
K
A
N
D
ID

A
T
U
PPSA

T
S

Sjusköterskeprogrammet 180 hp

Kvinnors upplevelser av sin sexualitet i samband
med bröstcancer

En litteraturstudie som stöd för
sjuksköterskeprofessionen

Anna Eklund och Anna Tran

Omvårdnad 15 hp

Halmstad 2017-12-13



 

 

 

 
 
 

 
 
 Kvinnors upplevelser av sin sexualitet i 

samband med bröstcancer  
En litteraturstudie som stöd för 
sjuksköterskeprofessionen 
 

Författare: Anna Eklund   

 Anna Tran  

  

 

 
 

Ämne  Omvårdnad 

Högskolepoäng  15hp 

Stad och datum  Halmstad 2017-12-12 

  



 
Titel Kvinnors upplevelser av sin sexualitet i samband med 

bröstcancer – en litteraturstudie som stöd för 

sjuksköterskeprofessionen 

 

Författare Anna Eklund och Anna Tran  

Sektion Akademin för hälsa och välfärd 

Handledare Marcus Jansson, Universitetsadjunkt i omvårdnad, Fil. mag.  

Examinator Barbro Boström, Universitetslektor i omvårdnad, Med. dr. 

Tid Höstterminen 2017 

Sidantal 17 

Nyckelord Bröstcancer, kvinnor, sexualitet, upplevelse 

 

Sammanfattning 

I Sverige är bröstcancer den mest utbredda cancerformen hos kvinnor, och det kan 

vara en påfrestning för kvinnans sexualitet att genomgå cancerbehandling. För att 

sjuksköterskan ska kunna stötta patienten är det viktigt att förstå vad kvinnan går 

igenom. Hälso- och sjukvårdspersonal behöver fördjupad förståelse för att ge kvinnan 

adekvat stöd. Litteraturstudiens syfte var att belysa kvinnors upplevelser av sin 

sexualitet i samband med bröstcancer. Metoden som har valts är en litteraturstudie 

med kvalitativ ansats som grundats på resultatet av tolv vetenskapliga artiklar. I 

resultatet framkom tre huvudteman, som var: Förmåga till att utöva sexuella 

aktiviteter, förändrad självbild och upplevelsen av stöd från hälso- och 

sjukvårdspersonal. Fysiska konsekvenser av bröstcancerbehandling är bland annat 

vaginal torrhet och minskad sexlust, vilket kan påverka kvinnans relationer och 

självbild. Ett bristfälligt informationsutbyte mellan kvinnan och hälso- och 

sjukvårdspersonal upptäcktes. Kvinnorna ansåg att de behövde mer information om 

vad de kunde förvänta sig för kroppsliga förändringar vid bröstcancerbehandling. 

Utbildning och kunskap ska från den här litteraturstudien resultera i större 

medvetenhet hos sjuksköterskan om kvinnans förändrade sexualitet i samband med 

bröstcancer. I framtiden behövs utökad forskning om hur sjuksköterskan ska kunna 

bemöta kvinnans frågor om sin sexualitet.  
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Abstract 

Breast cancer is the most widespread form of cancer amongst women in Sweden, 

which can be a strain on women’s sexuality when they undergo cancer treatment. The 

aim of the literature review was to describe women’s lived experiences of their 

sexuality due to breast cancer. Healthcare professionals need immersed understanding 

to be able to give appropriate support. For the nurse to support the patient it is 

important to understand what the woman is going through. The chosen method for the 

literature study is a qualitative approach, which is based on twelve articles. By 

reading the articles three themes emerged: Ability to perform sexual activities, 

changed self-image and the experience of support from healthcare professionals. Less 

frequency of intercourse and vaginal dryness were consequences due to breast cancer 

treatment, which could affect the women’s relationships and self-image. Inadequate 

exchange of information between the woman and healthcare professionals was 

discovered. Knowledge about this subject is needed because it will result in greater 

awareness amongst nurses about women´s changed sexuality due to breast cancer. 

Women felt that they needed more information about the physical changes they could 

expect. Extended research on how the nurse should answer women's questions about 

sexuality needs to be developed in the future.  
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Inledning 

Socialstyrelsen (2015) beskriver att bröstcancer är den mest utbredda cancerformen 

hos kvinnor i Sverige, bröstcancer står för 31% av all cancer som kvinnor drabbas av. 

Incidensen för att drabbas av bröstcancer har blivit mer omfattande sedan år 1970. 

Kvinnor som drabbas av bröstcancer har sedan inledningen av 2000-talet sjunkit, för 

att sedan stiga från år 2009 igen. Under år 2014 redovisades 9 730 fall av bröstcancer 

hos kvinnor, där incidensen hos kvinnor i åldersgruppen 65–79 år har ökat mest. 

Rapporterade fall av manlig bröstcancer finns beskrivna men det är mycket sällsynt 

(Socialstyrelsen, 2015). 

Mardani-Hamooleh & Heidari (2016) beskriver att cancerpatienter kan erfara 

långvariga problem med sin sexualitet. För många cancerdrabbade har sexualiteten en 

stor påverkan på livskvaliteten. Tierney (2008) menar att cancerpatienter kan uppleva 

att sexualiteten påverkas trots att cancern inte involverar könsorganen. Förändringarna 

kring sexualiteten kan orsakas av behandlingar som förändrar de kroppsliga 

funktionerna eller vara att cancerpatienten får en förändrad självbild som negativt 

påverkar sexualiteten (Tierney, 2008). Största hindret för sexualiteten är att cancern 

leder till att lusten försvinner hos den som är drabbad. En del patienter förmodar att 

sjukdomen bidrar till att det inte är möjligt att ha ett normalt och fungerande sexliv 

(Mardani-Hamooleh & Heidari, 2016). Svårigheter med sexualiteten är ett problem 

som generellt förbises av hälso- och sjukvårdspersonal (Tindle, Denver & Lilley, 

2009). Litteraturstudiens mål är att förse sjuksköterskan med förståelse för vad 

kvinnan genomgår och vad för känslor som kan uppstå hos kvinnan i samband med 

bröstcancer. På så sätt ska sjuksköterskan identifiera verktyg för att kunna bistå med 

adekvat stöd till kvinnan och besvara frågor kring kvinnans sexualitet.  

Bakgrund  

Bröstcancer  

Det finns flertalet typer av bröstcancer, en vanlig typ är ductal cancer in situ (DCIS) 

som kan bli invasiv bröstcancer. DCIS börjar i mjölkgångarna och kan sedan sprida 

sig till angränsande vävnad. Vid spridning i mjölkgångarna benämns cancern som 

invasiv. För att motverka att DCIS sprider sig och blir till invasiv cancer är det viktigt 

att regelbundet gå på mammografi, vilket ökar chansen för att cancern upptäcks i ett 

tidigt skede (O’Brien, Sun, Sandler, DeRoo & Weinberg, 2015). Riskfaktorer för att 

drabbas av bröstcancer är bland annat tidig menopaus som kan påverkas av tidig 

mensdebut eller graviditet. Fetma och hög alkoholkonsumtion är andra riskfaktorer. 

Även hysterektomi, avlägsnande av livmodern, påverkar incidensen för att drabbas av 

cancer (O’Brien et al., 2015). Det vanligaste symptomet som upptäcks vid bröstcancer 

är att kvinnan känner en knöl i sitt bröst. I de flesta fall sker upptäckten av knölen av 

en slump när kvinnan exempelvis duschar eller klär på sig. Andra förekommande 

symptom på bröstcancer är att det kommer vätska ur bröstvårtan och att kvinnan 
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känner smärta, matthet eller yrsel (Khakbazan, Taghipour, Roudsari & Mohammedi, 

2014).  

De vanligaste behandlingsmetoderna vid bröstcancer är kirurgiska ingrepp som 

lumpektomi och mastektomi. Lumpektomi innebär bröstbevarande kirurgi. 

Mastektomi innebär att tumören avlägsnas tillsammans med bröstets friska vävnad. 

Vid en mastektomi har kvinnan möjlighet att välja att genomgå en bröstrekonstruktion 

eller avstå. Det finns två alternativ vid bröstrekonstruktion, användning av implantat 

eller rekonstruktion gjord av autolog vävnad (Holland, Archer, Montague, 2016). 

Andra sedvanliga behandlingsalternativ är cytostatikabehandling och 

strålningsbehandling före operationen eller efter för att förhindra recidiv. 

Hormonbehandling är också ett vanligt behandlingsalternativ vid bröstcancer (Horder 

& Street, 2007). Ett vanligt förekommande läkemedel vid behandling av bröstcancer 

är Tamoxifen, vilket är ett antiöstrogen preparat. Läkemedlet har biverkningar som 

bland annat påverkar igångsättandet av klimakteriet. Tidigt genombrott av 

klimakteriet kan det leda till vulval-, vaginal- och kliotralatrofi, vilket ger minskad 

elasticitet och sköra slidväggar. Biverkningarna kan ha en påverkan på sexualiteten 

(Carter, Goldfrank & Schover, 2011). 

Sexualitet och cancer  

Världshälsoorganisationen (WHO) beskriver sexualitet som en av människans 

centrala delar. Sexualitet inkluderar sex, könsidentitet och roller, sexuell läggning, 

erotik, njutning, intimitet och reproduktion. Det går att definiera sexualitet som en 

upplevelse och ett uttryck genom fantasier, önskningar och begär (World Health 

Organisation, 2006). Lundberg (2002) beskriver begreppet sexualitet som något som 

ständigt är föränderligt och kontinuerligt skapas genom livet. Khan (2000) menar att 

bröstet ur ett samhällsenligt och socialt kontext har en betydelse av kvinnlighet, 

moderskap och sexualitet. Lundberg (2002) instämmer och menar att bröstet är ett av 

de viktigaste attributen för kvinnan. Brösten är känsliga och kan vid sexuell 

upphetsning och stimulans av bröstvårta utlösa en orgasm.  

