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Summering 

Bakgrund 

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor i Sverige. De olika 

cancerbehandlingarna kan ge många olika biverkningar såsom trötthet, torra 

slemhinnor, ångest, depression och tidig menopaus. För att sjuksköterskan ska kunna ge 

en god omvårdnad är det viktig att hen besitter kunskap kring hur kvinnor med 

bröstcancer uppfattar sin sexuella hälsa. 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att undersöka hur kvinnor med bröstcancer upplever sin 

sexuella hälsa, samt att beskriva de inkluderade artiklarnas datainsamlingsmetod.  

Metod 

Litteraturstudien har en deskriptiv design och de 10 inkluderade artiklarna söktes fram 

via databaserna Pubmed och Cinahl. Samtliga artiklar hade en kvalitativ ansats.  

Huvudresultat 

En stor del av kvinnorna upplevde förändringar i den sexuella hälsan relaterat till 

sjukdom och behandling. Många upplevde rädsla och oro kring hur fertiliteten skulle 

påverkas, och i många fall påverkades även sexualiteten och självbilden negativt. Den 

bristfälliga informationen som många kvinnor upplevde gällande sexualitet och fertilitet 

hade en negativ inverkan på den sexuella hälsan. Majoriteteten av de inkluderade 

artiklarna använde intervjuer som datainsamlingsmetod. 

Slutsats 

Många kvinnor upplevde att de hade fått för lite information angående biverkningar som 

påverkar den sexuella hälsan inför cancerbehandling. Sjukvården bör lägga vikt vid att 

rätt information ges och se till att kvinnorna förstår den nya informationen så att de har 

möjlighet att hantera eventuella förändringar i den sexuella hälsan.  
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Abstract 

Background 

Breast cancer is the most common form of cancer among women in Sweden. The 

various cancer treatments can cause many different side effects such as fatigue, dry 

mucous membranes, anxiety, depression and premature menopause. In order for the 

nurse to be able to provide good care, it is important that they have knowledge about 

how women with breast cancer perceive their sexual health. 

Aim 

The aim of the literature study was to investigate how women with breast cancer 

experience their sexual health, and to describe the data collection methods of the 

included articles. 

Method 

The literature study had a descriptive design and the 10 included articles were found 

through the databases Pubmed and Cinahl. All articles had a qualitative approach. 

Results 

A large proportion of women experienced changes in their sexual health related to the 

disease and following treatment. Many experienced fear and concern about how the 

fertility would be affected, and in many cases the sexuality and self-image were 

negatively affected. The inadequate information that many women experienced 

regarding sexuality and fertility had a negative impact on their sexual health. The 

majority of the included articles used interviews as the data colletion methods. 

Conclusion 

Many women found that they received too little information about the side effects in 

sexual health due to cancer treatment. Nurses should make sure that the right 

information is provided and ensure that the women understand the new information so 

that they are able to cope with any changes in sexual health. 
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1 Introduktion 

1.1 Bröstcancer 

I Sverige insjuknade år 2015 ungefär 61 000 personer i cancer varav 9382 personer i 

bröstcancer som är den vanligaste cancerformen för kvinnor (Socialstyrelsen, 2017). 

Kända riskfaktorer är bland annat hereditet, sen menopaus, tidig menarche1, rökning och 

övervikt. Ofta känner personen av en knöl i bröstet vid palpation och söker då vård, 

diagnosen ställs sedan genom mammografi och vävnadsprov (Ericson & Ericson 2013). 

Cancercellerna kan finnas lokalt inom körtelgången eller vara spridd till 

omkringliggande stödjevävnad och kan då bilda metastaser (Ericson & Ericson 2013). I 

de fall där cancern är centrerad till bröstet är överlevnadsprognosen efter fem år 95 % 

(Myklebust Sørensen & Almås 2011). Tumören kan avlägsnas via bröstbevarande 

kirurgi där endast tumörvävnaden tas bort eller mastektomi där hela bröstet opereras 

bort. Strålning och cytostatika är också vanligt förekommande behandlingsformer 

(Socialstyrelsens 2014). Vissa tumörer har östrogenreceptorer vilket gör att östrogen 

kan stimulera tumörens tillväxt, då används även antihormonell- och 

antikroppsbehandling (Ericson & Ericson 2013).   

 

1.2 Biverkningar av olika cancerbehandlingar 

Generella biverkningar från olika cancerbehandlingar kan vara trötthet, 

koncentrationssvårigheter, nedsatt känsel, lymfödem, nedsatt rörlighet i axlarna, 

depression samt ångest (Myklebust Sørensen & Almås 2011). Trötthet är en biverkning 

som många cancerpatienter upplever, med varierande styrka beroende på sjukdomens 

karaktär (Spichiger, Rieder Müller-Fröhlich & Kesselring 2012). Cytostatikabehandling 

påverkar celler i bland annat slemhinnor, hud, äggstockar och kan även leda till 

amennoré2 eller för tidig menopaus (Kenyon, Mayer & Owens 2014). Kvinnor som är 

gravida rekommenderas att avsluta graviditeten innan behandlingen startar då 

cytostatika kan leda till missbildningar hos fostret. Efter avslutad behandling 

rekommenderas kvinnor att undvika graviditet under de närmsta två åren då kroppens 

kromosomskador måste läka (Läkemedelsverket 2014). Strålbehandling kan resultera i 

bland annat öm, sårad hud och trötthet (Lorentsen & Grov 2011). Antihormonell 

behandling kan ge symtom som svettningar, värmevallningar, minskad lust samt torra 

                                                 
1 Menarche – Första menstruationen  
2 Amennoré – Utebliven menstruation, tillfällig eller permanent 

http://www.sciencedirect.com.webproxy.student.hig.se:2048/science/article/pii/S1462388911000846?via%3Dihub#!
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slemhinnor (Lorentsen & Grov 2011). Inför cancerbehandling som kan skada fertiliteten 

finns det dock en rad olika fertilitetsbevarande behandlingar att tillgå, exempelvis 

frysning av embryon som blivit till via provrörsbefruktning. Denna behandling kräver 

att det finns cirka två veckors tid för hormonell behandling före cancerbehandlingens 

start (Borgfeldt, Åberg, Anderberg & Andersson 2010). 

 

1.3 Upplevelser vid cancerbesked 

Tidigare forskning visar att flera kvinnor beskriver att cancerbeskedet är en 

livsomvälvande och traumatisk upplevelse, speciellt om kvinnan inte upplever att 

sjukvården tar sig tid för samtalet eller om vårdpersonalen inte upplevs visa någon 

empati.  Kvinnorna associerar främst cancerbeskedet med död och lidande vilket kan 

leda till ångest och desperation (Inan, Günüşen & Üstün 2014). 

Efter en cancerdiagnos får personen i fråga mycket information om olika behandlingar 

och efterbehandlingar samt eventuella valmöjligheter angående bröstoperation. Det har 

visat sig att människor tar till sig så lite som 20% av den muntliga informationen då ett 

cancerbesked kan försätta en person i samma psykiska trauma som kan uppkomma efter 

en olycka eller katastrof (Myklebust Sørensen & Almås 2011).  

 

1.4 Sexuell hälsa 

Enligt folkhälsomyndigheten (2012) definieras sexuell hälsa som en del av begreppet 

reproduktiv hälsa som i sin tur även innefattar socialt, känslomässigt och mentalt 

välbefinnande i relation till den egna sexualiteten. Sexuell hälsa innefattar relationer och 

livskvalitet medan reproduktiv hälsa lägger fokus på reproduktion och dess funktioner. 

World Health Organization (2015) menar att sexuell hälsa innebär fysisk, psykisk, 

känslomässig och social hälsa relaterat till sexualitet. Enligt World Health Organization 

innefattar sexuell hälsa även reproduktiv hälsa och möjligheten till säkra sexuella 

relationer fria från tvång, samt frihet från sexuella sjukdomar. 

I föreliggande studie kommer begreppet sexuell hälsa syfta till både sexualitet och 

fertilitet. 

