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Abstrakt 
Sexualitet inom omvårdnad är ett problem som underprioriteras och är 

tabubelagt. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva 

upplevelsen av sexualitet hos kvinnor med bröstcancer. Eftersom att 

definitionen är bred gällande sexualitet, har vi valt att utgå från 

relationer och sociala kontakter, sexuell kontakt och erotik, 

kroppsförändringar och kroppsbild, kärlek, personlighets- och 

självförtroendeförändringar när materialet analyserades. En 

litteratursökning gjordes och 14 vetenskapliga artiklar analyserades i en 

kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. Analysen resulterade i 

tre kategorier: Att förlora kroppens tidigare utseende och behov; Att 

möten och relationer med andra blir annorlunda; Att tvingas hitta nya 

vägar och bli starkare. Kvinnor med bröstcancer har ett behov av 

samtal och information. Med hjälp av PLISSIT – modellen kan 

sjukvårdspersonal hjälpa dessa patienter med sin sexualitet, då det kan 

öppna upp för samtal angående detta.  

 

Nyckelord: Sexualitet, bröstcancer, upplevelse, kvalitativ 

innehållsanalys, litteraturstudie, information.  
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Sjuksköterskor har en plikt att erbjuda holistisk vård till alla patienter, som innebär att de ser 

till hela människan och inte bara en sjuk kropp. Därför bör de vara utbildade i olika områden 

inom sexualitet, sexuell funktionsnedsättning och kroppsbild. De bör även förfoga över 

information och strategier om hur de ska bemöta sexualitetsproblem hos patienter (Beck & 

Justham, 2009). Sexualitet har olika innebörd från människa till människa och är därför 

komplext. Det innefattar köns- och identitetsroller, sexuell läggning, känslor för njutning, 

intimitet och fortplantningsprocessen. Attityder kring sexualitet definieras ofta av ålder och 

uttrycks på flera olika sätt, bland annat genom tankar, roller och relationer (Chamberlain-

Wilmoth, 2006). Sättet att uttrycka och definiera sexualitet på är en del av identiteten och är 

starkt sammankopplat med välmående (Kralik, Koch & Telford, 2001). Sexuell hälsa 

involverar somatiska, känslomässiga, intellektuella och sociala aspekter av en sexuell varelse. 

Detta sker på ett positivt berikande sätt som ökar kärlek, kommunikation, personlighet och 

karaktäriseras av rätten till njutning och sexuell information (World Health Organization 

[WHO], 1975). Kralik et al. (2001) beskriver vidare att sexualitet fortfarande är ett tabubelagt 

ämne för många kvinnor och det är svårt att börja prata om sina kroppsliga och sexuella 

erfarenheter. Många patienter känner att de skulle vara bekväma med att prata om sina 

sexualitetsproblem med sin läkare, bara de blev tillfrågade. 

Världshälsoorganisationen (WHO) har formulerat en definition på sexualitet. Där 

framkommer det att sexualitet är en integrerad del av varje människas personlighet och det 

gäller såväl man och kvinna som barn. Den är ett grundbehov och en aspekt av att vara 

mänsklig som inte kan skiljas från andra livsaspekter. Sexualitet är inte synonym men samlag, 

den handlar inte om huruvida vi kan ha orgasmer eller inte, och är heller inte summan av våra 

erotiska liv. Dessa kan men behöver inte vara en del av vår sexualitet. Sexualitet är mycket 

mer: den finns i energin som driver oss att söka kärlek, kontakt, värme och närhet; den 

uttrycks i vårt sätt att känna och väcka känslor samt att röra vid varandra. Sexualiteten 

påverkar tankar, känslor, handlingar och gensvar och därigenom vår psykiska och fysiska 

hälsa (Nationalencyklopedin, 2010).   

År 2007 diagnostiserades 7049 kvinnor i Sverige med bröstcancer och en av tio kvinnor 

kommer innan 75 års ålder att diagnostiseras med bröstcancer. För att behandla bröstcancer 

kan bröstet inledningsvis helt eller delvis opereras bort (mastektomi). Vid bröstbevarande 

kirurgi, där en del av bröstet eller själva tumören tas bort, får kvinnor även strålning efteråt. 
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Efter operation ges vanligen även en efterbehandling i form av hormoner, strålning eller 

cytostatika (Socialstyrelsen & Cancerfonden, 2009).   

 

Att förlora ett eller båda brösten genom operation kan medföra känslor av depression, 

hopplöshet, skuld, skam och oro inför döden, återinsjuknande och övergivenhet (Taleghani, 

Yekta & Nasrabadi, 2006). Att få kemoterapi har många nackdelar; illamående, kräkningar, 

hårbortfall, fatigue, infektionskänslighet, rodnad och sårbildning i munnens slemhinnor. Hos 

kvinnor som genomgått klimakteriet sänks nivån av östrogen i cirkulationen i samband med 

hormonbehandling, samtidigt som kvinnor som inte genomgått klimakteriet får 

klimakteriekänningar, vid samma behandling (Blowers & Foy, 2009).  

 

Toombs (1993, s. 56-57, 70) beskriver att kroppen inte bara representerar hur människan ser 

på världen utan även hur denna är unik i världen. Människan har inte bara en kropp, utan är 

även sin kropp. På grund av detta finns det ingen separation mellan kroppen och självet. 

Kroppsbilden är en del av den levda kroppen. Sjukdom upplevs som en störning av den levda 

kroppen, där även kroppsbilden störs. Sjukdomen blir därför ett hot mot både kroppen och 

självet. Kroppsbilden är inte bara en upplevelse av kroppen utan även hur denna är i världen. 

Corbin (2003) beskriver att meningen med livet kan ses utifrån kroppen. Det handlar om att 

kunna göra, att se ut, att uppleva livet på många sätt som självet kommer att förvänta sig. 

Meningen med livet kan på så vis förändras när kroppen blir sjuk och inte längre klarar det 

den tidigare gjorde. Vid sjukdom delar sig kroppen och självet när kroppen inte längre klarar 

att prestera det personen vill. Att identiteten förändras vid sjukdom kommer från rädsla för att 

tappa kontroll över kroppen, att inte längre kunna göra det som tidigare gjorts.   

 

Socialstyrelsen (2007) beskriver i nationella riktlinjer för bröstcancersjukvård att för en 

patient under behandling av bröstcancer är läkare och sjuksköterskor de viktigaste 

stödpersonerna. Lavin och Hyde (2006) betonar i en studie att sjuksköterskor som arbetar med 

bröstcancerpatienter var medvetna om att kemoterapi hade en påverkan på sexualiteten hos 

kvinnor och även en nedsatt fertilitet, samt klimakteriereaktioner. Studien visar även att 

sjuksköterskor ansåg att sexualitet var ett viktigt område men trots detta sa de att de sällan tog 

med ämnet sexualitet i själva omvårdnaden av patienterna. De var alla överens om att 

omvårdnaden rörande sexualitet vid kemoterapi var otillräcklig. Många av sjuksköterskorna 

valde att inte ta upp ämnet om inte patienten tog upp det själv. Samtidigt fanns det oftast inte 

utrymme för kvinnor att ta upp dessa problem och de lämnades obehandlade. Sjuksköterskor 
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kände frustration över detta och ansåg att det berodde på arbetsmiljön när de blev störda eller 

var stressade. Det fanns även missnöje bland sjuksköterskor över att sjuksköterskor 

underskattade vikten om att tala om sexualitet. Faktorer som de beskrev för att inte beröra 

ämnet var att de fokuserade på de tydliga bieffekterna så som illamående eller kräkningar. 

Även att de blev generade och kände sig obekväma med att diskutera detta var bidragande, att 

råka uttrycka sig fel och att på så vis göra kvinnan mer upprörd var en annan rädsla. 

Sjuksköterskor ansåg att de inte hade fått nog med information om hur de skulle ta upp och 

prata om sexualitet med patienter (Lavin & Hyde, 2006).   