Ussher, Perz & Gilbert (2014) skriver att det finns kunskapsluckor gällande forskning 

relaterat till kvinnors sexualitet i samband med bröstcancer. Fokus för tidigare 

cancerforskning har varit fysiska förändringarna som sexuell dysfunktion och fysiska 

svårigheter som patienten kan genomgå i samband med sjukdomen, och inte 

upplysning av upplevelsen. Tidigare sågs sexualiteten likvärdigt med samlag som 

involverar vagina och penis. Det påpekas även att kvinnans största orosmoment vid 

bröstcancerdiagnos inte enbart behöver vara samlag, utan kan handla om sexualiteten 

och hur den kan förändras. Forskning som har gjorts har till stor del omfattat 

kvantitativ forskning, vilket inte beaktar den levda erfarenheten hos individen (Ussher 

et al., 2014).  
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Personcentrerad omvårdnad 

Svensk sjuksköterskeförening (2015) beskriver sjuksköterskans sex kärnkompetenser, 

vilka är förbättringskunskap, evidensbaserad vård, samverkan i team, informatik, 

säker vård och personcentrerad vård. Arakelian, Swenne, Lindberg, Rudolfsson & 

Vogelsang (2017) beskriver att termer som används för att förklara personcentrerad 

omvårdnad är bland annat patientens delaktighet, patientens samarbete och patientens 

handlingskraft. En definition som beskriver begreppet in i minsta detalj finns inte. 

Personcentrerad vård handlar om att patienten respekteras som en unik individ, med 

sina brister och tillgångar. Patientens tankar kring sig själv, skada, sjukdom eller hälsa 

är viktiga delar som tillhör begreppet. Trots att vårdgivare betonar innebörden av 

personcentrerad omvårdnad, kan sjukdom komma att prioriteras under sjukdomstiden. 

Patienterna anser att personcentrerad omvårdnad handlar om att hälso- och 

sjukvårdspersonal visar beaktning och respekt gentemot individen och att upplevelsen 

av att deras problem blir tagna på allvar är viktigt (Arakelian et al., 2017).  

 

Komatsu och Yahasaki (2014) anser att det är viktigt att sjuksköterskan har förståelse 

för patienten som behandlas mot cancer vilket främjas av personcentrerad omvårdnad. 

Det innebär att sjuksköterskan måste förstå patientens behov, för att på så sätt finna 

vägar som underlättar det vardagliga livet vid cancer för patienten. För sjuksköterskan 

är det viktigt att upprätthålla en relation till sin patient eftersom det uppmuntrar till 

patientens utveckling genom att förutse vad patienten kommer uppleva. 

Sjuksköterskan bör fokusera på patientens verkliga problem och ge råd som leder till 

att patienten kan lösa dem, ibland genom att hänvisa vidare till dietist eller farmaceut 

(Komatsu & Yahasaki, 2014). Omvårdnadsteoretikern Travelbee (1971) skriver att 

personcentrerad vård handlar om att se hela människan, inte bara den sjuka 

kroppsdelen.  

 

Omvårdnad och stöd vid cancer 

Patienter som drabbas av cancer påverkas känslomässigt och vänder sig till hälso- och 

sjukvårdspersonal för att få medicinsk rådgivning och emotionellt stöd. Genom att få 

emotionellt stöd kan patienternas livskvalité förbättras (Bonito, Horowitz, McCorkle 

& Chagpar, 2013). Stöd från sjuksköterskan kan både vara praktisk och känslomässig 

(Hill, Murray, Woodall, Parmar, & Hentges, 2004). Riktlinjer om psykosocialt stöd 

finns, vilka bland annat handlar om att känna igen och lära patienten om psykosociala 

aspekter av sjukdomen. Alla cancerpatienter behöver känslomässigt stöd under 

sjukdomstiden, och har olika behov av stöd (Bonito et al., 2013). Att drabbas av 

cancer och att genomgå behandling är starkt associerat med höga nivåer av stress. 

Stöd och omvårdnad från sjuksköterskan hjälper till att minska ångest och minskar 

individens negativa påverkan (Manning- Walsh, 2004).  

Jørgensen, Garne, Søgaard & Laursen (2015) beskriver att stöd måste anpassas efter 

patientens individuella behov. Patienter som inte får det stöd som de behöver, har en 

tendens till att utveckla ångest under sjukdomsförloppet. Vid en cancerdiagnos kan 
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personen uppleva att de mister sin identitet och därför är det värdefullt att kontakten 

med sjuksköterskan är personcentrerad (Jørgensen et al., 2015). Det är en fördel att 

sjuksköterskan inte enbart fokuserar på sjukdomen vid samtal eftersom det bidrar till 

en öppen konversation. Sjuksköterskan bör visa att det finns tid för patienten att tala 

om svårigheter som kan finnas i det vardagliga livet för att kunna ge adekvat stöd 

(Jørgensen et al., 2015). Stödet som ges är inte tillräckligt för att vikten läggs på 

diagnosen och behandlingen av cancern. Sjuksköterskan kan påverka patientens 

inställning och motivation till sin cancerdiagnos. Genom att få tillräckligt mycket stöd 

från sjuksköterskan kan det bidra till att patienten lättare kan bearbeta och överkomma 

cancern (Komatsu & Yahasaki, 2014).  

Problemformulering  

Bröstcancer är påfrestande för kvinnan att drabbas av och kan påverka hennes 

sexualitet. Forskning visar att sexualiteten inte är prioriterad under sjukdomstiden, 

vilket har en negativ påverkan på välbefinnandet. För att sjuksköterskan ska kunna 

stötta patienten på ett adekvat sätt, är det betydelsefullt att veta vad kvinnan genomgår 

för att kunna ge god vård under en förändrad period i livet.  

 

Syfte  

Syftet med litteraturstudien var att belysa kvinnors upplevelser av sin sexualitet i 

samband med bröstcancer.   

 

Metod  

Metoden som valts till det här vetenskapliga arbetet är en allmän litteraturstudie, 

vilket innebär att texter från olika källor sammanställs för att få en överblick över 

ämnet som ska studeras. Texterna består av vetenskapliga artiklar (Friberg, 2006).  

Datainsamling  

Den första sökningen som gjordes var en övergripande sökning för att finna tidigare 

forskning och material kring ämnet. Sökningar gjordes på Cumulated Index to 

Nursing and Allied Health Literature (CINAHL) och Medline (PubMed), som är 

databaser med inriktning mot medicin och omvårdnad (Friberg, 2006). Den andra 

sökningen inkluderade även American Psychological Association (PsycINFO), då 

dess psykologiska inriktning lämpade sig för litteraturstudien (Friberg, 2006). 

Litteraturstudiens syfte låg till grund för de sökord som valdes vid sökningar i 

databaserna. Sökningarna gjordes med fritextord och sökorden i den inledande 

sökningen var bröstcancer och sexualitet som översattes till, breast cancer och 

sexuality. Därefter utökades sökorden för att få mer specifika resultat för att svara på 

syftet och för att få ett mer omvårdnadsinriktat sökresultat. Sökorden utökades med: 

kvinnor, omvårdnad och upplevelse som översattes till: women, nursing och 



 

 5 

experience*, (*) indikerar trunkering. En trunkering av sökordet experience* gjordes i 

den andra sökningen i databasen CINAHL för att inkludera fler träffar som berör 

upplevelsen och att möjliga böjningar av ordet inkluderas i sökningen (Forsberg & 

Wengström, 2013). Sökorden som användes vid insamlingen av vetenskapliga artiklar 

finns redovisade i bilaga A, tabell 1. Sökningarna som har gjorts har kombinerats med 

den booleska operatorn AND vilket gjordes för att specificera sökningen (Forsberg & 

Wengström, 2013).  

 

Inklusions- och exklusionskriterier  

Inklusionskriterierna var både kvinnor som blivit nydiagnostiserade och kvinnor med 

cancerdiagnos sedan en längre tid tillbaka. Inklusionskriterier som tillämpades i 

databaserna var att de vetenskapliga artiklarna skulle vara publicerade mellan 2010–

2017, och vara skrivna på engelska. Artiklar som belyste kvinnans upplevelse av sin 

sexualitet i samband med bröstcancer inkluderades. Litteraturstudien inkluderade inga 

kriterier för hur avancerad bröstcancern skall vara eller hur utvecklad den var. 

Vetenskapliga artiklar som handlade om bröstcancerdrabbade män exkluderades för 

att eftersträva ett mer specifikt svar på syftet. Resultatartiklarna behandlade inte 

någon specifik ålder, utan innefattade både yngre och äldre kvinnor. Ingen 

avgränsning gällande kvinnans civilstånd, och inte någon särskild kirurgisk eller 

medicinsk behandlingsmetod bestämdes. Resultatartiklar med vetenskaplig kvalité av 

grad III exkluderades, två artiklar lästes och ansågs vara av grad III och uteslöts 

därför från studien. En övergripande uppfattning av upplevelserna som kvinnorna har 

kring sin sexualitet kunde således uppnås.  

Databas –  CINAHL 

I databasen CINAHL utfördes två separata sökningar. I den första fritextsökningen 

användes sökorden breast cancer AND sexuality. Vid sökningen återfanns 147 träffar. 

Titlar som uteslöts beskrev en specifik inriktning med ett syfte som inte berörde 

litteraturstudiens problemformulering. Slutligen var det 56 abstrakt som lästes, av 

dessa var det flertalet som inte berörde alla inklusionskriterier och därav exkluderades 

dem. Inledningsvis granskades 28 artiklar individuellt. Artiklar som valdes bort 

överensstämde inte med syftet eller hade irrelevanta inriktningar. För resultatdelen 

valdes slutligen tre artiklar. Vid samma sökning återfanns det utöver 

resultatartiklarna, två dubbletter från de två andra databaserna.  

Den andra fritextsökningen i CINAHL utfördes vid ett senare tillfälle med tillagda 

sökord utöver de som användes i den första sökningen. De nya sökorden var 

trunkering av sökordet experience* AND women. Den andra sökningen gav 49 träffar, 

där 24 abstrakts lästes eftersom titeln tydde på potential för att svara på 

litteraturstudiens syfte. Totalt granskades 19 artiklar och slutligen gav andra 

sökningen i CINAHL två resultatartiklar. I den andra CINAHL sökningen hittades 

även sex dubbletter från PubMed och PsycINFO utöver de två resultatartiklarna.  
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Databas –  PsycINFO 

I databasen PsycINFO utfördes en fritextsökning med orden breast cancer AND 

sexuality AND experience AND nursing. Resultatartiklarna i sökningen i PsycINFO 

inkluderades endast om de blivit peer reviewed. Sökningen gav 17 träffar och utav 

dem lästes 14 abstrakt som indikerade att artiklarna skulle kunna svara på 

litteraturstudiens syfte. Efter läsning av abstrakt var det åtta artiklar som 

överensstämde med syftet som granskades, resterande artiklar berörde särskilda 

ämnen som inte var relevanta för området. Två dubbletter hittades från CINAHL. 

Slutligen hittades en artikel som svarade på litteraturstudiens syfte och inkluderades i 

litteraturstudien.  