 

Det finns ett konstaterat samband mellan sjukdom, försämrad hälsa och nedsatt sexuell 

förmåga. Personer med långvarig sjukdom rapporterar i större grad att de inte är 

tillfredsställda med sexuallivet. Tillfredsställelsen med sexuallivet sjunker även med 

stigande ålder och kvinnor rapporterar att den sjunker redan från 50 års ålder.  
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Ungefär hälften av de som uppger att de har en nedsatt fysisk eller psykisk hälsa 

rapporterar dock att de är tillfredsställda med sitt sexualliv (Folkhälsomyndigheten, 

2012). 

 

1.5 Sjuksköterskans roll 

Det ligger i sjuksköterskans ansvarsområde att förebygga sjukdom, lindra lidande samt 

främja och återställa hälsa. Det är även viktigt att sjuksköterskan ser till att patienterna 

får tillräcklig, korrekt och lämplig information. För att ge en god omvårdnad bör 

sjuksköterskan vara respektfull, trovärdig, lyhörd och empatisk (International Council 

of Nurses 2012). 

Patienten bör ses som en medmänniska och inte endast som patient för att försöka 

minska ensamheten som många patienter upplever. När sjuksköterskan kartlägger 

patientens smärta handlar det inte enbart om den fysiska och psykiska smärtan utan 

även den sociala och existentiella smärtan (Lorentsen & Grov 2011). Vid omvårdnaden 

av bröstcancerpatienter är en av sjuksköterskans uppgifter att ge individuellt anpassad 

information under hela behandlingens tid men även då den är avslutad, samt att 

kontrollera att informationen förståtts. Det är även viktigt att sjuksköterskan finns där 

som ett psykiskt stöd och hjälper närstående att även de utgöra ett stöd. Kvinnan ställs 

inför olika beslut gällande behandlingsform och det är viktigt att sjuksköterskan stöttar 

henne i hennes val. Postoperativ omvårdnad vid mastektomi, administrering av 

läkemedel, kliniska bedömningar och observationer ingår även i sjuksköterskans 

uppgifter. Många kvinnor som får en bröstcancerdiagnos har inte upplevt några tidigare 

symtom och kan därför ha svårt att identifiera sig som patient då de inte upplevt sig 

själva som sjuka. Då sjuksköterskans möte med dessa patienter i många fall är under 

kort tid är det viktigt att snabbt försöka förbereda patienten inför kommande 

behandlingar och se till att hon känner sig sedd (Myklebust Sørensen & Almås 2011). 

 

1.6 Teoretisk referensram 

Enligt Antonovsky (1987) innefattar begreppet KASAM (känsla av sammanhang) de tre 

huvudsakliga delarna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. De personer som 

har höga nivåer av dessa komponenter har därmed en hög KASAM medan de som har 

låga nivåer av dessa har en låg KASAM. Begriplighet innebär att en person har 

förmågan att förstå både yttre och inre stimuli på ett sammanhängande och förutsägbart 

sätt, och därmed inte som något oförklarligt. Hanterbarhet syftar till upplevelsen av att 
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personen har resurser runt sig för att kunna hantera olika situationer. Dessa resurser kan 

exempelvis vara vänner, familj, tro eller andra resurser som kan hjälpa till vid 

hanteringen av en situation. Känslan av hanterbarhet leder vidare till en känsla av att 

kunna hantera oväntade och svåra händelser i livet. Meningsfullhet syftar till att en 

person ser mening i det som sker och inte ser sig själv som ett offer. Personer med en 

hög känsla av meningsfullhet tenderar att se en svår situation som en utmaning och 

söker någon form av mening i denna.  

 

1.7 Problemformulering  

Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer hos kvinnor. Behandlingen påverkar 

bland annat cellerna i slemhinnor, hud och äggstockar men den kan även resultera i att 

kvinnan får oregelbunden menstruation eller för tidig menopaus. Ett cancerbesked 

orsakar ofta en chockreaktion hos personen vilket kan leda till svårigheter att ta till sig 

den nya informationen. Kunskap kring hur kvinnor med bröstcancer upplever sin 

sexuella hälsa samt förståelse för dessa kvinnor har stor relevans för sjuksköterskor då 

detta krävs för att kunna ge patienterna en god omvårdnad. För att kunna utgöra ett gott 

stöd för patienterna behöver sjuksköterskan förstå patienternas behov, samt ha 

kunskapen för att kunna ge dem relevant och korrekt information. 

 

1.8 Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande litteraturstudie är att beskriva hur kvinnor med bröstcancer 

upplever sin sexuella hälsa samt att beskriva de valda artiklarnas datainsamlingsmetod. 

1. Hur upplever kvinnor med bröstcancer sin sexuella hälsa? 

2. Vilka datainsamlingsmetoder har använts i de valda artiklarna? 

 

2 Metod 

2.1 Design 

Föreliggande litteraturstudie har en deskriptiv design (Polit & Beck 2012). 

2.2 Sökstrategi 

Cinahl och Medline via PubMed var de databaser som användes vid litteratursökningen 

då Polit och Beck (2012) menar att både Cinahl och Pubmed är väl anpassade för 
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omvårdnadsforskning. Cinahl refererar till i princip alla engelskspråkiga vetenskapliga 

omvårdnadstidskrifter samtidigt som Pubmed innehåller ett brett utbud av omvårdnads- 

hälso- och medicinska tidsskrifter (Polit & Beck 2012). Utifrån studiens syfte användes 

sökorden “breast neoplasms”, “sexuality”, “reproductive health”, “fertility” och 

“experience”. Alla orden söktes som MeSH-termer i PubMed och som Cinahl Headings 

i Cinahl förutom “experience” som söktes som fritext för att få tillgång till fler träffar. 

Cinahl Headings användes för att få åtkomst till en bredare sökning då sökordet kan ge 

träffar till relaterade söktermer. MeSH-termer kan användas, likt Cinahl Headings, för 

att komma åt artiklar med liknande söktermer eller kategorier (Polit & Beck, 2012). 

Först gjordes sökningar med varje sökord för sig och sedan kombinerades de med den 

booleanska termen “AND” för att begränsa och specificera sökningarna. 

Begränsningarna som användes vid sökningarna i Cinahl var “female”, “peer-

rewiewed”, “English”, och de skulle inte vara äldre än 10 år. Samma begränsningar 

gjordes i PubMed förutom ”peer-rewiewed” och att “Hogskolan i Gavle” (HIG) valdes 

som begränsning. “Adult: 19+years” användes i Pubmed i motsats till “all adult” i 

Cinahl. 

 

Tabell 1 

Databas Begränsningar 

(limits) 

sökdatum 

Söktermer Antal 

träffar 

Möjliga 

artiklar 

(exklusive 

dubletter) 

Valda 

artiklar 

Medline 

via 

PubMed 

10 år, English, 

Female, (HIG), 

Adults 19+ 

years, 2017-08-

22 

”Breast 

neoplasms” 

(MeSH Major 

Topic) AND 

“sexulity” 

(MeSH) 

58 7 2 

Medline 

via 

PubMed 

10 år, English, 

Female, (HIG), 

Adults 19+ 

years, 2017-08-

22 

”Breast 

neoplasms” 

(MeSH Major 

Topic) AND 

“fertility” 

(MeSH) 

51 4 2 

Medline 

via 

PubMed 

10 år, English, 

Female, (HIG), 

Adults 19+ 

years, 2017-08-

22 

”Breast 

neoplasms” 

(MeSH Major 

Topic) AND 

“reproductive 

health” (MeSH) 

12 3 2 

Medline 

via 

PubMed 

10 år, English, 

Female, (HIG), 

Adults 19+ 

”Breast 

neoplasms” 

(MeSH Major 

16 5 1 
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years, 2017-08-

22 

Topic) AND 

“sexuality” 

(MeSH) AND 

“experience” 

Cinahl 10 år, peer-

rewiewed, 

English, 

Female, All 

Adults, 

2017-08-22 

“Breast 

neoplasms” 

(Cinahl 

headings) AND 

“sexuality” 

(Cinahl 

headings) 

82 6 1 

Cinahl 10 år, Peer-

rewiewed, 

English, 

Female, All 

Adults, 

2017-08-22 

“Breast 

neoplasms” 

(Cinahl 

headings) AND 

“fertility” 

(Cinahl 

headings) AND 

“experience” 

4 2 2 

   Totalt: 

223 

Totalt: 27 Totalt: 10 

 

 

2.3 Urvalskriterier 

Polit och Beck (2012) menar att inklusions- och exklusionskriterier är lämpliga att 

använda för att sålla bort icke relevanta vetenskapliga artiklar. Inklusionskriterierna var 

att de skulle ha relevans för studiens syfte och frågeställningar vilket innebär att de ska 

röra kvinnor med diagnostiserad bröstcancer. Under exklusionskriterier föll 

litteraturstudier och kvantitativa studier bort, samt artiklar som handlade om män med 

bröstcancer. Syftet i föreliggande studie har besvarats med hjälp av kvalitativa 

empiriska artiklar då ordet “upplevelse” var inkluderat i syftet. 