 

Beck och Justham (2009) beskriver i en studie angående sexualitet och colorectal cancer att 

en patients sexualitet kunde vara utmanande för sjuksköterskor, som i sin tur kanske inte 

initierade konversationer på grund av att de kände sig generade. Sjuksköterskor ansåg att 

patientens sexuella problem var ett opassande område av omvårdnad. Förklaringen till detta 

var att sexuella problem ansågs som oviktiga jämfört med kampen att överkomma en sjukdom 

och att hantera behandlingen. Sjuksköterskor kände sig mindre säker när de hanterade 

sexuella problem. Även om sjuksköterskor pratade med patienter om sexualitet, var det ofta 

ytligt och alla aspekter av sexualitet togs inte upp.  

 

Sexualitet inom omvårdnad är ett område som underprioriteras och är tabubelagt. Detta 

bekräftas även i aktuell forskning. För att understryka vad dessa kvinnor går igenom och för 

att i framtiden kunna möta dessa kvinnors omvårdnadsbehov bättre vad gäller sexualitet, kan 

denna litteraturstudie ge kunskap om detta. Syftet med litteraturstudien var att beskriva 

upplevelsen av sexualitet hos kvinnor med bröstcancer.  
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Metod  

Vi har genomfört en kvalitativ litteraturstudie med ett inifrånperspektiv och manifest ansats. 

Detta val gjordes därför att vi ville beskriva upplevelsen av sexualitet hos kvinnor med 

bröstcancer. Kvalitativ forskning har målet, att förstå verkligheten hos individer, grupper och 

kulturer. Inom kvalitativ forskning vill forskaren undersöka beteenden, perspektiv, känslor 

och erfarenheter som ligger till grund för deltagarnas livsvärld (Holloway & Wheeler, 2002, s. 

3).  

 

Litteratursökning och kvalitetsgranskning av artiklar 

Vi gjorde vår litteratursökning i två databaser, vid flera olika tillfällen, Pubmed, där vi sökte 

med hjälp av MeSH – termer och Cinahl med fulltext där vi sökte med sökord. Vi valde 

Pubmed då det är den största sökmotorn i Medline databasen. Medline inkluderar cirka 95% 

av den medicinska litteraturen och omfattar även omvårdnadstidskrifter. Vidare valde vi 

Cinahl med fulltext som i sin tur innehåller artiklar från alla engelskspråkiga 

omvårdnadstidskrifter. Cinahl med fulltexts fokus omfattar mer omvårdnad än vad Medline 

gör. För att kombinera sökorden använde vi oss av booleska sökoperatorer. Det vi använt oss 

av är ordet AND, men även orden NOT och OR finns för att förena eller separera 

söktermerna. För att kunna få så breda sökningar som möjligt på ett ord använde vi en 

trunkering (*) i slutet på stammen. Trunkeringen gör att ändelsen på ett ord varieras i 

sökningen (Willman, Stoltz & Bathsevani, 2006, s. 72-73). De inklusionskriterier vi hade var; 

att artiklarna ska vara kvalitativa, skrivna på engelska, publicerade efter år 1995, 

vetenskapligt granskade och att de inte fick vara översiktsartiklar. De sökord vi använde oss 

av var: sexuality, breast neoplasms, breast cancer, experience*, narrative*,”quality of life”, 

self-consept, sex*, body image, qualitative research, qualitative (tabell 1).  
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Tabell 1 Översikt av systematisk litteratursökning 

 

Syftet med sökning: upplevelsen av sexualitet hos kvinnor med bröstcancer 

 

Pubmed         

Limits: English, nursing journals, 1995 - 2010 

Söknr *) Söktermer 

Antal 

träffar 

Antal 

valda 

1 MSH Breast Neoplasms 2359 

 2 FT Experience* OR narrative* OR self-consept OR 

"quality of life" 

27833 

 3 FT sex*  5944 

 4 

 

1 AND 2 AND 3  42 5 

5 MSH Body image 698 

 6 

 

1 AND 5 56 4 

Cinahl 

Limits: English, peer reviewed, 1995-2010 

Söknr *) Söktermer 

Antal 

träffar 

Antal 

valda 

1 FT Breast cancer 13759 

 2 FT Qualitative 33538 

 3 FT Sexuality 9079 

 4 

 

1 AND 2 AND 3 13 2 

5 FT Body image 2947 

 6 FT Breast neoplasms 20211 

 7 

 

5 AND 6 170 2 

8 FT Sex* 70237 

 9 FT Experience* OR narrative* OR self-consept OR 

”quality of life” 

119309  

10 

 

2 AND 6 AND 8 AND 9 24 1 

    

14 

 

Vid kvalitetsgranskningen av de studier vi fick fram, använde vi oss av ett protokoll för 

kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod som Willman et al. (2006, s. 156-157) 

har tagit fram. Med detta protokoll undersökte vi hur tydligt syftet var formulerat, om det 

fanns en kontext presenterad och ett etiskt resonemang. Vidare undersökte vi urval, metod, 

dess giltighet, kommunicerbarhet, datamättnad, analysmättnad och om de hade genererat 

någon teori samt vilka huvudfynden var. Varje svar tilldelades poäng som räknades om till 

procent av den totala poängsumman. Procentsatsen valdes sedan in i olika grad av kvalitet 

(tabell 2). Kvalitetsgranskningen utfördes i enlighet med Willman et al. (2006, s. 94-96).  
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Tabell 2 Kvalitetsgradering med hjälp av procentindelning 

Kvalitetsgradering Procentindelning 

 

Grad I 

Grad II  

Grad III 

 

80-100% 

70-79% 

60-69% 

 

De vetenskapliga artiklar vi valde ut tillhörde grad I eller grad II utifrån kvalitetsgraderingen. 

Anledningen att vi valde att ta med dem som fanns i grad II var för att det i texten inte 

framkom om de hade datamättnad och analysmättnad. På grund av detta fick de en 

poängsumma som gjorde att de hamnade i grad II.  

 

När vi funnit ett antal träffar gjorde vi en genomblick och granskade vilka artiklar som 

svarade mot syftet i vår studie. Artiklar valdes bort om de i titeln inte uppfyllde våra 

inklusionskriterier. När vi valt ut 17 artiklar som verkade lämpliga för vår studie läste vi 

igenom abstraktet för att undersöka om de var relevanta för vår studie. Därefter valde vi ut de 

som svarade mot syftet och uppfyllde våra inklusionskriterier, vilket var 14 artiklar. Dessa 

klarade även kvalitetsgranskningen med hög eller medel kvalitetsgrad (tabell 3).  

 

Tabell 3 Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=14) 

Författare/ År/  

Land 

 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

(Datainsamling/ 

analys) 

Huvudfynd Kvalitet 

Hög, 

medel, 

låg 

      

Lund – Nielsen,  

Müller & 

Adamsen 

(2005) 

Danmark 

 

Kvalitativ 12 Semistrukturerade 

intervjuer/tematisk 

analys 

Operationssåret 

orsakade minskad 

femininitet, 

socialisation och 

hade även en 

påverkan på det 

dagliga livet.   

Hög 

Landmark & 

Wahl 

(2002) 

Norge 

Kvalitativ 10 Öppna intervjuer/  

Grounded theory 

Sex teman framkom: 

Okänd styrka, 

känslomässigt kaos, 

kroppen – nedbruten 

& trasig, förlust av 

bröst, att göra något 

annat & i nöd & lust.  

Hög 
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Forts. Tabell 3 Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=14) 

Författare/ År/  

Land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

(Datainsamling/ 

analys) 

Huvudfynd Kvalitet 

Hög, 

medel, 

låg 

Lackey, Gates 

& Brown 

(2001) 

USA 

 

Kvalitativ 13 Intervju/ Kvalitativ 

innehållsanalys (enl. 

