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Abstrakt 
Mastektomi är ett kirurgiskt ingrepp som genomförs vid behandling av 
bröstcancer där delar eller hela bröstet opereras bort i syfte av att avlägsna 
cancerförändringar. Den förändrade kroppen i samband med detta är en stor och 
ibland traumatiserande händelse i många kvinnors liv. Syftet med denna 
litteraturstudie var att beskriva kvinnors upplevelse av hur den sexuella hälsan 
påverkas efter genomgången mastektomi, för att skapa en förståelse för hur 
deras behov bättre kan tillgodoses. Litteraturstudien är baserad på 12 artiklar 
vilka har analyserats med kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats enligt 
Graneheim och Lundman (2004). Genom analysen kunde fem huvudkategorier 
identifieras. Att inte känna igen sin kropp, att förlora sin kvinnliga identitet, att 
få en ny förståelse av närhet och intimitet, att känna sig bemött på ett 
annorlunda sätt och att sakna förståelse och försöka bevara sin integritet i 
samtal med andra. Resultatet av litteraturstudien visade att kvinnorna upplevde 
både kroppsliga och själsliga förändringar i sin sexualitet till följd av 
mastektomin. Vårdpersonalens agerande och bemötande mot dessa kvinnor hade 
en avgörande roll för hur kvinnorna kunde hantera förändringarna. Författarna 
föreslår användandet av PLISSIT eller EX-PLISSIT som är modell där ett 
frågeformulär utformats vilket kan fungera som ett stöd för vårdpersonal i mötet 
med patienterna där sexualitet diskuteras. 

 
Nyckelord:  Litteraturstudie, omvårdnad, mastektomi, sexuell hälsa, upplevelse, 
kommunikation, bemötande 
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Denna litteraturstudie fokuserar på att undersöka hur kvinnor upplever den sexuella hälsan 

efter att ha genomgått en mastektomi. Hälsa är ett av de bärande begreppen inom omvårdnad, 

dock är det vanligt att den sexuella hälsan (jfr. Saunamäki, Andersson & Engström, 2010) 

förbises av hälso- och sjukvårdspersonal. Studien visar även att svenska sjuksköterskor i 

högre utsträckning är sämre på att diskutera frågor som berör det sexuella livet med sina 

patienter än sjuksköterskor i andra länder.  

 

Saylor (2004) beskriver att det finns ett förlegat sätt sedan 1900-talet att se på hälsa som 

endas avsaknaden av sjukdom eller symtom av denna. Författaren presenterar en annan bild 

av hälsa där optimal funktion, välmående fysiskt som psykiskt och upplevd livskvalité alla är 

delar av den. Var på välmående och livskvaliteten är subjektiva upplevelser och högst 

individuella. WHO (2015) beskriver den sexuella hälsa som ett tillstånd där psykiskt, 

känslomässigt och socialt välmående förekommer, inte endast en avsaknad av sjukdom och 

ohälsa. WHO anser att ha en god sexuell hälsa och sexualitet är en central aspekt av att vara 

människa, att kunna leva ut sin könsidentitet, sexuella orientering, ta del av erotik, njutning, 

intimitet och reproduktion. För att hälsa relaterat till det sexuella ska kunna uppnås redogör 

WHO för att ett välmående och acceptans i relation till den egna sexualiteten måste 

eftersträvas. 

 

La Rocque och Cioe (2011) klargör att kvinnor i en högre utsträckning rapporterar om 

missnöje över den egna kroppen och kroppsbilden samt uppvisar en negativ syn på dessa. 

Kvinnor väljer att investera mer pengar i den fysiska kroppen samt kroppsbilden för att uppnå 

idealet och acceptans. Detta förklarar författarna ha ett samband med att det i större 

omfattning förekommer studier på kvinnokroppen och dess kroppsbild än mäns. Flannery & 

Faria (1999) beskriver att kroppsbilden kan ses som ett dynamiskt, föränderligt fenomen, då 

känslor och uppfattningar om den egna kroppen ständigt förändras. Dessa känslor är både 

medvetna och omedvetna, de påverkas av både inre och yttre stimuli. Känslorna påverkas 

även av erfarenheter och den moderna kroppsbilden, som idag inte endas handlar om utseende 

utan även av hur personen själv tror att den ser ut. Milhausen, Buchholz, Opperman och 

Benson (2015) menar att det stora fokuset kring den egna kroppsbilden hos kvinnor många 

gånger kan orsaka en negativ uppfattning i förlängningen. 

 

En negativ kroppsuppfattning och självbild med kroppsskam kan komma att påverka den 

sexuella hälsan. Kvinnor upplever till följd av detta ett minskat sexuellt självförtroende och 

minskad lust menar Milhausen et al. (2015). Vidare beskriver författarna att sexuell 
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tillfredsställelse är förknippat med en övergripande bättre hälsa, välmående och livskvalitet. 

Det är många faktorer som kan påverkas negativt om den sexuella hälsan inte är tillfredsställd. 

Forskning av La Rocque och Cioe (2011) visar även de, att den negativa kroppsbilden 

påverkar både hälsan, livskvaliteten, självkänslan, väl måendet och därmed även bidrar till en 

sexuell dysfunktion. Författarna anger likväl att det kvinnor som har en negativ kroppsbild 

även rapporterar om en sämre sexuell hälsa, ofta relaterat till ångest och rädsla.  

 

När en person drabbas av sjukdom kan det leda till en förändrad uppfattning av den egna 

självbilden och livshistorien. Upplevelsen av kris ger personen en orsak att prata och berätta 

om sin livshistoria i relation till händelsen. Därigenom kan personen formulera sin 

sjukdomshistoria. Upplevelsen av sjukdom kan hjälpa att ersätta den förlorade livshistorien, 

genom att tillskriva händelsen en mening kan upplevelsen av händelsen även hanteras bättre 

(Mazurek, 2015). Pierret (2003) beskriver att upplevelsen av att drabbas av sjukdom är 

subjektiv. Många gånger väcker det nya tillståndet frågor hos den sjuke och dess närstående 

som till exempel varför drabbar detta mig, varför nu? Även att den drabbade personen kan ha 

svårt att acceptera den förklaringen läkaren ger dem till sjukdomens orsak. Fortsatt beskriver 

författaren att det är vanligt att både känslor och upplevelser av förlust över sin identitet och 

självet, tillsammans med känslor av förlorad kontroll förekommer i samband med en 

diagnostisering av sjukdom. Att vara sjuk och drabbad av en sjukdom hotar många gånger den 

normala livsstilen och personer kan även fastna i upplevelsen av sjukdom och glömma bort 

livet förklara Pierret det. Dock belyser författaren att det är vanligare att personer försöker 

sträva efter att omdefiniera och lära sig hantera det nya självet och den nya situationen. 

Maguire och Parkes (1998) beskriver att cancer i hög utsträckning ses som ett stort hot mot 

den egna kroppsbilden. Självförtroendet kan således variera hos de som befinner sig i 

situationer där sjukdom ses som ett hot mot självbilden och livet. Fortsatt beskriver författarna 

att personer som genomgått en operation till följd av cancer, vanligen döljer sin förändrade 

kropp i högre omfattning. 

 

Mastektomi är ett kirurgiskt ingrepp, vilket räknas som en behandling av bröstcancer. Det 

innebär en operation där bröstet som innehåller cellförändringar eller cancerceller opereras 

bort tillsammans med mer eller mindre omgivande vävnad, då det finns olika typer av 

mastektomi. Ibland räcker det att avlägsna den del av bröstet som är drabbat, ibland tas fler 

körtlar och vid stora tumörer kan hela bröstet tas bort om kvinnan önskar detta (Torsler 

Andersson & Lidbrink, 2018). Likaså Lester (2015) förklarar att i dagens kirurgi avlägsnas 

inte lika mycket bröstvävnad om det inte är ett måste samt att det finns möjligheter till 
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rekonstruktion. Den kirurgiska behandlingen har utvecklats under åren. Den är framtagen av 

riktlinjer vilka är baserade på patientsäkerhet och onkologisk säkerhet (Laronga, Lewis, & 

Smith, 2012).  

 

Folkhälsomyndigheten (2018) beskriver att bröstcancer är den vanligaste cancerdiagnos hos 

kvinnor. Bröstcancern utgör cirka 30% av alla kvinnliga cancerfall i Sverige. Enligt Torsler 

Andersson och Lidbrink (2018) får ungefär 20 kvinnor diagnosen varje dag bara i Sverige. 