 

2.4 Urvalsprocess och utfall av möjliga artiklar 

Artiklar söktes med hjälp av kombinerade sökord utifrån studiens syfte. Sökningarna 

genererade i 223 artiklar vars titlar lästes, och även abstrakt om titeln hade relevans för 

föreliggande studies syfte. Detta resulterade i 27 möjliga artiklar exklusive 5 dubbletter, 

med ett bortfall på 196 artiklar. Dessa 196 artiklar svarade inte på studiens syfte eller 

frågeställning då de rörde mer allmänna upplevelser av att ha bröstcancer, var 

medicinskt inriktade eller handlade om partnerns eller hela familjens upplevelser. 21 

artiklar var litteraturstudier och exkluderades därför. 
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Vid fullständig läsning av de 27 möjliga artiklarna föll 14 bort då de inte var relevanta 

för syftet, inte enbart handlade om kvinnor eller var ytterligare dubbletter. De 13 

resterande artiklarna lästes mer ingående och då föll ytterligare tre artiklar bort då de 

inte var helt relevanta för syftet, vilket resulterade i 10 artiklar som användes för att 

svara på föreliggande studies syfte.  

 

Figur 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Dataanalys 

De 10 inkluderade artiklarna lästes grundligt först var för sig för att kunna skapa egna 

uppfattningar och för att inte påverka varandra. Därefter granskades artiklarna 

tillsammans för att diskutera innehållet och vad de hade gemensamt. Artiklarna 

bearbetades sedan gällande både resultatdelen och datainsamlingsmetoden, och därefter 

färgkodades artiklarna med hjälp av 8 olika färger. Färgerna hörde samman med olika 

kategorier som valdes utifrån återkommande ämnen i artiklarna, dessa kategoerier var 

Sexualitet och lust, Sexualitet och smärta, Oförändrat/förändrat sexualliv, Överlevnad 

vs fertilitet, Information, Självbild, Sorg angående fertilitet och Oberörd angående 

fertiliteten. Kategorierna komprimerades sedan till tre huvudrubriker och två 

underrubriker. Polit och Beck (2012) menar att kodsystem är ett användbart verktyg i 

litteraturstudier.  

De färgade texterna från de olika artiklarna sammanställdes i ett dokument för att få en 

bättre överblick av materialet. Den färgkodade texten bearbetades och sammanställdes i 

resultatet under huvudrubrikerna “Förändringar i sexualiteten efter bröstcancer”, 

“Upplevelse av självbilden” och “Upplevelser av förändrad fertilitet efter 

223 artiklar 

hittades. 

Bortfall på 196 

artiklar efter 

lästa titlar och 

abstrakt. 

27 möjliga 

artiklar återstod. 

Hela artiklarna 

lästes. 

14 artiklar 

valdes bort pga 

irrelevans. 

Ytterligare 3 

artiklar föll bort 

vid ingående 

läsning. 

10 artiklar 

återstod för att 

besvara syftet. 
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bröstcancerbehandling” samt underrubrikerna “Behovet av sexuell rådgivning” och 

“Upplevelser av information om bröstcancerbehandlingens påverkan på fertiliteten”. 

För att få en överblick av de valda artiklarna skapades en tabell med sammanfattningar 

av artiklarnas innehåll (Bilaga1). 

Datainsamlingsmetoderna i de inkluderade artiklarna granskades med avseende på hur 

datainsamlingen hade skett, plats och tid, för att sedan diskuteras och sammanställas.  

Den metodologiska aspekten gällande datainsamlingsmetoder granskades i varje artikel 

och sammanställdes och redovisades sedan i resultatet. En sammanställning av de 

inkluderade artiklarnas datainsamlingsmetod gjordes och redovisas i en tabell (bilaga 2).  

 

2.6 Etiska överväganden 

För att inta ett etiskt förhållningssätt har författarna till föreliggande studie strävat efter 

ett objektivt och neutralt förhållningssätt, vilket styrks genom att noggrant beskriva 

urvalsprocessen och dataanalys samt att artiklar inte har valts utifrån egna åsikter.  

Forskningsetik handlar inte enbart om att skydda människor, det handlar även om att 

undvika plagiering, fabrikation av data och falsifiering (Polit och Beck 2012), vilket 

beaktas i föreliggande studie. 

 

3 Resultat 

Resultatet baseras på de tio inkluderade artiklarna och har följande rubriker 

“Förändringar i sexualiteten efter bröstcancer”, “Upplevelse av självbilden” och 

“Upplevelser av förändrad fertilitet efter bröstcancerbehandling”, samt underrubrikerna 

“Behovet av sexuell rådgivning” och “Upplevelser av information om 

bröstcancerbehandlingens påverkan på fertiliteten”. 

I slutet av resultatet presenteras de inkluderade artiklarnas datainsamlingsmetod. 

 

3.1 Förändringar i sexualiteten efter bröstcancerbehandling 

Flera kvinnor uppgav att de kände sig ledsna över de drastiska förändringarna i 

sexualiteten som de upplevde kom oväntat till följd av behandlingen. En del oroade sig 

även för vilken påverkan detta skulle ha på förhållandet till partnern då samlagen 

minskade eller uteblev, vilket i vissa fall fick dem att känna att de svek sin partner 

(Perz, Ussher & Gilbert 2014). Många kvinnor beskrev att de upplevde fysiska symtom 

till följd av menopausen, exempelvis sköra och torra slemhinnor, som ledde till svåra 
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smärtor vid samlag och för många kvinnor minskade även lusten (Karaöz, Aksu & 

Küçük 2010; Klaeson, Sandell & Berter 2011; Perz, Ussher & Gilbert 2014; Vieira, 

Santos, Santos & Giami 2014). 

Den minskade lusten beskrevs av många kvinnor som en stor förlust och de saknade den 

kvinna de varit innan de fick cancer (Fallbjörk, Salander & Rasmussen 2012; Klaeson, 

Sandell & Berter 2011; Perz, Ussher & Gilbert 2014). En kvinna beskrev det förändrade 

sexuallivet som den värsta bieffekten av att ha cancer (Perz, Ussher & Gilbert 2014). En 

annan kvinna i en studie av Halley, May, Rendle, Frosch och Kurian (2014) menade att 

hon och hennes partner knappt hade samlag längre på grund av extrem smärta och torra 

slemhinnor, oavsett hur mycket glidmedel som användes. Flera kvinnor menade även att 

smärtan vid samlag inte enbart var fysisk utan även psykisk. Den psykiska smärtan 

kunde bland annat handla om tanken på det förlorade bröstet eller förlusten av lust 

relaterat till behandlingen. Flera kvinnor berättade att de fortfarande kunde känna åtrå 

och lust, men för att uppnå dessa känslor krävdes det mer tid och mental förberedelse 

och ibland fungerade det ändå inte (Klaeson, Sandell & Berter 2011). 