Colaizzi) 

Tre teman framkom: 

erfarenheternas bana, 

femininitet & 

andlighet.   

Hög 

Chamberlain – 

Wilmoth 

(2001) 

USA 

 

Kvalitativ 18 Intervju/ Kodning 

med hjälp av 

programmet ”the 

QualPro” 

Två teman framkom: 

Förluster & 

påverkande aspekter.  

Hög 

Da Costa 

Vargens & 

Berterö 

(2007) 

Brasilien 

Kvalitativ 11 Kvalitativa 

intervjuer/ tematisk 

analys 

Fyra teman 

framkom: införskaffa 

en positiv attityd till 

livet, en önskan om 

att få bli 

tillkännagiven som 

en kvinna med 

speciella behov, 

funderingar över 

kroppsbild/ självbild 

& försök till att 

dölja. 

Hög 

      

Fatone, Moadel, 

Foley, Fleming 

& Jandorf 

(2007) 

USA 

Kvalitativ 

 

 

 

20 Semistrukturerade 

intervjuer/ Kvalitativ 

innehållsanalys 

Sex teman framkom: 

Fysiska, psykiska, 

kognitiva, sexuella, 

sociala/ funktionella 

& andliga/ 

existentiella. 

Hög 

Richer & Ezer 

(2002) 

USA 

Kvalitativ 10 Semistrukturerade 

intervjuer/ kvalitativ 

innehållsanalys 

Tre teman framkom: 

Leva i det, leva med 

det & gå vidare.   

Hög 

Power & 

Condon 

(2008) 

Irland 

 

 

Kvalitativ 5 Ostrukturerade 

intervjuer/ Kvalitativ 

innehållsanalys (enl. 

Colaizzi) 

Fyra teman 

framkom: hårets 

betydelse, beskydda 

nära & kära, hot mot 

kroppsbilden & 

tankar om framtiden. 

 

Medel 
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Forts. Tabell 3 Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=14)  

Författare/ År/  

Land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

(Datainsamling/ 

analys) 

Huvudfynd Kvalitet 

Hög, 

medel, 

låg 

Bredin 

(1999) 

Storbrittanien 

Kvalitativ 3 Semistrukturerade 

intervjuer/ Guba & 

Lincolns 

undersökningsmetod 

Fyra kategorier 

framkom: 

Kvinnornas 

upplevelse av sin 

förändrade kropp, 

effekten av 

bröstförlusten på 

självet, effekten av 

bröstförlusten på den 

sociala identiteten & 

erfarenheter av 

massage.  

Medel 

Rosedale & Fu 

(2010) 

USA 

 

Kvalitativ 

 

13 

 

Intervjuer/ tematisk 

innehållsanalys 

 

4 teman: att leva med 

kvarhängande 

symptom, 

konfrontering av 

oväntade situationer, 

att förlora den man 

var innan cancern, 

känna sig som en 

”har varit”. 

Medel 

 

Browall, Gaston 

- Johansson & 

Danielson 

(2006) 

Sverige 

Kvalitativ 20 Öppna intervjuer/ 

kvalitativ 

innehållsanalys 

Fyra huvudteman 

framkom: rädsla för 

det okända, effekter 

på kropp och själ, att 

klara sig och ett 

förändrat liv.  

Hög 

Archibald, 

Lemieux, 

Byers, Tamlyn 

& Worth 

(2006) 

Canada 

Kvalitativ 30 Semistrukturerade 

intervjuer/ tematisk 

analys 

Två stora teman 

framkom: 

förändringar i sexuell 

funktion efter 

behandling & 

betydelsen av 

negativa förändringar 

i sexuell funktion. 

Hög 
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Forts. Tabell 3 Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=14) 

Författare/ År/  

Land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

(Datainsamling/ 

analys) 

Huvudfynd Kvalitet 

Hög, 

medel, 

låg 

Zichi – Cohen, 

Kahn & Steeves 

(1998) 

USA 

Kvalitativ 20 Intervju/”line by 

line” analysmetod.  

Tre teman framkom: 

kroppen som en 

symbol eller som ett 

uttryck för det 

sociala. Kroppen 

som ett sätt att finnas 

till i världen, 

inklusive en känsla 

och symtom som 

illamående, fatique 

& smärta. Den 

existentiella känslan 

av ett måste att 

finnas till i världen.  

Hög 

Walsh, Manuel 

& Avis 

(2005) 

Storbritannien 

Kvalitativ 

+ 

kvantita-

tiv 

264 Frågeformulär med 

öppna och stängda 

frågor/ kvalitativ del: 

tematisk 

innehållsanalys. 

Endast den 

kvalitativa 

urvalsdelen ingår i 

resultatet. 

Två områden med 4 

och 3 teman. 

Relationen med 

partnern: ökad 

intimitet och närhet, 

undvikande 

kommunikation, 

separation eller 

avslut på 

förhållandet, problem 

relaterat till 

sexualitet. Relationen 

med barn: 

rollförändring, 

känslomässig stress, 

ökad närhet. 

Hög 

 

 

Analys 

För att analysera de artiklar vi valt ut använde vi oss av en kvalitativ analysmetod med 

manifest ansats. Kvalitativ innehållsanalys är en systematisk och objektiv metod för att 

beskriva och kvantifiera fenomen. En fördel med denna metod är att forskaren kan hantera en 

stor mängd data (Elo & Kyngäs, 2008). Med en manifest ansats menas att forskaren beskriver 

endast det som är synligt eller det uppenbara i texten (Downe-Wamboldt, 1992). Eftersom 
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sexualitet är ett brett och svårdefinierat område har vi, när vi valde ut textenheter, utgått från 

en egen definition som innefattar: relationer och sociala kontakter, sexuell kontakt och erotik, 

kroppsförändringar och kroppsbild, kärlek, personlighets- och självförtroendeförändringar. 

 

I början är det viktigt att läsa igenom texterna och bli bekant med dessa (Burnard, 1991). När 

vi hade läst igenom texterna valde vi ut textenheter som svarade mot syftet. Detta är en av de 

mest grundläggande delarna. En textenhet är ord som har samma centrala innebörd. Nästa 

steg var kondensering, det innebar att vi minskade ordens omfattning men fortsatte att vara 

textnära (Graneheim & Lundman, 2004). Vi översatte textenheterna ordagrant och sedan 

kondenserade vi dessa i två steg för att få fram de slutliga kondenserade textenheterna. Vi 

kodade dem genom att varje artikel fick en bokstav och varje textenhet en siffra. Blev det 

flera kondenserade textenheter av samma ursprungliga textenhet, särskiljdes dessa med en 

bokstav i slutet. Detta för att vi lätt skulle kunna gå tillbaka de ursprungliga textenheterna 

längre fram i analysen. Efter kondenseringen fick vi fram 364 kondenserade textenheter. 

Kategorisering är själva kärnan i kvalitativ innehållsanalys. En kategori är data som har 

samma eller liknande innehåll som sammanställts ur textenheterna. Kategoriseringen kan ske 

i flera steg, till dess att alla textenheter har blivit placerade i en kategori och kategorinamn har 

bildats. Varje kategorinamn ska svara mot syftet (Graneheim & Lundman, 2004). De 364 

textenheterna kategoriserades i fyra steg. Efter första kategoriseringen hade vi 65 

kategorinamn samt 15 textenheter som inte passade in i någon av dessa. I kategorisering två 

sjönk antalet kategorinamn till 16 stycken samt sju stycken textenheter och kategorinamn som 

inte passade ihop med de övriga. I den tredje kategoriseringen framkom fyra kategorier. Den 

fjärde kategorins textenheter delades upp och placerades in i de övriga tre så vi i slutändan 

hade tre kategorier. Detta då de textenheter som fanns i denna kategori passade in i de övriga 

tre.  
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Resultat 

I den kvalitativa innehållsanalysen ingick 14 vetenskapliga artiklar som resulterade i tre 

slutkategorier (tabell 4). Resultatet redovisas i brödtext, där vi har använde oss av citat för att 

illustrera resultatet (jmf. Burnard, 1991). 

