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Abstrakt 
Den vanligaste cancerformen för kvinnor är bröstcancer. Att bli diagnostiserad och 

behandlad innebär fysiskt trauma men även psykisk påfrestning. Sexuell hälsa är viktigt 

för välbefinnande och livskvalité. Syftet med denna litteraturstudie var därför att 

beskriva kvinnors upplevelser av sexuell hälsa i samband med bröstcancer. I studiens 

analys ingick 13 vetenskapliga artiklar som analyserades med kvalitativ manifest 

innehållsanalys. Analysen resulterade i sex kategorier; minskad lust och upphetsning, 

svårigheter och smärta vid samlag, en förlust av sin tidigare kropp, känslan att förlora 

femininiteten och självförtroendet, bröstcancerns påverkan på relationer och strategier 

och hantering av sexualiteten. I resultatet framkom att kvinnor påverkades på många 

sätt av bröstcancern och behandlingen, både psykiskt och fysiskt. Problematik som 

uppstod var bland annat smärta vid samlag, minskad sexuell lust, förändrad kroppsbild, 

minskad vaginal lubrikation, förlust av femininitet samt förändrad relation till sin 

partner men även sig själv. Det ansågs viktigt med stöd från omgivningen och 

sjukvårdspersonal. Dock framkom det att sjukvårdspersonal inte kunde stötta kvinnorna 

eller ge tillräcklig information. Genom att tillämpa PLISSIT-modellen kan 

sjukvårdspersonal stötta kvinnor med sexuellt relaterade problem bättre.  

 

Nyckelord: Bröstcancer, sexuell hälsa, upplevelser, litteraturstudie, sjuksköterska, 

omvårdnad. 
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Att leva med bröstcancer beskriver kvinnor som känslomässigt varierande beroende på vilket 

stadium cancern befinner sig i. Nivåer av ångest kan bero på bland annat, kvinnans tidigare 

psykosociala tillstånd, upplevelser av depression och oro, uppfattning av hotet mot hälsan som 

cancern medför och förmågan att kunna hantera sjukdomen. Kvinnor beskriver att de efter 

diagnos upplever olika känslor, såsom nervositet, depression och ilska. Diagnosen kan medföra 

ett hot mot kvinnors självständighet, speciellt ett hot mot deras “roll” i familjen (Sprung, Janotha 

& Speckel, 2011). Ungefär 8000 personer diagnostiseras varje år med bröstcancer. Bröstcancer 

utgör 30 procent av cancerfallen hos kvinnor. Behandlingsmetoderna är många och utgör 7-8 

procent av Sveriges sjukvårdskostnader. För patientens överlevnad och behandling är den 

viktigaste prognostiska faktorn, stadieindelningen. Vid redogörelse för tumörens storlek, 

spridning och eventuell inväxt i andra organ delas sjukdomen in i olika stadier. Vid stadium ett 

och två krävs primär operation som behandling. Stadium tre kallas lokalt avancerad bröstcancer 

och behandlas även preoperativt med läkemedel och postoperativt med strålning. Vid stadium 

fyra är cancern betydligt mer aggressiv och spridd, vilket resulterar i palliativ behandling med 

läkemedel, strålbehandling och eventuell palliativ kirurgi (Socialstyrelsen, 2014). Ustun och 

Ceber (2004) beskriver att genom självundersökning, klinisk undersökning och mammografi 

som speciellt riktar sig mot kvinnor över 40 år, förbättras oddsen för snabbt omhändertagande. 

Screening för bröstcancer har gjort att dödligheten har minskat med 25 procent. Även traumat 

som uppkommer i samband med behandlingen av bröstcancer har minskat, detta då tumörerna 

har upptäckts i ett tidigare stadium, och därför inte behövt lika invasiv och omfattande kirurgi. 

 

Kvinnor som sedan genomgår kirurgi eller cellgiftsbehandling kan beskriva det som en fas av 

fysiskt obehag. De uttrycker lidande när de inte blir sedda som en hel människa med känslor och 

tankar (Arman, Rehnsfeldt, Lindholm & Hamrin, 2002). Vissa kvinnor uttrycker även att 

bröstcancer kan medföra positiva aspekter i livet. De upplever att diagnosen kan leda till att 

deras syn på livet breddas, de ser inte längre svagheter i sig själv utan är tacksam för det som de 

har. Kvinnor med bröstcancer upplever att de uppskattade alla små saker i livet på ett annat sätt 

än innan.  De upptäcker den spirituella vägen och genom en religion och en tro på gud känner de 

att situationen går att hantera på ett lättare sätt (Joulaee, Joolaee, Kadivar & Hajibabaee, 2012). 

Hantering är en av komponenterna som Antonovsky tar upp i sin teori om känsla av 

sammanhang. 

 

Antonovskys (2002, s. 37–41) teori benämns som KASAM, känsla av sammanhang. Denna teori 

innefattar människors bearbetning av stora händelser i livet och hur detta påverkar hälsa och 
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livskvalitet. KASAM innefattar tre (3) centrala komponenter som är begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet. Om personer upplever höga värden av dessa komponenter resulterar det i ett 

högt KASAM. Begriplighet handlar om att situationer och utmaningar som personen utsätts för, 

i stor utsträckning går att förklara och ordna. Hanterbarhet handlar om hur personen känner att 

den har resurser. Resurser kan innefatta både de personen själv kan kontrollera, samt de som 

kontrolleras av andra, det kan exempelvis vara anhöriga eller vänner. Med hjälp av de resurser 

som personen har tillgängliga kan den sedan möta de situationer och utmaningar den ställs inför. 

Den sista komponenten som ingår i KASAM är meningsfullhet, vilket innefattar det som är 

viktigt i livet för personen. Det avser i vilken utbredning personen upplever att livet har en 

känslomässig innebörd och kan ses som en motivationsfaktor. Det påverkar även hur personen 

upplever att den kan lägga ner energi på utmaningar och hur den ser på utmaningar.   

 

Vid sjukdom påverkas inte bara hälsa i allmänhet utan även de olika delar som ingår i hälsa, 

bland annat den sexuella hälsan. Sexuell hälsa definieras som ett tillstånd av fysisk, mentalt, 

känslomässigt och socialt välbefinnande i relation till sexualiteten (World Health Organization 

[WHO]), 2006). In sin tur ingår sexualiteten som en viktig del för att uppnå god livskvalitet 

(Statens folkhälsoinstitut, 2012). Sexuell hälsa uppnås inte bara vid frånvaro av sjukdom, 

dysfunktion eller svaghet (WHO, 2006), vilket förutsätter att begränsningar och problem måste 

bortses och att fokus skall innefatta individens resurser och möjligheter (Statens 

folkhälsoinstitut, 2012). För att sexuell hälsa ska upprätthållas och uppnås måste sexuella 

rättigheter för alla personer skyddas, uppfyllas och respekteras (WHO, 2006). Sexualitet 

definieras enligt WHO (2006) som en central aspekt av människans liv. Detta omfattar samlag, 

könsidentitet, sexuell orientering, erotik, njutning, intimitet och reproduktion. Sexualitet 

påverkas av många olika faktorer och upplevs och uttrycks i bland annat tankar, fantasier, 

önskningar, attityder, värderingar, beteenden och relationer. 

 

För sjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal kan det vara svårt att bemöta patienters 

allmänna behov av information om bland annat själva sjukdomen och komplikationer som kan 

uppstå i samband med den och behandlingen. Gällande personal som är specialiserade inom 

cancer är deras huvudfokus att behandla sjukdomen, detta kan leda till att patienter som 

diagnostiserats med cancer får behandling för sjukdomen men att områden som sexuella hälsan 

och dess påverkan på välbefinnandet bortprioriteras. Med för stort fokus på behandling och 

tekniska resurser resulterar det ofta i att sjuksköterskorna inte värdesätter den subjektiva 

omvårdnaden av patienten och inte erhåller ett holistiskt synsätt (Ferreira, Gozzo, Panobianco, 
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dos Santos & de Almeida, 2015). Areskoug-Josefsson, Larsson, Gard, Rolander och Juuso 

(2016) beskriver hur sjuksköterskestudenter känner att de inte har nog med kunskap om sexuella 

hälsoproblem och att de inte har tillräcklig kompetens för att prata om sexuellt relaterade 

problem med patienter. De konstaterar att de behöver mer utbildning och främst övningar inom 

kommunikation gällande sexuell hälsa. 