 

3.1.1 Behovet av sexuell rådgivning 

Något som många kvinnor ansåg var viktigt var att få god information om hur 

sexuallivet skulle kunna påverkas fysiskt och psykiskt när de fick diagnosen. Den 

största delen av informationen kvinnorna fick kretsade kring de fysiska symtomen, 

medan kvinnorna önskade mer öppna diskussioner om deras behov och om den 

psykiska aspekten av sexualiteten (Halley et al. 2014; Vieira et al. 2014). Flera kvinnor 

upplevde svårigheter när de försökte ta upp den psykiska aspekten av sin sexualitet med 

läkare, som ofta enbart såg sexualiteten som fysisk. En kvinna beskrev att 

vårdpersonalen bara gav henne praktiska lösningar på psykiska problem, exempelvis 

förslag på olika glidmedel eller rekommenderade henne att onanera mer, vilket hon 

upplevde som undvikande av de psykiska aspekterna av hennes sexualitet och hennes 

minskade sexlust (Halley et al. 2014). Ingen av kvinnorna i studien av Karaöz, Aksu 

och Küçük (2010) uppgav att de hade fått någon sexuell rådgivning och de vågade 

heller inte ta upp ämnet själva då de menade att sexualitet var en privat angelägenhet 

som enligt deras uppfostran var skamfull, samt att de trodde att sjukvårdspersonalen inte 

hade tid att prata med dem.  

 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=K%C3%BC%C3%A7%C3%BCk%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20152978
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=K%C3%BC%C3%A7%C3%BCk%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20152978
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=K%C3%BC%C3%A7%C3%BCk%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20152978
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3.2 Upplevelsen av självbilden 

Vissa kvinnor upplevde att det inte var något större problem att förlora ett bröst och såg 

det som en självklarhet att en bröstoperation behövde genomgås (Fallbjörk, Salander & 

Rasmussen 2012; Gorman, Usita, Madlensky & Pierce 2011).  En kvinna beskrev att 

hon såg bröstet som vilken kroppsdel som helst och menade att det hade varit värre om 

hon förlorat en fot. En del kvinnor beslutade att inte genomgå någon 

bröstrekonstruktion och tyckte inte heller att det hade någon påverkan på sexuallivet 

(Fallbjörk, Salander & Rasmussen 2012).  

Deltagande kvinnor i två studier beskrev att de inte längre kände sig attraktiva efter de 

kroppsliga förändringarna och blev då rädda för att partnern skulle vara avvisande 

(Klaeson, Sandell & Berter 2011; Vieira et al. 2014). Efter mastektomin tyckte en del 

kvinnor att de inte längre kunde klä sig som de hade önskat då de inte ville riskera att 

visa protesen. Många kvinnor berättade även att de försökte undvika offentliga platser 

där man förväntades ha mindre kläder som exempelvis gym och badstrand, och några 

kvinnor menade att det var för att de inte ville få andra personer att känna sig obekväma 

(Fallbjörk, Salander & Rasmussen 2012; Klaeson, Sandell & Berter 2011). 

 

Kvinnorna i studien av Fallbjörk, Salander och Rasmussen (2012) hade inget problem 

med att bära bröstprotes men tyckte ändå att det påverkade deras femininitet när de var 

utan kläder, samt att de upplevde sig själva som halva personer i sitt sexualliv. De som 

hade lättast att acceptera sina nya utseenden var de kvinnor som levde i ett stabilt 

förhållande. I studien beskrev även en kvinna vars bröstrekonstruktion inte var 

genomförbar att hon fortfarande inte hade vågat vara intim med en ny partner fyra år 

efter mastektomin. I Karaöz, Aksu och Küçük (2010) studie beskrev en kvinna att hon 

upplevde att hennes partner inte vågade ta på henne eftersom han var rädd att skada 

henne vilket ledde till att hon kände sig otillräcklig som kvinna. 

Efter avslutad behandling var det många kvinnor som hade problem med att anpassa sig 

efter sina nya kroppar då de upplevde att de inte kände igen sig själva. Förutom ett 

förlorat bröst så var det många som menade att hela kroppen förändrats, de upplevde att 

den utstrålade sjukdom och åldrande till följd av cellgifterna. Yngre kvinnor som 

drabbats av en tidig menopaus menade att de hade svårt att identifiera sig med andra 

kvinnor i samma ålder eftersom att dessa kvinnor inte upplevde samma kroppsliga 

förändring (Klaeson, Sandell & Berter 2011). 

 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=K%C3%BC%C3%A7%C3%BCk%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20152978
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3.3 Upplevelser av förändrad fertilitet efter bröstcancerbehandling 

Många kvinnor ansåg att fertiliteten var en viktig del av att deras kvinnlighet och att den 

var en stor del av deras identitet (Kirkman et al. 2014). En del kvinnor upplevde en stor 

sorg över att ha förlorat sin fertilitet även om den inte varit viktigt tidigare eller om de 

redan ansåg sig ha en komplett familj (Lee et al. 2011).  

Vissa kvinnor beskrev att den förlorade fertiliteten inte hade någon större betydelse 

eftersom att de ansåg att de redan hade en komplett familj. Äldre kvinnor menade att de 

ändå började närma sig åldern för menopausen och upplevde den därför som något 

välkommet. Andra kvinnor menade dock att infertiliteten påverkade livet i en större 

utsträckning än själva cancern, den påverkade även relationer och gjorde det svårare för 

många att återgå till det vardagliga livet efter avslutad behandling (Perz, Ussher & 

Gilbert 2014). Många kvinnor som planerat att få barn senare under livet fick ställa in 

dessa planer på grund av sjukdomen och de upplevde att detta var mer förkrossande än 

själva cancerdiagnosen (Gorman et al. 2011; Klaeson, Sandell & Berter 2011). En 

studie visade att de som planerade framtida barn var de som påverkades mest av 

fertilitetsfrågor vid val av behandling. En kvinna som blivit friskförklarad från sin 

bröstcancer ansåg att det var väldigt jobbigt att genomgå en fertilitetsbehandling då hon 

upplevde att hon ådragit sig sina fertilitetsproblem på egen hand när hon genomgick 

cancerbehandlingen. En annan kvinna genomgick kirurgi och strålning men tackade nej 

till cellgifterna för att öka chanserna att bevara sin fertilitet, trots att läkarna 

rekommenderade att hon skulle slutföra behandlingen (Gorman et al. 2011). 

 

Många kvinnor beskrev att det var svårt att tänka på annat än att överleva och det var då 

lättast att välja den mest aggressiva behandlingen för att försöka bli fri från cancern och 

för att minska risken för att återinsjukna. De menade att de hellre tog risken att 

möjligtvis drabbas av en tidig menopaus och på så vis riskera sin fertilitet, än skjuta upp 

behandlingen. Andra hade dock inte hade tänkt på fertiliteten förrän det var för sent. 

Vissa kvinnor upplevde att det var svårt att tänka på framtida barn när livet stod på spel, 

och för dem var det viktigare att överleva och finnas kvar för de barn som redan fanns 

(Gorman et al. 2011; Kirkman et al. 2014; Lee et al. 2011). En kvinna upplevde att valet 

att genomgå cellgiftsbehandling var det svåraste valet hon någonsin tagit då hon 

tvingades välja mellan att kunna få barn och att överleva (Kirkman et al. 2013). 
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3.3.1 Upplevelser av information om bröstcancerbehandlingens påverkan 

på fertiliteten 

Kvinnor upplevde att sjukvården fråntog dem viktiga valmöjligheter angående 

fertilitetsbevarande åtgärder då ämnet inte togs upp alls eller togs upp först mycket nära 

inpå starten av cellgiftsbehandling, vilket resulterade i att de snabbt behövde fatta 

mycket svåra beslut (Gorman et al. 2011; Kirkman et al. 2013; Lee et al. 2011). 

Flera kvinnor berättade att de hade en stor önskan om att vårdpersonalen skulle erkänna 

att de hade svåra beslut att fatta och stötta dem genom dessa. De kände också att det var 

viktigt att de fick all information de kunde angående olika alternativ för att själva kunna 

fatta ett informerat beslut, men istället kände de att de inte fick chansen att diskutera 

frågan på djupet med vårdpersonalen (Halley et al. 2014; Lee et al. 2011). Några 

kvinnor uppgav att de inte fått någon information gällande vare sig fertilitetsbevarande 

behandlingar eller de effekter cellgifterna kunde ha på fertiliteten (Karaöz, Aksu & 

Küçük 2010; Perz, Ussher & Gilbert 2014).  