 

Tabell 4 Översikt av kategorier (n= 3) 

Kategorier 

Att förlora kroppens tidigare utseende och behov 

Att möten och relationer med andra blir annorlunda 

Att tvingas hitta nya vägar och bli starkare  

 

Att förlora kroppens tidigare utseende och behov 

I studier framkom det att utseendet var mycket förändrat (Bredin, 1999; Browall, Gaston-

Johansson & Danielson, 2006; Chamberlain-Wilmoth, 2001; Landmark & Wahl, 2002; 

Rosedale & Fu, 2010; Zichi-Cohen, Kahn & Steeves, 1998). Vidare beskrev kvinnor att det 

var svårt och smärtsamt att se att utseendet förändrades (Browall et al., 2006). Det kändes 

som att kroppen hade svikit (Rosedale & Fu, 2010) och de ville inte möta sin spegelbild 

(Bredin, 1999; Fatone, Moadel, Foley, Fleming & Jandorf, 2007; Lackey, Gates & Brown, 

2001; Richer & Ezer, 2002).   

 

I suppose to an extent I feel deformed. That's probably the best 

way to describe it… and your appearance has changed quite 

radically… I think it's possibly one of the most mutilating things 

that a male or female can have done (Bredin, 1999, s. 1116). 

 

Kvinnor hade en känsla av att attraktiviteten minskade på grund av hårförlusten (Fatone et al., 

2007). Det förändrade utseendet gjorde att kvinnor kände sig ännu sjukare och förlusten av 

hår utgjorde ett hot mot deras sexualitet och kvinnlighet (Browall et al., 2006; Power & 

Condon, 2008). Många kvinnor ansåg att håravfallet kom som en chock (Power & Condon, 

2008), var riktigt hemskt (Zichi – Cohen et al., 1998) och de sörjde förlusten av hår (Browall 

et al., 2006; Power & Condon, 2008). De ansåg även att det var värre att tappa håret än att 

förlora ett bröst och många blev chockade över att det var hela kroppens hår som föll av 

(Browall et al., 2006; Da Costa Vargens & Berterö, 2007; Power & Condon, 2008). Stoltheten 

över håret gjorde att det kändes svårt att förlora det och de kunde inte tänka på annat (Richer 

& Ezer, 2002; Rosedale & Fu, 2010). Kvinnor kände sig annorlunda och ville gömma sig (Da 
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Costa Vargens och Berterö, 2007). De var bekymrade över om de skulle förlora sin integritet 

och över hur håravfallet skulle ske (Rosedale & Fu, 2010; Lackey et al., 2001). Power och 

Condon (2008) beskrev i en studie att det fanns delade meningar bland kvinnor om att återfå 

håret. Vissa såg det som positivt medan andra ansåg att det gav en känsla av oro och dålig 

självkänsla. 

 

I became bold, all my hair felled down, you see? I believe I was 

unhappier when my hair fell down then when I had my surgery but 

it’s… the surgery was okey… but when your hair start falling 

down you became very sad! (Da Costa Vargens & Berterö, 2007, s. 

475).  

 

I studier framkom det att kvinnor tyckte det var en drastiskt att brösten förändrades (Bredin, 

1999; Fatone et al., 2007; Lackey et al., 2001). Landmark och Wahl (2002) beskrev att 

kvinnor ansåg att bröstförlusten innebar ett handikapp, men i det stora hela var det ingenting. 

Studier beskrev att mastektomin innebar konsekvenser som kvinnor var tvungna att leva med, 

att kroppsbilden och sexuallivet påverkades (Chamberlain – Wilmoth, 2001; Rosedale & Fu, 

2010; Walsh, Manuel & Avis, 2005). Såret från mastektomin tog bort all glädje och var en av 

anledningarna till minskat sexualliv (Lund – Nielsen, Müller & Adamsen, 2005). Kvinnor 

beskrev att brösten är djupt förbundna med den kvinnliga bilden. Att få ett ärr gav därför oro 

gällande den kvinnliga ytan (Bredin, 1999; Lackey et al., 2001). 

 

Chamberlain – Wilmoth (2001) beskrev att gå in i klimakteriet var svårt att hantera 

känslomässigt och många kände att de fysiska symtomen var mer påfrestande än förlust av 

menstruation. Samtidigt tyckte många att det var traumatiskt när de inte hade väntat sig 

menopaus och de kände sorg och vrede över detta.   

 

Chemotherapy caused me to go into menopause, and no one told 

me that that might be a side effect… and I just had a hard time 

dealing with it emotionally. First you lose your breast Then you 

lose your womenhood (Chamberlain – Wilmoth, 2001, s. 281).  

 

Kvinnor beskrev att de inte längre hade samma syn på sexualitet som innan bröstcancern 

(Chamberlain – Wilmoth, 2001) och de upplevde att intresset för sex minskade (Archibald, 

Lemieux, Byers, Tamlyn & Worth, 2006; Chamberlain – Wilmoth, 2001; Fatone et al., 2007; 

Walsh et al., 2005). De ansåg att de brydde sig mindre om intimitet och ömhet och var därför 

inte lika intim som de brukade vara (Fatone et al., 2007). I studier framkom det att kvinnor 
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upplevde en rädsla eller en känsla av att inte vilja bli berörd (Archibald et al., 2006; Bredin, 

1999; Chamberlain - Wilmoth, 2001; Rosedale & Fu, 2010).  

 

I get sort of panicky if he goes to walk in the bathroom. I don't 

want him to touch me at the top at all… because you are worried 

that he might touch the one that is not there… (Bredin, 1999, s. 

1117). 

 

I studier framkom det att många kvinnor upplevde att upphetsning och lust, samt att förmågan 

att få orgasm minskade och att samlag var smärtsamt (Archibald et al., 2006; Chamberlain – 

Wilmoth, 2001; Walsh et al., 2005) Samlaget upplevdes inte som detsamma, men kändes 

ändå tillfredställande (Rosedale & Fu, 2010). Kvinnor ansåg att de var tvungna att jobba 

hårdare för att uppnå en orgasm som inte var lika glädjefylld, intensiv och njutningsfull som 

tidigare (Archibald et al., 2006; Chamberlain – Wilmoth, 2001; Walsh et al., 2005). Ett annat 

problem som framkom var att torrhet i slidan, på grund av kemoterapi, minskade den sexuella 

aktiviteten (Archibald et al., 2006; Chamberlain – Wilmoth, 2001; Richer & Ezer, 2002; 

Walsh et al., 2005). Vidare beskrevs det att många kvinnor kände en förlust av känsel i 

brösten och det var en förlust av den sexuella upplevelsen (Chamberlain – Wilmoth, 2001; 

Rosedale & Fu, 2010). Kvinnor beskrev att de fick en nystart och de hade samlag oftare än 

innan operationen. Sexuallivet var bättre och orgasmerna var mycket intensivare och varade 

längre än tidigare (Archibald et al., 2006; Walsh et al., 2005). 

 

… it is just when we have sex, it’s better than it’s used to be, I 

don’t know why. I have never said this to anyone else, but I have 

often thought, you know, has that got something to do with 

menopaus? Has that something to do with, you know, with – ah- 

tamoexifen? I don’t know (Archibald et al., 2006, s. 94). 