 

Sammanfattningsvis drabbas en stor del av den kvinnliga befolkningen av bröstcancer i olika 

former. Att få en diagnos kan påverka människor på olika sätt, och den sexuella hälsan är 

betydelsefullt när det kommer till livskvalité och välbefinnande. Sexuell hälsa klassas 

fortfarande som tabu och vårdpersonal upplever att de inte har tillräckligt med kunskap om det, 

därför är det viktigt att uppmärksamma detta. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva 

kvinnors upplevelser av sexuell hälsa i samband med bröstcancer. 

 

Metod 

Litteratursökning 

Vid litteratursökningen användes tre digitala databaser, PubMed, Cinahl och PsycINFO. Alla 

databaser har en egen ämnesordlista, en så kallad Thesaurus, som är uppbyggt för att användaren 

ska använda sig av ämnesord i sin sökning. För att få en mer exakt och systematisk sökning 

användes ämnesord i respektive sökning på samtliga databaser. Då fler sökningar utfördes i olika 

databaser användes en sökningsstrategi och jämförelse av ämnesord mellan databaser vid 

sökning. Detta eftersom sökningar och sökord kan behöva ändras mellan databaser för att inte 

begränsa sökningen då de kan använda sig av olika ämnesord (Polit & Beck, 2012, s. 100-102). 

Inklusionskriteriet i denna studie var kvalitativa studier. Exklusionkriterier var meta-analyser 

och litteraturöversikter. Vid sökningen i databasen PubMed användes sökorden; breast 

neoplasms, sexuality, reproductive health, experience och attitudes, i Cinahl användes; breast 

neoplasms, sexuality, reproductive health, life experience, experience, patient attitudes och 

attitudes, och i PsycINFO användes sökorden; breast neoplasms, sexuality och experience. 

Sökorden kombinerades med booleska operatorerna AND och OR. Vid användningen av 

booleska operatorn OR var avsikten att expandera sökningen och när AND användes var 

avsikten att avgränsa sökningen till endast artiklar som innehöll samtliga sökord. Sökordet 

experience söktes som fritext i databasen PubMed, vilket betyder att sökordet eftersöks i hela 

artikelns innehåll och inte som ett ämnesord. Detta gjordes då sökordet behövdes för att göra 

sökningen systematisk, men databasen kunde inte erhålla ett bra ämnesord (jfr. Karlsson, 2012, 

s. 104-107). I databasen Cinahl finns även alternativ att kunna “explode” ett ämnesord, detta 
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beskriver Polit och Beck (2012, s. 101) som ett sätt att skapa en sökförmåga genom att utöka 

ämnesordet för att hitta alla referenser som innehåller termen. 

 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s. 78-79) beskriver att sökningar på databaser också bör 

kombineras med manuella sökningar i artiklars referenslistor eller tidskrifter. Kännedom av 

andra genomförda litteratursammanställningar kan medföra mer information och artiklar till 

sökningen. Under denna litteratursökning hittades tre artiklar genom manuell sökning av 

referenslistor. Karlsson (2012, s. 107) beskriver att olika databaser har olika 

begränsningsfunktioner. Detta kan vara begränsningar i språk, publikationstyp eller ålder på 

försökspersoner. Genom att använda sig av begränsningsfunktionerna kan sökningen preciseras 

ytterligare. De begränsningar som användes i denna studie var engelskt språk, publicerad 

senaste 17 åren, kvinnor som deltagare. Granskningen av utvalda artiklar från 

databassöknngarna startades med att läsa artiklarna titel och abstrakt för att exkludera irrelevanta 

artiklar. Från sökningen i Pubmed granskades 39 artiklar och 2 valdes ut. Från sökningen i 

databasen Cinahl granskades 29 och 6 valdes ut. Slutligen granskades 22 artiklar från databasen 

Psycinfo och 2 valdes ut. Den manuella sökningen resulterade i 3 antal artiklar, se tabell 1. 

 

Tabell 1. Redovisning av litteratursökning 

Syftet är att beskriva kvinnors upplevelser av sexuell hälsa efter bröstcancer. 

PubMed 2017-01-27 Begränsningar: Engelska, Kvinnor, Publicerade 2000-2017 

Söknr *) Sökterm Antal träffar Antal granskade Antal valda 

1 MSH Breast Neoplasms 127901   

2 MSH Sexuality 10493   

3 MSH Reproductive Health 1297   

4  2 OR 3 11700   

5 FT Experience 156296   

6 MSH Attitudes 109823   

7  5 OR 6 252364   

8  1 AND 4 AND 7 61 39 2 

CINAHL 2017-01-30 Begränsningar: Engelska, Kvinnor, publicerade 2000-2017 

Söknr *) Sökterm Antal träffar Antal granskade Antal valda 

1 CH Breast Neoplasms (+) 24 959   

2 CH Sexuality (+) 11 333   

3 CH Reproductive Health 1 588   
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Tabell 1. Forts. Redovisning av litteratursökning 

Söknr *) Sökterm Antal träffar Antal granskade Antal valda 

4  2 OR 3 12 678   

5 CH Life Experiences (+) 6 114   

6 FT Experience 54 592   

7  5 OR 6 54 592   

8 CH Patient Attitudes 10 883   

9 FT Attitudes 61 745   

10  8 OR 9 61 745   

11  7 OR 10 61 745   

12  1 AND 4 AND 11 34 29 6 

PsycINFO 2017-02-01 Begränsningar: Engelska, Kvinnor, publicerade 2000-2017 

Söknr *) Sökterm Antal träffar Antal granskade Antal valda 

1 DE Breast Neoplasms 6 592   

2 DE Sexuality 5 050   

3 FT sexuality 10 540   

4  2 OR 3 10 540   

5 FT Experience 138 174   

6  1 AND 4 AND 5 53 22 2 

 

*MSH – MeSH-heading i databasen PubMed, CH – Cinahl Headings i databasen Cinahl, DE – Descriptors termer i 

databasen PsycINFO, FT - fritextsökning 

 

Kvalitetsgranskning 

I kvalitetsgranskningen av de 13 valda artiklarna användes ett granskningsprotokoll för 

kvalitativa studier enligt Willman et al. (2011, s. 175-176). Protokollet innehåller 

frågeställningar som besvaras för att grunda en kvalitetsbedömning av varje studie (Willman et 

al., 2011, s. 108). Frågorna berör innehållet i studierna och utgår från studiens metodval, hur 

tydligt syftet är formulerat, antal deltagare, ålder och kön på deltagarna. Protokollet berör även 

frågan om studien har ett etiskt resonemang, samt om urvalet för studien är relevant och 

strategiskt. Även metoden för urval, datainsamling samt analys behandlas, följt av frågor om 

resultatet är logiskt, om data- eller analysmättnad uppnås, om resultatet redovisas på ett tydligt 

sätt, om det redovisas i förhållande till teoretisk referensram och en teori genereras. Protokollet 

avslutas med att huvudfynd i studien redovisas och en slutlig bedömning av kvaliteten redovisas 
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(Willman et al., 2011, s. 108). För att klassificera studierna och ge en slutlig bedömning tilldelas 

varje fråga poäng beroende på svaret. Studien tilldelades (1) poäng för varje delfråga vid positivt 

svar. Om delfrågan besvarades med ett negativt svar eller inte kunde besvaras tilldelades inte 

några poäng. När alla delfrågor var granskade räknades poängen ut i procent och studien fick 

sedan fick sedan sitt slutgiltiga kvalitetsvärde tilldelat, vilket var av låg (60–69 procent), medel 

(70–79 procent) eller hög (80–100 procent) (jfr. Willman et al, 2011, s. 108). 

Kvalitetsgranskningen redovisas i tabell 2. 

 

 

Tabell 2. Översikt över artiklar som ingår i analysen (n=13) 
Författare/

År/Land 
Typ av 

studie 
Deltag

are 
Metod 
Datainsamling/

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 
(Hög, 

Medel, Låg) 

Anderson et 

al. 

(2011) 

Australien 

Kvalitativ 16 Semistrukturera

de fokusgrupper 

/ Tematisk 

analys 

Kvinnor upplevde förmågan att ha 

sex som mycket viktig och att 

kroppen inte fungerade som den gjort 

innan. De upplevde sex som 

smärtsamt vilket påverkade deras 

livskvalité och relationen till 

partnern. 