 

Databas –  PubMed  

I databasen PubMed utfördes en fritextsökning med orden breast cancer AND 

sexuality AND experience AND women. Totalt gav sökningen 128 träffar och 

beroende på om syftet stämde överens med titeln lästes abstrakten. Totalt lästes 51 

abstrakt individuellt varav flera artiklar valdes bort för att dess resultat inte 

överensstämde med syftet, eller innehöll exklusionskriterier vilket gjorde att de inte 

inkluderades. Därefter granskades 20 artiklar med två dubbletter från databasen 

CINAHL. Vid granskning av artiklarna var det flera artiklar som inte beskrev ämnet 

sexualitet tillräckligt för att kunna svara på litteraturstudiens syfte. Slutligen var det 

sex artiklar som användes i litteraturstudiens resultat.   

 

Databearbetning  

Databearbetningen som genomförts har inspirerats av kvalitativ analys (Graneheim & 

Lundman, 2004) genom att belysa upplevelsen  av kvinnors sexulatitet i samband med 

bröstcancer. I första steget lästes artiklarnas resultat individuellt och diskuterades 

sedan gemensamt för att fastställa att artiklarna svarade till litteraturstudien syfte 

(Graneheim & Lundman, 2004). I andra steget genomfördes gemensamma 

kvalitetsgranskningar med hjälp av en granskningsmall. Artiklarna i resultatet 

kvalitetsgranskades med hjälp av granskningsmallen av Carlsson & Eiman (2003) för 

både kvalitativ och kvantitativ metod. Varje artikel försågs med poäng utifrån 

granskningsmallen där den vetenskapliga kvaliteten fastställdes. Grad I (80%) innebar 

en kvalitet på hög vetenskaplig nivå, grad II (70%) indikerade på en medelkvalitet och 

grad III (60%) påvisade låg vetenskaplig kvalitet (Carlsson & Eiman, 2003).  

I tredje steget skrevs individuella artikelöversikter över samtliga resultatartiklar, se 

bilaga C, tabell 3. Under fjärde steget av databearbetningen fördes en diskussion kring 

likheter och skillnader kring artiklarna som lästs, vilka gav upphov till nyckelord som 

antecknades i ett enskilt dokument. Nyckelorden som valdes skapade en helhetssyn 

över materialet (Graneheim & Lundman, 2004). I femte steget gjordes teman med 

utgångspunkt från nyckelorden som sammanställts i ett enskilt dokument, 

nyckelorden blev färgkodade och införda i en tabell för att skapa en överskådlig bild. 

Under sjätte steget började teman framställas, ursprungligen fanns åtta teman men de 

reducerades till tre. De reducerades på grund av att några teman berörde likartade 



 

 7 

ämnen och slogs därför samman (Graneheim & Lundman, 2004). Teman som uteslöts 

var bland annat vaginalt samlag, sexuell dysfunktion, klimakteriebesvär och 

mastektomi. I sjunde steget av databearbetningen bestämdes tre övergripande teman 

som blev till rubriker i resultatet:  

 

(1) förmåga till att utöva sexuella aktiviteter  

(2) förändrad självbild  

(3) upplevelse av stöd från hälso- och sjukvårdspersonal 

Forskningsetiska överväganden  

Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS2003:460) innebär att 

forskning endast får godkännas om forskningsdeltagarnas säkerhet, integritet och 

hälsa motsvarar dess vetenskapliga värde. Forskning ska bedrivas på ett sätt som 

skyddar den enskilda individen och ska även visa hänsyn för människovärdet. Det är 

viktigt att deltagarna är informerade om betydelsen av studien, eventuella risker som 

forskningen kan orsaka, och gett samtycke till att delta i studien. Deltagarna ska även 

ha kunskap om att det är möjligt att avsluta sitt deltagande i forskningen om de önskar 

(SFS2003:460). Etikprövningslagen (SFS2003:460) anger även att resultatet ska anses 

vara av nytta för försökspersonen. Tillsammans med nytta kommer också riskerna vid 

forskning, vilket måste beaktas. Enligt Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) får 

personuppgifter behandlas för forskningsändamål om forskningen har fått ett 

godkännande enligt lagen om etikprövning av forskning som avser människor 

(SFS2003:460). Henricson (2012) och Forsberg & Wengström (2013) påpekar att den 

vetenskapliga kvaliteten kan ökas om studierna har blivit godkända av en etisk 

kommitté. I samtliga tolv artiklar framgår det att studierna är godkända av etisk 

kommitté. En av de valda artiklarna har även refererat till Helsingforsdeklarationen 

som innefattar etiska principer som tillämpas på forskning som omfattar människor. 

Det innebär bland annat att människors hälsa kommer i första hand vid forskning 

(World Medical Association, 2013). 

 

Resultat  

Syftet med litteraturstudien var att belysa kvinnors upplevelser av sin sexualitet i 

samband med bröstcancer. De tre teman som framkom var förmåga till att utöva 

sexuella aktiviteter, förändrad självbild och upplevelse av stöd från hälso- och 

sjukvårdspersonal.  

Förmåga till att utöva sexuella aktiviteter  

Kvinnorna uppgav att de inte hade samlag lika frekvent nu som före insjuknandet 

(Cebeci, Yangin & Tekeli, 2010; Elmir, Jackson, Beale & Schmied, 2010; Klaeson, 

Sandell & Berterö, 2011; Meloni, Barsotti, Antônio & Giami, 2014; Sawin, 2012; 

Ussher, Perz & Gilbert, 2012; Reese et al., 2017; Wang et al., 2013). Ett skäl till att 

kvinnorna inte ville ha samlag var att de upplevde nedsatt libido (Cebeci et al., 2010; 
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Klaeson et al., 2011; Loaring, Larking, Shaw & Flowers, 2015; Wang et al., 2013). 

Vaginal torrhet var en faktor till den minskade sexlusten, (Anderson et al., 2011; 

Cebeci et al., 2010; Halley, May, Rendle, Frosch & Kurian, 2014; Meloni et al., 2014; 

Sawin, 2012; Wang et al., 2013) men även klimakteriebesvär påverkade sexualiteten 

(Cebeci et al., 2010; Sawin, 2012). För flera kvinnor kom det som chock när de fick 

erfara att samlag inte var som tidigare (Halley et al., 2014). Anderson et al. (2011) 

beskriver en kvinna som uttryckte att “The most alarming thing was… not being able 

to have sex.” (s.789). Några kvinnor trodde att de sexuella förändringarna som 

uppstod skulle bli bättre efter behandlingen, men de kunde kvarstå (Ussher et al., 

2012). Frekvensen för samlagen blev mindre och när kvinnorna väl hade sex var det 

väldigt smärtsamt (Halley et al., 2014). Klaeson et al. (2011) beskrev att kvinnor 

upplevde att de inte kände sig avslappnade under samlag. Kvinnorna kunde inte 

engagera sig i samlaget som de hade kunnat tidigare på grund av minskad sexlust. 

Konsekvenserna som uppkom till följd av cancerbehandlingen, exempelvis vallningar 

och sömnsvårigheter var besvärade. Däremot var de hanterbara till skillnad från de 

sexuella symtomen (Anderson et al., 2011).  

Ett vanligt besvär som uppstod var att kvinnorna drabbades av vaginal torrhet 

(Anderson et al., 2011; Cebeci et al., 2010; Halley et al., 2014; Reese et al., 2017; 

Wang et al., 2013). Reese et al. (2017) beskrev att det var flera kvinnor som 

benämnde torrheten i underlivet som en känsla av sandpapper. Vidare förklarade 

kvinnorna att problemet hade kvarstått i flera års tid efter avslutad behandling. En 

kvinna i studien av Anderson et al. (2011) berättade med förundran om när hon kände 

sexlust och spontant ville ha sex, men det var svårt för att hon inte var tillräckligt våt. 

Det krävdes därför ett längre förspel eller andra förberedelser som försäkrade att 

kvinnan var tillräckligt våt för att samlaget inte skulle bli smärtsamt för henne 

(Anderson et al., 2011). Halley et al. (2014) beskrev ett nygift par som upplevde en 

försämring av sitt sexliv. Innan cancerdiagnosen hade de samlag frekvent, men efter 

behandlingen var deras sexliv nästan obefintligt. Kvinnan beskrev samlaget som 

extremt smärtfyllt, trots att glidmedel används (Halley et al., 2014).  

 

Relationen till partnern påverkades vid bröstcancer (Cebeci et al., 2010; Elmir et al., 

2010; Loaring et al., 2015; Sawin, 2012; Wang et al., 2013). Svårigheter som kunde 

uppstå var att somliga kvinnor inte vågade avstå från samlag med sin man (Cebaci et 

al., 2010). Wang et al. (2013) rapporterade att det även fanns kvinnor som beskrev att 

de hade samlag för att rädda äktenskapet. Flera kvinnor upplevde att sexualiteten inte 

var högt prioriterad under bröstcancerbehandlingen. En del kvinnor beskrev att sex 

inte var viktigt längre, utan att hälsan kom i första hand vilket påverkade relationen 

till maken (Wang et al., 2013). Ett fåtal kvinnor angav att de hade samlag lika ofta nu 

som innan bröstcancerdiagnos och behandling (Fallbjörk et al., 2012; Klaeson et al., 

2011; Ussher et al., 2012). Sawin (2012) beskrev att äldre kvinnors sexualitet och 

sexliv inte specifikt påverkades av bröstcancer utan det naturliga åldrandet kunde vara 

en faktor som kunde påverka. Flera äldre kvinnor förklarade att sex blev mer 
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komplicerat med den stigande åldern (Sawin, 2012). Meloni et al. (2014) ansåg att 

kvinnorna som kunde prata med sin partner upplevde ett bättre sexliv. Wang et al. 

(2013) konstaterade att kvinnans sexualitet förändrades vilket inte enbart påverkade 

hennes välbefinnande och livskvalitet, men också relationen till partnern. En kvinna 

berättade att hon inte fann intresse av att ha samlag efter sin diagnos, det bidrog till en 

skilsmässa eftersom det blev en konflikt i förhållandet (Wang et al., 2013).  

 

Förändrad självbild  

Kvinnors självbild förändrades till följd av diagnosen (Anderson et al., 2011; Cebeci 

et al., 2010; Elmir et al., 2010; Fallbjörk et al., 2012; Halley et al., 2014; Klaeson et 

al., 2011; Loaring et al., 2015; Meloni et al., 2014; Reese et al., 2017; Sawin, 2012; 

Ussher., 2012; Wang et al., 2013). I studien av Meloni et al. (2014) beskrev många 

kvinnor att de kände sig vackra, men inte upplevde sig sexuellt attraktiva. Kvinnorna 

menade att sexuell attraktion var relaterad till ungdom, kroppslig skönhet och 

kroppsbyggnad (Meloni et al., 2014). Vidare fann Elmir et al. (2010) att kvinnor 

kunde känna rädsla för att ha samlag, på grund av känslan av att de inte var tillräckligt 

vackra. En orsak till detta var att kvinnorna kände att partnern inte ville ha samlag 

längre, på grund av deras utseende som förändrats till följd av bröstcancer. Kvinnorna 

kände sig inte lika trygga i sitt yttre efter cancerdiagnosen (Elmir et al., 2010). 