 

Sjukdomen medförde även en medvetenhet om kroppen (Chamberlain-Wilmoth, 2001; Fatone 

et al., 2007; Landmark & Wahl, 2002). Kvinnor var oroliga för att känna sig oattraktiva, 

främmande och inte som sig själva (Rosedale & Fu, 2010). Kroppen förändrades och detta 

förändrade även identiteten (Bredin, 1999; Landmark & Wahl, 2002). De undrade om de 

någonsin skulle vara sexuellt attraktiva och de trodde att ingen skulle vilja ha dem igen för att 

de hade ett ärr (Chamberlain – Wilmoth, 2001; Lackey et al., 2001). Kroppen upplevdes vara 

äldre än de själva var (Archibald et al., 2006; Chamberlain – Wilmoth, 2001) och de kände att 

de inte längre ville ha samlag (Chamberlain – Wilmoth, 2001). I studier beskrev kvinnor att 
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de upplevde att de förlorade sin kvinnlighet och började fundera på om de var en kvinna eller 

inte (Chamberlain- Wilmoth, 2001; Fatone et al., 2007; Lackey et al., 2001). Archibald et al. 

(2006) och Rosedale & Fu (2010) beskrev att förlust av femininitet gav en känsla av att känna 

sig mindre och att förlora sig själv som sexuell person.   

 

I en studie av Lund – Nielsen et al. (2005) framkom det att kvinnor inte kunde använda 

vanliga kläder och det ledde till förlorad självrespekt. Studier beskrev att sjukdomen 

påverkade självkänslan och självkännedomen. Kvinnor tyckte inte längre om sig själva och 

upplevde ett mindervärdeskomplex när de fick en förändrad självbild (Lackey et al., 2001; 

Landmark & Wahl, 2002; Lund-Nielsen et al., 2005; Power & Condon, 2008; Rosedale & Fu, 

2010; Walsh et al., 2005).  

 

Att möten och relationer med andra blir annorlunda 

Kvinnor var bekymrade över hur andra skulle reagera över hårförlusten (Lackey et al., 2001). 

De kände att de behandlades annorlunda efter bröstcancer diagnosen och att folk bara tittade 

på brösten (Chamberlain – Wilmoth, 2001; Da Costa Vargens & Berterö, 2007). De var 

upprörda över att andra inte förstod deras sorg och trodde att de var fåfänga (Rosedale & Fu, 

2010) . De önskade att andra människor skulle förstå deras begränsningar och särskilda 

behov. De kände att de var tvungna att jobba mer och hårdare, då de kände ökade krav, dels 

från sig själva, och dels på grund av överbeskydd från andra. Kvinnor önskade att de fick leva 

ett normalt liv och bli sedd som de normala kvinnor de alltid varit. Samtidigt upplevde de en 

rädsla och risk för att bli diskriminerade på grund av bröstcancern (Da Costa Vargens & 

Berterö, 2007).  

 

Many women experienced some kind of discrimination because of 

breast cancer, as if it was something contagious. For these women, 

the main discrimination is a consequence of the fact that people 

consider them less capable women because of the cancer (Da 

Costa Vargens & Berterö, 2007, s. 475). 

 

Kvinnor upplevde en känsla av förlust, oro och skuld, samt frustration och ilska över 

sjukdomen och dess konsekvenser (Archibald et al., 2006). De ansåg att kvinnlighet och 

identitet associeras med socialisering (Lund - Nielsen et al., 2005). Att kroppen förändrades 

innebar en stor inverkan på kommunikationen och de blev osäkra på hur de skulle 

kommunicera med andra (Da Costa Vargens & Berterö, 2007; Landmark & Wahl, 2002). 

Vidare beskrev studier att kvinnor kände sig tvungna att avstå från inbjudningar, sociala 
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aktiviteter och fick en ovilja att gå ut (Da Costa Vargens & Berterö, 2007; Fatone et al,. 2007; 

Lund - Nielsen et al., 2005). Kvinnor beskrev att de kände att de var tvungen att hålla tillbaka 

sin rädsla och inte visa sig ledsen (Bredin, 1999; Browall et al., 2006).  

 

When my mum was here… I couldn't wait for her to go so I could 

cry because I wasn't going to cry while she was here. When she 

went I just sat on the stairs and sobbed and sobbed (Bredin, 1999, 

s. 1117). 

 

Kvinnor kunde även känna sig som en extra börda för de närmast anhöriga, samtidigt som 

andra ansåg att familjen ökade deras vilja att kämpa (Browall et al., 2006; Landmark & Wahl, 

2002). De upplevde att de förlorade vänner på grund av att cancern ansågs skrämmande, 

samtidigt som de fick en inblick i vem som stod vid deras sida (Browall et al., 2006; Da Costa 

Vargens & Berterö, 2007). Partner och vänner var det stöd som de behövde och som de ville 

skulle förstå dem (Da Costa Vargens & Berterö, 2007; Landmark & Wahl, 2002).  

 

I relationen till partnern kunde kvinnor känna skuld eller oro över hur de sexuella 

förändringarna påverkade relationen (Archibald et al., 2006; Lackey et al., 2001). Kvinnor 

upplevde att de var en börda för partnern och att inte få det stöd som behövdes kunde leda till 

separation, skilsmässa och minskat intresse för sexuell aktivitet (Archibald et al., 2006; 

Browall et al., 2006; Chamberlain – Wilmoth, 2001; Walsh et al., 2005). I studier framkom 

det att kvinnor upplevde att förlora ett bröst innebar en risk att bli lämnad av sin partner. De 

ansåg även att såret från mastektomin hade en negativ inverkan på relationen (Lackey et al., 

2001; Lund – Nielsen et al., 2005).  

 

This led to an imbalance in the relationship, where the women felt 

that her spouse was not present and she questioned her partner’s 

strength and ability to support. This imbalance gave a feeling of 

alienation and fear of losing him and of loneliness (Browall et al., 

2006, s. 38).  

 

Kvinnor i studier upplevde att de blev inkluderade i allting av sin partner och att de blev 

älskade av sin partner för den de är (Chamberlain – Wilmoth, 2001; Walsh et al., 2005). Att 

partnern fortsatte att se kvinnan som sexuellt åtråvärd var viktigt (Rosedale & Fu, 2010). De 

beskrev partnern som en källa till stöd och de hade inte kunnat ta sig igenom sjukdomen utan 

honom/henne (Chamberlain – Wilmoth, 2001; Lackey et al., 2001; Landmark & Wahl, 2002). 

Kvinnor beskrev att de fick ett närmare förhållande och kände mer uppskattning för sin 
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partner än innan sjukdomen (Lackey et al., 2001; Walsh et al., 2005). De blev förvånade och 

positivt överraskade över partnerns förståelse. De vann även en ny respekt för denna och fick 

en mer öppen relation där de kunde diskutera sexuallivet (Archibald et al., 2006).  

 

I always knew he loved me but this truly assured me. In a way I 

think we became closer and I gained a new respect for him (Walsh 

et al., 2005, s. 86). 

 

Att tvingas hitta nya vägar och bli starkare  

Kvinnor beskrev det som svårt att inte få information före operation eller behandling om 

sexuella förändringar och biverkningar. De menade att läkarna och övrig sjukvårdspersonal 

gav otillräcklig information gällande behandling och dess konsekvenser. Att inte veta vad 

som väntade och inte kunna göra sig förberedd på detta, skapade oro inför framtiden 

(Archibald et al., 2006; Chamberlain – Wilmoth, 2001; Richer & Ezer, 2002). Genom att 

själva söka information om sexuella biverkningar, minskades deras bekymmer (Archibald et 

al., 2006).  

 

No, (doctors) did not mention (sexual functioning). No, I had to 

mention it to them… and sometimes in the books you reed, they 

don’t mention it at all (Archibald, 2006, s. 97).  

 

I studier beskrev kvinnor att de kände oro för håravfallet. Många kände att de behövde vara 

redo ifall håret skulle falla av. Genom att acceptera håravfallet kunde de välkomna 

möjligheten att skapa en ny stil. För att inte märka av förlusten, valde en del kvinnor att 

klippa av håret gradvis och andra att raka bort det, vilket gav dem en känsla av kontroll och 

tillfredsställelse (Chamberlain – Wilmoth, 2001; Rosedale & Fu, 2010).  