Hög 

      

Barsotti 

Santos et al. 

(2014) 

Brasilien 

Kvalitativ 36 Intervjuer / 

Tematisk analys 
Kvinnorna upplevde att sjukdomen 

förändrade deras synsätt på sig själva. 

Sjukdomen gjorde även så att dem 

fick ändra på sättet dem såg på sina 

relationer. Vissa upplevde att 

njutning vid sex inte längre var 

möjligt, och att de efter bröstcancer 

insett hur viktigt sex har varit i deras 

liv. 

Hög 

      

da Costa 

Vargens & 

Berterö 

(2007) 

Brasilien 

Kvalitativ 11  Intervjuer 

/Tematisk 

analys 

Vissa deltagare upplevde att dem var 

samma kvinna som tidigare, fast utan 

bröst. De upplevde att dem blev 

känsligare vilket försvårade 

relationerna. Vissa upplevde en 

rädsla över att bli diskriminerade och 

inte bli sedda som en kvinna. 

Medel 

      

Fallbjörk et 

al.  

(2012) 

Sverige 

Kvalitativ. 16 Semistrukturera

de intervjuer / 

Tematisk analys 

Kvinnornas upplevelser 

kategoriserades i 3 grupper. En grupp 

upplevde mastektomi efter 

bröstcancer som “ingen stor grej”. 

Den andra gruppen upplevde att de 

förlorande sig själv genom detta, och 

den tredje gruppen kände att det 

påverkade deras femininitet.  

Medel 

      

Gilbert et al. 

(2013) 

Australien 

Kvalitativ 44 Semistrukturera

de intervjuer / 

Tematisk analys 

Inställningen till kroppen beskrevs 

som mindre kritisk efter att ha 

genomgått mastektomi. Flera beskrev 

att de såg sig själv och sin kropp på 

ett annat sätt än innan mastektomin.   

Medel 
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Tabell 2. Forts. Översikt över artiklar som ingår i analysen (n=13) 

Författare/ 

År/ Land 

Typ av 

studie 
Deltag

are 
Metod 
Datainsamling/ 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 
(Hög, 

Medel, Låg) 
Mackereth 

et al. 

(2015) 

England 

Kvalitativ 40 Semistrukturera

de intervjuer 

och 

fokusgrupper / 

Tematisk analys 

Deltagarna upplevde att trötthet 

påverkade sexualiteten. Och att dålig 

självkänsla, depression resulterade i 

försämrad sexuell drivkraft. De 

uttryckte även dåligt stöd från 

sjukvården. 

Medel 

      

Manderson 

& Stirling  

(2007) 

Australien 

Kvalitativ 38 Intervjuer / 

Tematisk analys 
Efter mastektomin uttryckte kvinnor 

en saknad av sina bröst. Detta 

påverkade deras syn på deras 

femininitet samt deras relation till sin 

partner och sexuella relationer. 

Medel 

      

Takahashi & 

Kai 

(2005) 

Japan 

Kvalitativ 21 Semi-

strukturerade 

intervjuer / 

Grounded 

theory 

Kvinnorna upplevde oro över den 

sexuella relationen till sin partner 

efter operation. De fruktade en 

negativ respons från partnern. De 

hade mindre sex på grund av bristen 

av sexuell upphetsning.  

Medel 

      

Tomas-

MacLean 

(2005) 

Kanada 

Kvalitativ 12 Intervjuer / 

Fenomenologis

k analys 

Kvinnorna upplevde att de inte hade 

samma kontakt med sin kropp som 

innan, gällande känsel och 

kroppsuppfattning. De upplevde 

problem med bröstproteser under 

t.ex. sommaren eller vid handling av 

kläder. Sexuell kontakt med partnern 

var nu något utan värde, och kunde 

upplevas som smärtsam istället för 

som en njutning. 

Medel 

      

Wilmoth 

(2001) 

USA 

Kvalitativ 18 Intervjuer över 

telefon / 

Tematisk analys 

Kvinnorna upplevde känslan av att de 

förlorat delar av sig själv, både 

fysiskt och psykiskt (förlorade bröst 

och sexuell upphetsning) 

Hög 

 

Analys  

Data från de 13 vetenskapliga artiklarna har analyserats med kvalitativ innehållsanalys med 

manifest ansats. Med detta menas att data extraheras och analyseras utan personlig tolkning (jfr. 

Graneheim & Lundman, 2004). Efter att artiklarna som ingick i analysen blivit lästa upprepade 

gånger, extraherades 259 meningsbärande enheter. En meningsbärande enhet kan beskrivas som 

en mening eller citat som extraheras om det svarar mot syftet (Graneheim & Lundman, 2004). 

Dessa översattes från engelska till svenska för att sedan kondenseras. Vid kondensering 

förkortas enheterna utan att förlora meningens kärna och utan tolkning. Därefter grupperades de 

kondenserade enheterna som förmedlade samma typ av budskap till kategorier. Vid 

kategorisering är det viktigt att ingen data blir utlämnad och att ingen meningsbärande enhet kan 

ingå i flera kategorier. Vid kategoriseringen valde författarna att gå tillbaka till originalkällan 
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och arbeta systematiskt utan tolkning (jfr. Graneheim & Lundman, 2004). Då kategorierna inte 

längre gick att föra samman i ytterligare steg avslutades analysprocessen. Detta resulterade i att 

vid första kategoriseringen framkom 16 kategorier och andra kategoriseringen med 6 slutliga 

kategorierna, se tabell 3. 

 

Resultat 

I resultatet framkom sex kategorier, se tabell 3. Resultatet presenteras i löpande text och styrks 

med citat från kvinnorna.  

 

Tabell 3. Översikt över kategorier (n=6) 

Kategorier 

Minskad lust och upphetsning 

Svårigheter och smärta vid samlag 

En förlust av sin tidigare kropp 

Känslan att förlora femininiteten och självförtroendet 

Bröstcancerns påverkan på relationer 

Strategier och hantering av sexualiteten 

 

Minskad lust och upphetsning  

I studier (Klaeson, Sandell & Berterö, 2011; Mackereth, Brady, Finnegan-John, Farrell & 

Molassiotis, 2015; Wilmoth, 2001) beskrev kvinnor en förlust av sexuell lust i samband med 

bröstcancern. För några var detta mer påtagligt efter att ha fått diagnosen bröstcancer (Barsotti 

Santos, Ford, dos Santos & Vieira, 2014; Vieira, Santos, dos Santos & Giami, 2014), medan 

andra beskrev att det var efter behandlingen som sexlusten och intresset för sex avtog eller helt 

upphörde (Klaeson et al., 2011; Gilbert, Ussher & Perz, 2013; Takahashi & Kai, 2005; Vieira et 

al., 2014). Wilmoth (2001) beskrev att den minskade sexuella lusten berodde både på 

bröstcancern och behandlingen. Känslor av sexuell förlust gjorde att kvinnor uttryckte en saknad 

till sexlivet de hade innan bröstcancern (Gilbert et al., 2013; Klaeson et al., 2011). Sexlivet hade 

inte längre lika hög prioritet, då intresset för sex inte längre var lika stort och var någonting de 

bara ville få överstökat (Gilbert et al., 2013; Takahashi & Kai, 2005; Thomas-MacLean, 2005; 

Wilmoth, 2001). 
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Well for my part ...I suppose it was less and less and less lust from my side... (Klaeson et 

al., 2011, p. 733)  

 

My hormones are going nuts. One minute I’m fine, the next I’m crying . . . , and I have 

just no, absolutely no, sexual desire. (Wilmoth, 2001, p. 282) 

 

I studier (Barsotti Santos et al., 2014; Vieira et al., 2014) beskrev kvinnor att bröstcancern 

påverkade deras förmåga att bli sexuellt upphetsad och att inte tända på sig själva och behövde 

hjälp av sin partner för att komma igång. Att de inte längre attraherades av män på samma sätt 

som förr bidrog till den minskade sexlusten. För att försöka öka sexlusten provade några att 

använda sig av pornografisk film, vilket beskrevs resultera i att de blev upprörda (Klaeson et al., 

2011). Den minskade sexlusten beskrevs vara relaterad till problemet med bristande känsla av 

intimitet, samt det fysiska lidandet som kvinnorna upplevde i samband med bröstcancern 

(Mackereth et al., 2015; Takahashi & Kai, 2005). Andra orsaker till förlusten av sexuell 

upphetsning beskrevs vara relaterade till att känseln och stimuli i brösten var borta (Thomas-

MacLean, 2005). Dessa stimuli beskrevs vara viktig vid upphetsning men att behandlingen med 

strålning hade bidragit till att de inte längre kunde uppskatta smekningarna (Takahashi & Kai, 

2005). 

