
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUVUDOMRÅDE: Omvårdnad 
FÖRFATTARE: Louise Appelberg & Elin Holman 
HANDLEDARE: Emmelie Persson 

JÖNKÖPING 2019 Juni 

Kvinnors 
sexualitet vid 
bröstcancer 
 En litteraturöversikt 



 
 

1 
 

Sammanfattning  

Introduktion: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor i världen. 
Diagnos och behandling av bröstcancer förändrar stora delar av kvinnans liv, vilket kan 
vara ett hot mot sexualitet. 

Syfte: Att beskriva kvinnors upplevelser av sin sexualitet efter att ha drabbats av 
bröstcancer.  

Metod: Litteraturöversikt med induktiv ansats, av tretton kvalitativa artiklar vilka 
söktes i CINAHL och Medline. Artiklar analyserades med Fribergs femstegsmodell. 

Resultat: Första huvudtemat var en fysiskt förändrad kropp med subtemana 
kroppen och sexualitet samt sexuell aktivitet. Det andra huvudtemat var 
känslomässiga hot mot sexualitet med subtemana att vara främmande för sin kropp, 
att förlora en del av kroppen samt rädsla och oro. Det tredje huvudtemat var att 
avvika från kvinnonormen med subtemana att vara kvinnan i förhållandet samt 
kultur och tabu.  

Slutsatser: Kvinnorna upplevde både positiva och negativa förändringar fysiskt, 
psykiskt och socialt i samband med bröstcancerdiagnos och behandling, vilket 
påverkade sexualiteten. Utmärkande fynd var bröstkirurgins påverkan på kroppsbild 
och självkänsla, vilket påverkade sexualiteten. Biverkningarna ledde till minskad 
frekvens av sexuell aktivitet. Forskning kring kvinnors informationsbehov samt 
vårdpersonalens tillvägagångssätt för dialog av tabubelagda ämnen krävs för att stötta 
kvinnors upplevda problem med sexualitet efter bröstcancerdiagnos. Framtida 
forskning bör även tänka utanför den heterosexuella normen.  

 

Nyckelord: Bröstcancer, kvinnor, sexualitet, sjuksköterska, kvalitativ 
litteraturöversikt.  
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Summary 

Title: Women’s experience of their sexuality living with breast cancer – a literature 
review.  

Introduction: Breast cancer is the most common cancer among women in the world. 
Diagnosis and breast cancer treatment alters women’s lives, which could be a threat to 
her sexuality. 

Aim: To describe women’s experience of their sexuality after being affected by breast 
cancer. 

Methods: Literature review with an inductive approach. Thirteen qualitative articles 
were found in databases CINAHL and Medline. Friberg’s five step model was used to 
analyse.  

Results: The first main theme was a physically altered body with the subthemes body 
and sexuality and body and sexual activity. The other main theme was emotional 
threats to sexuality with the subthemes a foreign body, losing a part of the body and 
fear and anxiety. The third main theme was to deviate from the female norm with the 
subthemes being women in a relationship and culture and taboo. 

Conclusions: Women experienced positive and negative changes physically, 
mentally and socially as a result of breast cancer diagnosis and treatment, which 
effected their sexuality. Distinctive findings were breast surgery’s influence on 
women’s body image and self-esteem, which effected sexuality. The side effects from 
treatment affected the body and led to a decrease in frequency of sexual activities. 
Research of women's information needs and nurse’s approach to dialogue of taboo 
subjects is required to support women's perceived problems with sexuality within 
breast cancer diagnosis. Future research should also think outside the heterosexual 
norm. 

 

Keywords: Breast cancer, women, sexuality, nurse, qualitative literature review.   
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Inledning  
År 2018 beräknades cirka 2,1 miljoner kvinnor i världen att bli diagnostiserade med 
bröstcancer. Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor i världen (Bray 
et al., 2018), likaså i Sverige. År 2016 drabbades 7558 kvinnor i Sverige av bröstcancer 
(Socialstyrelsen 2018a) och samma år avled totalt 1952 kvinnor till följd av 
tumörsjukdomen (Folkhälsomyndigheten, 2019). Vid diagnos och behandling av 
cancer kan kropp, personlighet och social roll förändras, vilket hotar individens 
sexualitet och på så vis även hennes livskvalitet (Lee Mortensen, Madsen, Krogsgaard, 
& Ejlertsen, 2018). Livskvalitet är ett fenomen vilket påverkas av individens fysiska och 
psykiska hälsa, sociala situation samt den levda miljön. Fenomenet hör ihop med 
individens sätt att betrakta sitt liv utifrån förväntningar, normer och tankar (World 
Health Organization, u.å). Ämnet sexualitet och sexuell hälsa anses tabubelagt 
relaterat till okunskap samt att det kan utmana individens integritet. Att synliggöra 
problem relaterat till sexualitet innan behandling av bröstcancer, kan leda till större 
hanterbarhet för den drabbade (Sbitti et al., 2011). Med olika metoder och särskilda 
insatser kan sjuksköterskan hjälpa kvinnor med bröstcancer att ta tillvara sina 
befintliga resurser. Forskning har visat att sjuksköterskans arbete är betydande för att 
kvinnan ska uppleva optimal sexuell hälsa. Litteraturöversikten förväntas leda till ökad 
kunskap om kvinnors upplevelser av sexualitet vid bröstcancer, vilket underlättar 
mötet med patientgruppen i sjuksköterskerollen (Quintard, Constant, Lakdja, & 
Labeyrie-Lagardère, 2014). 