Viktuppgång var också en påfrestande biverkning (Anderson et al., 2011; Klaeson et 

al., 2011; Loaring et al., 2015). Klaeson et al. (2011) beskrev att kvinnorna kunde 

uppfatta att det var svårt att finna kläder som gjorde det möjligt att känna sig sexiga 

och vackra i. Självbilden förändrades när kvinnorna var tvungna att köpa större kläder 

och ändra sina klädstilar på grund av ökad vikt (Klaeson et al., 2011). Kvinnorna 

kunde även drabbas av behandlingsutlösta klimakteriebesvär som humörsvängningar 

och irritabilitet. Förändrad och okontrollerbart beteende kunde göra att kvinnornas 

självbild blev annorlunda (Anderson et al., 2011; Wang et al., 2013). Andra 

förekommande klimakteriebesvär som påverkade kvinnona var att de drabbades av 

ökade svettningar och rodnad (Anderson et al., 2011; Klaeson et al., 2011).  

En återkommande känsla hos kvinnorna var att känna sig annorlunda (Fallbjörk et al., 

2012; Klaeson et al., 2011; Loaring et al., 2015). Klaeson et al. (2012) beskrev i 

studien att kvinnor inte kände igen sig själva och att de var tvungna att anpassa sig till 

sina nya kroppar. En del kvinnor uppgav också att de skämdes över sin kropp. Vidare 

beskrev Loaring et al. (2015) att kvinnorna framställde kroppen som en del som inte 

tillhörde dem, utan den benämndes som “det” istället för “min kropp”. En förändrad 

självbild ledde till att kvinnorna försökte täcka över sin kropp vid sexuella aktiviteter. 

Självbilden och självförtroendet skadades för att kvinnorna inte kände sig bekväma 

med sin nya kropp efter mastektomi, vilket kunde ge upphov till svårigheter för den 

sexuella relationen till partnern (Fallbjörk et al., 2012; Loaring et al., 2015). I studien 

av Elmir et al. (2010) beskrev en kvinna att hon var rädd för att ha samlag med sin 

partner. Anledningen till det var för att hon inte längre kände sig åtråvärd, speciellt 

med betoning på att hon hade förlorat sitt hår vid behandlingen (Elmir et al., 2010). 
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Meloni et al. (2014) underströk betydelsen av stöd från partners. Emotionellt stöd och 

hjälp från anhöriga ansågs kunna underlätta när de drabbade kvinnorna genomgick 

behandling (Meloni et al., 2014). 

Kvinnor berättade att de gått miste om sexuell njutning för att deras make inte längre 

rörde dem på brösten, det gjorde att kvinnorna kände sig mindre feminin (Sawin, 

2012). Fallbjörk et al. (2012) fann även att kvinnorna efter mastektomi förlorade sig 

själva, trots att mastektomi från början inte var något som påverkade dem eller 

verkade skrämmande. Att få sitt bröst smekt var något som flera kvinnor instämde att 

de saknade efter att de genomgått en mastektomi (Fallbjörk et al., 2012). Enligt ett 

fåtal kvinnor påverkade mastektomi inte det sexuella samspelet mellan dem och deras 

partners (Fallbjörk et al., 2012). Fallbjörk et al. (2012) tar upp kvinnans val av att 

genomgå en bröstrekonstruktion. För vissa kvinnor spelade det ingen roll, de menade 

att ett bröstimplantat hade känts främmande. Andra kvinnor beskrev rekonstruktionen 

som en nödvändig åtgärd för att kunna återställas som person. Fallbjörk et al. (2012) 

beskrev kvinnor som genomgått en bröstrekonstruktion, de såg rekonstruktionen som 

något som hjälpte dem att glömma att de hade drabbats av bröstcancer. För kvinnorna 

var brösten en del av deras kropp som hjälpte dem att gå vidare. De berättade också 

att det var avsaknaden av ett bröst som påverkade dem psykiskt och emotionellt, 

kvinnorna menade att de hade förlorat hälften av sin sexualitet när läkaren opererade 

bort ena bröstet (Fallbjörk et al., 2012).  

Halley et al. (2014) fann att kvinnorna inte bara belastades av fysiska biverkningar 

från cancerbehandlingen, även psykiska och sociala problem uppkom som kunde 

förändra självbilden. Sexualitet var starkt förknippat med den kvinnliga könsrollen av 

att vara feminin, därav är femininitet och sexuell attraktion ett attribut många kvinnor 

strävade efter att uppnå (Meloni et al., 2014). Känslan av femininitet förändrades hos 

kvinnorna (Elmir et al., 2010; Fallbjörk et al., 2012; Halley et al., 2014; Klaeson et 

al., 2011; Sawin, 2012). Fallbjörk et al. (2012) och Klaeson et al. (2011) beskrev att 

kvinnorna kunde uppleva att femininiteten hade försvunnit efter en mastektomi. 

Kvinnans välmående var nära förknippat med känslan av femininiteten, det var därför 

viktigt att känna sig bekräftad som kvinna (Klaeson et al., 2011). I studien gjord av 

Fallbjörk et al. (2012) beskrev en kvinna som ansåg att hennes femininitet inte hade 

gått förlorad, att hon kände stor tacksamhet över att hon fortfarande levde. En annan 

kvinna som valt att genomgå en bröstrekonstruktion hade en motsatt uppfattning om 

sin femininitet, hon menade att hennes femininitet räddades av rekonstruktionen 

(Fallbjörk et al., 2012). 

Upplevelse av stöd från hälso- och sjukvårdspersonal 

Flera kvinnor ansåg att stödet de fick från hälso- och sjukvårdspersonal inte var 

tillräckligt (Anderson et al., 2011; Cebeci et al., 2010; Elmir et al., 2010; Halley et al., 

2014; Loaring et al., 2016; Ussher et al., 2012; Wang et al., 2013). Kritik som 

framkom handlade till stor del om att informationen från sjukvårdspersonalen inte var 
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tillfredsställande och otillräcklig (Anderson et al., 2011; Elmir et al., 2010; Halley et 

al., 2014; Loaring et al., 2015; Ussher et al., 2012; Wang et al., 2010). Information 

som var otillräcklig handlade i många fall om att kvinnorna tyckte det var svårt att 

veta var de skulle vända sig med sina bekymmer (Halley et al., 2014). Flera kvinnor 

uppfattade att hälso- och sjukvårdspersonal inte hade något intresse av att diskutera 

den sexuella hälsan. Det bidrog till att kvinnorna inte vågade ställa vidare frågor 

(Elmir et al., 2010). En uppfattning var att sjukvården hänvisade till medicinska 

åtgärder istället för att prata om problemet (Halley et al., 2014; Meloni et al., 2014; 

Ussher et al., 2012).  

I studien av Ussher et al. (2012) framkom det att om kvinnorna fick bestämma, ville 

de ha information i form av broschyrer istället för att prata om sina sexuella 

bekymmer (Ussher et al., 2012). Majoriteten av kvinnorna i studien av Anderson et al. 

(2011) svarade att de önskade ytterligare stödinsatser i form av gruppstöd, för att 

kunna utbyta strategier kring hantering av sexuella besvär. I studien av Ussher et al. 

(2012) beskrevs skillnaden på utbudet av information för yngre och äldre kvinnor. 

Flera kvinnor berättade att informationen som fanns tillgänglig var främst riktad till 

äldre kvinnor (Anderson et al., 2011; Ussher et al., 2012). Kvinnorna upplevde att de 

var tvingade till att söka information på egen hand, eftersom läkare och 

sjuksköterskor inte tillfredsställde deras kunskapsbehov. Studien beskrev att det gavs 

olika information till kvinnor i olika åldrar, eftersom patientgrupperna hade olika 

prioriteringar i de olika åldrarna (Anderson et al., 2011). Elmir et al. (2010) berättade 

om att personalens enorma stöd och uppmuntran under cancerbehandling, hade en 

positiv påverkan på återhämtningen. Det fanns kvinnor som menade att deras 

informationsbehov blev tillgodosett. Tillräcklig information gjorde att kvinnorna 

kände ett lugn och var medvetena om vad de kunde förvänta sig av sin sexualitet efter 

behandlingen (Elmir et al., 2010).  

Meloni et al. (2014) beskrev kvinnor som blev informerade om förändringar som 

kunde uppstå vilka kunde påverka sexualiteten. Kvinnor fick råd av sjuksköterskan 

angående samlag efter behandling. Sjuksköterskan berättade att det första steget bör 

vara att kvinnan och partnern först börjar att kramas och kyssas. Nästa steg att 

fortsätta med smekningar tills kvinnan kände sig bekväm med sexuella aktiviteter. 

Vissa dagar kunde det göra ont, andra dagar gjorde det mindre ont. Att få konkreta råd 

upplevde många kvinnor som uppskattat. Sjuksköterskan skulle vara uppriktig om vad 

kvinnan kunde förvänta sig av sitt sexliv efter cancern (Meloni et al., 2014). Reese et 

al. (2017) beskrev att sjuksköterskor inte kunde ge all den information som behövdes 

till patienterna som drabbats av bröstcancer. Hälso- och sjukvårdspersonal diskuterade 

sällan sexliv med patienten och partnern, flera kvinnor upplevde att sjuksköterskan 

försökte avhålla sig från sexualisering av vården. Samtidigt som det var svårt för 

kvinnorna att diskutera ämnet. Informationen som fanns till förfogande var skriftlig 

information om sexualitet, och hur den kunde förändras vid bröstcancer (Meloni et al., 

2014). Flera kvinnor i studien av Reese et al. (2017) beskrev att det inte fanns 
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tillräckligt med tid till att diskutera sexualitet. Meloni et al. (2014) menade att flera 

kvinnor upplevde att hälso- och sjukvårdspersonal endast gav förskrivna råd, som 

fanns tillgängliga enligt riktlinjerna. En öppen diskussion om sexualitet mellan 

kvinnorna och hälso- och sjukvårdspersonal borde prioriteras (Meloni et al., 2014). 

