bort. 461 
kvinnor var kvar till resultatet. 
Studien var en prospektiv 
kohortstudie där kvinnorna 
följdes under 1 år. Mätvärden a 
togs upp med hjälp av Cancer 
Rehabilitation Evaluation System 
(CARES). 

CARES poängen inom sexuell 
dysfunktion och sexuellt intresse 
var i medel höga hos de som blev 
behandlade med kemoterapi och 
fick amenorré. Amenorré gav en 
sänkt sexlust. Faktorer som 
påverkade sexuell dysfunktion var 
smärta i vaginan, försämrad 
kroppsbild och fatigué. 

Medelhög 

8. Takahashi & 

Kai, 2005, Japan 

Sexuality after breast 
cancer treatment: 
Changes and coping 
strategies among 
Japanese survivors 

Att belysa hur behandlingen 
av bröstcancer påverkar 
sexualiteten hos japanska 
kvinnor och att överväga 
vårdpersonalens förmåga att 
behandla sexuella problem. 

Semi-strukturerade intervjuer 
utfördes med 21 japanska 
kvinnor. Analysen skedde med 
hjälp av en grounded theory. 

Majoriteten av deltagarna tyckte 
att behandlingen av deras 
bröstcancer påverkade deras 
sexualitet både psykiskt och 
fysiskt. Faktorer som påverkade 
deltagarna var deras förmåga att 
återhämta sig psykiskt och fysiskt, 
rädsla för att deras partner skulle 

Hög 



 

 

reagera negativt, vikten av sexuell 
relation med sin partner och 
deras partners förmåga att förstå 
och ge stöd. 

9. Shaw, Sherman 

& Fitness 2016, 

Australien 

Women's experiences 
of dating after breast 
cancer 

Att undersöka kvinnors 
upplevelse av att dejta igen 
efter bröstcancer. 

22 kvinnor som ville starta en nya 
relation efter sin bröstcancer 
intervjuades med semi-
strukturerade intervjuteknik. 
Analysen av intervjun gjordes 
genom användandet av grounded 
theory. 

Följande teman identifierades: 
Förmågan och viljan till att hänge 
sig till en ny relation, avslöja 
(berätta) om cancerns för sin nya 
parter, förändringar i intimitet 
och sexualitet, 
kroppsförändringar och att våga 
lita på någon. 

Hög 

10. Takahashi, 

Ohno Inoue, 

Kataoka, 

Yamaguchi, 

Uchida, & ... 

Kai, 

Impact of breast 
cancer diagnosis and 
treatment on 
women's sexuality: a 
survey of Japanese 
patients. 

Att undersöka hur 
sexualiteten förändras och 
upplevs av bröstcancer 
patienter i Japan efter 
operation samt deras behov 
av sexuell information. 

En anonym, tvärsnittsstudie av 
patienter med bröstcancer 
genomfördes. Data från 85 
personer samlades där kvinnorna 
rapporterade att de varit sexuellt 
aktiva före operationen. Data var 
sedan analyserad. 

Resultatet visade på att det var en 
minskning i kvinnornas sexualitet 
och även den sexuella aktiviteten 
efter operationen. 

Hög 

11. Wang, Chen, 

Huo, Xu, Wu, 

Wang & Lu, 

2013, Kina  

 

A neglected issue on 
sexual well-being 
following breast 
cancer diagnosis and 
treatment among 
chinese women    
 

Att utvärdera förändringarna 
av det sexuella välmåendet 
hos kvinnor med 
bröstcancer, att utöka 
kunskapen om sexualitet och 
bröstcancer och ta fram 
information som kan öka 
livskvaliteten hos kvinnor 
med bröstcancer i 
framtiden.     
 

Studien har både en kvalitativ och 
kvantitativ ansats. 20 patienter 
med bröstcancer genomgick 
djupgående intervjuer. Med hjälp 
av resultatet från intervjuerna 
sattes ett frågeformulär ihop där 
kvantitativdata samlades in om 
kvinnornas upplevelser av 
sexuellt välmående med 
bröstcancer och behanding av 
sjukdomen.   
 

Baserat på den kvalitativa 
analysen framkom sju tema vilka 
var 1. minskad frekvens av sex 2. 
förlorat sexuellt intresse 3. 
klimakteriesymtom 4. 
förändringar till kroppsbilden 5. 
effekter på äktenskapet 6. 
missuppfattningar om sex 7. 
behovet av professionell 
vägledning. Den kvantitativa 
datan styrker dessa teman.  
 

Hög 

 

12. Kedde, van de 

Wiel, Schultz & 

Subjective sexual well-
being and sexual 
behavior in young 

Systematiskt beskriva det 
subjektiva sexuella 
välmåendet och sexuella 

Ett kvantitativt frågeformulär 
kunde besvaras via internet. 
Länkar skickades ut till kvinnor 

De unga kvinnor som var under 
pågående behandling mot 
bröstcancer var mindre sexuellt 

Hög 



 

 

Wijsen, 2013, 

Nederländerna   

 

women with breast 
cancer     
 

betendet hos unga kvinnor 
med bröstcancer     
 

med bröstcancer. Kvinnor som 
var 45 år eller yngre och hade 
diagnostiserats med bröstcancer 
inom sex år inkluderades. 
 

aktiva och hade mer negativa 
upplevelser av sexualitet än den 
friska befolkningen i landet. 
Kvinnorna som hade avslutat sin 
behandling hade mer eller mindre 
samma sexuella aktivitet som den 
friska befolkningen men 
upplevelsen av sexualitet var mer 
negativ hos de som hade 
genomgått behandling.     
 
  

13. Fallbjörk, 

Rasmussen, 

Karlsson & 

Salander, 2012, 

Sverige,  

 

Aspects of body image 
after mastectomy due 
to breast cancer a 
two- year follow-up 
study.  
 

Att under 2 år undersöka 
olika aspekter av kroppsbild 
efter mastektomi hos 
patienter som haft 
bröstcancer. 
 

76 kvinnor var inkluderade som 
alla genomgått mastektomi. Vid 
två tillfällen under två år, en gång 
10 månader efter mastektomin 
och 1 gång 2 år efter 
mastektomin, fick kvinnorna 
svara på ett frågeformulär 
angående sitt liv efter 
mastektomin 
 

Några förändringar i hur 
kvinnorna såg på sig själva var 
mätbart under de två åren. En 
minskning hade skett både i hur 
attraktiva sexuellt kvinnorna 
kändes sig och hur bekväma de 
kändes sig under sexuell intimitet. 
Vidare undersökning visade att 
21% av kvinnorna hade 
genomgått rekonstruktion av 
brösten. Det fanns ingen skillnad i 
hur kvinnorna som gjort 
rekonstruktion och de som inte 
gjort det upplevde sexualiteten. 
 

Hög 
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