 

I have no sensation in either breast now. . . . That was the one thing that did arouse me. 

I don’t seem to get aroused at all by anything anymore. (Wilmoth, 2001, p. 282) 

 

Svårigheter och smärta vid samlag 

I ett flertal studier (Barsotti Santos et al., 2014; Gilbert et al, 2013; Wilmoth, 2001) beskrev 

kvinnor att de i samband med bröstcancer upplevde svårigheter relaterat till sin sexualitet såsom 

bland annat smärta, minskad lubrikation, svårigheter att slappna av, önskan om sex, upphetsning 

och förmågan att uppnå orgasm. Dessa svårigheter med samlag beskrevs vara det viktigaste 

problemet och att spontant sex inte längre var möjligt (Anderson, Yates, Mccarthy, Lang, 

Hargraves, Mccarthy & Porter-Steele, 2011). I flera studier (Bartsotti Santos et al., 2014; Vieira 

et al., 2014) beskrev kvinnorna att de upplevde att det var bröstcancern och behandlingen som 

orsakat smärtan vid samlag. Vidare beskrev (Gilbert et al., 2013; Takahashi & Kai, 2005) den 

hur detta skapat en tveksamhet till sex och att den upplevda sexuella och kroppsliga smärtan 

resulterade i att samlaget kändes irrelevant och uteblev. 
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And I said to my husband, we won’t be able to have sex again, this is just too painful 

(Anderson et al., 2011, p. 789) 

 

I Takahashi och Kai (2005) studie beskrev kvinnor med bröstcancer att den upplevda smärtan 

under samlag var på grund av fysiskt obehag och känslan av att det var obekvämt vilket i sin tur 

påverkade den sexuella njutningen. Denna känsla av obehag beskrevs också upplevas när de 

blev berörda på områden som blivit strålade. Anderson et al. (2011) beskrev att kvinnor 

upplevde sina kroppar som främmande när den inte reagerade som den förväntades göra. 

Förutom den minskade sexlusten, beskrevs den minskade vaginala lubrikationen som mest 

påfrestande som också påverkade deras livskvalitet. I flera studier (Barsotti Santos et al.,2014; 

Thomas-MacLean, 2005; Vieira et al., 2014; Wilmoth, 2001) beskrev kvinnor hur den minskade 

vaginala lubrikationen upplevdes som problematisk och främmande, och i Takahashi och Kai 

(2005) och Thomas-MacLean (2005) studier kvinnor att detta bidrog till att samlaget upplevdes 

smärtsamt för dem. På grund av detta beskrev kvinnor att de uppfattade sin vagina som sårbar 

och gjorde att de kände sig sexuellt hindrade efter behandlingen (Anderson et al., 2011; Gilbert 

et al., 2013; Takahashi & Kai, 2005; Vieira et al., 2014). 

 

It’s been like I was doing it [sex] for the first time. I am so dry and it is painful. 

(Wilmoth, 2001, p. 282) 

 

Studier av Barsotti Santos et al. (2014), Gilbert et al. (2013) och Vieira et al. (2014) beskrev att 

kvinnor hade svårt att acceptera de sexuella svårigheterna som cancern medfört. Att exempelvis 

inte kunna vara i nuet och slappna av under samlag, beskrevs skapa en känsla av obehag under 

samlaget vilket i sin tur skapade oro och hämmade känslan av njutning (Barsotti Santos et al., 

2014; Klaeson et al., 2011; Vieira et al., 2014; Wilmoth, 2001). Barsotti Santos et al. (2014) och 

Wilmoth (2001) visade att kvinnor upplevde att de fick jobba hårdare för att uppnå en orgasm, 

vilket ledde till en oförmåga att uppnå orgasm (Vieira et al., 2014). Kvinnor beskrev en förlust 

av sexuell förmåga efter behandling vilket resulterade att sex blev nästintill obefintligt (Gilbert 

et al., 2013; Mackereth et al., 2015). Vieira et al. (2014) beskrev kvinnor att de valde att ha sex 

trots smärtan, detta på grund av rädsla för avvisning från partnern och förlust av sexuell 

attraktionskraft. De kvinnor som ansåg sig tvingade till sex beskrevs uppleva allvarlig fysisk och 

känslomässig smärta (Takahashi & Kai, 2005). 

 

The most alarming thing was...not being able to have sex (Anderson et al., 2011, p. 789) 
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Studier (Barsotti Santos et al., 2014; Vieira et al., 2014) beskrev att kvinnor uttryckte att det var 

svårt att urskilja vad som kännetecknade klimakteriet, ålderspåverkan eller vad som var 

bieffekter av behandlingen på deras sexuella aktivitet. Några beskrev att påverkan på sexlivet 

var mer på grund av åldern än cancern och behandlingen (Barsotti Santos et al., 2014).   

 

Now it is much better. It’s like ... like the question of reaching orgasm ... I hadn’t had 

orgasm before [having cancer]. ... But I think that the change has brought about a 

calmness to enjoy that moment. ... I have more orgasms than before. It has changed 

significantly. (Barsotti Santos et al., 2014, p. 254) 

 

I flera studier beskrev kvinnor att de inte upplevde någon förändring i deras sexliv i samband 

med bröstcancern (Barsotti Santos et al., 2014; Gilbert et al., 2013; Takahashi & Kai, 2005; 

Vieira et al., 2014; Wilmoth, 2001) eller att de kände mer sexuell lust under 

cellgiftsbehandlingen än efter (Anderson et al. (2011). 

 

En förlust av sin tidigare kropp  

I en studie (Elmir, Jackson, Beale & Schmied, 2010) beskrev kvinnor kroppsbilden i förhållande 

till femininitet och sexualitet som förändrad efter operationen. De var rädda för att 

komplikationer skulle resultera i att de såg deformerade och hemska ut (Elmir et al., 2010; 

Barsotti Santos et al., 2014). I en studie av Manderson och Stirling (2007) beskrev kvinnor att 

det var viktigt att ha bröst för självuppfattningen, kroppsuppfattningen och sexualiteten. Den 

egna acceptansen av det förändrade utseendet av brösten och operationen gjorde att dem kände 

en rädsla för att bli bortstötta (Takahashi & Kai, 2005), samtidigt som de upplevde att den 

sexuella kroppen hade en ödeläggande inverkan på sexuella relationer (Gilbert et al., 2013). I 

flera studier (Anderson et al., 2011; Barsotti Santos et al., 2014; Fallbjörk, Salander & 

Rasmussen, 2012; Takahashi & Kai, 2005) beskrev kvinnor att de kände rädsla för att visa upp 

sin kropp för sin partner efter mastektomin. De kände sig inte bekväma med att någon kände på 

deras deformerade bröst eller ärr (Gilbert et al., 2013; Manderson & Stirling, 2007; Takahashi & 

Kai, 2005), vilket resulterade i att de ville behålla bh på och hålla rummet mörkt vid intima 

situationer (Fallbjörk et al., 2012). Kvinnor uttryckte även rädsla för att partnerns kropp skulle 

pressas mot det strålade området i samband med sexuella relationer (Takahashi & Kai, 2005). 
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I don’t think I would ever have been comfortable with him putting his hand on my 

concave breast at all because it really was an ugly mastectomy . . . (Manderson & 

Stirling, 2007, p. 81) 

 

Gilbert et al. (2013) beskrev att kvinnor uttryckte en förlust av sin egen sexuella kroppsbild efter 

cancer. Barsotti Santos et al. (2014) menade att detta var på grund av förlusten av hår, ögonbryn 

och ögonfransar, vilket lämnade kvinnorna blottade och sårbara. Något som resulterade i att 

kvinnorna upplevde dessa känslor, men även känslan av att vara stympad, var även mastektomin 

(Fallbjörk et al., 2012). Studier (Fallbjörk et al., 2012; Gilbert et al., 2013) beskrev hur kvinnor 

uttryckte att de inte kände igen sig själva efter mastektomin och en känsla av att den sexuella 

kropp hade förrått dem, kvinnor uttryckte även att de inte kunde leva utan bröst (Fallbjörk et al., 

2012). Klaeson et al. (2011) beskrev hur kvinnors upplevelse av besvikelse och utanförskap, 

relaterat till deras kroppsideal, förstärktes genom att de inte längre kunde köpa vanliga eller 

sexliga kläder var som helst efter cancer. På grund av att kvinnor inte själva accepterade deras 

förändrade sexuella kropp, beskrev Takahashi och Kai (2005) att detta gav upphov till en rädsla 

att få negativ respons av deras partner. 