Bakgrund  

Bröstcancer 
Cirka ett av fyra cancerfall bland kvinnor i världen beräknas vara bröstcancer och är 
därmed den vanligaste cancerdiagnosen. Bröstcancer är den vanligaste orsaken till 
cancerrelaterad död hos kvinnor (Bray, Ferlay, Soerjomataram, Siegel, Torre, & Jemal, 
2018). Även i Sverige är bröstcancer den vanligaste cancerformen hos kvinnor och 
utgör 30% av alla cancerfall (Socialstyrelsen, 2018a). Chansen att bli botad från 
bröstcancer är idag större än för tio år sedan, till följd av välutvecklade metoder för 
diagnostik och behandling (Cancerfonden, 2018). Kvinnor får idag vanligtvis 
bröstcancerdiagnosen i ett tidigt stadie av sjukdomsförloppet, eftersom det i Sverige 
erbjuds att var 18-24 månad bli röntgenundersökt med mammografi. 
Genomsnittsåldern vid bröstcancerdiagnos är 60 år. Screeningprogrammet innefattar 
kvinnor i åldrarna 40-74 år och syftet med programmet är att upptäcka tumörväxt och 
kunna initiera behandling i ett tidigt stadie av sjukdomen. Screening med mammografi 
har resulterat i en sänkning av dödlighet av bröstcancer med 16-25% (Socialstyrelsen, 
2014).   
 

Tumörtransformationen initieras när en mutation sker i en gen vilket förändrar DNA-
molekylen, därefter ökar hastigheten för celldelning. För att tumören ska bli malign, 
måste den påverkas av faktorer som hormon eller andra tillväxtfaktorer. Den maligna 
tumören kan frisätta metastaser vilka sprids via lymfvävnad och blodomlopp (Imran et 
al., 2017). Karakteristiska symtom för bröstcancer är knöl i bröst, knöl i armhåla eller 
hårt förstorat bröst. Cancercellerna kan växa i olika takt och delas in i olika stadier, 
vilket ger en anvisning om vart tumören sitter och vilken storlek den har (Ericson & 
Ericson, 2012). Forskning har visat att ärftlighet är en stor riskfaktor för bröstcancer 
(Samson et al., 2014).  
 
Att drabbas av bröstcancer kan vända upp och ned på tillvaron. För att hantera 
situationen blir det därför viktigt att behålla sitt sociala nätverk och sociala roller som 
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exempelvis fru, mamma, kollega och vän. Att bibehålla sitt sociala nätverk kan vara en 
viktig bidragande del i att få vara sig själv och inte enbart identifieras med sin diagnos 
(Torres, Dixon, & Richman, 2016). Diagnos och behandling av bröstcancer kan 
förändra kvinnas sexualitet (Cheng, Sit, & Cheng, 2016). 
 

Behandling  
Behandlingsmetoder 
Standardbehandling för bröstcancer är kirurgi, strålbehandling, cytostatikabehandling 
samt hormonell behandling och metoderna används multimodalt (Shimizu, 
Ando, Kouno, Katsumata, & Fujiwara, 2007). Det är ca 90% av de diagnostiserade med 
bröstcancer som genomgår kirurgisk behandling vilket innefattar mastektomi eller 
lumpektomi (Socialstyrelsen, 2018b). Mastektomi är en bröstreducerande kirurgi där 
hela bröstet opereras bort, medan lumpektomi är en bröstbevarande kirurgi där endast 
den maligna delen avlägsnas (Ingvar, 2012). Komplikationer efter mastektomi kan 
innefatta svullnad och domningar i arm, smärta samt rörelse- och kraftnedsättning i 
armen (Spector, Mayer, Knafl, & Pusic, 2011) vilket kan förstärkas vid borttagna 
lymfkörtlar (Enien, Ibrahim, Makar, Darwish, & Gaber, 2018).    
 