Stödet från sjuksköterskan var betydelsefullt för kvinnorna för att kunna återfinna 

styrkan inom sig under sjukdomsperioden. Att få professionella råd var viktigt för 

kvinnornas behandling och främjade sättet kvinnan kunde anpassa och uppleva sin 

cancerdiagnos (Elmir et al., 2010). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att belysa kvinnors upplevelser av sin sexualitet i 

samband med bröstcancer. I litteraturstudien har totalt tolv resultatartiklar 

sammanställts, varav tio var genomförda med en kvalitativ ansats och resterande två 

var mixad metod. Att en artikel är utförd med mixad metod innebär att forskning 

utgår från både kvalitativ och kvantitativ ansats (Friberg, 2006). Henricson (2012) 

beskriver att kvalitativa studiers uppgift är att beskriva eller observera något 

grundligare utan att analysera statistik. Eftersom kvinnans upplevelse står i centrum 

var kvalitativa studier mest lämpade. Omvårdnadsforskning och den kvalitativa 

ansatsen har som övergripande mål att förstå, förklara och tolka ett 

omvårdnadsområde (Forsberg & Wengström, 2013). Att två av resultatartiklarna var 

av mixad metod gav litteraturstudien en uppfattning om bland annat statistik kring 

kvinnorna som hade frågor om sin sexualitet. En litteraturstudie handlar om att 

sammanställa kunskapsläget över ett område som kan vara omvårdnadsrelaterat eller 

som är ett problem inom sjuksköterskans verksamhetsområde (Friberg, 2006). 

De valda sökorden var breast cancer, sexuality, experience och nursing. En 

kombination av fritextsökning och den booleska operatören AND användes i 

sökningarna. Användning av operatorn AND gjordes för att avgränsa sökresultaten 

(Forsberg & Wengström, 2013). Trunkering av sökordet experience användes för att 

inte utesluta flera böjningar av ordet (Forsberg & Wengström, 2013). Trunkeringen 

gjordes endast i en av tre databaser, på grund av okunskap om trunkering. Det kan 

vara en nackdel eftersom artiklar som svarar på syftet kan ha missats. Sökordet 

experience kan översättas till både upplevelse och erfarenhet, tolkningen av ordet kan 

därför tydas som en nackdel. Trots bristande kunskap om trunkering gav de tidigare 

sökningarna dubbletter i de andra databaserna, vilket styrker att tillräckligt mycket 

underlag hade erhållits. För att öka antalet träffar kunde sökoperatorn OR använts, 

vilket inte gjordes på grund av högt antal träffar i den första övergripande sökningen 

(Forsberg & Wengström, 2013). Synonymer till sexuality har utelämnats och även 

användningen av den booleska sökoperatorn OR uteslöts. Ifall synonymer hade 

använts skulle sökningarna blivit ännu mer övergripande, och fler träffar av artiklar 

hade framkommit. En annan möjlighet hade varit att göra en trunkering av sökordet 

sexuality, med trunkering på sex*. Sökningarna hade kunnat bli för omfattande och 
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avvikande från litteraturstudiens syfte. Ett annat alternativ vid sökningarna i PubMed 

hade kunnat vara att använda sig av MeSH-termer. MesH-termer är ämnesordslistor 

vilka det finns underrubriker för och nya sökord kan på så sätt kopplas samman 

(Forsberg & Wengström, 2013). På grund av att endast fritextsökningar har gjorts kan 

möjliga resultatartiklar ha missats. En annan valmöjlighet till sökningen hade kunnat 

vara att en tidsbegränsning på fem år använts, på grund av att mycket forskning har 

gjorts på området de senaste 10 åren. Ett annat intervall av tidsbegränsningen hade 

gett mer aktuella fynd. Den äldsta artikeln som har använts i resultatet är sju år 

gammal, men upplevelsen av hur kvinnor upplever sin sexualitet, kan anses vara 

snarlikt till vad den är idag.  

 

Trovärdighet beskrivs av Henricson (2012) som att resultatet är sannolikt och går att 

tillämpa i verkligheten. Genom att resultatartiklarna har lästs individuellt och sedan 

diskuterats gemensamt ökar litteraturstudiens trovärdighet. En stärkning av 

trovärdighet sker när mer än en författare analyserar en artikel (Henricson, 2012). 

Tillsammans valdes resultatartiklar som uppfyllde inklusionskriterierna och svarade 

till syftet (Wallengren & Henricson, 2012). De vetenskapliga artiklarna var skrivna på 

engelska, vilket kan påverka tolkningen och analysen av texterna beroende på läsarens 

förståelse. Genom att diskutera sinsemellan förstärktes trovärdigheten (Henricson, 

2012). Granskning av resultatartiklarna gjordes gemensamt för att styrka att 

granskningen gjorts riktigt (Henricson, 2012). Granskningsmallen som används är av 

Carlsson & Eiman (2003), på grund av att frågorna i mallen kan tolkas olika kan 

pålitligheten i studien ha påverkats. Pålitlighet handlar om att beskriva möjligheten till 

reproducerbarhet för utomstående och författarnas förförståelse ska vara redogjord i 

den vetenskapliga artikeln (Henricson, 2012). Resultatartiklar med grad III av 

vetenskaplig kvalité enligt Carlsson & Eiman (2003) exkluderades. Två artiklar 

uteslöts på grund av att de inte var av tillräckligt hög vetenskaplig kvalité för att 

kunna användas i litteraturstudien.  

Överförbarhet handlar om att resultatet går att applicera på andra grupper (Henricson, 

2012). Trovärdigheten kan i litteraturstudien stärkas på grund av att resultatet blir mer 

omfattande med tanke på att resultatartiklarna berör flera kulturer. Resultatartiklarna 

som valts kommer från Australien, Brasilien, Turkiet, Kina, Storbritannien, Sverige 

och USA. Kulturskillnader gör att resultatet inte är fullständigt applicerbart till 

Sverige, om enbart vetenskapliga artiklar från västvärlden hade använts skulle 

överförbarheten ansetts vara mer tillförlitlig (Henricson, 2012). Sannolikheten att 

sjuksköterskan möter exempelvis en turkisk eller kinesisk kvinna som drabbats av 

bröstcancer är stor. Dagens samhälle blir alltmer mångkulturellt och det kan vara 

värdefullt att få flera infallsvinklar på kvinnors upplevelse. En upplevelse är 

individuell och har många påverkande faktorer som kultur och traditioner. 
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Resultatdiskussion  

Resultatet visade att kvinnor med bröstcancer inte bara var oroliga över hur 

behandlingen skulle ske, men också bekymrade över sin sexualitet (Anderson, 2011). 

Vilket styrks av Male et al. (2016) som beskriver att kvinnor med bröstcancer 

upplever problem med sin sexuella hälsa och kroppsidentitet. Det var individuellt hur 

bröstcancer påverkade sexlivet, och det framkom fysiska besvär som vaginal torrhet 

och minskad sexlust (Reese et al., 2017). Varje kvinna hade olika uppfattningar och 

upplevelser eftersom alla hade olika förutsättningar och krav på sin sexualitet (Ussher 

et al., 2012). Male et al. (2016) beskriver att varje kvinnas upplevelse av sin sexualitet 

är individuell, därför bör sjukvården anpassas utefter de sexuella svårigheter som just 

den patienten har drabbats av under sjukdomsperioden. Det är viktigt att möta varje 

kvinna individuellt, vilket personcentrerad omvårdnad innebär (Komatsu och 

Yahasaki, 2014).  

Essensen av varje möte är att den ska utgå från att relationen till patienten ska vara 

personcentrerad. Travelbee (1971) anser att det handlar om att se hela människan och 

inte endast det sjuka. Sjuksköterskan ska se människan bakom sjukdomen, det är 

också viktigt att ha förståelse för att det är individuellt hur kvinnan upplever sin 

sexualitet. Eftersom kvinnans upplevelse av sexualiteten kan variera mycket från 

person till person är det viktigt att sjuksköterskan arbetar personcentrerat. Klaeson et 

al. (2011) beskrev att kommunikationen mellan kvinnan och sjuksköterskan skall vara 

öppen och individanpassad. Travelbee (1971) understryker betydelsen av att inte 

endast stödja patienten men också anhöriga, i det här fallet en eventuell partner som 

påverkas direkt när det rör sexualiteten. Loaring et al. (2015) betonade behovet av 

stöd till både den drabbade kvinnan och hennes partner. Bonito et al. (2013) beskriver 

att stöd kan förändra patientens syn på sin sjukdom. Ångest och individens påverkan 

kan minskas genom stöd (Manning-Walsh, 2004).  

Resultatet visade att sexualiteten var ett dolt problem som sällan diskuterades inom 

sjukvården (Ussher et al., 2012). Flera kvinnor önskade mer information om de 

kroppsliga förändringar som kunde förväntas vid bröstcancer (Anderson et al., 2011). 

Kvinnorna vill gärna ha information om sin sexuella hälsa och tidigare studier har 

visat att detta inte ges av hälso- och sjukvårdspersonal (Williamson, 2014). Reese et 

al. (2017) påpekade att hälso- och sjukvårdspersonal missade att tala om besvären om 

sexualiteten med kvinnor och därför användes sällan behandlingsåtgärder som fanns 

tillgängliga. Anderson et al. (2011) beskrev att flera kvinnor ville ha stöd i form av 

gruppstöd där kvinnan lyssnade på andra kvinnors upplevelser. Några kvinnor ville 

inte samtala om problemen utan föredrog informationsbroschyrer istället (Ussher et 

al., 2012). Hos kvinnor kan informationen som erbjuds jämföras med män som 

drabbats av prostatacancer, där anger männen att 80% har pratat om sin sexualitet 

medans samma siffra hos kvinnorna endast ligger på en tredjedel (Flynn et al., 2012). 

Att det finns en skillnad mellan könen kan bero på en mängd olika faktorer, en teori 

som byggts fram under arbetets gång är att bröstet inte tillhör kvinnans 
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reproduktionsorgan. Därför är sexualitet i relation till bröstcancer inte lika utforskat 

som andra typer av cancer. Tankarna stöds av Tierney (2008) som menar att cancern 

påverkar sexualiteten trots att cancern inte rör könsorganen. Behandlingar som 

patienten genomgår kan störa de kroppsliga funktionerna som behövs för ett 

fungerande sexliv, vilket kan ha en direkt påverkan på sexualiteten (Tierney, 2008) 

En faktor som påverkade hur kvinnor upplevde sin sexualitet efter cancerbehandling 

var partners syn på deras förändrade kropp (Sawin, 2012). Lundberg (2002) betonar 

bröstets betydelse vid sexuella aktiviteter som en påverkande faktor. Kvinnorna 

berättade att de fysiska biverkningarna av behandlingen var orsaken till varför deras 

sexliv var försämrat (Meloni et al., 2014). Laporte et al. (2017) rapporterar om 

liknande resultat hos kvinnor som medger att de upplever minskad sexlust och 

tillfredsställelse. Många kvinnor hade svårigheter med att återuppta sexuella 

aktiviteter som de hade haft innan cancerdiagnosen (Wang et al., 2013). För att 

sjuksköterskan ska kunna ge adekvat stöd till sin patient var det viktigt att det fanns 

en förståelse för kvinnans eventuella problem (Male et al., 2016). Freysteinson et al. 