 

I always thought of myself as quite an attractive woman, I didn’t stick my tits out or 

anything. I’m not a dumb blond but a woman in my own right. And now I’m embarrassed 

about it. And I’m angry at myself for being so pathetic. (Manderson & Stirling, 2007, p. 

82) 

 

Kvinnor beskrev positiva och negativa förändringar av sin fysiska sexuella identitet som 

behandlingen orsakat (Wilmoth, 2001), de uttryckte en pendling mellan de positiva och negativa 

upplevelserna (Gilbert et al., 2013). Det viktigaste beskrevs vara att ta bort det cancerösa bröstet, 

och att mastektomin inte var en stor grej (Fallbjörk et al. (2012). När den sexuella kroppen 

förändrades beskrev kvinnor det som ett tillfälle till positiv förnyelse, detta genom 

rekonstruktion av den kroppen men även den sexuella subjektiviteten (Gilbert et al., 2013). 

Barsotti Santos et al. (2014) beskrev hur vissa kvinnor hade en förväntan att utseende och 

likformighet av kroppen kunde återställas eller förbättras. Ett flertal kvinnor uttryckte att de såg 

skillnad på skönhet och sexuell attraktivitet, de såg sig själva som vackra, en typ av feminin 

skönhet, medan den sexuella attraktiviteten, i form av kroppslig skönhet, hade försvunnit 

(Barsotti Santos et al., 2014; Gilbert et al., 2013; Vieira et al., 2014). 
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Känslan att förlora femininiteten och självförtroendet  

Gilbert et al. (2013) beskrev hur kvinnor uttryckte svårighet att acceptera den nya sexuella 

identiteten som cancern medfört, medan Wilmoth (2001) beskrev att cancern inte skulle förändra 

sexualiteten men att den aldrig skulle vara densamma. Vissa beskrev att det var viktigare att få 

leva än att behålla sina bröst och den så kallade femininiteten (Fallbjörk et al., 2012), medan 

andra uttryckte att brösten var en form av kvinnlighet och det var viktigt att behålla sin 

kvinnlighet (Fallbjörk et al., 2012; Klaeson et al., 2011; Takahashi & Kai, 2005) 

Flera studier (Fallbjörk et al., 2012; Wilmoth, 2001) beskrev hur kvinnor efter mastektomin 

upplevde sig själva som mindre kvinnliga eller som hälften av kvinnan de tidigare var. Kvinnor 

beskrev deras syn på attrahering som en negativ påverkan på hur dom såg på sin egna 

kvinnlighet (Gilbert et al., 2013; Klaeson et al., 2011). Klaeson et al. (2011) beskrev även att 

kvinnor uttryckte en längtan efter att vara kvinnan de var innan cancern och att de saknade deras 

kvinnlighet, något som Gilbert et al. (2013) menade hade försvagats på grund av håravfallet. 

Flera studier (Fallbjörk et al., 2012; Klaeson et al., 2011; Vieira et al., 2014) menade att många 

kvinnor upplevde en sorg över de kroppsliga förändringar som medfört en förlust av kvinnlighet 

och en påverkan på kvinnornas sexualitet, något som beskrevs av vikt för kvinnornas 

välbefinnande.  

 

Then the process started of discovering that you were just half... my femininity 

disappeared. (Fallbjörk et al., 2012, p.44 ) 

 

I felt that I’d lost, I’d lost me. (...) I got the breast cancer and then kind of then didn’t 

know who I was. I just lost all my confidence (Gilbert et al., 2013, p. 609) 

 

Kvinnor beskrev hur de sexuella störningarna som upplevdes i samband med bröstcancern 

resulterade i depression, ångest och stress (Gilbert et al., 2013). Wilmoth (2001) beskrev att de 

som tidigare haft stor sexuell lust och byggt sin identitet runt denna, upplevde oro över 

förändringar i samband med behandling. Kvinnor beskrev en oro över att förlora denna sexuella 

attraktionskraft efter behandling (Barsotti Santos et al., 2014), vilket gjorde att det var svårt att 

vara lycklig över att de överlevt cancer. Kvinnor uttryckte inget självförtroende angående sitt 

utseende (Mackereth et al., 2015) och mådde dåligt över ärren på sina bröst (Barsotti Santos et 

al., 2014). Trots att kläder dolde ärren beskrev kvinnor att de mådde dåligt när de såg sig själva i 

spegeln (Barsotti Santos et al., 2014).  
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After the surgery there is that phase when you feel yourself as less attractive, after the 

removal of breast… the treatment, the fall of hair… all of these things touch you a little. 

(da Costa Vargens & Berterö, 2007, p. 475). 

 

Kvinnor uttryckte att bröstcancern och dess behandling hade en påverkan på livskvalitén och 

den sexuella hälsan (Thomas-MacLean, 2005). Av dessa beskrevs det ökade sexuella 

självförtroendet, efter cancer, som känslan att vara starkare. Detta i sin tur ökade acceptansen av 

bröstcancer och resulterade i en mer positiv självbild (Gilbert et al., 2013). Flera studier 

(Barsotti Santos et al., 2014; Gilbert et al., 2013) beskrev även att kvinnor upplevde att 

erfarenheten av att ha haft bröstcancer gett dem chansen till förnyelse av sin sexualitet och gjort 

dem mer självmedvetna om vad de vill i livet. Kvinnor beskrev att mastektomin inte påverkat 

deras syn på sin egna kvalitet utan istället gjort dem mer tillfreds med sin egna attraktivitet 

(Barsotti Santos et al., 2014; Fallbjörk et al., 2012). 

 

At this age... it is not so important what you look like, what is important is health. When 

you are older, imperfections count for less... you actually should have some rips in your 

sails when you get older. (Fallbjörk et al., 2012, p. 44). 

 

Bröstcancerns påverkan på relationer 

Flera studier visade att kvinnor beskrev att dem hade en öppen kommunikation med sin partner 

angående sex. De upplevde att denna kommunikation var viktig för att uppnå en känsla av 

intimitet och ömsesidig sexuell tillfredsställelse (Klaeson et al., 2011; Takahashi & Kai, 2005). 

Studier (Klaeson et al., 2011; Takahashi & Kai, 2005) beskrev att kvinnor upplevde en 

harmonisk relation med sin partner efter cancer där de kände sig älskade och uppskattade. 

Klaeson et al. (2011) beskrev att detta var trots att dem alla inte var erotiska med sin partner utan 

upplevde en fördelaktig trygghet i sin relation vid intima situationer. Kvinnor som beskrevs 

uppleva besvär vid sexuella aktiviteter, såsom fysiska besvär eller minskad sexlust, uttryckte en 

lättnad och tacksamhet gentemot sin partner om denne respekterade deras behov (Barsotti Santos 

et al., 2014; Mackereth et al., 2015; Takahashi & Kai, 2005).  Gilbert et al. (2013) beskrev att 

kvinnor upplevde att de hade växt starkare tillsammans med sin partner på grund av cancern och 

upplevde därav en ökad närhet i relationen. Flera studier (Fallbjörk et al., 2012; Klaeson et al., 

2011; Takahashi & Kai, 2005) redogjorde att kvinnor som levde tillsammans med en stabil 

partner upplevde att deras sexualitet eller sexuella relation inte hade förändrats på grund av 

bröstcancern. Takahashi och Kai (2005) menade att kvinnor uppmärksammade de sexuella 
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förändringar som uppkommit i samband med cancern, men att detta inte behöva resultera i en 

kris om partnern var förstående. Kvinnor upplevde den sexuella relationen som mer subjektiv 

efter bröstcancern (Gilbert et al., 2013). Det beskrevs även att kvinnor förstod att de borde prata 

mer öppet om sex i relationen, men de ansåg inte att det var av så stor vikt i deras förhållande 

(Takahashi & Kai, 2005).  