Flera deltagare i en studie av Kirkman (2013) uppgav att de hade goda erfarenheter av 

få information kring olika fertilitetsbehandlingar och möjliga följder av dessa. Det var 

uppskattat av kvinnorna i de fall de fått olika alternativ presenterade och då de kände sig 

hörda och respekterade, oavsett om deras val var att skjuta upp behandling till förmån 

för fertilitetsbevarande behandling eller att inte skaffa barn. 

 

3.4 Metodologisk aspekt 

De tio inkluderade artiklarna i föreliggande litteraturstudie har en kvalitativ ansats. I nio 

av dessa samlades data in via individuella intervjuer eller fokusgruppsintervjuer 

(Fallbjörk, Salander & Rasmussen 2012; Gorman et al. 2011; Halley et al. 2014; 

Karaöz, Aksu & Küçük 2010; Kirkman et al. 2013; Kirkman et al. 2014; Klaeson, 

Sandell & Berter 2011; Lee et al. 2011; Vieira et al. 2014). I en studie samlades data in 

via en enkät på internet. Enkäten innehöll både flervalsfrågor och öppna frågor där 

endast de öppna frågorna ingick i artikelns resultat (Perz, Ussher & Gilbert 2014). 

I fyra av studierna användes fokusgrupper vid insamlandet av data (Halley et al. 2014; 

Klaeson, Sandell & Berter 2011; Lee et al. 2011; Vieira et al. 2014). Antalet deltagare i 

dessa fokusgrupper varierade mellan fem och åtta personer i de artiklar som angett antal 

deltagare (Halley et al. 2014; Lee et al. 2011; Vieira et al. 2014). 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=K%C3%BC%C3%A7%C3%BCk%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20152978
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=K%C3%BC%C3%A7%C3%BCk%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20152978
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=K%C3%BC%C3%A7%C3%BCk%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20152978
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En studie innehöll data från både fokusgruppsintervjuer och individuella 

semistrukturerade intervjuer (Vieira et al. 2014). Fyra studier uppgav att de innehöll 

data från djupgående intervjuer (Gorman et al. 2011; Karaöz, Aksu & Küçük 2010; 

Kirkman et al. 2014; Kirkman et al. 2013) varav två studier uppgav att intervjuerna var 

semistrukturerade (Gorman et al. 2011; Karaöz, Aksu och Küçük 2010). I sju studier 

spelades intervjuerna in för att sedan transkriberas, (Fallbjörk, Salander & Rasmussen 

2012; Karaöz, Aksu & Küçük 2010; Kirkman et al. 2013; Kirkman et al. 2014; Klaeson, 

Sandell & Berter 2011; Lee et al. 2011; Vieira et al. 2014) medan det i två av studierna 

inte angavs om intervjuerna hade spelats in.   

I tre av studierna framkom det inte hur lång tid intervjuerna tog (Kirkman et al. 2014; 

Kirkman et al. 2013; Vieira et al. 2014), och resterande studier hade intervjuer med ett 

varierat tidsspann där den kortaste varade i 25 min medan den längsta varade i 150 min 

(Fallbjörk, Salander & Rasmussen 2012; Gorman et al. 2011; Halley et al. 2014; 

Karaöz, Aksu & Küçük 2010; Klaeson, Sandell & Berter 2011; Lee et al. 2011). 

En studies datainsamling ägde rum i ett privat mötesrum på ett sjukhus (Lee et al. 2011) 

och en annan i en på ett rehabiliteringscenter för personer med bröstcancer (Vieira et al. 

2014). En av studierna hade vissa av sina fokusgruppsträffar i en stödgrupps mötesrum 

och en av träffarna hemma hos en av deltagarna (Klaeson, Sandell & Berter 2011). 

I två studier genomfördes intervjuer både via telefon och personligt möte på en plats 

som inte angavs (Kirkman et al. 2014; Kirkman et al. 2013), och i en studie utfördes alla 

intervjuer via telefon (Gorman et al. 2011). Tre av studierna angav inte var deras 

datainsamling hade ägt rum (Fallbjörk, Salander & Rasmussen 2012; Halley et al. 2014; 

;Karaöz, Aksu & Küçük 2010;). I en av studierna med fokusgrupper hade deltagarna 

möjlighet att lämna ytterligare information i efterhand via korrespondens. Dessa 

deltagare fick dessutom fylla i ett socio-demografiskt formulär (Halley et al. 2014). 

 

4 Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

En stor del av kvinnorna upplevde både psykiska och fysiska förändringar i sexualiteten 

efter behandling av bröstcancer. Fertiliteten var viktig fråga för många kvinnor och det 

fanns mycket rädsla och oro kring hur den skulle påverkas av behandlingen. Bristfällig 

information kring fertilitet och sexualitet hade en negativ inverkan på kvinnornas 

upplevelse av sin sexuella hälsa. Studier visade att den förändrade sexuella hälsan kan 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=K%C3%BC%C3%A7%C3%BCk%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20152978
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=K%C3%BC%C3%A7%C3%BCk%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20152978
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=K%C3%BC%C3%A7%C3%BCk%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20152978
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=K%C3%BC%C3%A7%C3%BCk%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20152978
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=K%C3%BC%C3%A7%C3%BCk%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20152978
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förändra självbilden hos kvinnor, då många upplever sig som mindre feminina samt att 

de förlorat sin kvinnliga identitet efter de kroppsliga förändringarna. 

I majoriteten av de inkluderade artiklarna samlades data in via individuella intervjuer 

eller fokusgruppsintervjuer. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

Enligt flera studier där kvinnor drabbats av en tidig menopaus till följd av 

bröstcancerbehandling upplevde de besvärande symtom, exempelvis minskad lust och 

smärta, som på olika sätt försämrade sexuallivet (Karaöz, Aksu & Küçük 2010; 

Klaeson, Sandell & Berter 2011; Perz, Ussher & Gilbert 2014; Vieira, Santos, Santos & 

Giami 2014). Detta överensstämmer med de symtom som enligt Lorentsen och Grov 

(2011) och Läkemedelsverket (2014) kan uppkomma vid cellgiftsbehandling eller 

antihormonell behandling. Symtomen varierar beroende vilken eller vilka behandlingar 

som ges (Lorentsen & Grov 2011). Författarna till föreliggande studie menar att detta 

kan vara en förklaring till varför kvinnorna hade olika upplevelser av hur sexualiteten 

påverkades.  

Flera av kvinnorna upplevde sköra slemhinnor, minskad lubrikation och smärtor vid 

samlag (Karaöz, Aksu & Küçük 2010; Klaeson, Sandell & Berter 2011; Perz, Ussher & 

Gilbert 2014; Vieira, Santos, Santos & Giami 2014), vilket kan förklaras av att de 

kvinnorna hade genomgått cellgifter eller hormonbehandling. Detta stöds av tidigare 

forskning som visar att de kvinnor som upplever smärtsamma samlag till följd av 

minskad vaginal lubrikation har alla fått antingen intravenösa cellgifter eller 

hormonbehandling (Takahashi & Kai 2005). Författarna till föreliggande studie menar 

att andra symtom som kommer till följd av sjukdomen, exempelvis trötthet, depression 

och ångest också kan ha en stor påverkan på sexualiteten. Det kan tänkas att lusten inte 

enbart försvinner till följd av behandling utan även på grund av den psykiska 

påfrestning som en potentiellt dödlig sjukdom innebär. En ytterligare bidragande faktor 

till försämrat sexualliv skulle kunna vara att kvinnan inte längre känner sig som sig 

själv varken psykiskt eller fysiskt. Folkhälsomyndigheten (2012) menar att den sexuella 

tillfredsställelsen ofta sjunker med stigande ålder, vilket författarna till föreliggande 

studie menar kan vara en bidragande faktor till den försämrade sexuella hälsan då 

många kvinnor som har bröstcancer är äldre. 