(2015) anser också att det är viktigt att sjuksköterskan ska ha djupare förståelse och 

insikt för vad kvinnan går igenom, det kan uppnås genom att föreställa sig i kvinnans 

situation. Betydelsen av sin sexualitet och ett fungerande sexliv kunde upplevas olika 

beroende på kvinnans ålder (Elmir et al., 2010). Sawin (2012) menade att äldre 

kvinnors sexliv påverkades av åldrandet och inte bara endast cancerdiagnosen. Med 

högre ålder upplevdes sexualitet inte lika viktig som hälsan (Sawin, 2012). I de 

inkluderade studierna fanns det skillnader kring vilken information kvinnan fick 

beroende av sin ålder (Ussher et al., 2012). För bröstcancerdrabbade kvinnor är det 

viktigt att få den informationen som krävs för att kunna fortsätta med sin vardag 

(Ussher et al., 2012). Meloni et al. (2014) beskrev att kvinnor som fått tillräckligt 

mycket information kände sig tryggare i situationen, och upplevde inte lika stor 

förändring av sitt sexliv.  

Slatman (2011) skriver att det finns kvinnor som väljer att genomgå en 

bröstrekonstruktion. Operationen kan få kvinnan att tycka om sin kropp mer, men 

ibland kan kvinnor ångra valet de gjort om att genomgå rekonstruktion. Khan (2000) 

förklarar att ur ett samhällsenligt perspektiv kan bröstet anses vara en existentiell del 

av kvinnokroppen. Bröstet är nära förknippat med att vara och känna sig kvinnlig, vid 

en mastektomi kan känslan av att vara kvinnlig försvinna. Laporte et al. (2017) 

styrker påståendet med en berättelse om en partnerns reaktion när kvinnan klädde av 

sig, maken vågade inte ta på henne vilket gjorde att hon sedan inte vågade visa upp 

sin kropp. En förändring som kvinnan kunde uppleva var att hon ville försöka täcka 

över sitt förlorade bröst (Loaring et al., 2015). Slatman (2011) beskriver att när ett 

beslut om mastektomi tas är det viktigt att hälso- och sjukvårdspersonal tänker på 

kvinnan och lyssnar på vad hon har att säga. I livsavgörande ögonblick kan det vara 

svårt att fatta beslut, därför måste hälso- och sjukvårdspersonal vara med och stötta 

kvinnan. För sjuksköterskan är det viktigt att ha i åtanke att när en bröstcancerdrabbad 
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patient vårdas handlar det om mer än att rekonstruera ett bröst (Slatman, 2011). Ur ett 

etiskt synsätt kan en mastektomi inkräkta på kvinnans kropp. Det är något som 

Fallbjörk et al. (2012) instämde med, flera kvinnor kände att deras mastektomi gjort 

att de hade förlorat sig själva som person. Gällande bröstrekonstruktion tog kvinnan 

olika beslut beroende av sina tidigare värderingar (Fallbjörk et al., 2012). Skillnaderna 

kan anses vara förväntade med tanke på att alla kvinnor har olika värderingar och det 

är individuella beslut som fattas vilket påverkar kvinnorna olika.   

Nya frågor som framkommit under litteraturstudiens gång är på vilket sätt 

sjuksköterskan ska kunna tillgodose kvinnornas kunskapsbehov som det finns behov 

av att utöka. I litteraturstudien framkom det att kvinnor ville ha broschyrer (Ussher et 

al., 2012) men hur sjuksköterskan på bästa sätt ska besvara möjliga frågeställningar 

finns inte besvarat. Sexualiteten är en central och viktig del hos människan som måste 

beaktas (World Health Organisation, 2006). Enligt Mardani-Hamooleh & Heidari 

(2016) kan långvariga problem hos patienten kring sexualitet påverka livskvaliteten, 

därför måste problemen samtalas kring, trots att det kan kännas svårt. Bonito et al. 

(2013) betonar också att livskvaliteten kan påverkas positivt av emotionellt stöd från 

sjuksköterskan. Samtidigt kan det vara svårt att ha ett öppet samtal med kvinnan och 

hennes partner när vården pressades av tidsbrist (Reese et al., 2017). Tidsbrist kan 

anses vara ännu en faktor som försvårar arbetet kring sexualitet hos kvinnan för 

sjuksköterskan, därför behöver metoder utvecklas för att kunna effektivisera arbetet 

kring sexualitet. Bristen på tid påverkar också sjuksköterskans förmåga till att jobba 

personcentrerat (Arakelian et al., 2017).  

Konklusion och implikation 

Kvinnor upplevde att de fick kroppsliga biverkningar av bröstcancerbehandling, 

vaginal torrhet och nedsatt libido var exempel på några av biverkningarna kvinnorna 

kunde uppleva. Flertalet kvinnor berättade att de inte kunde ha sex under 

behandlingen och att sexlivet blev lidande även en längre tid efteråt. Vidare upplevde 

kvinnorna förändringar av självbilden, det kunde innefatta att kvinnan uppfattade sig 

själv som mindre sexuellt attraktiv till följd av behandlingen. Känslan av att vara 

feminin kunde också påverkas i hög grad till följd av mastektomi. I åtskilliga fall 

påverkades även kvinnans uppfattning av sig själv negativt vid mastektomi. Ett 

alternativt för att främja och återfinna sin femininitet kunde vara att genomgå en 

bröstrekonstruktion. Relationer kunde också drabbas under kvinnans sjukdomstid, 

vilket kunde leda till uppbrott med partnern. En viktig del för återställandet av 

välbefinnandet vid cancerdiagnosen var att få adekvat stöd från sin partner under 

sjukdomstiden. Upplevelsen av förändrad sexualitet påverkades av informationen som 

kvinnan fick från hälso- och sjukvårdspersonal. Många kvinnor ansåg att deras 

informationsbehov inte blev tillgodosett. De kroppsliga förändringarna diskuterades 

ytligt eller inte överhuvudtaget, vilket bidrog till att upplevelsen av kvinnans 

sexualitet fick en negativ påverkan. 
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Litteraturstudiens mål var att utforska och undersöka hur bröstcancerdrabbade 

kvinnor upplever sin sexualitet. Att belysa kvinnornas egna upplevelser är viktigt för 

att sjuksköterskan ska få en uppfattning kring kvinnornas varierande behov av stöd 

vid funderingar kring sexualitet i samband med bröstcancer. För sjuksköterskan är det 

viktigt att inte försumma de psykiska eller de fysiska förändringarna som kan ske 

vilket kan ha en effekt på sexualiteten. Med ökad kunskap kring ämnet kan 

sjuksköterskan bistå med bättre stöd till kvinnan och för närstående. Forskning 

rörande bröstcancer och sexualitet är väl forskat kring, men på grund av att kunskap 

om sjuksköterskans roll av stöd fortfarande saknas behöver forskningen utökas. I 

litteraturstudien framförs ett behov av fördjupad kunskap, vilket ger kvinnorna större 

möjlighet till att inte känna av kroppsliga biverkningar vid bröstcancer. 

Personcentrerad vård med fördjupad kunskap om hur sexualiteten kan påverkas är 

något som hälso- och sjukvården behöver sträva efter, eftersom varje kvinnas 

upplevelse är individuell.  
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BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

Sökord PubMed CINAHL PsycINFO  

Bröstcancer Breast cancer Breast cancer Breast cancer 

Sexualitet Sexuality  Sexuality  Sexuality 

Kvinnor Women  Women  

Upplevelser* Experience Experience* Experience 

Omvårdnad   Nursing  



BILAGA B  

 

 Tabell 2: Sökhistorik 

 

*=Dubblett 

 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

2017-10-03 CINAHL 

 

Breast cancer AND sexuality  

Limits: 2010-2017, English 

language  147 56 28(2*) 3 

2017-10-03 PubMed 

Breast cancer AND sexuality 

AND experience AND women  

Limits: 2010-2017, English 

language  128 51 20(2*) 6 

2017-10-12 PsycINFO 

Breast cancer AND sexuality 

AND experience AND nursing  

Limits: 2010-2017, English 

language, peer reviewed  17 14 6(2*) 1 

2017-10-26 CINAHL 

Breast cancer AND sexuality 

AND experience* AND women 

Limits: 2010–2017, english 

language 

 

 49 24 19(6*) 2 

  Totalt: 341 145 73(12*) 12 



BILAGA C  

 

Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

Referens Anderson, D.J., Yates, P., Mccarthy, A., Lang, C.P., Hargaves, M., Mccarthy, N., & Porter-Steele, J. 

(2011). Younger and older women’s concerns about menopause after breast cancer. European Journal of 

Cancer Care, 20(6), 785-794. doi: 10.1111/j.1365-2354.2011.01282.x 

Land  
Databas 

Australien  

CINAHL 

Syfte Att utforska kvinnors erfarenhet av klimakteriesymptom efter bröstcancerbehandling. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ studie  

Narrativ design 

Urval Inklusionskriterier var att kvinnor som genomgått bröstcancerbehandling (operation, strålning eller 

cytostatika) inom två år och upplevde minst ett klimakteriesymptom. Kvinnorna var tvungna att kunna läsa 

och prata engelska. Kvinnor i alla åldrar ingick, åldersindelning skedde i efterhand. Det var totalt 16 

deltagande kvinnor. I den yngre kategorin var åldersspannet 34–36 år och i den äldre var det 42–53 år. 

Datainsamling Semistrukturella intervjuer i tre fokusgrupper. Frågorna var utformade efter studerat litteratur och hjälp av 

specialister inom ämnet. Kvinnorna diskuterade och delade med sig av deras erfarenheter. Samtalen 

spelades in och anteckningar skrevs ner av personal från forskningsteamet. 

Dataanalys Alla intervjuer spelades in och transkriberades och data analyserades med hjälp av tematisk analys. 

Forskarna använde triangulering för att fånga komplexiteten. 

Bortfall Inga bortfall i studien. 