Även män kan drabbas av bröstcancer dock är detta inte lika vanligt. Behandlingen är 

densamma oavsett kön. Enligt Socialstyrelsen (u.åb) bör Hälso- och sjukvården erbjuda 

screening för kvinnor mellan 40-74 år i syfte att förebygga bröstcancer. Mammografi är en 

röntgenundersökning som kan påvisa tidiga stadier av bröstcancer eller cellförändringar utan 

att kvinnan i fråga själv har några symtom. Fortsatt menar Torsler Andersson och Lidbrink 

(2018) att bröstcancern kan växa både snabbt och långsamt, det är olika från kvinna till 

kvinna. Oftast upptäcks bröstcancer vid mammografi men andra kan uppleva tecken på 

bröstcancer genom att observera en knöl i armhålan, hudrodnad, blod eller vätska från 

bröstvårtan eller förstorat bröst. Socialstyrelsen (u. åb) förklarar att till följd av 

screeningprogrammet har upptäckten av bröstcancerförändring inneburit att en del kvinnor 

opererar bort delar eller hela sitt bröst, utan att cancern skulle ha gett några symtom under 

resten av deras livstid. 

  

Folkhälsomyndighetens (2018) arbete med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter syftar 

till att hela befolkningen ska få möjlighet till en god hälsa på lika villkor. De beskriver att 

detta är ett område som präglar människans livskvalitet i hög utsträckning då de påverkar 

självkänslan, relationer och välbefinnande oavsett ålder, könsidentitet eller funktionsförmåga. 

Arbetet ska ske genom förbättrade samhälleliga och sociala förutsättningar. “tillgång, 

tillgänglighet, godtagbarhet och kvalitet” beskrivs forma de ramar som hälso-och sjukvården 

ska arbeta efter. Vidare anges det att hälso- och sjukvården ska bistå med information, 

rådgivning och vård gällande sexuell funktion och nöjdhet.  I den studien Saunamäki et al. 

(2010) genomfört där de undersökte sjuksköterskors inställningar och attityder att diskutera 

sexuell hälsa med sina patienter, framkommer det att endast en bråkdel av deltagarna gör 

detta. Detta trots att 90% av de sjuksköterskor som är med i studien är införstådda med att den 

diagnos eller behandling deras patienter har, kommer att påverka deras sexualitet och sexuella 

hälsa. Maguire och Parkes (1998) beskriver att det förekommer hos många patientgrupper 

som har drabbats av olika cancerformer att sjukdomen samt behandlingen av denna, har 

kommit att påverka deras upplevda sexualitet. Vidare redogör patienterna i studien att det inte 
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haft möjlighet att diskutera med sin hälso- och sjukvårdspersonal kring de känslor och 

konsekvenser sjukdomen inneburit för dem. Uppemot två tredjedelar av sjuksköterskorna i 

Saunamäki et al.  (2010) ansåg att det var deras ansvar att ta upp ämnet sex och samlevnad.  

   

Denna litteraturstudie har utgångspunkt i kvinnors behov för att kunna ge kunskap om att 

lindra lidande och främja hälsa. Vilket är i enlighet med den etiska koden (ICN, 2004) som 

utgör en stor del av det dagliga arbetet för sjuksköterskor. Därför anser vi att det är viktigt att 

belysa kvinnors upplevelser efter en mastektomi, att skapa en ökad förståelse för vilka 

komplikationer som följer ingreppet och hur dessa påverka kvinnans hälsa och sexualitet. 

Genom att hälso- och sjukvårdspersonal har mer förståelse om vilka förändringar som kan 

upplevas, kan lidande lindras och hälsa främjas på ett bättre sätt. 

  

Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva kvinnors upplevelse av hur den sexuella 

hälsan påverkas efter genomgången mastektomi, för att skapa en förståelse för hur deras 

behov bättre kan tillgodoses. 

 

Metod 
Då vårt syfte är att studera kvinnors upplevelser av hur den sexuella hälsan påverkas efter en 

mastektomi, anser vi att metoden kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats är den 

analysmetod som passar bäst (jfr. Graneheim & Lundman, 2004). Enligt Polit & Beck (2008) 

ger denna metod möjligheten till en bättre förståelse av patienters upplevelse. 

 

Litteratursökning 

Den bibliografiska referensdatabasen författarna använt vid denna litteraturstudie var 

CINAHL då det är den primära databasen för omvårdnad. Men även PubMed har använts för 

att kunna få ett så stort material som möjligt. Sökningen bestod av både fritext och Cinahl-

headings. Sökningen inleddes med en pilotsökning för att skapa en uppfattning om hur 

mycket material som kan finnas tillgängligt gällande ämnet och vilka sökord som kunde vara 

aktuella att använda till den slutliga sökningen. I den slutliga sökningen användes den 

booleska söktermen AND. Genom att tillämpat AND specificerades sökningen genom att de 

angivna sökorden måste kombineras och avgränsade således sökningen (Willman, Bahtsevani, 

Nilsson & Sandström, 2016, s. 72). 
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Friberg (2017 s.77) beskriver att vanliga avgränsningar som görs är till tid, språk, 

dokumenttyp och peer reviewed. Vidare förklara författaren att forskning är färskvara och bör 

hållas i tanken vid litteratursökning och val av litteratur. De kriterier som således valdes och 

tillämpades var peer reviewed, för att säkerställa att artiklarna är vetenskapligt granskade. 

Engelsk text och begränsning av årtalen till 2015–2019. Detta för att försäkra att de resultat 

som sökningen gav var aktuella samt på ett språk som behärskas. Inklusioskriterier som 

valdes för studien var patienter över 18 år med en bröstcancerdiagnos som genomgått en 

mastektomi. Exklusionskriteriet var män, då det finns studier på män som genomgått samma 

kirurgiska ingrepp men då fokus för studien är kvinnors upplevelse valdes denna målgrupp att 

exkluderas. Litteratursökning genomfördes vi två separata tillfällen för att komplettera det 

material som samlats in vid den första sökningen då flera av de artiklar som valdes ut 

graderades till att hålla för låg kvalitet för att delta i litteraturstudien. 
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Tabell 1. Översikt av litteratursökning  

Syftet med sökningen: Beskriva kvinnors upplevelse av hur den sexuella hälsan 
påverkas efter genomgången mastektomi, för att skapa en förståelse för hur deras 
behov bättre kan tillgodoses. 
CINAHL 2019-01-24 Begränsningar: English Language, Peer Reviewed, årtal 2015–2019 

Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

1 FT Sexual* 23 804  

2 MH Mastectomy 1 749  

3  S1 AND S2 50  

4 FT Qualitative 45 860  

5  S2 AND S4 65  

6  S3 AND S4 18 2 

7 FT Breast Cancer 20 005  

8 FT Surgery 127 991  

9 FT Breast neoplasm 15 900  

10 MH Quality of life 52 225  

11  S1 AND S9 190  

12  S1 AND S7 AND S8 53 1 

13  S1 AND S4 AND S7 35 5 

14  S1 AND S9 AND S10 74 2 

PubMed, 2019-02-14 Begränsningar: English Language, Peer Reviewed, årtal 2015–2019 

Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

1 FT Sexual health 17 549  

2 FT Breast neoplasm 52 396  

3  S1 AND S2 215  

4 FT Qualitative 44 544  

5  S3 AND S4 22 2 

*MH – CINAHL Headings i databasen CINAHL, TH – FT – fritextsökning  

 

Kvalitetsgranskning 

Studierna som valdes ut för att ingå i analysen har kvalitetsgranskats med stöd av SBU:s 

handbok (2017) samt SBU:s granskningsmall för kvalitativa studier (2014). Mallen har 

utformats för att möjliggöra en kritisk granskning och bedömning av innehållet av de 

inkluderade studierna. Det som granskades var den forskningsprocess som studierna 

tillämpade vid genomförandet. Utvärdering gjordes av hur studiernas urval, metod och 
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analysförfarande samt resultat genomförts och presenterats. Willman et al. (2016, s. 106) 

förklara att genom att denna mall användes kunde en subjektiv bedömning göras där 

kvaliteten på studierna kunde anges mellan hög och låg. Varje positivt svar gavs ett poäng och 

negativa svar tilldelas noll. Utifrån detta har sedan en procentsats kunnats räknats ut, där 100 - 

80% avsågs hålla hög kvalitet, 79 - 70% som medelhög och slutligen 69 - 60% som låg 

kvalitet. Kvalitetsgranskningen av valda artiklar presenteras i bilaga 1. Detta för att skapa en 

tydlig översikt över vilken typ av studie det var, vilken metod som använts i studien, vilka 

huvud fynden var samt vilken kvalitet studien bedömdes att hålla.  
 