 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=K%C3%BC%C3%A7%C3%BCk%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20152978
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=K%C3%BC%C3%A7%C3%BCk%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20152978
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Många kvinnor menade att det var viktigt med information angående hur behandlingen 

kommer att påverka den sexuella hälsan både fysiskt och psykiskt (Halley et al. 2014; 

Vieira et al. 2014). I en studie av Ganzonaa et al. (2016) anser både kvinnor som 

överlevt bröstcancer och deras vårdgivare att det var viktigt att se patientens behov samt 

att vara närvarande. Kvinnorna önskar en djupgående konversation med vårdgivarna för 

att sedan kunna få individanpassad information med specifika rekommendationer. Även 

Myklebust Sørensen och Almås (2011) anser att det är viktigt att ge en personcentrerad 

vård med utgångspunkt från patientens egna behov.  

Det kan ses som en utmaning för vårdgivarna att utforska patienters behov av 

information angående den sexuella hälsan (Lorentsen & Grov 2011). Många kvinnor 

angav att informationen varit bristfällig (Gorman et al. 2011; Kirkman et al. 2013; Lee 

et al. 2011) och författarna till föreliggande studie tolkar detta som att vårdgivarna har 

misslyckats i sin kommunikation med patienterna. Hade vårdgivarna varit bättre på att 

se till patienternas behov hade upplevelsen av förändringar i den sexuella hälsan 

eventuellt kunnat förbättrats. En del kvinnor kan ha mottagit information men de kan ha 

haft svårigheter att ta till sig informationen då de förmodligen befann sig i ett 

chocktillstånd. Det skulle även kunna underlätta för kvinnorna om partnern eller annan 

närstående kunde delta i samtal med sjukvården. På så vis skulle det finnas ytterligare 

en person som skulle kunna ta del av informationen, och som kvinnan kan samtala med 

i efterhand. Enligt Jerpseth (2009) befinner sig kvinnan ofta i ett chockartat tillstånd då 

hon får cancerbeskedet, och informationen bör därför ges vid flera tillfällen, både 

skriftligt och muntligt. 

 

Många sjuksköterskor som arbetar med strålbehandling av bröstcancerpatienter menar 

att de besitter kunskap om hur behandlingen kan påverka kvinnors sexualitet men trots 

detta tas sexualitet vid många fall inte upp av sjuksköterskor. Bidragande faktorer till 

detta kan vara att patienterna delar rum med varandra eller att sjuksköterskan bara 

förväntas ta hand om patientens fysiska hälsa. Många sjuksköterskor uppger att de 

under grundutbildningen inte fått någon utbildning rörande att prata om sexualitet med 

patienter (Lavin & Hyde 2006). Författarna till föreliggande studie menar att detta kan 

vara ytterligare en förklaring till kvinnornas upplevelse av den bristfälliga 

informationen då sjuksköterskorna kanske inte upplever att de har tillräckligt med 

kompetens gällande att prata om sexualitet, och därav undviker ämnet. 

Antonovsky (1978) menar att begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är faktorer 
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som behövs för att uppnå en känsla av sammanhang och därmed uppleva en högre 

hälsa. Då många kvinnor saknade information kring fertilitetsbevarande behandlingar 

och möjliga följder av olika cancerbehandlingar, menar författarna till föreliggande 

studie att med Antonovskys synsätt blir det svårare för dem att finna en begriplighet och 

även svårare att kunna hantera situationen.  Hade de istället fått god information hade de 

kanske lättare kunnat fatta ett informerat beslut och med andra ord hade de kunnat 

hantera de val de ställdes inför på ett annat sätt.  

Upplevelserna av att ha genomgått en mastektomi skiljde sig mycket mellan olika 

kvinnor där en del upplevde att det förlorat en stor del av sig själv och sin femininitet 

samt att kände sig begränsade i många situationer, medan andra inte upplevde att det 

påverkade dem i någon större utsträckning. (Fallbjörk, Salander & Rasmussen 2012; 

Gorman, Usita, Madlensky & Pierce 2011; Klaeson, Sandell & Berter 2011). Grogan 

och Mechan (2017) menar att upplevelserna av den förändrade kroppen varierar mycket 

från person till person. Vissa kvinnor upplever en kraftigt försämrad självkänsla medan 

andra menar att synen på idealkroppen är snäv och felaktig, och är därmed inte lika 

dömande mot den egna kroppen.  

Författarna till föreliggande studie menar att oavsett vilken kroppsdel en person förlorat 

kan det få liknande konsekvenser för självbilden. Enligt en studie av Senra, Olveira, 

Leal och Vieira (2012) upplevde människor som amputerat en fot amputationen på olika 

sätt. Några personer accepterade sin situation och fokuserade främst på att överleva 

medan andra upplevde en identitetskris som påverkade självbilden och sexuallivet. 

Lorentsen och Grov (2011) menar att olika personer reagerar olika på att mista en 

kroppsdel. Vissa får en sorgereaktion medan andra inte känner igen sig själva på grund 

av de kroppsliga förändringarna vilket kan leda till att de upplever känslor av att känna 

sig värdelösa samt känslor av meningslöshet. Författarna till föreliggande studie menar 

att de kvinnor som har förlorat ett bröst och har svårt att acceptera den situationen de 

befinner sig i skulle även kunna tänkas ha problem med att uppnå en hög KASAM. 

Svårigheterna med att hantera situationen skulle kunna härröra från att en del kvinnor 

har svårt att finna en meningsfullhet i att förlora ett bröst om de enbart ser det som just 

en förlust, till skillnad från de kvinnor som kanske ser en mening i att bli av med den 

sjuka delen av kroppen. Hade dessa kvinnor fått stöd i form av exempelvis en 

samtalsterapeut hade de kanske haft en större chans att kunna förstå och hantera 

saknaden av bröstet, samt fått tillgång till verktygen att finna en ny meningsfullhet. 
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4.2.1 Metodologisk aspekt diskussion 

Vid insamlingen av data använde sig fyra av de inkluderade artiklarna av 

fokusgruppsintervjuer (Halley et al. 2014; Klaeson, Sandell & Berter 2011; Lee et al. 

2011; Vieira et al. 2014), varav en kombinerade denna metod med individuella 

intervjuer (Vieria et al. 2014). Fokusgrupper består av flera personer som befinner sig i 

liknande situationer och används för att locka fram en diskussion kring ämnen där olika 

tankar, känslor och upplevelser kan framkomma. En fördel med fokusgrupper är att 

forskare på kort tid kan samla in mycket information (Olsson & Sörensen 2011).  

Författarna till föreliggande studie anser att fokusgrupper kan underlätta samtal för 

deltagarna då de skulle kunna finna stöd hos varandra och på så vis lättare kunna öppna 

upp sig och dela med sig av sina erfarenheter. Samtidigt kan det finnas en risk att 

mindre utåtriktade personer inte vågar ta plats och yttra sin åsikt. Detta styrks av Olsson 

och Sörensen (2011) som menar att en nackdel med fokusgrupper kan vara att starka 

individer hörs mest och att deras åsikter och upplevelser därmed är de som dominerar 

diskussionen. I en studie skedde alla intervjuer via telefon (Gorman et al. 2011) och i 

ytterligare två studier blandades intervjuer via telefon med intervjuer med fysiska 

möten (Kirkman et al. 2014; Kirkman et al. 2013). Platsen för intervjun har en stor 

betydelse då det är viktigt att intervjun sker ostört, om det finns risk att någon annan 

person hör vad som sägs kan det hända att personen som blir intervjuad inte vågar svara 

ärligt på vissa frågor (Olsson & Sörensen 2011). Författarna till föreliggande studie 

menar att då intervjuerna sker via telefon kan det vara svårt för forskaren att veta och 

styra vilken sorts plats informanten befinner sig på under intervjun. Kanske vistas 

personen på en plats där hen störs av omgivningen eller riskerar att bli avlyssnad och 

därför inte vågar tala helt sanningsenligt. I en studie samlades data in via en 

internetenkät som bestod av både flervalsfrågor och öppna frågor. Till artikeln användes 

dock enbart svaren från de öppna frågorna (Perz, Ussher & Gilbert 2014). Författarna 

till föreliggande studie menar att det är intressant att denna studie som både har ett stort 

antal deltagare (1830 kvinnor) och bygger på en enkät ändå uppger sig vara kvalitativ. 