Slutsats Kvinnorna i studien upplevde vaginal torrhet och avsaknad av sexuella handlingar. Kvinnorna beskrev att 

besvären som handlade om sex var de viktigaste symtomen. Den vaginala torrheten gjorde att samlaget blev 

smärtsamt. Många beskrev en allmän upplevelse av nedsatt libido. Flera kvinnor menade att 

klimakteriebesvären tillsammans med operationen påverkade deras självförtroende och villighet att ha 

sexuella aktiviteter tillsammans med sin partner.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I enligt bedömningsmall av Carlsson & Eiman (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 2 

Referens Cebeci, F., Yangin, H. B., & Tekeli, A. (2010). Determination of Changes in the Sexual Lives of 

Young Women Receiving Breast Cancer Treatment: A Qualitative Study. Sexuality and Disability, 

28(4), 255–264. doi: 0.1007/s11195-010-9169-1 

Land  
Databas 

Turkiet 
CINAHL 

Syfte Att ta reda på information angående kvinnor med bröstcancer och deras partner för att skapa en 

hälsosammare sexualitet och förbättra livskvalité.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ studie  
Intervjubaserad studie  

Urval Kriterierna för att delta i studien var att de haft deras cancerdiagnos i minst ett år, vara i ett 

heterosexuellt äktenskap och inte ha någon psykisk sjukdom. Deltagarna skulle även vara i den period 

i livet där de ville blir gravida. 

Datainsamling Semistrukturella och beskrivande strukturerade intervjuer. Gjordes individuellt med varje deltagare. 

Dataanalys Intervjuerna spelades in och all data analyserades och delades in i teman, (1) vaginalt samlag, (2) 

sexuell aktivitet initierat av män och (3) sexuell dysfunktion. 

Bortfall Inget angivet. 

Slutsats Unga kvinnor hade det svårare att anpassa sig sexuellt och psykiskt till bröstcancerdiagnoser. En av 

förändringarna som uppstod efter behandling för bröstcancer var att de vaginala samlagen skedde 

mindre frekvent. Alla deltagare upplevde minskningen. Gemensamt för alla deltagare var att ingen 

hade sex under den akuta delen med cytostatika, strålning och operation. Minskad sexlust och smärta 

vid samlag var vanligt förekommande efter bröstcancerbehandling. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II enligt bedömningsmall av Carlsson & Eiman (2003). 

 
 



BILAGA C  

 

Artikel 3 

Referens Elmir, R., Jackson, D., Beale, B. & Schmied, V. (2010). Against all odds: Australian women’s 

experiences of recovery from breast cancer. Journal of Clinical Nursing, 19(2), 2531–2538. doi: 

10.1111/j.1365-2702.2010.03196.x 

Land  
Databas 

Australien  
PubMed  

Syfte Att belysa yngre kvinnors upplevelser av att återhämta sig efter bröstcancerrelaterad operation.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod  
Semistrukturella intervjuer  

Urval Fått diagnosen bröstcancer som krävt operation, under 50 år och engelsktalande. 

Datainsamling Narratives genom fenomenologiska samtal. Intervjuerna spelades in för att sedan transkriberas och 

delas in i teman. 

Dataanalys Texterna lästes flera gånger och intervjuerna lyssnades om ett flertal gånger. Intervjupersonerna 

kontaktades om något i deras narratives behövde förtydligas. Data analyserades sedan med hjälp av 

Van Manen (1990). 

Bortfall Inget angivet. 

Slutsats Bröstcancerrelaterad operation var livsomvälvande med känslomässig och social påverkan.  

Några av de problem kvinnan kan få vid bröstcancer kunde handla om förändrade tankar kring sin 

kroppsuppfattning, femininitet och sexuella svårigheter. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I enligt bedömningsmall av Carlsson & Eiman (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 4 

Referens Fallbjörk, U., Salander, P. & Rasmussen, B.H. (2012) From “No Big Deal” to “Losing oneself”: 

Different Meanings of Mastectomy. Cancer Nursing 35(5), 41–48. doi: 

10.1097/NCC.0b013e31823528fb 

Land  
Databas 

Sverige 
PubMed 

Syfte Att belysa kvinnors upplevelser av livet och sexualitet efter att ha genomgått en mastektomi. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod  
Deduktiv design 

Urval 15 kvinnor som tidigare deltagit i studier om sin mastektomi. Kvinnorna hade genomgått mastektomi 

4,5 år tidigare. 

Datainsamling Intervjuer gjordes utefter tidigare genomförda enkätstudier. Frågorna som ställdes var öppna, därefter 

ställdes följdfrågor för att diskutera självkänsla och sexualitet. Även för- och nackdelar med 

bröstrekonstruktion diskuterades. 

Dataanalys Tematisk analys. Alla intervjuer blev inspelade och transkriberades sedan. Därefter validerades 

studierna av den första författaren. Medellängden för ett samtal var 43 minuter, efter varje samtal 

skrevs reflektioner ner av den som höll intervjun med kvinnan.  

Bortfall Inget angivet.  

Slutsats Kvinnorna upplevde förlusten av ett bröst olika. Det fanns skillnader i uppfattning av identitet, 

kroppsuppfattning och kvinnlighet. Mastektomi beskrevs som förlust av sig själv, något som hotade 

kroppen. Bröstrekonstruktion behövdes för att göra kroppen hel igen.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II enligt bedömningsmall av Carlsson & Eiman (2003). 

 

 

 



BILAGA C  

 

Artikel 5 

Referens Halley, M. C., May, S. G., Rendle, K. A., Frosch, D. L., & Kurian, A. W. (2014). Beyond barriers: 

Fundamental ‘’disconnects’’ underlying the treatment of breast cancer patients’ sexual health. Culture, 

health & Sexuality, 16(9), 1169–1180. 

Land  
Databas 

USA  

PsycINFO  

Syfte Att utforska de faktorer som bröstcancerpatienter rapporterar om som formade deras erfarenheter, relaterad 

till deras sexuella hälsa och kommunikation med sjukvårdspersonal. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod  

Narrativ design   

Urval Deltagarna skulle vara äldre än 18 år, tala engelska och haft diagnosen bröstcancer. 

Datainsamling 21 bröstcanceröverlevande kvinnor delade med sig av sina erfarenheter. Data från fem olika fokusgrupper 

samlades in. Varje grupp representerade olika delar av behandling: diagnos, operation och 

bröstrekonstruktion, systematiska terapier, strålningsbehandling och överlevnad. Intervjuerna var 

semistrukturerade, varje gruppsamtal varade i cirka två och en halvtimme.  

Dataanalys Alla fokusgruppintervjuer var inspelade och blev transkriberade. Med hjälp av analysprogram kodades 

teman fram. All data analyserades med induktiv tematiska analyser med Grounded Theory metod. 

Bortfall Inget angivet.  

Slutsats Det första kvinnorna beskrev som var ett bekymmer var det inkonsekventa sätt som sjukvårdspersonal tog 

upp den sexuella hälsan, och patienternas egna upplevelse av effekten av bröstcancerbehandlingen. 

Deltagarna beskrev att behandlingen inte bara påverkar dem fysiskt men också psykiskt och socialt när en 

person förlorade eller ändrade ett bröst och påverkade deras intima relation. Flera kvinnor beskrev hennes 

sexliv efter behandling som extremt smärtsamt. Många menade att det inte bara är fysiskt, men också 

emotionellt.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II enligt bedömningsmall av Carlsson & Eiman (2003).  

 

 

 

 



BILAGA C  

 

Artikel 6 

Referens Klaeson, K., Sandell, K. & Berterö, C.M. (2011). To feel like an outsider: focus group discussions 

regarding the influence on sexuality caused by breast cancer treatment. European Journal of Cancer Care 

20(6), 728–737. doi:10.1111/j.1365-2354.2011.01239.x. 

Land  
Databas 

Sverige  

PubMed  

Syfte Att belysa hur medelålders kvinnor som blivit behandlade för bröstcancer upplevde sin sexualitet, men 

även hur de upplevde att samhället behandlade dem. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod  

Intervjubaserad studie   

Urval Kvinnor som var yngre än 50 år när de fick sin diagnos och fortfarande hade menstruation, kvinnorna 

tillhörde någon av de två stödgrupperna som tillfrågades. 12 kvinnor tackade ja till att vara delaktiga i 

studien. 

Datainsamling Genomfördes genom tre fokusgruppssamtal, först fick kvinnorna småprata med varandra för att lära känna 

varandra. Under samtalet styrde den som hade intervjun diskussionen så att den skulle ske mellan 

kvinnorna, och inte mellan moderator och kvinnorna. Samtalen varade mellan 110–130 minuter och 

spelades in. Vid varje samtal deltog fyra kvinnor. 

Dataanalys Dataanalysen genomfördes i flera steg: (1) texterna lästes flera gånger för att få en helhet (2) texterna 

transkriberades för att få fram teman (3) författarna diskuterade med varandra (4) resultatet jämfördes 

mellan alla författare och översattes sedan till engelska. 

Bortfall Ej angivet.  

Slutsats De kroppsliga biverkningar kvinnorna får efter bröstcancerbehandling kan ha en stor inverkan och 

påskynda deras känsla av att vara en utomstående. Känslan att vara utomstående kan successivt påverka 

upplevelsen av sexualitet och kvinnlighet. Ur ett omvårdnadsperspektiv är det en utmaning att tala om och 

bekräfta kvinnornas känslor och tankar, inte bara om sexuell dysfunktion utan också kopplad till 

kroppsförändringar, attraktion och kvinnlighet under behandling.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I enligt bedömningsmall av Carlsson & Eiman (2003). 

 

 

 



BILAGA C  

 

Artikel 7 

Referens Loaring, J. M., Larking, M., Shaw, R., & Flowers, P. (2015). Renegotiating Sexual Intimacy in the Context 

of Altered Embodiment: The Experience of Women with Breast Cancer and Their Male Partners Following 

Mastectomy and Reconstruction. Health Psychology, 34(4), 426–436. 

Land  
Databas 

Storbritannien  

CINAHL   

Syfte Att utforska och få förståelse om livserfarenhet om tvåkönade partners upplevelse om sina kroppsliga och 

intima relationer. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ studie 

Fenomenologisk design  

Urval Heterosexuella par där kvinnan blev kontaktad efter att ha genomgått en mastektomi, med omedelbar 

bröstrekonstruktion. Fyra par valde att delta i studien. Deltagarna var i åldern 37–55 år och var brittiska. 

Kvinnorna hade genomgått sin operation mellan sju månader till tre års postoperativt. Alla medverkande 

par hade varit tillsammans mellan 10–26 år och hade barn tillsammans.  