Strålbehandling kan på kort sikt ge lokala komplikationer exempelvis smärta, utslag, 
värmeökning, irritation och rodnad. Vid en längre behandlingsperiod kan tidigare 
nämnda komplikationer förvärras och innebära rörelsenedsättning (Serra et al., 2012). 
Cytostatikabehandling kan ge både kort- och långsiktiga komplikationer, exempelvis 
illamående, kräkningar och håravfall (Kuchuk et al., 2013). Biverkningar av cellgifter 
kan påverka slemhinnor, fertilitet och sexlust samt kan även ge klimakterieliknande 
symtom, exempelvis vallningar, blödningsrubbningar och förändringar i könsorgan 
(Balneaves et al., 2016). 
 

Icke farmakologisk behandling och omvårdnad 
Icke-farmakologisk behandling syftar till att minska smärta samt ångest och oro. I en 
studie där kvinnor med kronisk smärta relaterat till bröstcancerbehandling fick 
tillgång till en transkutan elektrisk nervstimuleringsapparat (TENS), upplevdes ökat 
psykiskt och fysiskt välbefinnande. En annan icke farmakologisk åtgärd som upplevdes 
positiv för hälsa var att skatta sin smärta med hjälp av en smärtskala, vilken 
synliggjorde patientens subjektiva upplevelse (Robb, Newham, & Williams, 2007). 
Hypnos, akupunktur och kognitiv beteendeterapi är exempel på icke farmakologisk 
symtomlindrande behandling (Tao, Tao, & Song, 2017). Andra metoder är fysisk 
aktivitet och mindfullness fokuserad på stressreducering. Massage kan 
rekommenderas för att möjliggöra avslappning samt andra kroppsövningar vilka 
syftar till att främja välbefinnande (Korber, Padula, Gray, & Powell, 2011).  
 
Tiden efter behandling av bröstcancer är komplex och medför konsekvenser för 
kvinnan, både fysiskt och psykiskt (Korber, Padula, Gray, & Powell, 2011). Socialt och 
emotionellt stöd kan vara betydande för patienter med bröstcancer (Duncan et al., 
2017). I sjuksköterskans roll är det viktigt att stötta och guida kvinnan för att hon ska 
få optimal hjälp med symtomlindring, samt även ge tips hur kvinnan kan hantera sina 
symtom vid behandling. Om sjuksköterskan är stöttande kan patienten även uppleva 
större hanterbarhet av symtom (Korber, Padula, Gray, & Powell, 2011).  
 

Sexualitet 
En individs sexualitet består av olika dimensioner och bygger på fysiska, psykiska och 
sociala förhållanden (World Health Organization, 2017). Sexualitet är en central aspekt 
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i individens sexuella hälsa och behövs för att uppnå en god livskvalitet. Det innefattar 
allt ifrån relationer, sexuella aktiviteter och könsidentitet till individens värderingar, 
beteende, personlighet och attityder. Sexuell hälsa behöver inte endast vara ett 
tillstånd i frånvaro av sjukdom, utan kan uppnås trots sjukdom och behandling (World 
Health Organization, 2017). För att uppnå sexuell hälsa krävs respekt för sexualitet 
samt sexuella relationer (World Health Organization, 2006). Sexuella rättigheter är en 
aspekt av individens sexuella hälsa och är även en del av mänskliga rättigheter, vilket 
innebär att få uttrycka och uppfylla sin sexualitet utan att diskrimineras (World Health 
Organization, 2017). Sexualitet påverkas av de biologiska faktorerna i samspel med de 
sociala, kulturella och historiska (World Health Organization, 2006). Begreppet 
sexualitet regleras även av samhällets normer, vilket kan innebära diskriminering av 
dem vilka inte identifierar sig med sin könsidentitet (Ivanski & Kohut, 2017). Det finns 
en koppling mellan sexualitet, livsenergi och livskvalitet. Alla individer har behov av 
närhet, uppskattning och att tillhöra ett socialt sammanhang (Zhang, Xiao, & Ren, 
2018).   
 