 

If there is no dialogue and kissing on the mouth, the marriage is finished. This is to live 

just sticking it out, to live out of obligation, right. [...] With a man you have to be sexy 

with him, understand? How are you going to go to bed with a man without passion? 

(Vieira et al., 2014, p. 411) 

 

I en studie av Klaeson et al. (2011) beskrev kvinnor att det var cancersjukdomen var orsaken till 

att förhållandet blivit dåligt. Studier (Barsotti Santos et al., 2014; Klaeson et al., 2011) beskrev 

hur kvinnorna ansåg att det var deras plikt att hålla hög kvalité på sexlivet vilket resulterade i en 

osäkerhet och rädsla för att bli lämnad om de inte kunde leva upp till dessa förväntningar. Andra 

orsaker till denna oro och rädsla att bli lämnad, var kopplat till de kroppsliga förändringarna 

kvinnor genomgick i samband med cancern och behandlingen (Barsotti Santos et al., 2014; 

Elmir et al., 2010; Vieira et al., 2014). Vieira et al. (2014) beskrev i sina studier att kvinnor 

uttryckte att mannen lämnar den sjuka kvinnan, trots att de själva inte upplevt det. Vissa kvinnor 

upplevde inte någon intimitet alls i sitt liv (Mackereth et al., 2015), bristen på intimitet ansågs 

bero på partnerns passivitet gentemot sex (Takahashi & Kai, 2005). Dessa kvinnor beskrev även 

hur de blev tvingade att täcka ärren med kläder mot deras vilja och upplevde en rädsla för 

partnerns rörelser under sexuella aktiviteter på grund av ofullständig rörelseförmåga efter 

operationen (Elmir et al., 2010; Takahashi & Kai, 2005). Kvinnor uttryckte även att samlaget 

mest var för mannens fysiska behov och tillfredsställelse (Vieira et al., 2014). Klaeson et al. 

(2011) beskrev att kvinnor som inte längre kände sig attraktiva kände rädsla för att vara 

ensamma och vågade inte avsluta deras pågående relation. De kvinnor som inte hade en relation 

beskrev Elmir et al. (2010) och Gilbert et al. (2013) som oroliga över att träffa en ny partner och 

behöva visa upp sina bröst, därför ville de inte initiera en ny relation. Kvinnor upplevde att det 

fanns en sexuell dubbelmoral, grundat på traditionella könsroller och vad som var socialt 

accepterat, detta uppmärksammade de i samband med sjukdomen. De kände att den kvinnliga 

sexlusten förnekas och den manliga naturaliseras och övervärderas (Vieira et al., 2014). 
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Losing the sexual relationship makes a wife very anxious. In my case, I had sex with my 

husband when I went home temporarily from the hospital several days after operation. 

My breasts were still bandaged. He seemed to be a little bit afraid of touching me, but I 

think we had sex in a humane manner. I think resuming sex helped both of us regain 

confidence in our relationship (Takahashi & Kai, 2005, p. 1283) 

 

But I thought maybe I’m crossing over into a different kind of expectation on my part of 

what I want a relationship to be. Maybe it’s because the men I’ve been involved with 

have liked me for my body, and maybe it will become more of a completely bonded 

relationship instead of primarily a sexual one. (Wilmoth, 2001, p. 284) 

 

Strategier och hantering av sexualiteten 

I studier av Gilbert et al. (2013) och Wilmoth (2001) beskrevs det hur kvinnor hanterade 

förändringarna med sin sexuella identitet och sexualitet genom acceptans och anpassning, vilket 

Barsotti Santos et al. (2014) menade hanterades olika beroende på deras definition av skönhet 

och sexuell attraktionskraft. Barsotti Santos et al. (2014) och Manderson och Stirling (2007) 

beskrev hur kvinnor upplevde att den reparativa bröstkirurgin gav dem möjlighet att känna sig 

vackra och bekväma när de var nakna. I Fallbjörk et al. (2012) studie beskrevs hur den denna 

kirurgi tillät kvinnor att uppleva glädje, känna sig hela igen och ha möjlighet att dölja ärren. 

Strategin för kamouflering av de kroppsliga förändringarna beskrev i studien av Barsotti Santos 

et al. (2014) som en möjlighet för kvinnorna att må bra med sina kroppar. Detta menade 

Fallbjörk et al. (2012) kunde åstadkommas genom externa proteser för att känna sig normal trots 

att de upplevdes besvärliga. Personliga saker som kläder och tillbehör beskrevs stärka kvinnors 

självförtroende och gjorde att de kände sig friska och normala (Klaeson et al., 2011). Fallbjörk et 

al. (2012) menade att kvinnor inte upplevde att femininiteten var anslutet till bröstet, utan istället 

hur man klädde sig, personliga egenskaper och att ta hand om andra. Kvinnor beskrev att 

deformeringen av bröstet gav en rädsla för att skrämma deras partner, därav valde dem att dölja 

brösten med kläder (Takahashi & Kai, 2005), eller distanserade sig från sin sjukdom 

(Manderson & Stirling, 2007). 

 

Takahashi och Kai (2005) beskrev att kvinnor upplevde att de blev mindre nervösa av att visa 

upp ärren för sin partner om de själv blev vana med ärret i vardagen. Kvinnor ansåg att de var 

nödvändigt att bli bekräftad för att känna välbefinnande och kvinnlighet (Klaeson et al., 2011), 

men även för att kunna prestera sexuellt (Wilmoth, 2005). Fallbjörk et al. (2012) beskrev att 
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kvinnor ansåg att stöd från deras stabila och accepterande partner var väsentligt för att hjälpa 

reparera den splittrade femininiteten. Kvinnor uttryckte att den sexuella upplevelsen var bäst när 

det fanns en dialog och en gemenskap inom paret, samt att ett berikat sexliv medförde en 

kärleksfull relation och större engagemang från partnern (Vieira et al., 2014). Flera studier 

(Gilbert et al., 2013; Klaeson et al., 2011) beskrev att kvinnor upplevde att de fick anstränga sig 

för anpassning av andra former av sex, så som onani, oralt sex, kyssar, kramar eller endast ligga 

sammanflätad med sin partner. Detta menade Gilbert et al. (2013) kunde leda till en ökad närhet 

och djupare intimitet i relationen än det var innan cancern. Kvinnor upplevde att vändpunkter i 

livet som att börja dejta eller ta emot försäkran om deras sexuella önskvärdhet från sin partner, 

hjälpte dem i deras personliga återhämtning att återfå sitt kvinnliga självförtroende och 

sexualitet (Wilmoth, 2001). 

 

Studier (Klaeson et al., 2011; Wilmoth, 2001) beskrev vikten av att få socialt stöd i form av 

stödgrupper där kvinnorna lärde sig att anpassa och hantera konsekvenserna till den sexuella 

hälsan och kvinnligheten som cancern medfört. Kvinnor upplevde en förändrad attityd som 

möjliggjorde harmoni, öppenhet och njutbara sexuella relationer då de reflekterade under 

diagnos och behandling (Takahashi & Kai, 2005). Wilmoth (2001) beskrev att de kvinnor som 

sökte information och involverade sig i sin behandling och liv var mer framgångsrika än andra 

när det gällde att skapa meningsfulla händelser i deras liv och anpassa sig efter förändringar i 

deras sexuella identitet. Flera studier (Mackereth et al., 2015; Takahashi & Kai, 2005) beskrev 

hur kvinnor upplevde att vårdpersonal inte ville prata om sexualitet och att de blev besvikna på 

de svar de fick vid vårdbesök. Wilmoth (2001) beskrev hur kvinnor inte fick tillräckligt med 

information från vårdpersonal om sexuella biverkningar som behandlingen kunde medföra. 

Takahashi och Kai (2005) menade att kvinnorna upplevde att det var främst manliga kirurger 

som inte kunde bemöta dem då det upplevde pinsamhet och brist på svar. Kvinnor upplevde att 

vårdpersonalen kunde förstärka känslan av sexuell förändring då de ville att kvinnor skulle 

acceptera förändringar som de inte ville. Det beskrevs även hur kvinnor uttryckte ett behov av 

mer forskning gällande sexualiteten i samband med bröstcancer (Gilbert et al., 2013). 