Datainsamling Intervjuerna utgick från semistrukturerade frågor som var utformade av forskningsteamet. Det ställdes 

utforskande frågor om tidpunkten och erfarenheterna av att få cancerdiagnos. Alla deltagare intervjuades 

individuellt för att försäkra att de var bekväma med att tala om känslor och händelser. Samtalen varade från 

en halvtimme, till två timmar. Samtalen spelades in och transkriberades samt avidentifierades i efterhand. 

Dataanalys Tolkning fenomenologisk analys. Analysen identifierade tre huvudsakliga teman. 

Bortfall Inga bortfall i studien.  

Slutsats För flera kvinnor blev operationsresultatet chockerande, de hade förväntningar och resultatet blev en stor 

förändring. Kvinnorna uppgav att de kände att det skedde en överträdelse när det kom till hennes kropp vid 

operationen. Flera kvinnor upplevde inte hennes kropp som ‘’hennes’’, utan såg den som främmande som 

påverkade synen på sexualiteten.   

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I enligt bedömningsmall av Carlsson & Eiman (2003). 

 



BILAGA C  

 

Artikel 8 

Referens Meloni, V. E., Barsotti, S. D., Antônio, S. M. & Giami, A. (2014). Experience of sexuality after 

breast cancer: a qualitative study with women in rehabilitation. Revista Latino- Americana de 

Enfermagem, 22(3), 408–414. doi: 10.1590/0104-1169.3258.2431 

Land  
Databas 

Brasilien  

CINAHL  

Syfte Att förstå de psykosociala och kulturella följderna av bröstcancer och dess behandlings påverkan på 

de drabbade kvinnornas sexualitet. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod  

Semistrukturell intervju   

Urval 23 kvinnor som sökte hjälp på ett rehabiliteringscenter för kvinnor med bröstcancerdiagnos. 

Kvinnorna delades in beroende på hur lång tid det gått mellan insjuknandet och datainsamlingen. 

Datainsamling Alla deltagare blev inbjudna att delta i både intervjuer utifrån semistrukturella intervjuer och att delta 

i fokusgrupper för diskussion. 15 deltog i intervjuer och två fokusgrupper, fem och sju deltagare i 

varje grupp bildades.   

Dataanalys Inspelade intervjuer som sedan transkriberades och delades in efter teman. 

Bortfall Inget uppgavs.  

Slutsats Efter bröstcancerdiagnoser upplevde kvinnorna sig som vackra, dock inte sexuellt attraktiva. De 

kroppsliga förändringarna påverkade uppfattningen av femininitet som följd av behandlingen. Flera 

uttryckte att sexlivet påverkades främst på grund av den minskade lusten, smärtan under samlag, 

avsaknad av orgasm från kvinnan och rädslan av att bli avvisad av partnern. Det rapporterades 

förbättrat, oförändrat och försämring av kvinnornas sexliv.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II enligt bedömningsmall av Carlsson & Eiman (2003).  

 

 



BILAGA C  

 

Artikel 9 

Referens Reese, B. J., Beach, C. M., Smith, C. K., Bantug, T. J., Casale, E. Porter, S. L., M., Bober, L, S., Tulsky, A. 

J Daly, B. M., & Lepore, J.S (2017). Effective patient-provider communication about sexual concerns in 

breast cancer: a qualitative study. Supportive Care in Cancer, 25(10), 3199-3207. doi: 10.1007/s00520-

017-3729-1 

Land  
Databas 

USA  

PubMed   

Syfte Att belysa patientens och sjukvårdspersonalens erfarenheter av sexualitet relaterat till bröstcancer.    

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod  

Semistrukturella intervjuer   

Urval Bestod av 28 kvinnor som hade blivit behandlade för bröstcancer som rapporterade sexuella problem. 

Studien bestod även av elva sjuksköterskor och onkologer som jobbade på sjukhuset.  

Datainsamling Fokusgruppsintervju och individuella intervjuer.   

Dataanalys Alla intervjuer spelades in och all data transkriberades och vilket gav upphov för teman till studien.  

Bortfall Inget angavs.  

Slutsats Kvinnorna upplevde att deras sexualitet aldrig talades om i sjukvårdssammanhang. Det upplevdes också av 

kvinnorna att det fanns en minskad medvetenhet om sexualitet. Flera kvinnor berättade att de själva var 

tvungna att lyfta sina frågor kring sexualitet, många kvinnor ansåg sig vara sexuellt inaktiva vid 

bröstcancerbehandlingen vilket påverkade sexlivet.  

 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I enligt bedömningsmall av Carlsson & Eiman (2003). 

 

 

 



BILAGA C  

 

Artikel 10 

Referens Sawin, M. E. (2012). “The Body Gives Way, Things Happen”: Older women describe breast cancer with a 

non-supportive intimate partner. European Journal of Oncology Nursing, 16(1), 64–70. 

doi:10.1016/j.ejon.2011.03.00 

Land  
Databas 

USA 
PubMed 

Syfte Att belysa den upplevda erfarenheten av åldrande och sexualitet hos äldre kvinnor som blivit behandlade 

för bröstcancer, medan de har ett icke-stödjande partnerförhållande. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Fenomenologisk design  

Urval 16 kvinnor som uppfyllde följande krav valdes ut för studien: (1) Engelsktalande (2) Uppnått menopaus 

eller vara minst 55 år (3) Beskrev sig själv att ha upplevt ett “jobbigt” förhållande vid bröstcancerdiagnos 

eller behandling (4) Fått minst 23 poäng på Mini-Mental Status Exam 

Datainsamling Intervjuer gjordes personligen eller via telefon, dessa spelades in. Intervjuerna varade mellan en till två 

timmar, och behandlade både öppna och slutna frågor. 

Dataanalys Intervjuerna spelades in för att sedan transkriberas av antingen den som hade fört intervjun eller 

forskningsledaren.  

Bortfall Inget angivet.  

Slutsats Resultatet visade att trots att kvinnan inte hade ett förhållande så klarade sig kvinnorna på olika sätt. Det 

uppstod komplexa och intima behov hos äldre kvinnor som genomgick bröstcancer utan partner. Kvinnorna 

menade att deras sexualitet påverkades av cancerdiagnosen, men också det naturliga åldrandet påverkade 

sexualiteteten.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I enligt bedömningsmall av Carlsson & Eiman (2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



BILAGA C  

 

Artikel 11 

 

Referens Ussher, J. M., Perz, J., & Gilbert, E. (2012). Information needs associated with changes to sexual well-

being after breast cancer. Journal of Advanced Nursing, 69(2), 327–337. doi: 10.1111/j.1365-

2648.2012.06010.x 

Land  
Databas 

Australien  

CINAHL   

Syfte Att belysa det sexuella informationsbehovet och erfarenheter av att få ta en del av sådan information och 

kommunikation mellan patient och hälso-sjukvårdspersonal om sexualitet vid bröstcancer. 

Metod:  
Design 

Mixad metod   

Deskriptiv design  

Urval Inklusionskriterierna för studien var att deltagaren skulle vara över 18 år, åldersspannet för studien var 18–

84 år. Det var majoriteten kvinnor som deltog, 99.8%. Kvinnorna hade tidigare eller upplevde diagnosen 

bröstcancer idag. 

Datainsamling Deltagarna svarade på en inbjudan via mailkontakt och fick svara på en enkät om sexuellt välbefinnande 

efter bröstcancer. 1965 svarade på samtliga frågor. Frågorna deltagarna fick besvara var både öppna och 

slutna frågor. 

Dataanalys Deskriptiv statistik analyserades och kalkylerades från enkätstudien. Tematisk analys användes för att 

analysera de öppna svaren. Kodning av svaren genomfördes och delades upp i teman. 

Bortfall 2210 svarade på enkäten, därav var det 1965 som svarade på alla frågor (88.9%). 

Slutsats Kvinnorna i studien skulle vilja ha mer information om bröstcancer och det sexuella välbefinnandet. De 

medverkande kvinnorna hade önskat att få mer kunskap om hur bröstcancer kunde påverka och förändrade 

fysiska, relation och psykiska aspekter. Kvinnor reagerade på att hälso-sjukvårdspersonal hade svårigheter 

att hitta och erbjuda information om sexuella förändringar till patienter när de efterfrågade det. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I enligt bedömningsmall av Carlsson & Eiman (2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BILAGA C  

 

Artikel 12 

 

Referens Wang, F., Chen, F., Huo, X., Xu, R., Wu, L., Wang. & Lu, C. (2013). A Neglected Issue on Sexual Well-

Being following Breast Cancer Diagnosis and Treatment among Chinese Women. Plos One, 8(9), 1–7. 

doi:10.1371/journal.pone.0074473 

Land  
Databas 

Kina  

PubMed 

Syfte Att utvärdera sexuella förändringar vid bröstcancer och utöka kunskapen som kunde påverka livskvaliteten 

hos bröstcancerpatienter. 

Metod:  
Design 

Mixad metod 

Kvantitativ fältstudie samt kvalitativ intervjubaserad explorativ design  

Urval Patienter på Nanjing Maternity and Child Health Hospital (totalt 20 patienter) och registrerade patienter 

med cancer i Zhenjiang. Inklusionskriterierna var följande: (1) 30–60 år (2) bröstcancer 2007–2012 (3) gifta 

kvinnor som var tillsammans med sin make, totalt 200 personer.    

Datainsamling Intervjuer vars centrala begrepp handlade om erfarenheten av cancer och uppfattningen av sexualiteten efter 

bröstcancerdiagnos. Ett strukturerat frågeformulär som byggde på intervjuerna som gjordes i början av 

studien. 

Dataanalys Intervjuerna spelades in med kvinnornas tillåtelse, intervjuaren guidade kvinnans svar tills svar på alla 

frågorna hade besvarats. Den som ledde intervjun skrev anteckningar, som sedan transkriberades och 

jämfördes med ljudupptagningen. Alla som deltog i studien diskuterade regelbundet de svar som 

framkommit och analyserade det tillsammans. Teman gjordes därefter. 

Bortfall I den kvantitativa studien var det 20 kvinnor som inte fullföljde studien. 

Slutsats Resultatet för studien belyser de betydande förändringarna i sexuellt välbefinnande efter bröstcancer, 

förutom bristen på kunskap och missuppfattningar av sexuell aktivitet bland patienter. Att tala om dessa 

problem kommer att bidra till att förbättra en patients kvalitet av livet. Målet med studien är att hjälpa 

hälsosjukvårdspersonal att våga tala om de sexuella problemen som kvinnor med bröstcancer 

konfronterades med och slutligen främja ett hälsosamt liv. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II enligt bedömningsmall av Carlsson & Eiman (2003). 
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