 

Others took the upcoming loss of hair on their head into their 

control and had their hair cut off before it could come out on its 

own. This gave them a sense of satisfaction and control at a time 

when they might otherwise have felt they had none (Chamberlain – 

Wilmoth, 2001, s. 281). 

 

För att underlätta förändringar i utseendet valde kvinnor att använda sjalar och peruker 

(Landmark & Wahl, 2002; Power & Condon, 2008; Rosedale & Fu, 2010; Zichi-Cohen et al., 

1998). De brydde sig fortfarande om sitt utseende och använde smycken och accessoarer 

(Zichi-Cohen et al., 1998).  
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When her hair fell out, she thought that the experience was: … 

really awful. You look terrible, but I have a million hats and 

scarves, and I have a wig (laugh). The wig was pretty successful. 

They are all sort of uncomfortable (Zichi – Cohen et al., 1998, s. 

837). 

 

Kvinnor ansåg att en bröstprotes gjorde att de kände sig friare när de visste att den fortfarande 

satt kvar och att det kändes konstigt att inte ha protesen eftersom det då blev platt och märktes 

(Bredin, 1999; Landmark & Wahl, 2002). Andra ansåg att användandet av en protes 

försvårade, gjorde dem obekväma och gav oro (Fatone et al., 2007; Landmark & Wahl 2002; 

Zichi-Cohen et al., 1998).  

 

Studier beskrev att kvinnor genom sjukdomen kände sig starkare, känsligare, mindre 

krävande och mer älskande mot andra (Da Costa Vargens & Berterö, 2007; Walsh et al., 

2005). De ansåg att det viktigaste målet var att bli bättre, trots att det är en ständig kamp mot 

sjukdomen (Landmark & Wahl, 2002). Vissa händelser kunde hjälpa till att återfå känslan av 

att vara kvinnlig och genom att skapa en förståelse och öppenhet om sjukdomen fick de stärkt 

självkänsla och ett syfte till allt som hänt (Browall et al., 2006; Chamberlain – Wilmoth, 

2001).   

 

Kvinnor upplevde en sexuell förändring och hade funderingar och kände oro för om intresset 

för sex skulle återkomma eller om det skulle minska (Archibald et al., 2006; Rosedale & Fu, 

2010). Andra studier beskrev att kvinnor inte kände skuld eller oro angående den minskade 

sexuella aktiviteten. Detta för att de varit sjuka länge eller trodde det skulle förbättras längre 

fram i tiden (Archibald et al., 2006; Fatone et al., 2007). I en studie av Archibald et al. (2006) 

beskrev kvinnor att de fick öva och låta det ta tid att bli tillfredsställd, samt hitta nya vägar för 

att komma vidare i sexuallivet. Vidare beskrev Chamberlain – Wilmoth (2001) i en studie att 

kvinnor hoppades även på att framtida relationer skulle innebära mer än sex och att de skulle 

bli känslomässigt tillfredsställda och mer fullständiga individer.  

 

We just practice and he just waits (delays having an orgasm)… it 

takes me a lot longer and he has to be patient and sometimes we 

have oral sex if I feel that I’m not getting satisfied. He usually 

finds something to satisfy me (Archibald et al., 2006, s. 98).  
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Diskussion   

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva upplevelsen av sexualitet hos kvinnor med 

bröstcancer. Det som framkom i resultatet av vår litteraturstudie var att kroppen förändrades 

och detta påverkade självkänslan, utseendet och självbilden. När kroppen förändrades så 

förändrades även identiteten, vilket gav mindervärdeskomplex. Kvinnor i studien kände ett 

annorlunda bemötande från människor i omgivningen och de var bekymrade över hur andra 

skulle reagera över utseendeförändringarna. Kvinnor kunde känna sig som en extra börda för 

de närmast anhöriga, medan andra ansåg att socialt stöd ökade deras vilja att kämpa. De ansåg 

att information som de fick från sjukvårdspersonal om sexuella förändringar i samband med 

sjukdomen var otillräcklig.  

 

I resultatet av vår litteraturstudie framkom det att sjukdomen medförde en medvetenhet om 

kroppen som även påverkade identiteten. Förlust av femininitet ansåg kvinnor gjorde att de 

förlorade sig själva som sexuell person och gav mindervärdeskomplex. Kralik, Koch och 

Eastwood (2003) beskriver att kvinnor med multipel skleros (MS) upplever en förlust av 

identitet i samband med att deras MS förvärrades och kroppen förändrades. De beskriver 

vidare att kvinnor med MS upplever en tydlig kännedom om kroppsliga förändringar, 

utseende och funktion. Grabe, Ward och Hyde (2008) beskriver att medias inverkan är länkad 

till den generaliserade missnöjsamhet som kvinnor har till sina kroppar, och en ökad 

investering i deras utseende. Detta är inte något som framkom i vårt resultat men trots det har 

massmedias roll har en stor påverkan på kroppsbilden, inte bara hos kvinnor med bröstcancer 

utan i allmänhet på hur vi ser på våra kroppar. En medvetenhet om kroppen och dess 

förändring kan kopplas till Merleau-Ponty (1999, s. 136-138, 177) som beskrev att existera 

endast kan göras på två sätt, antingen som ett ting eller som ett medvetande. Upplevelsen av 

kroppen visar att det går att existera på olika sätt. En människa är sin kropp och det går inte 

att få kunskap om den på annat sätt än genom att uppleva den. Merleau – Ponty menar vidare 

att kroppen är en skiss av det totala varandet och därför förutsätter kroppen och existensen 

varandra. Att säga att en människa har en kropp betyder således att denna kan ses som ett 

objekt men försöker bli sedd som ett subjekt. Utifrån denna filosofi och vårt resultat bedömer 

vi att vid bröstcancer förändras den kvinnliga kroppen vilket kan leda till att kvinnan blev mer 

ett objekt istället för ett subjekt, vilket kan förklara den nedsättande syn kvinnor får på sig 

själva vid sjukdom. En viktig aspekt är att en sjuk människa inser att denna faktiskt är sin 
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kropp och inte bara har en kropp. Som sjuksköterska är det viktigt att utföra en holistisk vård 

och därför se hela människan och inte bara en sjuk kropp.  

 

I vårt resultat framkom det att kvinnor upplevde att de blev bemötta annorlunda av människor 

i deras omgivning och upplevde en risk att bli diskriminerad på grund av sjukdomen. I en 

studie av Kralik et al. (2003) där sexualiteten hos kvinnor med MS undersöks bekräftades det 

att sättet som andra ser på den sjuka har en viktig aspekt i konstruktionen av självidentiteten. 

Även en kvinna med en stark självidentitet kan bekräftas eller nedvärderas. En av kvinnorna i 

deras studie hade mindre socialt stöd och hade inte kunnat komma till ro med sin förändrade 

kropp. Kvinnor i studien berättade att upplevelsen av sexualitet började med sitt eget 

förhållande till kroppen och var sammanflätad med deras självidentitet. Merleau-Ponty (1999, 

s. 105, 142) menade att sexualiteten sägs vara dramatisk eftersom vi engagerar hela vårt 

personliga liv i den. Vår kropp är vårt varas spegel eftersom att den är ett naturligt jag. 

Goffman (2003, s. 12) beskriver att den visuella sociala identiteten fastställs redan vid åsynen 

av en människa. Om personen har någon avvikande egenskap kan misskreditering av denna 

ske och en stigmatisering blir ett faktum.  