Analys 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) används kvalitativ innehållsanalys ofta i samband 

med omvårdnadsforskning då analysen fungerar med olika typer av data och ger möjligheten 

till olika tolkningsdjup. Den kvalitativa forskningen kräver en förståelse mellan forskaren och 

deltagarna då det är deltagarnas upplevelser eller forskarnas observationer av deltagarna som 

sedan beskrivs. Enligt Danielson (2012, s. 336) består ett manifest innehåll av det som kan 

återberättas från texten. Vidare förklara Danielson (2012, s. 335) att en induktiv ansats 

betyder att forskaren utgår från själva innehållet i texten för att skapa förståelse. 
 

Analysen av den litteratur som ingår i arbetet skedde i enlighet med Graneheim och Lundman 

(2004) beskrivning av tillvägagångssätt för manifest innehållsanalys. Författarna beskrev att 

ett av det grundläggande valen som ska göras vid denna metod är att bestämma vilken typ av 

källa för materialet som ska användas, i vårt fall består materialet av vetenskapliga artiklar 

som beskriver upplevelser av det valda syftet. De 12 utvalda artiklarna har lästs igenom 

flertalet gånger i syfte att skapa en god uppfattning om dess sammanhang. Efter det har 

författarna jobbat enskilt med att välja ut de meningsenheter som ansågs svara mot studiens 

syfte. Författarna valde ut meningsenheterna enskilt för att inte påverka varandra. En 

diskussion fördes sedan i syfte att sammanställa de meningsenheter som individuellt valts ut. 

De slutligen 422 meningsenheterna har sedan översatts till svenska för att göra 

arbetsmaterialet mer lättarbetat. Vidare kondenserades meningsenheterna. Graneheim och 

Lundman (2004) förklara kondensering som en process där materialet förkortas ner men 

kärnan i budskapet bevaras. Upplevelsen i meningsenheterna bevarades som kärnan. Vidare 

kodades varje meningsenhet genom att varje artikel gavs ett eget valt nummer mellan 1 - 12 

och meningsenheterna från den valda artikeln numrerades i den ordningsföljd de valts ut, till 

exempel 1:1, 1:2, 1:3. Detta genomfördes för att ha möjligheten att enkelt kunna spåra 
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meningsenheterna tillbaka till originaltexten vid behov. Analysstegen i abstraktionen 

genomfördes vidare där det utvalda numrerade materialet sorterades fram och tillbaka utifrån 

dess likheter och skillnader i upplevelserna till dess att kategorier och underkategorier 

skapats. Målet med kategoriseringen var att skapa kategorier som var internt homogena men 

externt heterogena. Samt att alla de meningsenheter som valt ut skulle passa in i en kategori 

för att inte lämna någon meningsenhet att falla utanför kategorierna. Resultatet av analysen 

gav slutligen fem huvudkategorier samt 24 underkategorier.  

 

Resultat 
Tabell 3. Huvudkategorier identifierade vid analys n=5 

 
- Att inte känna igen sin kropp 
- Att förlora sin kvinnliga identitet 
- Att få en ny förståelse av närhet och intimitet 
- Att känna sig bemött på ett annorlunda sätt 
- Att sakna förståelse och försöka bevara sin integritet i samtal med andra 

 
 

Att inte känna igen sin kropp 

Studier visade att de kvinnor som genomgått en mastektomi upplevde en förändrad kropp i 

någon omfattning. Upplevelserna av den förändrade kroppen kom till uttryck på olika sätt. 

Studier visade att en del kvinnor accepterade helt sonika det som skett medan andra kvinnor 

upplevde känslor av att inte var normala längre (Cheng, Sit, Cheng, Sit & Cheng, 2016; Shaw, 

Sherman & Fitness, 2016). De upplevde även att deras partner inte såg på dem på samma sätt 

längre (Laporte, Vaure, Bottet, Eschalier, Vorilhon, Raineau & Pezet, 2016). Åtta 

underkategorier identifierades, som alla byggde på hur upplevelserna av att ha en förändrad 

kropp beskrevs av kvinnorna. De symboliserade känslor av skam, den upplevda osäkerhet 

över den egna kroppen, känslan de upplevde av en asymmetrisk kropp, känslor av att blivit 

stympad, upplevelsen av en förlorad kroppsdel, att kvinnorna ville dölja den nya kroppen 

samt hur svårt kvinnorna hade med konfronterade av den nya kroppen och accepterande av 

den nya kroppen. 

 

Studierna beskrev känslor av skam hos kvinnorna när de var tvungen att blotta sina kroppar 

med dess förändringar för sig själva eller för någon annan (Durães Rocha, Rodrigues Cruz, 

Aparecida Vieira, Marques da Costa & de Almeida Lima, 2016; Ginter & Braun, 2016 

McClelland, 2016; Shaw et al., 2016). Kvinnorna talade i studierna om att de kände skam 

över de ärr som de bär på sin kropp och ville helst inte visa sin kropp till följd av detta. Vilket 
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gjorde att de valde att kroppen doldes från partnern eller andra närstående (Durães Rocha et 

al., 2016; McClelland, 2016; Shaw et al., 2016). En studie beskrev det så här, “I would never 

allow anybody to see, like scars are really ugly, you know“ (McClelland, 2016). 

Det beskrev i studierna hur kvinnorna upplevde en osäkerhet över hur deras sjukdom eller 

behandling skulle påverka en eventuell partner. De kände även en osäkerhet över hur de 

skulle ha närmat sig samtalsämnet om den förändrade kroppen och sexualiteten (Ginter & 

Braun, 2016; McClelland, 2016; Shaw et al., 2016). Många kvinnor i studierna kände även en 

osäkerhet över hur kroppen och inställningen till sex förändrades efter genomgången 

mastektomi. De beskrev att de upplevde känslor av osäkerhet inför sin mans eller andras 

åsikter kring deras förändrade kropp (Fouladi, Pourfarzi, Dolattorkpour, Alimohammadi, & 

Mehrara, 2016; McClelland, 2016). Studierna visade att stressen över den egna kroppen och 

hur deras bröst uppfattades av andra ökade osäkerheten (Fouladi et al., 2016; Galdino de Lima 

et al., 2018). 

 

“In my first sexual intercourse, which was several months after surgery, I was very anxious. 

I had no idea what my husband would think about me, seeing my defective body. Besides, I 

myself felt ashamed to show my body to him. In fact I felt both embarrassed and nervous” 

(Fouladi et al., 2016). 

 

Det tycktes vara ett vanligt förekommande fenomen i studierna att kvinnorna upplevde sig ha 

en asymmetrisk kropp efter mastektomin. Avsaknaden av det ena bröstet gjorde att de 

upplevde sin kropp som krokig (Fouladi et al., 2016). Studierna beskrev att avsaknaden av det 

ena bröstet hade gjort att kvinnorna kände skam över att halva den kvinnliga kroppen gått 

förlorad. Den opererade sidan ansågs ofta vara en mans, de kände sig numera som till hälften 

man (Fallbjörk, Rasmussen & Salander, 2015; Fouladi et al., 2016). En studie vittnade om att 

fanns tvivel inför samlag till följd av denna känsla (Fallbjörk et al., 2015). “After having 

surgery, I cannot get along with my body, because I seem like half woman and half man, as if 

I am a half‐ man/half‐ woman creature” (Fouladi et al., 2016). 

 

Studierna beskrev att vissa känslor som följde operationen kom att bestå en lång tid, däribland 

att kvinnorna upplevde att det blivit stympade (Barthakur, Sharma, Chaturvedi & Manjunath, 

2017). De kände till följd av detta att de numera stod utanför det skönhetsideal som fanns i 

samhället (Durães Rocha et al., 2016). Kvinnorna beskrev i studierna att genom operationen 

hade deras kroppar blivit stympade och refererade till sig själv som groteska och vanställda 
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(Barthakur et al., 2017; Fallbjörk et al., 2015). “So, I said I am going to get a mutilated 

woman” (Durães Rocha et al., 2016). 