Med tanke på de öppna frågorna där deltagarna fått svara med egna ord kan det å andra 

sidan ses som en skriftlig intervju. Olsen och Sörensen (2011) menar att en negativ 

aspekt av skrivna personberättelser är att följdfrågor inte kan ställas och därmed kan 

oklarheter uppstå.  
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4.3 Metoddiskussion  

Resultatet i föreliggande studie baserades på tio kvalitativa studier. Endast artiklar med 

kvalitativ ansats valdes eftersom de besvarade syftet bäst då de behandlade 

“upplevelser” och detta var ett centralt begrepp i föreliggande studies syfte. Kvalitativa 

studier ger ett inifrånperspektiv och lämpar sig väl för att beskriva speciella 

omständigheter och kontexter (Polit & Beck 2012). 

Både Cinahl och Pubmed användes som sökdatabaser. Detta ses som en styrka då det 

gav en större bredd på sökningarna som både täcker medicinska och 

omvårdnadsrelaterade vetenskapliga artiklar (Polit & Beck 2012). HIG valdes som en 

begränsning vid sökningarna i PubMed vilket skulle kunna ses som en svaghet då vissa 

användbara artiklar kan ha fallit bort. Sökorden “sexuality”, “breast neoplasms”, 

“reproductive health”, “fertility” och “experience” valdes utifrån den föreliggande 

studiens syfte. Mängden sökord ledde till att sökningarna blev specifika samt att flera 

olika sökordskombinationer kunde utföras. 

Författarna till föreliggande studie har inte engelska som modersmål vilket kan ses som 

en svaghet då de tio inkluderade artiklarna är skrivna på engelska. Författarna använde 

sig av egna språkkunskaper samt översättningstjänster för att översätta texten men 

feltolkningar kan ändå ha uppstått. Att artiklarna lästes ingående först var för sig av 

författarna och sedan lästes och färgkodades tillsammans minskade risken för att viktiga 

fynd skulle missas samt minskade risken för misstolkningar av materialet. I denna 

process kunde även vad kärnan i de olika delarna var diskuteras, vilket ledde fram till 

kategorierna.  

Två av de valda artiklarna (Kirkman et al. 2013; Kirkman et al. 2014) har använt sig av 

samma intervjumaterial från samma deltagargrupp men artiklarna har olika syften och 

använder sig inte av samma delar av intervjuerna. Författarna skiljer sig även med några 

personer, några har fallit bort och några har tillkommit. När det uppdagades att de båda 

artiklarna innehöll samma undersökningsgrupp ansåg författarna till föreliggande studie 

att detta var problematiskt men vid närmare eftertanke ansåg författarna att det var fullt 

möjligt att inkludera de båda artiklarna då materialet har delats upp i två skilda artiklar 

som inte behandlar samma ämnen.  

 

4.4 Kliniska implikationer för omvårdnad 

Författarna till föreliggande studie önskar att öka medvetenheten hos sjukvården 

angående den bristande informationen kring den påverkan som bröstcancer och dess 
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behandling kan ha på den sexuella hälsan hos kvinnor med bröstcancer. Författarna vill 

även lyfta konsekvenserna som den bristande informationen i sin tur kan ha på kvinnans 

upplevelse av den sexuella hälsan.  

 

4.5 Förslag på fortsatt forskning 

Den föreliggande studiens syfte var att beskriva hur kvinnor med bröstcancer upplever 

sin sexuella hälsa. Det framkomna resultatet visade att många kvinnor upplevde att 

informationen varit bristfällig då den antingen mottogs för sent eller inte alls.  

För att utveckla vården för dessa kvinnor behövs vidare forskning på hur vårdgivarna på 

ett bättre sätt kan kommunicera med patienterna angående den sexuella hälsan. Fokus 

bör även läggas på vårdpersonalens upplevelser för att ta reda på om samtalen upplevs 

problematiska, samt att försöka ta reda på vilket sätt kommunikationen brister.  

 

4.6 Slutsats  

Många kvinnor med bröstcancer upplever en negativ påverkan på den sexuella hälsan. 

Sexuallivet blev i många fall lidande, en del riskerade att bli infertila i förtid och 

självkänslan kunde påverkas negativt. Upplevelserna skiljde sig dock åt mellan 

kvinnorna och vissa upplevde inte sjukdomen och behandlingen som särskilt 

påfrestande. För större delen av kvinnorna upplevdes beslutsfattande kring behandling 

problematiskt vilket förvärrades av bristande information från sjukvården. 
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Författare + 

utgivningsår 

Syfte Resultat 

Fallbjörk, U., 

Salander, P., & 

Rasmussen, B. H., 

2012 

Att undersöka 

kvinnornas berättelser 

angående mastektomins 

påverkan på deras liv 

och deras reflektioner 

kring 

bröstrekonstruktion. 

Tre huvudsakliga inställningar 

hittades: En där kvinnornas syn på 

dem själva inte stördes av att förlora 

ett bröst, en där de upplevde att 

deras identitet blivit splittrad och de 

hade förlorat sig själv som sexuell 

varelse och kvinna, och en tredje där 

de upplevde sin kvinnlighet som 

skadad, men inte att de hade förlorat 

sig själv som kvinna. 

Gorman, J. R., 

Usita, P. M., 

Madlensky, L., & 

Pierce, J. P. (2011). 

Att undersöka hur unga 

kvinnor fattar beslut 

gällande 

cancerbehandling och 

vilken roll fertilitet 

spelar i denna process. 

De huvudsakliga teman som visade 

sig var kvinnor som ville göra vad 

som helst för att bli frisk, att 

tankarna kring fertilitet är olika för 

alla kvinnor, hur viktig relationen 

till vårdarna var och att vissa inte 

upplevde att de fått information 

gällande fertilitetsbevarande 

behandling förrän det var för sent. 

Halley, M. C., May, 

S. G., Rendle, K. 

A., Frosch, D. L., & 

Kurian A. W. 

(2014). 

Att undersöka vidden 

av de individuella, 

mellanmänskliga och 

strukturella faktorer 

som formar 

bröstcancerpatienters 

erfarenheter både under 

och efter behandling.  

Vårdpersonalen diskuterade främst 

sexualiteten som något fysiskt, 

medan patienterna upplevde det som 

något multidimensionellt och 

komplext. Patienterna hade svårt att 

veta vem de skulle vända sig till 

med frågorna kring sexualitet, med 

tanke på att den personal de träffade 

var specialiserad på cancer och inte 

på sexualitet, och de upplevde även 

att de flesta sexuella problem 

uppstod efter avslutad behandling, 

då de inte hade någon att vända sig 

till.  

Karaöz, B., Aksu, 

H., & Küçük, M. 

(2010). 

Att utvärdera vilken 

information turkiska 

kvinnor, som gått in i 

premenopaus efter 

bröstcancerbehandling, 

mottagit samt vilken 

information som 

behövts angående tidig 

menopaus, fertilitet och 

sexualitet. 

Kvinnorna mottog en otillräcklig 

information gällande 

preventivmedel, tidig menopaus, 

fertilitet och sexualitet trots att deras 

önskan om mer information. 

Kirkman, M., Stern, 

C, Winship, I., 

Mann, G. B., 

Shanahan, K., 

Missn, D., 

Shepherd, H., & 

Att beskriva unga 

kvinnors erfarenheter 

av behandling samt hur 

sjukvården hanterar 

oron kring fertilitet och 

graviditet. 

Kvinnorna upplevde varierad 

fertilitetsrelaterad vård, men alla 

önskade en öppen kommunikation 

med vårdgivarna angående 

fertilitetsalternativ. De kritiserade 

förutfattade meningar från 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=K%C3%BC%C3%A7%C3%BCk%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20152978
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Fisher, J. R. W. 

(2013) 

vårdpersonalen gällande deras 

fertilitetsönskningar.  

 

Kirkman, M., 

Winship, I., Stern, 

C., Neil, S., Mann, 

G. B., & Fisher, J. 

R. W. (2014). 

Att öka förståelsen av 

vad det innebär för 

kvinnor att hantera 

fertilitet och moderskap 

åren efter en 

bröstcancerdiagnos. 