Sjuksköterskans roll 
Sjuksköterskans ansvarsområde i det interprofessionella teamet är omvårdnad 
(Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Omvårdnaden ska utgå ifrån en humanistisk 
människosyn och vara personcentrerad. Det innebär att genom partnerskap med 
individen och närstående identifiera behov, resurser och förväntningar och utifrån det 
planeras, genomförs och utvärderas omvårdnaden. Sjuksköterskan har ansvar att hålla 
sig uppdaterad att de omvårdnadshandlingar som utförs, bygger på bästa tillgängliga 
evidens samt beprövad erfarenhet. Genom samtal ska sjuksköterskan stärka patient 
och närståendes kunskap, vilket skapar möjlighet till inflytande i vården samt stärker 
individens förmåga att själv hantera situationen (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 
 

Individer vilka drabbats av cancer i Sverige ska erbjudas en kontaktsjuksköterska och 
syftet är att skapa trygghet och kontinuitet. Om individen har en god relation till 
kontaktsjuksköterskan, leder det till individanpassad vård. Vården bör bygga på 
patientens erfarenheter. Sjuksköterskan ansvarar för planering och uppföljning av 
behandlingsprocessen samt agerar stöd för bearbetning av information. Det är viktigt 
att vårdpersonal är medveten om det sociala sammanhangets betydelse 
(Zhang, Xiao, & Ren, 2018). Individens livskvalitet kan förbättras genom det sociala 
stödet, därför bör de uppmuntras att delta i sociala sammanhang. Det är viktigt att se 
individen som en helhet samt att ha förståelse för den enskildes situation (Kristensson, 
Wijk, Müssener, & Hertting, 2012). Sjuksköterskan ska utgå ifrån ett salutogent 
arbetssätt vilket innebär att fokusera på individens hälsa trots sjukdom. 

 

Känsla av sammanhang  
Begreppet KASAM är enligt Antonovsky (2005) ett centralt begrepp inom salutogenes 
och omvårdnad vilket beskriver individens ”känsla av sammanhang” i livet. Hög grad 
av KASAM innebär att livet ter sig begripligt, hanterbart och meningsfullt. Det 
avspeglar individens kapacitet att hantera svåra situationer och stress. Begriplighet är 
en kognitiv uppfattning om i vilken utsträckning individen förstår vad som sker. 
Omvärlden kan upplevas strukturerad och tydlig med stor begriplighet, den kan 
däremot också te sig kaotisk och otydlig. Hanterbarhet syftar till i vilken utsträckning 
individen själv tycker sig ha förmåga att påverka och hantera vad som sker. Det bygger 
på hur personen uppfattar att de resurser den besitter är tillräckliga, om inte kan 
händelsen upplevas kaotisk och okontrollerbar. Tredje och sista begreppet 
meningsfullhet, är den viktigaste dimensionen för att uppnå känsla av sammanhang. 
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Meningsfullheten speglar om individen ser på livet med engagemang och motivation 
samt hur utmaningar tas an. Avsaknad av meningsfullhet, att livet inte har någon 
mening, får de flesta situationer att framstå som meningslösa. De tre begreppen är 
sammanflätade och påverkar varandra. En hög grad av begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet innebär en hög KASAM och hjälper individen att hantera svåra, 
påfrestande situationer och individen kan i större utsträckning bevara hälsa och 
välbefinnande trots sjukdom (Antonovsky, 2005). Att drabbas av en potentiellt dödlig 
sjukdom samt att besitta en låg känsla av sammanhang kan försvåra hantering av 
situationen. Det kan också vara svårare för dessa personer att se en mening och begripa 
innebörden av behandling, vilket kan medföra hanteringssvårigheter av biverkningar 
(Lindblad et al., 2018). Om en kvinna med bröstcancer upplever känsla av 
sammanhang, kan det innebära en enklare hantering av förändrad sexualitet 
(Quintard, Constant, Lakdja, & Labeyrie-Lagardère, 2014).  
 

Problemformulering 
En bröstcancerdiagnos kan kännas förödande och känslomässigt utmanande, vilket 
kan generera konsekvenser för kvinnans liv. Sexualitet bygger på fysiska, psykiska och 
sociala förhållanden och påverkas av bröstcancerbehandling. Brösten tillhör den 
kvinnliga kroppsbilden och associeras med kvinnlighet och sexualitet (Aziato & Clegg-
Lamptey, 2015). Sjuksköterskors utmaning är att skapa en god relation med kvinnan, 
vilket gör det mer accepterat och mindre generande att diskutera förändrad sexualitet 
(Ivanski & Kohut, 2017). Sjuksköterskan måste våga initiera samtal om sexualitet trots 
att det kan upplevas obekvämt för både sjuksköterska och patient (Zhang, Xiao, & Ren, 
2018).  

Syfte 
Var att beskriva kvinnors upplevelse av sin sexualitet efter att ha drabbats av 
bröstcancer.  