 

I resultatet av vår litteraturstudie framkom det att kvinnor valde att dölja 

utseendeförändringarna, som utgjorde ett hot mot deras sexualitet och kvinnlighet. Att 

kvinnor i vårt resultat valde att dölja sina utseendeförändringar kan jämföras med en studie av 

Rosman (2004). Hon beskriver att patienter ofta får dåligt anseende när de inte döljer sin 

hårförlust, deras stigma blir direkt synligt. Använder de däremot en peruk är de vanhedrande 

då hårförlusten inte är direkt synlig och de måste försöka dölja det ännu mer så att andra inte 

ska upptäcka det. En del väljer att inte gömma hårförlusten för att skalligheten har blivit en 

symbol för cancer, och använder det för att få igenkännelse av hans/hennes identitet som 

cancerpatient. Goffman (2003, s. 12) beskriver att stigma uppstår när en person har en 

egenskap som gör att personen hamnar utanför de ”vanliga” människorna. Han/hon är olik de 

övriga människorna och reduceras från en fullständig människa till en stämplad människa. 

Stigma är alltså en benämning på en egenskap som är djupt misskrediterande. Rosman (2004) 

beskriver i en studie där hon undersöker stigma i förhållande till kemoterapi hos lung- och 

bröstcancerpatienter, att hårförlust kan leda till en förlust av personlighet. Hårförlusten 

symboliserar graden av cancer och är inte lätt att hantera. Kvinnor såg sig själv med avsky då 

hårförlusten var ett synligt bevis på sjukdomens konsekvenser. Rosman (2004) beskriver även 

att hårförlusten förstärker en persons identitet som cancerpatient och att den för de flesta 
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kvinnor visar på en förlust av vitalitet, styrka och hälsa. En del kvinnor kunde acceptera 

håravfallet och då fick det inga negativa konsekvenser. De såg kemoterapin som något 

positivt, som kunde bota. Ju mer hår de tappade, ju bättre verkade behandlingen ha tagit.  

 

I resultatet i vår litteraturstudie framkom det att kvinnor kände sig stärkta när målet var att må 

bättre och de fick ett syfte till sjukdomen genom att kunna dela med sig till andra i samma 

situation. Antonovsky (2005, s. 43) beskriver känslan av sammanhang (KASAM). KASAM 

innefattar begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet som tre centrala komponenter. Dessa 

komponenter hjälper en människa att utvecklas och ta sig vidare. Johansson – Sundler, 

Dahlberg och Ekenstam (2009) beskriver i en studie att kvinnors relationer ger en känsla av 

välbefinnande, styrka och glädje, samtidigt som relationerna i vardagen kan orsaka lidande 

och dränera energi. För kvinnor med myokardinfarkt (MI) kunde relationer främja deras hälsa 

och lindra sårbarhet som följde med sjukdomen. Det framkom att för vissa hade sexuallivet 

återupptagits och det var fantastiskt, samtidigt som sjukdomen för vissa skapade en kroppslig 

tvekan att ha samlag. Några beskrev att efter MI blev relationen djupare och mer meningsfull. 

Detta framkom även i vår studie där kvinnorna beskrev att partnern hade varit ett stort stöd 

och de upplevde att de fick en djupare relation. Vidare framkom det i vårt resultat att 

kvinnorna kunde känna sig som en extra börda för de närmast anhöriga, att vänner försvann, 

men samtidigt att socialt stöd ökade deras vilja att kämpa. Detta resultat om förlust av vänner 

kan styrkas i en studie av Sjöqvist – Netterlund (2009) som handlade om dagliga aktiviteter 

och socialt stöd hos personer med afasi. Deltagarna i den studien kände lidande på grund av 

minskad social aktivitet, då deras sociala nätverk nästan hade försvunnit. Stöd är en viktig 

copingstrategi och något som kvinnor med bröstcancer bör bli erbjudna hjälp med.  

 

I vårt resultat framkom det att stöd från kvinnors närmaste anhöriga ökade deras vilja att 

kämpa. Samtidigt som andra kvinnor kände sig som en börda och förlorade många vänner. 

Schneider, Fletcher och Snider (2008) beskriver i en studie om kvinnor med olika sorters 

cancer och copingstrategier, att socialt stöd var viktigt i deras copingprocess. Det sociala 

stödet inkluderade både känslomässigt stöd samt stöd av praktisk form, såsom skjuts till 

behandling. Det sociala stödet kom från partner, familjemedlemmar, vänner, kollegor och 

hälso- och sjukvårdspersonal. De beskrev även ett stöd från personer som gått igenom samma 

sjukdom som de själva. Det sociala stödet bidrog till deras välmående. Antonovsky (2005, s. 

16-17) beskriver generella motståndsresurser (GMR) som en del av begriplighet i känslan av 
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sammanhang. En av dessa GMR är just socialt stöd. GMR har som funktion att hjälpa till vid 

hantering av de stressorer som uppstår vid bland annat sjukdom.  

 

Det framkom i vårt resultat att kvinnor ansåg att sjukvårdspersonalen inte har tillräckligt med 

information gällande sexualitet. Detta upplevde de som ett problem. Price (2009) beskriver att 

många av de akuta kroppsbildsförändringarna är sammankopplade med insikt och förståelse. 

Patienterna önskar att deras känslor hörs och förstås. Sjuksköterskorna kan inte ge mening åt 

patienten men de kan ge stöd i form av att bevittna när patienter försöker förstå sjukdomen, 

behandlingen, förändringar samt förlust i hur sexualitet uppfattades förut. Genom att ge plats 

och låta patienten ha sitt privatliv, och lyssna aktivt på det patienten klarar att dela med sig av 

kan en sjuksköterska uppnå detta privilegium. På så sätt kan sjuksköterskan hjälpa patienten 

att lösa sina problem på egen hand genom att lyssna. Ambrogne Sobaczak (2009) belyser att 

genom att bara ställa en fråga kan sjuksköterskor öppna upp för att patienter får en chans att 

diskutera sina sexuella funderingar.  Ananth, Jones, King och Tookman (2003) beskriver i en 

studie om cancers påverkan på sexuell funktion, att patienter med cancer önskar att få 

diskutera sjukdomens påverkan på den sexuella funktionen då de ser detta som en viktig del i 

deras välmående. Rasmussen och Thomé (2008) beskriver vidare i en studie om kvinnor med 

gynekologisk cancer, att tankar på sexualitet inte var det första kvinnor tänkte på efter att de 

fått sin diagnos. Då fokuserade de på sina barn och på att bli frisk, men tankar om sexualiteten 

kom senare. Sexuell kontakt behövde planeras då kvinnor upplevde att de hade mindre energi 

och måste spara den till detta. På grund av omständigheten blev närhet besvärligt. Rasmussen 

och Thomé (2008) beskriver vidare att sexualitet och intimitet är en stor del av välmående. 

Att avstå från samlag ledde till frustration hos båda partnerna. Kvinnor i denna studie 

uttryckte en önskan om information rörande sexualitet, även om de var singel. I vår 

litteraturstudie ansåg deltagarna att informationen som de fick från sjukvårdspersonal om 

sexuella förändringar i samband med sjukdomen var otillräcklig. Hälso- och sjukvårdslagen 

(SFS, 1982:763) påpekar att en patient skall få individuellt anpassad information om sitt 

hälsotillstånd och de metoder för undersökning, vård och behandling som finns. Hälso- och 

sjukvårdslagen beskriver även att vården skall bygga på en patients självbestämmande och 

integritet.  
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Omvårdnadsintervention 

Behovet av socialt stöd och information var återkommande när det gällde problematiken kring 

sexualitet hos kvinnor med bröstcancer i vår studie. Stödgrupper i form av personer med 

samma sjukdomsproblematik kan vara ett sätt för dessa kvinnor att ta sig vidare. För att 

underlätta för kvinnor med bröstcancer behövs tydligare riktlinjer och även ett stöd för hur 

man som sjuksköterska ska bemöta dem. Sjuksköterskorna kan med hjälp av PLISSIT – 

modellen identifiera denna problematik och hänvisa till olika stödgrupper och dylikt.   