 

Artikeln kom fram till sex olika 

teman; diagnosen som en betydande 

livshändelse, rånad på tid och 

valmöjligheter, fertilitetens 

betydelse, att vara mor, 

rättfärdigande av sina val angående 

behandling samt livet efter 

bröstcancerbehandlingen. 

Klaeson, K., 

Sandell, K., & 

Berter, Ö. C. 

(2011). 

Att utforska hur 

kvinnor i medelåldern 

som behandlas för 

bröstcancer upplever 

sin sexuella identitet i 

förhållande till 

samhällets normer och 

värderingar. 

De upplevde att kroppen kändes 

obekant vilket påverkade deras 

sexualitet och kvinnlighet i stor 

utsträckning. 

 

Lee, R. J., 

Wakefield, A., Foy, 

S., Howell, S. J., 

Wardley, A. M., & 

Armstrong, A. C. 

(2011). 

Att undersöka kvinnors 

reflektioner kring att få 

vetskap om att deras 

behandling påverkar 

fertiliteten samt hur 

deras interaktioner med 

vårdgivarna påverkat 

deras upplevelser. 

Prioriteten för många var att 

överleva även om de som var 

barnlösa var mer villiga att ta risker. 

Många var rädda för att minska 

chansen för överlevnad om de 

plockade ut ägg eller blev gravida 

efter behandling. De upplevde att 

cancern, behandlingen och 

vårdpersonalen hade rånat dem på 

valmöjligheter kring deras fertilitet. 

Perz, J., Ussher, J., 

& Gilbert, E. (2014) 

Att undersöka de 

subjektiva 

erfarenheterna av 

infertilitet hos ett stort 

urval av australienska 

kvinnor med 

bröstcancer. 

En fjärdedel av kvinnorna uppgav 

att cancern hade påverkat deras 

fertilitet och en femtedel uppgav att 

de inte visste hur deras 

fertilitetsstatus såg ut. Fem teman 

identifierades genom delen med de 

öppna svaren: Negativa erfarenheter 

relaterat till menopaus och 

infertilitet, sexuella förändringar 

relaterat till menopaus, ångest och 

ovisshet relaterat till infertilitet, 

information och fertilitetsbevaring 

samt acceptans kring infertilitet.  

Vieira, M., Santos, 

D. B., Santos, M. 

A., & Giami, A. 

(2014). 

Att förstå de 

psykosociala och 

kulturella 

konsekvenserna av 

bröstcancer och dess 

behandling på kvinnors 

sexualitet. 

Kvinnorna uppfattade skönhet och 

attraktionskraft på olika sätt, för 

vissa var andras åsikter viktiga 

vilket resulterade i en sorg över den 

förändrade kroppen. En del av 

kvinnorna var rädda för att bli 

lämnade på grund av den förändrade 

sexualiteten. 
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Bilaga 2 
Tabell 3 

Författare, årtal, 

land 

Titel Design Urval 

Undersökningsg

rupp 

Datainsamlin

gsmetod 

Dataanalys- 

metod 

Fallbjörk, U., 

Salander, P. & 

Rasmussen, B. H. 

(2012). Sverige. 

From “no big 

deal” to 

“losing 

oneself”: 

different 

meanings of 

mastectomy 

Kvalitativ 

ansats 

Antal:15  

Ålder: 39 - 69 

Tid sedan 

diagnos: Framgår 

ej 

Semistrukturer

ade intervjuer 

Tematisk 

innehållsanalys 

Gorman, J. R., Usita, 

P. M., Madlensky, L. 

& Pierce, J. P. 

(2011). USA. 

Young breast 

cancer 

survivors: 

their 

perspectives 

on treatment 

decisions and 

fertility 

concerns 

Kvalitativ 

ansats 

Antal:20  

Ålder: Oklart 

Tid sedan 

diagnos: Framgår 

ej 

Djupgående 

semistrukturer

ade intervjuer 

Cross-case 

analys 

Halley, M. C., May, 

S. G., Rendle, K. A., 

Frosch, D. L. & 

Kurian A. W. 

(2014). USA. 

Beyond 

barriers: 

fundamental 

‘disconnects’ 

underlying 

the treatment 

of breast 

cancer 

patients’ 

sexual health. 

Kvalitativ 

ansats 

Antal:21  

Ålder: 48 - 72  

Tid sedan 

diagnos: 

Framgår ej men 

alla 21 är 

friskförklarade 

Fokusgrupp 

med 

semistrukturer

ade 

intervjufrågor 

Induktiv 

tematisk analys 

Karaöz, B., Aksu, H. 

& Küçük, M. (2010). 

Turkiet. 

A qualitative 

study of the 

information 

needs of 

premenopaus

al women 

with breast 

cancer in 

terms of 

contraception

, sexuality, 

early 

menopause, 

and fertility. 

Kvalitativ 

ansats 

Antal:20 

Medelålder: 40 år  

Tid sedan 

diagnos: medel 

5.7 månader  

Djupgående 

semistrukturer

ade intervjuer 

Standardiserad 

kvalitativ 

metodologi 

Kirkman, M., Stern, 

C, Winship, I., 

Mann, G. B., 

Shanahan, K., 

Fertility 

Management 

After Breast 

Cancer 

Kvalitativ 

ansats 

Antal: 10  

Ålder: 26 - 45  

Djupgående 

intervjuer 

Tematisk 

innehållsanalys 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=K%C3%BC%C3%A7%C3%BCk%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20152978
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Missn, D., Shepherd, 

H. & Fisher, J. R. W. 

(2013). Australien. 

Diagnosis: A 

Qualitative 

Investigation 

of Women's 

Experiences 

of and 

Recommenda

tions for 

Professional 

care. 

Tid sedan 

diagnos: medel 

4.7 år 

 

Kirkman, M., 

Winship, I., Stern, 

C., Neil, S., Mann, 

G. B. & Fisher, J. R. 

W. (2014). 

Australien. 

Women's 

reflections on 

fertility and 

motherhood 

after breast 

cancer and its 

treatment. 

Kvalitativ 

ansats 

Antal: 10  

Ålder: 26 - 46 

Tid sedan 

diagnos: 

medelvärde 4.3 år 

 

Djupgående 

intervjuer 

Tematisk 

innehållsanalys 

 

Klaeson, K., Sandell, 

K. & Berter, Ö. C. 

(2011). Sverige. 

To feel like 

an outsider: 

focus group 

discussions 

regarding the 

influence on 

sexuality 

caused by 

breast cancer 

treatment 

 

Kvalitativ 

ansats 

Antal: 12  

Ålder: 39 - 54 

Tid sedan 

diagnos: Framgår 

ej 

Fokusgruppint

ervjuer 

Innehållsanalys 

Lee, R. J., 

Wakefield, A., Foy, 

S., Howell, S. J., 

Wardley, A. M. & 

Armstrong, A. C. 

(2011). England. 

Facilitating 

reproductive 

choices: the 

impact of 

health 

services on 

the 

experiences 

of young 

women with 

breast cancer 

Kvalitativ 

ansats med 

Etnografis

k 

forsknings

design 

Antal: 24 

Ålder: <40  

Tid sedan 

diagnos: 7 – 72 

månader 

Fokusgruppint

ervjuer 

Tematisk 

innehållsanalys 

Perz, J., Ussher, J. & 

Gilbert, E. (2014). 

Australien. 

Loss, 

uncertainty, 

or 

acceptance: 

subjective 

experience of 

changes to 

fertility after 

breast cancer 

Kvaltitativ 

ansats 

Antal: 1830, 

Medelålder: 54  

Tid sedan 

diagnos: Medel 

3.9 år 

Enkät Tematisk analys 

av öppna frågor. 

NVivo användes 

för att koda och 

sedan sortera 

svar.  

Vieira, M., Santos, 

D. B., Santos, M. A. 

Experience of 

sexuality 

after breast 

Kvalitativ 

ansats 

Antal: 23  

Ålder: 36 - 76  

Semistrukturer

ade intervjuer 

och 

Tematisk 

innehållsanalys 
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& Giami, A. (2014). 

Brasilien. 

cancer: a 

qualitative 

study with 

women in 

rehabilitation. 

Tid sedan 

diagnos: Framgår 

ej 

 

fokusgruppinte

rvjuer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