 

Bröstet ansågs många gånger vara en central kroppsdel för kvinnorna i studierna där förlusten 

i samband med mastektomin upplevdes traumatiserande (Durães Rocha et al., 2016; Galdino 

de Lima et al., 2018;). Studierna beskrev upplevelser av stor sorg över det förlorade bröstet 

och lämnade en tomhet efter sig (Durães Rocha et al., 2016; Fouladi et al., 2016). Det 

beskrevs att den synliga avsaknaden av bröst gjorde att kvinnorna i studierna inte längre 

uppmärksammades för sitt utseende av män på samma sätt som innan mastektomin 

(Barthakur et al., 2017; Durães Rocha et al., 2016). Upplevelsen av att sakna sitt bröst 

beskrevs i en studie finnas kvar flera år efter operationen. “I didn’t know what it would be like 

to not have a chest. And I miss my boobs big time” (McClelland, 2016). 

 

Den förändrade kroppen gjorde att kvinnorna i studien kände att de ville hålla den dold för 

andra. De utvecklade olika metoder för att göra detta. Vanligt var att kvinnorna lade ner mer 

tid på sitt utseende efter operationen än innan för att dölja den förändrade kroppen (Barthakur 

et al., 2017). Studierna beskrev att kvinnor hade valt att förändra sin klädstil, från att ha 

använt mycket tajta urringade kläder användes det i dagsläget mer lössittande kläder (Durães 

Rocha et al., 2016; Fallbjörk et al., 2015; Fouladi et al., 2016). Det beskrevs i studierna att 

kvinnor valde att köpa proteser för att kamouflera den förändrade kroppen medans de som 

uppgav sig inte ha råd med en protes valde att fylla bh:n med vadd (Fallbjörk et al., 2015; 

Ginter & Braun, 2016). Upplevelser av att behöva dölja sin överkropp under intima stunder 

för att kunna slappna av beskrevs i studien. “After surgery, I haven't taken off my gown during 

most of my sexual intercourses. Because when I see my body, I feel sad. That is why I wear 

something even while having sex” (Fouladi et al., 2016). 

 

Studien visade att den förändrade kroppen var svårare att konfrontera för vissa kvinnor, de 

ville eller kunde inte acceptera hur den nya kroppen påverkat dem och deras sexualitet 

(Canzona et al., 2016). Genom att berätta om mastektomin förverkligas faktumet över att de 

förlorat ett bröst, därför undvek vissa att berätta om händelsen (Shaw et al., 2016). Flera 

studier rapporterade om att det var svårt att se sig i spegeln eftersom detta var en daglig 

påminnelse om händelsen, andra kunde inte se sig i spegeln utan att brista ut i gråt (Barthakur 

et al., 2017, Fallbjörk et al., 2015; Fouladi et al., 2016). En studie beskrev hur depression 

kunde bli följden av mastektomi, “I couldn't imagine at all that I had lost my breasts. I was so 
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depressed that I took unpaid leave from my office for 1 year. I stayed at home and I was 

crying all the time” (Fouladi et al., 2016). 

 

Det fanns även beskrivet i studierna att det förekom kvinnor som ställde sig neutrala och 

accepterade inför det faktum att deras kroppar hade förändrats till följd av mastektomin. De 

fanns en gemensam förståelse om att bröstet inte är det som gör dem till kvinna och förlusten 

av bröstet inte påverkade deras kroppsbild (Barthakur et al., 2017; Galdino de Lima et al., 

2018). Studier rapporterade att genom stöd av den religiösa tron om att det var guds vilja som 

skedde fann kvinnorna sig i händelsen (Fouladi et al., 2016). Bröstet ansågs tillochmed som 

en sex-neutral del i vissa studier, där kvinnor berättade att det inte var särskilt brydda om sina 

bröst eller nöjd med dem sedan innan. En annan uttryckte i studien det som, hellre förlorar jag 

mina bröst än min hälsa till cancer (Durães Rocha et al., 2016; Fallbjörk et al., 2015). 

Kvinnorna i studien menade på att bröstet hade förlorat sin uppenbara funktion redan, “I have 

breast-fed all my 4 kids, and I think that is enough they have already done their duty.” 

(Fallbjörk et al., 2015). 

 

Att förlora sin kvinnliga identitet 

En förändrad självbild var ett centralt ämne som berördes i studierna. Här kunde även två 

underkategorier identifieras, kvinnors rädsla att bli avvisade och bröstets symbolik. Den 

förändrade självbilden uttrycktes genom mycket självtvivel och tvivel över utseendet, vilket i 

sin tur orsakade ett stort lidande för kvinnorna (Durães Rocha et al., 2016). Det uttrycktes 

även rädsla över att inte längre var sexuellt attraktiv (Barthakur et al., 2017; Durães Rocha et 

al., 2016; Ginter & Braun, 2016; Shaw et al., 2016). Studierna beskrev singelkvinnor som 

efter sin mastektomi tvivlade mycket på hur det skulle lyckas attrahera en partner (Shaw et al., 

2016). Det framkom i studien att låg självkänsla orsakade problem i den sexuella funktionen 

och skapade förhinder att kunna njuta av sex (Shaw et al., 2016).  

 

“At the beginning, I felt like a mutilated person who is different from other women. And I 

supposed if my husband saw me, he would hate me. Such imaginings didn't let me be one to 

have sex with my husband” (Fouladi et al., 2016). 

 

Studierna redogjorde att bröstet hade en tydlig symbolisk status. Det ansågs symbolisera 

kvinnlighet, femininitet, moderskap och sensualitet (Cheng et al., 2016; Durães Rocha et al., 

2016; Galdino de Lima et al., 2018; Laporte et al., 2016; McClelland, 2016; Shaw et al., 2016; 

Tat, Doan, Yoo & Levine, 2018). Bröst ansågs även vara föremål för sexuell njutning, 
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förlusten av dem var således starkt kopplad till en förlust i sexualiteten (Durães Rocha et al., 

2016; Tat et al., 2018). Upplevelsen av att förlorat ena eller båda brösten beskrevs i studierna 

som förlust av dessa mångfacetterade symboler för kvinnlighet (Fallbjörk et al., 2015; Laporte 

et al., 2016). Förlusten var kopplad till stort lidande och sorg, där yngre kvinnor upplevde den 

i högre utsträckning än äldre kvinnor. “We’re talking about the breast… Our sexuality comes 

from our breast so that in itself was an emotional shock.” (Tat et al., 2018). 

 

Till följd av den förändrade självbilden och minskade självförtroendet beskrevs i studierna 

kvinnors rädsla och övertygelser om deras ofullständighet skulle få dem avvisade av sin 

partner eller en potentiell sexpartner (Durães Rocha et al., 2016; Shaw et al., 2016; Tat et al., 

2018). Funderingar som problematiserades i studierna var frågor kring hur och när berättandet 

skulle ske för en ny partner om den förändrade kroppen samt hur det påverkade sexualiteten 

och i förlängningen även partner (Ginter & Braun, 2016; Shaw et al., 2016; Tat et al., 2018). 

Det rapporterades även om kvinnor som levde i relationer som var rädda att deras 

postoperativa kroppar skulle avskräcka partnern att inte längre åtrå dem (Tat et al., 

2018).  Studien beskrev hur kvinnor behövde få veta att de verkligen kunde lita på en partner 

innan de vågade berätta, “In terms of the sex life, the other person would need to know about 

my health. Ultimately if I found a person that likes me and I feel that I find him okay, I’ll 

definitely tell him” (Tat et al., 2018). 

 

Att få en ny förståelse av närhet och intimitet 

I studierna uppgav kvinnor att deras sexuella samliv och sexualitet hade påverkats sedan 

mastektomin. Under denna kategori kunde fyra underkategorier gestaltas. Kvinnor som valde 

att ställa upp för sina män, kvinnor som upplevde att de nedlät sin partner, de som hittade 

andra vägar till sexualitet och tid för återhämtning. En förändrad sexualitet uttrycktes i 

studierna som att helt ha tappat lusten och intresset för sex till att de endast kände sig något 

obekväm vid intima stunder (Durães Rocha et al., 2016; Fallbjörk et al., 2015; Fouladi et al., 

2016; Galdino de Lima et al., 2018; Laporte et al., 2016; Shaw et al., 2016; Tat et al., 2018). 