 

I went to one doctor and she just said “Oh he should just cherish you ... why do you want 

a sex life?” ... Well excuse me! (Mackareth et al., 2015, p. 9) 
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Diskussion 

Syftet i denna litteraturstudie var att beskriva kvinnors upplevelser av sexuell hälsa i samband 

med bröstcancer. I resultatet framkom sex kategorier; minskad lust och upphetsning, svårigheter 

och smärta vid samlag, en förlust av sin tidigare kropp, känslan att förlora femininiteten och 

självförtroendet, bröstcancerns påverkan på relationer, strategier och hantering av sexualiteten. 

 

I resultatet framkom att kvinnor med bröstcancer upplevde minskad lust och upphetsning på 

grund av behandlingen och bröstcancern. Lavin och Hyde (2006) beskriver hur behandling och 

bröstcancer kan ha en stor fysisk påverkan på kvinnor och att de med sexuella biverkningar även 

påverkar livskvalitén. Kvinnor upplevde att deras enda vilja var att ta sig igenom 

cytostatikabehandlingen. På grund av detta orkar inte kvinnorna lägga fokus på samlag då dom 

har för mycket tankar och biverkningar från cytostatikabehandlingen att de bara vill få det 

överstökat. Vidare beskriver dock Lavin och Hyde (2006) att kvinnorna är medvetna om att 

dessa biverkningar kan förekomma, men att de ändå har stor påverkan på dem. Bara för att 

kvinnorna har fått information eller känner till biverkningarna så kan de ändå påverkas utav 

dem. Det är en stor livsomställning och alla har rätt att reagera på sitt eget sätt. Resultatet visade 

att utöver den minskade lusten och upphetsningen relaterat till bröstcancern upplevde kvinnor 

även svårigheter med samlag som bland annat att minskad vaginal lubrikation kunde leda till 

smärta vid samlag eller att sex helt uteblev. Även detta beskriver Lavin och Hyde (2006), 

kvinnor är medvetna om att de uppkommer bieffekter av behandling som kan orsaka 

förändringar av kroppen. Trots denna information är det ändå kvinnornas egna kropp som 

förändras, vilket betyder att det blir personliga reaktioner. Kvinnor i denna studies resultat 

menar att den sexuella njutningen påverkas på grund av smärtan och det fysiska obehaget som 

gör samlaget obekvämt. När dessa känslor upplevs hjälper det inte med endast kunskap, här 

behövs stöd och eventuella hjälpmedel för att underlätta situationen. 

 

I resultatet beskrev kvinnor upplevelsen av sin kropp som förändrad i samband med mastektomi 

eller behandling. Vissa upplevde att deras bröst efter mastektomin var deformerade och andra 

upplevde att biverkan av cellgifterna, såsom håravfall gjorde att de kände sig mindre attraktiva. 

Kvinnor upplevde att dessa biverkningar skapade en rädsla över vad andra skulle tycka om dem. 

Nasiri, Taleghani och Irjapour (2012) beskriver hur partnern märkte av problematiken 

bröstcancern medförde, vilket gjorde att de avstod från sexuell kontakt för att respektera 

kvinnornas vilja. Att avstå från sexuell kontakt är inte det bästa alternativet, då dessa problem är 

relaterade till utseende och kvinnornas rädsla för hur andra ska uppfatta dem, men även att de 
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själva upplever att de behöver bekräftelse. Nasiri et al. (2012) beskriver hur kvinnornas partner 

försökte anpassa sig till den nya situationen genom att bland annat göra mer romantiska saker, 

prata med lugnare och mer romantisk röst för att göra det mer respektfullt.   

  

I studiens resultat framkom att kvinnor uttryckte en förlust av femininitet i samband med 

mastektomin och bröstcancerns allmänna påverkan på kvinnornas liv och sexuella 

attraktionskraft. Lavin och Hyde (2006) beskriver att sexualitet kan vara ditt kön, din status, ditt 

sätt att hantera saker, ditt bemötande och hur du ser dig själv. Sjukvårdspersonal upplever 

sexualitet och sexuell hälsa som något varierande beroende på personen i fråga och är ett 

multidimensionellt koncept. Därför är det viktigt för sjuksköterskor att förstå att sexualitet 

innefattar större delar av människans vardag. När sjuksköterskorna pratar om sexualitet i relation 

till bröstcancerpatienter så beskriver de att bröstcancern påverkar kvinnors fysiska utseende men 

också det psykiska såsom självförtroende, självbild och personlighet (Lavin & Hyde, 2006). 

Därför är det viktigt att hälso- och sjukvårdspersonal vågar lyfta frågan om sexualiteten med 

patienter så att även stöd ges kring detta område. 

 

Resultatet i denna studie visade att kvinnor hade olika åsikter angående bröstcancerns påverkan 

på deras relation till sin partner. Vissa uttryckte att cancern var orsaken till att förhållandet blivit 

sämre. Andra menade att med hjälp av bra kommunikation var relationen den samma och i vissa 

fall även bättre än innan. Nasiri et al. (2012) menar att när den sexuella relationen mellan två 

människor ändras så kan det ändra på dynamiken i en relation. Partnern till den drabbade 

beskriver hur relationen blir satt på spel, men genom lojalitet, religion och kommunikation kan 

detta förbättras. I denna studies resultat framkom också att kvinnor var rädda att visa upp sina 

kroppar för sin partner och att det fann en oro för att bli lämnad. För att stödja par i deras 

relation är det viktigt att båda parterna får stöd.  Detta överensstämmer med Ödling, Norberg 

och Danielson (2002) som beskriver att närstående också har ett behov av socialt stöd. Genom 

att därför ge närstående tillfällen att prata och få samma information som patienten, såsom 

prognos, behandling och sjukdom kan det underlätta hanteringen av sin partners sjukdom. 

Vidare beskriver Ödling et al. (2002) att närstående lätt kan bli förbisedda av vårdpersonal då 

patienten ofta står i fokus. Speciellt då närstående och patient var äldre, detta eftersom 

personalen anser att yngre patienter har lättare att lyfta frågan om sexuella problem och sedan 

föra denna information vidare till sina närstående. 
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Resultatet visade att kvinnor hanterade sjukdomen och situationen på olika sätt. Vissa valde att 

distansera sig från sjukdomen, dölja ärr och undvika att visa upp sin kropp, medan andra lät det 

ta sin tid att successivt börja acceptera förändringarna som de genomgått. Antonovsky (2002, s. 

37–41) beskriver begriplighet som att klara av situationer och utmaningar i stor utsträckning och 

förklara samt ordna dessa. Den andra komponenten i KASAM är hanterbarhet, vilket handlar om 

personens resurser, detta i form av sig själv men även andra som resurs för att hantera 

situationen. Kvinnornas hanterbarhet och begriplighet ändras i samband med diagnosen, detta då 

kvinnorna utsätts för prövningar i samband med sjukdomen. En av prövningarna är att kunna 

hantera deformeringen, men det gäller även att göra situationen begripbar. Det är detta som 

kvinnorna upplever att de behöver ta sig igenom successivt, och ta hjälp av accessoarer, tillbehör 

och kläder för att kamouflera och kunna acceptera förändringen. Det framkom i resultatet att 

kvinnor hanterade sjukdomen och förändringarna som uppkommit med den genom stöd från 

stödgrupper, stöd från partners och närstående. De kvinnor som var involverade i sin behandling 

och sökte information kunde även skapa meningsfulla händelser i deras liv, och hade lättare att 

anpassa sig. Hanterbarhet innebär att själv kunna acceptera sin egen kropp vilket kan underlätta 

för att sedan våga visa sig för andra. Stöd och hjälp från personer som går igenom förändringen 

med kvinnorna, som exempelvis deras eventuella partners är betydelsefullt. 