 

PLISSIT – modellen är ett verktyg för att sjuksköterskor ska kunna diskutera sexualitet med 

patienter. PLISSIT står för fyra nivåer av interventioner; Permission giving, Limited 

Information, Specific Suggestions och Intensive Therapy (tillåtelse, begränsad information, 

specifika förslag, intensiv terapi). Varje nivå bygger på den föregående nivån och det går att 

pendla mellan nivåerna. I nivå ett, Permission giving; ger sjuksköterskan patienten tillåtelse 

att prata om sexualitet. Detta kan tas upp genom att ställa en fråga så som ”många andra i din 

situation upplever att sexualiteten påverkas. Är det något du kan relatera till?” När patienten 

initierar en diskussion bör sjuksköterskan svara med en tillåtande attityd som försäkrar 

patienten om att det är ett viktigt område. Samtidigt ska hon/han ge patienten en generell 

information om hur denna kan anpassa sig. Nivå två, Limited Information; i denna nivå 

behöver sjuksköterskan en högre nivå av bekvämlighet i området sexualitet, när hon/han på 

denna nivå ska ge grundlig information relaterat till patientens sexuella problem. Därför är det 

viktigt att sjuksköterskan har kunskap både om sjukdomen och de problem som kan uppstå, 

samt hur dessa kan åtgärdas. I nivå tre, Specific Suggestions; hjälper sjuksköterskan 

patienten, gärna tillsammans med dess partner, att förstå orsakerna till problemen och ta fram 

specifika möjliga lösningar. Det kan vara nödvändigt att ha en grundläggande sexualhistoria 

om patienten för att förstå deras oro, samt vilka förväntningar patienten har på behandlingen. 

Sjuksköterskan behöver här känna sig bekväm med specifik utforskning och förklaring av 

sexuell aktivitet, då denna kan undervisa patienten till nya sätt av sexuell stimulation, att 

hantera smärta och/eller, till och med ett alternativ till orgasm. I nivå fyra, Intensive Therapy; 

är specifika kunskaper viktigt. Behandlingen börjar med en grundlig sexualhistoria, för att 

komma åt hela problemet. Rådgivning kan fokusera på medicinsk impotens, äktenskapliga 

problem eller tidigare sexuellt trauma. Det går ut på att sexualterapeuter ger intensiv terapi till 

dem som har grava problem (Claiborne & Rizzo, 2006).  
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Metoddiskussion 

Denna litteraturstudie är gjord med en manifest kvalitativ innehållsanalys. Detta var en 

relevant metod att använda då vi ville undersöka hur kvinnor med bröstcancer upplevde 

sexualitet. Kvalitativ forskning inriktar sig mot att undersöka erfarenheter och upplevelser hos 

olika individer (Holloway & Wheeler, 2002, s. 3). Metoden innebar att vi studerade tidigare 

forskning, utan att själva tolka. Detta för att komma fram till ett så uppriktigt resultat som 

möjligt. Datainsamlingen är gjord i två högt ansedda databaser med sökord som var 

sammankopplade med ämnet. Genom seminarium med andra kurskamrater och handledare 

har sökorden bekräftats som relevanta till vår studie. I sökningarna använde vi oss även av 

begränsningar så att artiklarna fortfarande var aktuella och på ett språk så att vi kunde förstå 

dem. Vid kvalitetsgranskningen av artiklarna gick vi igenom artiklarna med hjälp av ett redan 

framtaget granskningsprotokoll och sparade de som var av hög eller medel grad. Det som 

sänkte artiklarna från hög till medel grad var att det inte framkom om de hade data- och 

analysmättnad, en aspekt som kunde ha valts bort från protokollet. Vi valde även att ta med 

medelgraden eftersom att vi ansåg att de var lämpade för vår studie. Kvalitetsgranskningen 

säkerställer att de artiklar vi har med i vår analys är av hög vetenskaplig kvalitet och höjer 

pålitligheten i studien. 

 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) används begreppen överförbarhet, pålitlighet och 

trovärdighet för att beskriva tillförlitligheten i en kvalitativ studie. Trovärdigheten i en studie 

kan påvisas genom hur väl dataprocessen och analysen går ihop med syftet i studien. Att 

forskaren har en bred bas av data samt en mängd data som är tillräcklig är även en faktor för 

trovärdigheten i resultatet. Att välja ut rätt textenheter har också att göra med trovärdigheten, 

detta då en för liten textenhet kan tappa sitt sammanhang medan en stor textenhet kan leda till 

flera små och förlora sin betydelse. Trovärdigheten har också att göra med hur forskaren kan 

jämföra likheter inom och olikheter mellan kategorierna. Detta kan stärkas genom citat från 

de olika texterna, eller genom att söka medhåll från medforskare, experter och deltagare.   

 

När vi tagit ut textenheter har vi båda läst igenom texterna och tagit ut det som vi har bedömt, 

svarade mot syftet i vår litteraturstudie. Trots att vi försökt behålla kärnan kan de textenheter 

som varit för korta eller för långa sänka trovärdigheten.  I de kategorier som framkom i vår 

litteraturstudie anser vi att vi kan finna likheter inom och olikheter mellan kategorierna vilket 

också stärker vårt resultat. Seminarium med andra studenter och handledare har även gett 

möjligheter att lyfta frågor och dela med oss av vår arbetsprocess och för att få bekräftelse 
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eller tips på revideringar. En svaghet med studien var att båda författarna saknar tidigare 

erfarenhet av denna sorts analys. Ytterligare en svaghet är att författarna har översatt 

textenheterna, där en viss tolkningsrisk föreligger även om det sker ordagrant. En styrka är att 

vi under arbetets gång gått tillbaka till de ursprungliga textenheterna för att försäkra oss om 

att vi inte har misstolkat dessa.  

 

Pålitlighet är hur data ändras över tid och ändringar gjorda i forskarens beslut under 

analysprocessen (Graneheim & Lundman, 2004). Vi har försökt behålla kärnan från varje 

textenhet för att kunna få ett så pålitligt resultat som möjligt. Textenheterna har kodats för att 

efter kategoriseringen kunna gå tillbaka och bygga ihop resultattexterna med hjälp av de 

ursprungliga textenheterna för att så lite data som möjligt skall gå förlorat. Överförbarhet 

refererar till i vilken omfattning resultatet kan överföras till andra miljöer eller grupper 

(Graneheim & Lundman, 2004). Vi anser att detta är ett resultat som kan överföras till flera 

sjukdomar vad gäller sexualitet.  

 

Slutsatser  

I vår litteraturstudie framkom det att sexualitet är ett stort problem för kvinnor med 

bröstcancer. Detta rör många aspekter så som kroppsbild, relationer och sexuell aktivitet. 

Något som även framkom i den litteratur vi läst är att informationen om sexualitet inte var 

tillräcklig. Kvinnor i vår litteraturstudie ville att sjukvårdspersonal skulle ge dem den 

information som de behövde så att de själva inte behövde söka efter den. På så sätt kunde 

deras oro reduceras. Att inte få den information som önskas, minskar även den holistiska 

vården eftersom att sjukvårdspersonalen inte ser till hela människan och dess problematik. 

Det är viktigt att sjuksköterskor pratar om sexualitet med patienten. Sjuksköterskorna bör få 

mer utbildning och kunskap om hur de ska bemöta ämnet sexualitet. Därför kan PLISSIT – 

modellen vara lämplig att använda sig av som sjuksköterska för att öppna upp för samtal om 

sexualitet och på så vis fånga upp de problem som en patient kan besväras av. Detta ger en 

holistisk vård som inte bara ser till sjukdomen, utan till hela människan. Den forskning som 

finns inom området tar upp olika aspekter inom sexualitet men det finns inga direkta riktlinjer 

för att beröra alla områden. Mer forskning behövs inom området, där riktlinjer kan tas fram 

för vilka sexualitetsproblem som kan uppkomma vid bröstcancer, samt hur dessa kan 

åtgärdas.  
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