Även förlusten i sig beskrevs vara en anledning till den förlorade lusten (Durães Rocha et al., 

2016; Tat et al., 2018). Svårigheter att låta en partner se eller röra vid bröstet beskrevs i 

studien (Tat et al., 2018). Det opererade bröstet hade en förändrad känsel som även det 

påverkade deras upplevelser av det sexuella livet, “The sensitivity is not the same ... it has 

changed... it is different, it seems that it has lost” (Durães Rocha et al., 2016).  
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Trots att kvinnorna saknade sexlust och intresse av att ha ett aktivt sexliv efter behandlingen 

valde kvinnorna i studien att ställa upp för sin partner ändå. De valde att anamma talesättet 

“fake it - til you make it” genom försök att lägga till eller ta bort sexuella beteenden hos sig 

själva (Fouladi et al., 2016). Kvinnorna beskrev i studien att de agerade mer energiskt än vad 

de egentligen kände stod i proportion med deras verkliga inställning till sex. De försökte 

upprätthålla en positiv inställning till sex för deras partners skull (Fouladi et al., 2016; Tat et 

al., 2018). En studie förklarade det förändrande sexlivet så här, “I still make sure he’s still 

taken care of. He’s not in bad shape as I am. As least he can feel it. He can have orgasms and 

I just, no. That’s really a problem.” (Tat et al., 2018). 

 

Kvinnor i denna underkategori beskrev i studierna att de upplevde sig göra partnern besviken 

då de inte längre kunde vara till lags för dennes behov (Fouladi et al., 2016). De beskrevs inte 

ha samma intresse av sex och intimitet som före mastektomin. Även om dessa kvinnor 

försökte att hitta andra vägar och vara sexuellt aktiv för sin partners skull lyckades de inte och 

upplevde sig därför nedlåta sin partner och dennes behov.   

 

“The feeling that I am letting my husband down…We always had a good sex life. Sometimes 

when nothing else was going well, that was the only thing that was going well. Unfortunately 

for us it was [important] so yea it’s not been fun. I don’t know to fix it either.” (Tat et al., 

2018). 

 

Studierna rapporterade om kvinnor med partners som hittade andra vägar att vara intima efter 

mastektomin så de bibehöll en god relation (Cheng et al., 2016). Studien fastslog att de var 

lycklig utan sex i deras relation, en annan förklarade att de hade funnit vägar att vara intima 

utan att det genomfördes ett samlag (Barthakur et al., 2017; Cheng et al., 2016; Shaw et al., 

2016; Tat et al., 2018). Ytterligare ett par studier vittnade om att fortsatta samlag skedde med 

partnern, som då visade förståelse för att de kunde ha behov av att få skyla sin kropp under 

sex eller ha ljuset nedsläckt (Shaw et al., 2016; Tat et al., 2018). Intresset av sexuella 

aktiviteter med partnern hade minskat visade studier, istället hade nya vägar funnits genom att 

vara mer öppet intima i sociala sammanhang.  

 

“We have discussed it a little bit and certainly we’ve tried to remedy the situation… but what 

we have found is that we are intimate in a different kind of way. He’s much more willing to 

have PDA(public displays of affection). I mean we kiss a lot and hug a lot and touch a 

lot...  it’s just that we don’t get to intercourse” (Tat et al., 2018). 
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Intresse av att dejta beskrevs finnas i studier men att kvinnorna inte var redo att ingå i någon 

ny relation. Detta relaterade till önskningen om återhämtning, pojkvänner som önskade att 

umgås men som negligerades av kvinnorna (Durães Rocha et al., 2016). Det beskrevs att 

kvinnorna var fortfarande upptagna med att processa händelsen av mastektomin, att det till 

följd av detta glömt bort hur en konversation om något annat samtalsämne genomfördes 

(Shaw et al., 2016). Trots att intresset av att ha en sexuell relation beskrevs, upplevdes de var 

tvungna att hitta tillbaka till sig själva och sin egen sexualitet innan de var redo att anta en ny 

relation igen (Ginter & Braun, 2016; Shaw et al., 2016). 

 

“Right now I’m still trying to get back to [me]. I know I’ll never be the old me, but I’m still 

trying to get myself back to where I feel comfortable . . . I am afraid to show my scar, talk 

about my situation . . . this is personal. I don’t think I want to share that right now with 

anyone.” (Ginter & Braun, 2016) 

 

Att känna sig bemötta på ett annorlunda sätt 

Studierna beskrev att till följd av mastektomin upplevde kvinnorna att bemötandet gentemot 

dem hade förändrats av omgivningen. Utifrån detta kunde underkategorier identifieras som 

bemötanden från partner som stöttar kvinnorna i deras sexualitet, bemötande från partner som 

hämmar kvinnorna och deras sexualitet, bemötande från vårdpersonal som hämmar kvinnorna 

och deras sexualitet samt religiösa eller kulturella normer som hämmat kvinnan och hennes 

sexualitet.  

 

Kvinnorna beskrev i studierna att deras partners många gånger agerade stöttade i deras 

kroppslig, själsliga och sexuella förändring som följde mastektomin. Detta i sin tur främjade 

kvinnorna att kunna hitta tillbaka eller omformulera deras sätt att se på sig själva, deras 

kroppar och sexualitet (Fallbjörk et al., 2015; Fouladi et al., 2016; Tat et al., 2018). Det 

beskrev hur partners försökte på ett lättsamt sätt skoja om det förlorade bröstet för att 

bibehålla minnet om det men samtidigt hjälpa till att processa händelsen (Durães Rocha et al., 

2016; Shaw et al., 2016). Studier beskrev att en partner som stöttat och försäkrat om att de 

fortfarande är vackra trots genomgången mastektomi främjade självacceptans i hög 

utsträckning. “ you’re beautiful even though you’ve got scars” (Shaw et al., 2016). 

 

Studierna visar att partners även kunde agera på ett sådant sätt att det hämmade förmåga att 

acceptera det förändringar som följt med mastektomin. Det framhölls även att kvinnornas 
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partners inte kunnat hantera det kroppsliga och sexuella förändringar som skett och därför valt 

att lämna relationen (Durães Rocha et al., 2016; Fallbjörk et al., 2015; Fouladi et al., 2016; 

Ginter & Braun, 2016; Shaw et al., 2016). Studier visade att kommentarer om det förändrade 

utseendet, även om det inte var illa menade, upplevdes förödande och minskade sexlusten 

(Fouladi et al., 2016). Partners som beskrevs ha förväntningar på sexlivet ansågs vara 

oförstående i bemötandet, vilket orsakade stress för kvinnorna och deras sexualitet (Barthakur 

et al., 2017; Fouladi et al., 2016). Det framkom i en studie hur mannen behandlade kvinnan 

illa och respektlöst till följd av att hon inte längre kunde tillgodose honom sexuellt: 

 

“I think my husband's anger is because of my refusing sex. I know my husband. He doesn't 

say what he thinks. Rather, he makes a fuss about everything, and treats me with disrespect”   

(Fouladi et al., 2016).  

 

Upplevda erfarenheter av läkare och annan vårdpersonal som inte tog kvinnornas berättelser 

om den förändrade sexuella hälsan på allvar har beskrivits i studierna. De rapporterades om 

situationer där läkarna valde att vifta bort frågor, detta upplevdes då som att de inte var 

intresserade och engagerade. Kvinnor i studien beskrev hur läkaren förminskade förlusten av 

bröstet, “I was talking with my oncologist about my feelings about losing my breast and he 

responded, ‘Well it’s just a breast. I mean it’s not like an arm or a leg or a different part of 

the body.”” (Canzona et al., 2016) 

 

Kvinnor beskrev i studierna hur deras religion och kultur nedvärderade dem som haft 

bröstcancer och förlorat sitt bröst till mastektomi. Dessa värderingar från samhället skapade 

stress över sexlivet (Barthakur et al., 2017; Fouladi et al., 2016). Studier rapporterade om 

kvinnor som hade fått berättat för sig att ha sex efter cancer skulle ge dem recidiv (Cheng et 

al., 2016). Det beskrevs även att kvinnor ansågs vara värda att bli lämnade av sin partner till 

följd av att det förlorat sin kvinnlighet med mastektomin.   

 

“I have hidden my disease from my husband's relatives because they are a kind of traditional 

family and have a bad attitude toward cancer … I kept my disease secret, because I was 

afraid of their bad behavior with me, and even of their forcing my husband to divorce me” 

(Fouladi et al., 2016). 