 

Resultatet i denna studie visar att sjukvårdspersonal har svårt att inleda samtal om sexuell hälsa 

med patienterna. De beskriver att de gärna väntar på att kvinnorna själva ska ta upp ämnet, 

Taylor och Davis (2006) beskriver att med hjälp av PLISSIT-modellen kan sjuksköterskor 

lättare inleda samtalet om sexuell hälsa och sexualitet med patienter. PLISSIT är en 

samtalsmodell som innehåller fyra steg; tillåtelse, begränsad information, specifika förslag och 

intensiv terapi. Resultatet påvisade att kvinnorna försökte ta kontakt och söka stöd från 

sjukvårdspersonal. Dock upplevde kvinnorna att de inte fick stödet eller informationen som de 

sökte. Olsson, Berglund, Larsson och Athlin (2012) menar sjuksköterskor inte har tillräckligt 

med kunskap om sjukdomars påverkan på den sexuella hälsan. De menar även att sjuksköterskor 

har svårt att veta när sexuell hälsa skulle tas upp med patienten, om detta ska göras innan eller 

efter behandling. Eftersom sexuell hälsa är något som kan vara väldigt personligt resulterar det i 

att samtalet undviks eller helt uteblir. Enligt Ödling et al. (2002) kan detta upplevas som jobbigt 

av sjuksköterskor eftersom de inte kan ge informationen till patienten som denne efterfrågar. 

Därför behöver sjuksköterskor mer kunskap inom området. De kan med fördel använda steg två 

i PLISSIT-modellen som är begränsad information, därför att man i detta steg menar att saklig 

information skall ges till patienten på ett begränsat sätt. Alltså skall patienten exempelvis få 
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information om vilka farmakologiska bieffekter som läkemedel har på sexuell funktion, men 

endast när läkemedlet blir insatt (jfr. Taylor & Davis, 2006). Här kan det vara relevant att ta upp 

biverkningar som minskad vaginal lubrikation, trötthet och att i samband med mastektomi 

kommer brösten förändras eller tas bort. 

 

Resultatet i denna studie visade att uppfattningen av vårdpersonalen i helhet var dålig när det 

kom till sexuell hälsa. Det fanns även en uppfattning om att sexualitet och sexuell hälsa var 

något pinsamt att prata om, detta resulterade i missförstånd och att kvinnorna kände sig 

förbisedda. Jung och Kim (2016) beskriver sexuell hälsa som en viktig komponent för att 

uppleva livskvalité och en övergripande känsla av välmående hos cancerpatienter. 

Sjukvårdspersonal som möter cancerpatienter bör aktivt överväga sexuella problem som 

uppkommer i samband med behandling. Detta för att göra sexuella problem lätta att prata om, 

men också uppmärksamma exempelvis vilka symtom från behandling som påverkar sexuell 

hälsa. Olsson et al. (2012) menar att sjuksköterskor anser att sexuell hälsa ska vara något som 

ska hanteras som en del av den dagliga rutinen, speciellt om patienten initierar samtalet om 

sexualitet. Bemötandet av patienten är en central roll för god kommunikation om sexuell hälsa 

och sexualitet. Detta kan jämföras med första steget i PLISSIT-modellen, tillåtelse. För att kunna 

identifiera patientens sexuella behov krävs det att ämnet introduceras av sjukvårdspersonal. På 

detta sätt ges patienterna möjlighet att uttrycka eventuell oro och funderingar angående 

sexualiteten och den sexuella hälsan. Samtalet ger patienterna möjlighet att kunna diskutera och 

ställa frågor på plats, och dom blir inte lämnade i ovisshet med information från exempelvis 

broschyrer (Taylor & Davis, 2006). 

 

Metodkritik 

För att belysa studiens trovärdighet valde författarna av denna studie att utgå från begreppen för 

trovärdighet; pålitlighet, tillförlitlighet, bekräftbarhet och överförbarhet. Med stöd av dessa 

kommer denna studies brister och styrkor att diskuteras (jrf. Polit & Beck, 2012, s. 584).  

Pålitlighet kan åstadkommas då författarnas tillvägagångssätt kan följas och studien är metodiskt 

beskriven och utförd. Vid analys bör data extraheras och analyseras utan att tappa kontext. 

Pålitlighet kan även uppnås genom att studier med likadant syfte och samma eller liknande 

deltagare utförs, varpå resultatet blir densamma (Polit & Beck, 2012, s. 175, 584–585). Vid 

utförandet av denna studie valde författarna att både vid kvalitetsgranskning och analys arbeta 

separat och sedan gemensamt granska och analysera artiklarna. Genom en systematisk och 
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strukturerad kategorisering samt handhavande av data uppnås pålitlighet, då risk för att tappa 

kontext minimerades. Bistande pålitlighet kan ses då författarna gick direkt från 259 

meningsbärande enheter till 16 kategorier. Författarna menar att enheterna var tillräckligt 

kompatibla för att föras ihop till 16 kategorier direkt utan steg med subkategorier emellan. 

Tillförlitlighet kan inte uppnås om pålitlighet inte existerar. Tillförlitlighet syftar på att 

författarna ska sträva efter att inte ta med egna värderingar i analysen och hålla sig nära datans 

“sanning”, genom att inte tolka dess innehåll (Polit & Beck, 2012, s. 584–585). Författarna 

strävade efter tillförlitlighet då de under hela arbetets gång höll sig nära primärkällorna under 

analys. Detta vid både översättning och kondensering, för att inte förlora meningen av data men 

även för att inte tolka. Genom att inkludera citat i resultatet vill författarna styrka 

tillförlitligheten då ingen form av tolkning eller analys utförts på data. En oundviklig svaghet är 

att författarna inte utfört intervjuer av kvinnorna själva. Detta medför att författarna måste 

tillförlita sig på att studierna som de analyserar erhållit en god tillförlitlighet till deras källor. 

Detta var dock något som inräknades vid kvalitetsgranskning av artiklarna.  

Bekräftbarhet innebär att författarna erhåller en objektivitet genom studiens gång. Information 

som deltagarna delgett i artiklarna skall kunna presenteras i resultatet utan författarnas tolkning. 

Resultatet bör därför spegla artiklarna och deltagarnas upplevelser och svara mot studiens syfte 

(Polit & Beck, 2012, s. 585). Gällande studiens bekräftbarhet har författarna försökt erhålla ett 

objektivt synsätt under hela arbetets gång. All data som svarat till syftet har redovisats i denna 

studie, vilket medfört att viss data i resultaten är motsägande. Detta anser författarna styrker 

studiens bekräftbarhet, då de inte uteslutit någon information. Författarna har även arbetat 

systematiskt genom att använda sig av kodning av meningsenheterna. Överförbarhet refererar till 

att resultatet som genereras från studien bör kunna överföras till en liknande situation eller grupp 

människor, för att kunna dra en liknande slutsats (Polit & Beck, 2012, s. 585). Författarna anser 

att studiens resultat är överförbart då sexuell hälsa och sexualitet har en stor påverkan på 

välbefinnande och livskvalité i alla människors liv. Då resultatet visat att de inte endast är det 

penetrerande samlaget som påverkas, utan även personers känslor, tankar och förhållanden till 

sig själv och andra, anser författarna att detta kan härledas till många andra diagnoser och 

behandlingar. 
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Slutsatser  

Kvinnor som diagnostiserats med bröstcancer upplever en påverkan på sexuell hälsa. Vissa 

upplever minskad lust, upphetsning och svårigheter vid samlag. Andra uttrycker ingen 

förändring eller förbättring inom sexualiteten. Kvinnors känsla av femininitet och kroppsbild 

kan antingen försämras eller förbättras. Alla dessa förändringar är beroende på hur kvinnorna 

uppfattar sig själva, sitt självförtroende och stödet från andra. Under diagnos och behandling 

förändras kvinnors relationer till sin omgivning, till sina partners, samt till de själva. Under 

denna period är stöd viktigt, något som sjukvårdspersonal bör erhålla. Då detta har studerats 

många gånger och inte är den första litteraturstudien inom samma område anser författarna av 

denna studie att trots att detta tidigare uppmärksammats, har inga större förändringar inom 

hälso- och sjukvård gjorts. PLISSIT-modellen kan vara en lämplig samtalsmodell att använda 

för sjuksköterskor i mötet för att ta bort den tabubelagda stämpeln som ligger över samtal om 

sexualitet och sexuell hälsa. Vidare forskning inom området omvårdnad kan handla om vad 

sjukvårdspersonal anser att de har för begränsningar och resurser angående samtal om sexuell 

hälsa med patienter. Det är viktigt att jobba med dessa resurser för att kunna utveckla 

omvårdnadsarbetet kring patienter som har en påverkan på den sexuella hälsan.   
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