 

Att sakna förståelse och försöka bevara sin integritet i samtal med andra 
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Studierna beskrev hur kvinnorna upplevde hur kommunikation kring sex och samlevnad var 

för dem efter mastektomin. Dessa upplevelser beskrevs i underkategorierna. Kvinnorna 

beskrev i studierna obekvämlighet över att kommunicera kring sex som ett hinder, 

kommunikationen med partnern, önskan om att få prata med likasinnade, upplevda brister i 

kommunikationen från vården, avsaknaden av information samt en stöttande kommunikation 

från vården.  

  

Studierna beskrev upplevelser av slitningar mellan att vilja behålla integriteten intakt och 

viljan att få kommunicera med partner och vårdpersonal om den förändrade sexualiteten 

(McClelland, 2016). Det upplevdes inte bekvämt att prata om det intima ämnet med någon, 

trots att behovet fanns (Barthakur et al., 2017; Canzona et al., 2016). Det beskrevs att 

kvinnorna gav undvikande svar på frågor för att kunna ta sig förbi samtalsämnet snabbt. ““no 

problem,”  “there is no sexual intimacy left” ,“there was initial difficulty after the treatment 

but it’s all fine now”” (Barthakur et al., 2017). 

 

Att kommunicera ut de nya behoven till en långvarig partner beskrevs i studierna inte 

upplevas var enkelt (Barthakur et al., 2017; Shaw et al., 2016; Tat et al., 2018). Det beskrevs 

att de fanns en rädsla för att partner skulle tolka det som att kvinnan inte älskade och 

uppskattade honom längre. Det beskrevs även var svårt att förklara de förändringar som skett. 

En studie återgav hur kvinnors som var singel upplevde tvång över att förklara sig själv och 

sina behov (Tat et al., 2018). Däremot beskrev studier att kvinnorna som levt med sin partner 

under en lång tid, att kommunikationen inte var nödvändig, det fanns en gemensam förståelse 

(Barthakur et al., 2017; Tat et al., 2018).  

 

“I don’t think we ever talked about [sex]. It seemed perfectly normal to me… It was a 

traumatic period. It made sense to me that I felt a distance between myself and my husband. 

We weren’t having sex during that period… Caring and loving and being close and having 

that connection is a different matter. If that had changed, I would have been scared.” (Tat et 

al., 2018) 

 

Studier beskrev önskningar om att få träffa andra kvinnor som genomgått mastektomi och 

höra hur deras sexualitet påverkats. Det fanns önskemål om att kunnat få delat upplevelserna 

med andra samt fått bekräftat att det som upplevdes var normalt (Canzona et al., 2016; 

McClelland, 2016). Studier redogjorde för kvinnornas upplevelser att vilja få bekräftelse och 

tröst genom att prata med andra i liknande situationer (Canzona et al., 2016). “ I’ve had all 
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kinds of questions about sex. And like I said, there’s not really anybody that you can talk to” 

(McClelland, 2016). 

 

Det uppgavs i studierna att vården inte kunde hjälpa kvinnorna eftersom det fanns brister i 

kommunikationen med vårdgivarna. Det beskrevs även i studierna att vårdgivarna var 

obekväma med ämnet sex och samlevnad och talade bort det och bytte samtalsämne. Läkarna 

beskrevs att de kunde välja att svara alldeles för generellt för att det skulle vara till hjälp. 

Studierna visade på att möjligheten att inte kunna ta upp frågor och funderingar med 

vårdpersonal orsakade lidande och stress. En studie rapporterade hur kvinnorna kände att det 

var tvingade att släppa en del frågor till följd av läkarens reaktion. “They [providers] need to 

learn how to talk about these things without turning red, which is what my internist does. He 

turns bright red and then you’re like,‘Oh I better drop this”’ (Canzona et al., 2016).  

 

En annan fråga som problematiserade i studierna var att kvinnorna upplevde att de inte fått 

tillräckligt med information från vården. De beskrevs att avsaknaden av information gjort att 

de förändringar som upplevdes i den sexuella hälsan åsamkade mycket stress och oro 

(McClelland, 2016). Studierna berättade om att kvinnorna fått mycket lite eller ingen 

information alls från vården om hur den sexuella hälsan kunde påverkas av en mastektomi, de 

kände sig förd bakom ljuset. De beskrev även att det fanns en önskan om att de skulle givits 

mer information till deras partners, för de kunde hjälpt båda att förbereda sig bättre för det 

förändringar som mastektomin sedan inneburit (Canzona et al., 2016; McClelland, 2016). 

Studierna rapporterade att knapphändig information hade delats ut i samband med övrig 

information om mastektomi och dess genomförande, “if it was “going to be a significant 

issue, they [providers] would have said something about it”” (Canzona et al., 2016). 

 

Det fanns även studier som återgav berättelser om möten och kommunikation med 

vårdpersonal som hade symboliserats av engagemang. Vårdpersonalen beskrevs ha givit 

bekräftelse till kvinnorna över hur mastektomin upplevdes ha påverkat sexualiteten och tog 

dem på allvar. Studier beskrev att de läkare som valde att ta upp ämnet kring förändrad 

sexualitet och använde sig av termer inom området upplevde kvinnorna gjorde de lättare för 

dem att våga uttrycka och prata om ämnet. Studier rapporterade även att läkare som använde 

kroppsspråket gjorde att kvinnorna kände sig sedda och bekräftade i den annars obekväma 

situationen. “He [the provider] held my hand and looked in my eyes and that meant so much 

to me . . . to know he was there with me” (Canzona et al., 2016). 
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Diskussion 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva kvinnors upplevelse av hur den sexuella 

hälsan påverkas efter genomgången mastektomi, för att skapa en förståelse för hur deras 

behov bättre kan tillgodoses. Genom analys av inkluderad litteratur kunde fem kategorier ses. 

Att inte känna igen sin kropp, att förlora sin kvinnliga identitet, att få en ny förståelse av 

närhet och intimitet, att känna sig bemött på ett annorlunda sätt, att sakna förståelse och 

bevara sin integritet i samtal med andra. 

 

Resultatet i denna litteraturstudie visar att kvinnorna upplevde en stor förlust och lidande i 

sina sexuella hälsan till följd av mastektomin. Att kvinnorna upplevde kroppen som förändrad 

gav upphov till att känslor av skam och osäkerhet. Resultatet beskrev att kroppen upplevdes 

asymmetrisk, kvinnorna vill dölja kroppen och dess ärr för andra. Resultatet visade även att se 

den egna spegelbilden upplevdes mycket smärtsamt. En del kvinnor upplevde en sådan stor 

förlust att sorgen över förlusten blev hela deras värld. Morse (2001) menar att det finns olika 

sätt att hantera ett lidande på, det emotionella lidandet och det uthärdande lidandet. Det 

emotionella lidandet uttrycks genom att personen som sörjer är fylld av sorg, den ger uttryck 

för detta genom att öppet visa sin sorg för sin omgivning. Vid det emotionella lidandet blir det 

uppenbart för den som lider att den händelsen som fått dem att sörja, även har förändrat hela 

deras framtid och att denna förändring är oåterkallelig.  

 

Vi anser att det är viktigt att ge kvinnor som genomgått en mastektomi, möjligheten att få 

processa denna traumatiska händelse på det sätt som de känner att de behöver göra. Morse 

(2001) tydliggör att det är viktigt att kunna få tid till att lida för att sedan kunna läka. Genom 

att visa förståelse kan vi stötta kvinnorna i deras sorg och osäkerhet över den nya kroppen. 

För att slutligen hjälpa dem att läka de emotionella sår mastektomin orsakat dem.  Resultatet i 

denna litteraturstudie bekräftar kvinnornas behov av att öppenhet få sörja, genom berättelser 

om depressioner, ett år av sorg och tårar, samt deras process att återigen kunna se sig själv 

naken eller framför spegeln.  

  

Denna litteraturstudies resultat visade att kvinnornas förståelse av närhet och intimitet 

påverkats av mastektomin. Det framkom att det fanns par som omdefinierad sin syn på sex 

och intimitet relaterat till de nya förutsättningarna. Det var dock mer vanligt förekommande 

resultat i litteraturstudien att kvinnorna inte kunnat finna sätt att hitta tillbaka till en fungerade 

intim relation. Antonovsky (1996) beskriver i sin teori om känsla av sammanhang de tre 

komponenterna, meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Meningsfullheten beskrivs 
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som en önskan om att ha motivation till att anpassa sig , begripligheten handlar om att finna 

en förståelse i utmaningen och hanterbarheten bygger på en självtillit om att ha resurser för att 

klara det.  

 

Sarenmalm, Browall, Persson, Fall-Dickson och Gaston-Johansson (2013) beskriver att 

kvinnor som drabbats av bröstcancer som har en högre känsla av sammanhang (KASAM) 

upplever mindre stress i samband med sin sjukdom. De som har en stark KASAM använde 

sig av fler cooping-strategier och verktyg för att hantera motgångarna. I enlighet med detta 

resultat anser vi att det skulle kunna vara en bra idé att försöka hjälpa de kvinnor som inte 

lyckats hitta en omdefinierad relation till intimitet och sex. Genom att jobba med att hjälpa 

kvinnorna finna meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet i sig själv och situationen, 

kommer även de förhoppningsvis kunna hitta en omdefinition som leder till glädje istället för 

stress som resultatet idag visar. Eftersom de kände sig tvingad att ställa upp för sin partner 

eller nedlåta denne.  

 

I den här litteraturstudien visar resultatet att bemötandet gentemot kvinnorna upplevdes ha 

förändrats. Det beskrevs att det fanns både en förståelse och en avsaknad av förståelse för 

kvinnornas situation. Det beskrevs delvis att vårdgivare kunde avfärda upplevelsen av att 

förlorat bröstet inte skulle ha varit en stor traumatiserande händelse, men även att de bemöttes 

med förståelse om hur svår situation var som de befanns sig i. Turner och Stokes (2006) 

beskriver att sjuksköterskor kan inge hopp till sina patienter genom enkla handlingar, som 

handlar om hur de görs, inte vad det är som görs. Att ta patienten i handen, se denne i ögonen 

eller erbjuda den ett val. Turner och Stokes beskriver vidare att det handlar om små saker, ord 

som uppmuntrar patienten att tro på sig själv att denne klara av situationen, lyssna till 

patienten, våga möta dennes känslor och förbli positiv. Genom att bemöta kvinnorna på ett 

sätt som inger hopp utan att negligera deras sorg och förlust kan vi som sjuksköterskor stötta 

kvinnorna. Det handlar om dessa enkla handlingar som sjuksköterskor skulle kunna tillämpa 

för att hjälpa dessa kvinnor att kunna börja ingjutas av hopp om situationen. Resultatet vittnar 

om att de vårdgivare som använder sig av kroppsspråket i kontakten med kvinnorna gav dem 

känslan av att de blev väl bemötta, där deras upplevelser får vara centrum. Till skillnad från 

den delen av resultatet där upplevelserna negligerades och lämnade kvinnorna i förtvivlan och 

hopplöshet.  

 

Resultatet i denna litteraturstudie visade även att det upplevdes finnas slitningar mellan att 

vilja prata om sex och samlevnad med partner och vårdpersonal men samtidigt värna om att 
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behålla integriteten. Det beskrevs även i resultatet att det finns ett större intresse hos 

vårdgivarna för andra frågor än för det frågor som berörde det sexuella. Det beskrevs även att 

vårdgivare valde att styra undan diskussionen om kvinnan själv tog upp de frågor eller 

funderingar som hon hade. Resultatet visade i denna litteraturstudie att det fanns vårdgivare 

som inte klarade av att närma sig ämnet utan att bli generad. Fenomenet vårdlidande beskriver 

Dahlberg (2002) är det lidandet som uppstår på grund av vårdens agerande. Oftast handlar det 

om ett omedvetet handlande och oreflekterat agerande som sker till följd av bristande 

kunskap. För den person som drabbas av vårdlidande innebär det att denne blir förnekad och 

förminskad i sitt lidande och dennes behov blir åsidosatta. Vi anser att det är uppenbart att 

dessa kvinnor utsätts för vårdlidande till följd av vårdgivarens agerande i kommunikationen. 

Evans (2013) menar att sjuksköterskor idag har alldeles för lite utbildning om hur de ska möta 

patienter där intima eller andra känsliga ämnen ska beröras. Evans förklara att detta beror på 

en brist i utbildningen av sjuksköterskor. Kombinationen av att inte veta hur ämnet ska 

beröras och diskuteras samt en pedagogisk brist i hur det ska bemöta personer som behöver 

hjälp med frågor inom sex och samlevnad. Fortsatt menar författaren att sjuksköterskor kan ge 

en optimal vård genom att se bort från sina egna attityder inom ämnet, att de inte låter den 

egna trosuppfattning eller känslorna påverka deras förmåga att ge en icke-dömande eller icke 

- diskriminerande vård samt att sjuksköterskor ges tid att själv reflektera i efterhand hur de 

tycker att mötet med patienten gick.  

 

Genom att som sjuksköterska försöka tillämpa dessa tre steg Evans (2013) talar om skulle 

vården kunna skapa en mer öppen och rak kommunikation med patienten. Det öppensinnade 

tankesättet ger vården en möjlighet att vara mer reflektiva över vad det är patienten verkligen 

säger. Skulle sjuksköterskan lyssna öppensinnat till patienter vid deras möten skulle det vara 

enklare för dem att gemensamt försöka hitta bästa möjliga lösning för att hjälpa patienten. 

Därmed kan en optimal vård ges. Vi anser i enlighet med Evans (2013) att det är viktigt att 

sjuksköterskan även har tillräckligt med pedagogisk utbildning för att kunna möta dessa 

patienter och deras problem och på ett professionellt sätt. Ett professionellt förhållningssätt 

beskrivs i resultatet av litteraturstudien där kvinnorna känner att de blir tagna på allvar och 

kommunikation kring sex känns enklare, då vårdgivaren själv tagit upp ämnet och använt 

olika termer som kvinnan sen kan återanvända. Resultatet vittnar även om att frågan om sex 

och samlevnad uppenbarligen ligger långt utanför det tilltänkta fokusområdet i samtalet från 

vårdens sida när denne ber patienten att inte ställa de frågorna.  
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Utifrån litteraturstudiens resultat framgår det tydligt att ämnet sex, samlevnad och intimitet är 

ämnen som är svåra för både patienter och sjuksköterskor att närma sig. Därför skulle vi vilja 

föreslå som en klinisk implikation att tillämpandet av PLISSIT eller EX-PLISSIT-modellen 

skulle kunna vara till hjälp. PLISSIT-modellen uppfanns redan på 1970 - talet och EX-

PLISSIT är en uppgraderad modell som lanserades 2006. Uppbyggnaden av PLISSIT-

modellen involverar sjukvårdspersonal att hjälpa patienter att ta upp och samtala om deras 

sexuella hälsa. Modellen bygger på att vårdgivarna ber om tillåtelse att få prata om sexuella 

frågor med deras patienter, men även att patienterna ska känna sig trygg att själv våga lyfta 

frågor och funderingar. Sjuksköterskan försöker finna det specifika problemet och tar 

grundliga anamnes. Därefter delger sjuksköterskan patienten den informationen som finns 

kring problemområdet eller söker vidare efter ytterligare information (Taylor & Davis, 2007). 

 

Evans (2013) talar om att dessa formulär, vilka är till för att hjälpa sjuksköterskor att lättare 

kunna närma sig och förstå sina patienters problem. Genom PLISSIT eller EX-PLISSIT-

formulären kan problemområden som identifierats diskuteras mellan sjuksköterska och patient 

för att hitta bästa möjliga lösningen, för att ge en för patienten optimal vård. Vi anser att detta 

är ett mycket användbart verktyg för sjuksköterskor att stötta sig mot vid varje möte med 

patienterna. Det är även en trygghet för patienterna att veta att ämnen kommer tas upp och 

möjligheten finns för dem att ta upp problem eller ställa frågor.  

 

Metoddiskussion 

Metoden för denna studie är en litteraturstudie där en kvalitativ manifest innehållsanalys med 

induktiv ansats använts. Denna metod valdes eftersom det som ville studeras var ett inifrån 

perspektiv med fokus på upplevelser vilket beskrivs av Graneheim och Lundman (2004). Polit 

och Beck (2008) beskriver att trovärdighet skapas genom tillit till den sanning som existerar i 

datan och tolkningarna av datan. Författarna skapar förtroende för sanningen i resultatet, för 

deltagarna och för sammanhanget i forskningen. 

 

Pålitlighet skapas av ett korrekt tillvägagångssätt enligt Polit och Beck (2008. Deltagarna har 

möjligheten att utföra studien själv med rätt redskap och pålitligheten förstärks om resultatet 

blir detsamma om deltagarna genomför studien igen i liknande kontext. Fortsatt menar Polit 

och Beck att det inte finns någon trovärdighet om det inte finns en pålitlighet. 

 

Bekräftelsebarhet för studien skapas enligt Polit och Beck (2008) när överensstämmelse finns 

mellan två eller fler oberoende personer angående datans noggrannhet, relevans eller mening. 
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Forskarna fastställer att uppgifterna kommer från deltagarna och tolkningarna av datan är 

korrekt. Vi anser i enlighet med Polit och Beck (2008) att kvalitativ innehållsanalys ger en 

god insikt i hur det upplevs att genomgått en mastektomi. Tillsammans med en förståelse över 

de upplevelser kvinnorna beskriver sig upplevt påverkat deras sexualitet. Vi valde denna 

metod för att öka trovärdigheten i vår studie, då vi som författare jobbat nära texten och 

använt oss av originalcitat i resultatdelen (jfr. Graneheim & Lundman, 2004). Textenheterna 

jämfördes hela tiden mot originaltexten för att inte få ett snedvridet eller påverkat resultat. 

  

Litteratursökningen har genomförts i Cinahl samt PubMed som är två stora och välkända 

databaser inom omvårdnad och medicin. En svaghet som kan påverkat litteratursökningen är 

det faktum att MeSH-termer inte använts. Endast den Booleska söktermen AND användes 

även, skulle termen OR använts skulle sökningen gett ett större antal träffar beskriver 

Willman et al. (2016, s. 73). En snäv begränsning till årtalen gjordes även, vilket begränsade 

materialet till endast det senaste tre årens publicerade forskning, vilket kan enligt Willman et 

al. (2016, s. 71) ligga till grund för publiceringsbias. Artiklar som var tvunget att beställas 

efter eller betal-artiklar har även valts bort och kan även de vara en orsak till eventuella bias. 

Graneheim och Lundman (2004) beskriver att det är fördelaktigt för trovärdigheten att 

analysprocessens abstraktions steg genomförs separat av författarna. Därför valde vi som 

författare att arbeta separat för att inte påverka varandra angående vad som ansågs vara 

relevant för att svara på frågeställningen.  

 

Polit och Beck (2008) menar att överförbarheten avser generaliseringen av data och i vilken 

utsträckning resultatet kan överföras till andra grupper. Eftersom vårt resultat innehåller 

studier från olika delar av världen så ökar det möjligheten till att överföra resultatet till 

liknande kontext beskriver Danielson (2012, s. 341). 

 

Slutsatser 

Resultatet i denna litteraturstudie visar på att det finns stora brister i hur vården bemöter och 

kommunicerar med de kvinnor som har eller ska genomgå en mastektomi. Det saknas en 

förståelse för hur händelsen påverkar kvinnornas sätt att se på sig själv och hur detta påverkar 

deras sexualitet. Vi föreslår i diskussionen att vårdpersonal behöver mer utbildning, redan 

från grundutbildningen, i kunskap om ämnet och pedagogiskt bemötande av svåra ämnen med 

patienter. Vi har föreslagit att de redan tillgängliga PLISSIT och ex-PLISSIT-formulären kan 

leda sjuksköterskor genom möten där ämnena sex, samlevnad och intimitet ska beröras. För 
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vidare forskning föreslår författarna att det skulle behöva utvecklas fler verktyg eller modell 

för sjuksköterskor att kunna stötta sig mot i mötet med patienten. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Tabell 2. Översikt över artiklar ingående i analysen (n=12) 

Författare
/År/Land 

Typ av 
studie 

Deltagare Metod 
Datainsamling/ 
Analys 

Huvudfynd Kvalitet 
 

Barthakur 
et al./ 
2017/ 
Indien  

Kvalita
tiv 

n=15 Djupa 
semistrukturerade 
intervjuer/ 
Deskriptiv 
fenomenologi  

Kvinnor i högre ålder har svårare  
att prata om sin sexualitet än de  
yngre kvinnorna. Vilket gjorde  
det svårt att hjälpa kvinnorna som  
upplevde en sämre sexuell hälsa 

Hög 

Canzona et 
al./ 2016/ 
USA 

Kvalita
tiv 

n=40 Semi-
strukturerade 
intervjuer/ 
Tematisk analys  

Kommunikationen mellan kvinnor 
och deras läkare måste bli bättre på  
många sätt. Kvinnorna saknar 
mycket information från läkaren  
och läkaren ville gärna undvika att 
prata om den sexuella hälsan. 

Medel  

Cheng et 
al./ 2016/ 
Kina 

Kvalita
tiv 

n=29 Djupa 
semistrukturerade 
intervjuer/ Riktad 
innehållsanalys 

Läkaren som har hand om 
kvinnorna kan minimera deras  
försämrade sexuella hälsa genom 
att tillhandahålla lämpliga 
hjälpmedel och information. 

Hög 

Durães 
Rocha et 
al./ 2016/ 
Brasilien 

Kvalita
tiv 

n=14 Semi-
strukturerade 
intervjuer/ 
Innehållsanalys 

Att mastektomin får kvinnor att 
känna skam över sin kropp och 
minskad sexlust. 

Medel 

Fallbjörk 
et al../ 
2015/ 
Sverige 

Kvalita
tiv 

n=15 Tematiska 
narrativa  
intervjuer/ 
Tematisk analys 

Hur kvinnor som förlorar sitt bröst i 
en mastektomi förlorar  
deras självkänsla, kvinnlighet och 
sexualitet. 

Hög 

Fouladi et 
al./ 2017/ 
Iran 

Kvalita
tiv 

n=30 Djup öppen semi-
strukturerade 
intervjuer/ 
Innehållsanalys 

Kvinnor upplever problem i sina 
sexuella relationen. De försöker 
upprätthålla sexualiteten gentemot 
sina män. De upplever svårigheter 
att prata om ämnet då det är tabu 
och krockar med kultur och 
religion. 

Medel 

Galdino de 
Lima et 
al../ 2018/ 
Brasilien 

Kvalita
tiv 

n=35 Strukturerade 
intervjuer/  

Kvinnor upplever smärta, sorg, 
förlust efter en mastektomi och den 
sexuella hälsan blir lidande. 

Medel 

Ginter, A. 
C, & 
Braun, B. 
/2016/USA 

Kvalita
tiv 

n=20 Semi-
strukturerade 
intervjuer/ 
Tematisk analys 

Kvinnor som genomgått 
mastektomi som inte har en partner 
sen tidigare och deras sätt att lära 
sig att lita på sin kropp och sexuella 
hälsa igen tillsammans med en ny 
partner. 

Hög 
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Tabell 2. Fort. Översikt av artiklar ingående i analysen 

Författare
/År/Land 

Typ av 
studie 

Deltagare Metod 
Datainsamling/ 
Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Laporte et 
al. /2016/ 
Frankrike  

Kvalita
tiv 

n=21 Semi-
strukturerade 
intervjuer/ 
Tematisk analys 

Kvinnornas fysiska förändringar  
ledde till svårigheter med sexuella  
relationer.  

Hög 

McClellan
d, S./ 
2015/ 
USA 

Kvalita
tiv 

n=32 Semi-
strukturerade 
intervjuer/ 
Tematisk analys  

Kvinnor önskar att de har någon att 
bolla ideér med angående den 
sexuella hälsan och problem som 
uppstår. Någon som är i samma 
situation som dem 

Hög 

Shaw et 
al./ 2016/ 
Australien 

Kvalita
tiv 

n=22 Semi-
strukturerade 
intervjuer/ 
Grounded theory 

Visar hur kvinnor hanterar att börja 
dejta igen efter en mastektomi och 
hur de hanterar situationen att 
berätta det för en potentiell partner. 

Hög 

Tat et al./ 
2016/ USA 

Kvalita
tiv 

n=135 Intervjuer/ 
Grounded theory 

Hur viktigt det är för kvinnorna att 
få diskutera sin sexuella hälsa med 
sin vårdgivare. 

Medel 

      

 

 