Material och metod 

Design 
En litteraturöversikt av artiklar med kvalitativ metod syftar till att studera personers 
levda erfarenheter och upplevelser av ett fenomen (Friberg, 2017), därför passar 
designen till valt syfte. En induktiv ansats valdes för att förutsättningslöst kunna 
analysera litteraturen. Hade en deduktiv ansats valts, hade den teoretiska 
referensramen istället återfunnits i arbetets alla delar, likt en röd tråd (Henricson & 
Billhult, 2017).  Den valda ansatsens syfte är ökad förståelse om kvinnors upplevelser 
av sexualitet efter bröstcancerdiagnos och behandling. En litteraturöversikt ger 
möjlighet till sammanfattning av befintlig kunskap och forskning inom valt område 
(Friberg, 2017). Urval av artiklar har skett utifrån formulerat syfte.   
 

Urval och datainsamling 
Vetenskapliga artiklar med kvalitativ eller mixad metod söktes i databaserna CINAHL 
och Medline, vilka består av medicin- och omvårdnadsforskning (Östlundh, 2017). 
Inklusionskriterierna var artiklar om vuxna kvinnor >18 år, vilka har eller har haft en 
bröstcancerdiagnos med eller utan behandling. Artiklarna ska även studerat 
kvinnornas upplevelse av sexualitet. Begräsningar vilka gjordes i sökningarna var 
artiklar publicerade efter år 2009, peer reviewed samt engelskt språk. Sökord vilka 
användes var wom*, “breast cancer”, “breast neoplasm”, “breast tumor”, sexuality, 
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sex, intimacy, “sexual behavior”, qualitative. De booleska termerna 
“AND” “OR” användes i litteratursökningen för att utöka sökträffar samt trunkering 
(*) för att få böjelseformer. I sökord med två begrepp användes citationstecken (””) för 
att endast få träff på begreppet och inte på orden var för sig. Sökningen i CINAHL 
genererade 37 träffar där samtliga titlar lästes, 29 abstract och 11 artiklar lästes. 
Sökning i Medline med samma söksträng genererade 54 träffar varav samtliga titlar 
lästes samt 40 abstract och 13 artiklar. Kvalitetsgranskningsprotokoll för kvalitativa 
artiklar framtagen av Avdelningen för Omvårdnad Hälsohögskolan i Jönköping 
användes, se bilaga 1. Efter att del ett på kvalitetsgranskningsprotokollet uppfyllts, 4 
poäng, gick granskningen vidare till del två. Maxpoäng på del två var 8 poäng. Poängen 
i del ett och två utgjorde tillsammans slutpoängen för artikeln, 12 poäng. 
Kvalitetsnivåer utformades i del två, låg kvalitet var 0-3, medel var 4-6 samt hög var 7-
8 poäng. Efter kvalitetsgranskning inkluderades 13 artiklar, åtta ur CINAHL, fem ur i 
Medline. Se bilaga 2 för söksträng. Se bilaga 3 för inkluderade artiklar efter 
kvalitetsgranskning. Inkluderade artiklar uppfyllde hög kvalitetsnivå. Artiklarna 
numrerades allt eftersom de inkluderades. 
  

Dataanalys 
Fribergs femstegsanalys användes (Friberg, 2017). Analysen syftar till att se delar i 
helheten för att kunna skapa en ny dimension av valt fenomen. Initialt utfördes 
granskning av artiklarnas kvalitet. För att tydliggöra kvalitetsgranskningen, 
markerades delar utifrån protokollet med en rosa överstrykningspenna. Steg ett i 
analysen gick ut på att de inkluderade artiklarna bearbetades flertalet gånger och 
diskussion fördes för att uppnå ökad förståelse av innehållet. Fokus var på resultatet i 
studien. I artiklarna med mixad metod analyserades endast kvalitativa resultat. I det 
andra steget identifierades nyckelfynden utifrån resultatet i artiklarna. Nyckelfynd 
vilka överensstämde med syftet markerades med en blå överstrykningspenna i 
samtliga artiklar. I tredje steget gjordes en sammanställning av nyckelfynden på post-
it lappar. I det fjärde steget jämfördes likheter och skillnader mellan olika studiers 
resultat, vilket resulterade i subteman och teman. I det femte och sista steget, 
analyserades de framtagna temana, vilket slutligen ledde fram till resultatet (Friberg, 
2017). Författarna hade ingen direkt förförståelse kring valt fenomen, däremot fanns 
tankar om att bröstcancer påverkar kvinnans sexualitet negativt. Förförståelsen 
synliggjordes för att kunna granska artiklarnas innehåll förutsättningslöst.  
 

Etiska överväganden 
I en litteraturöversikt krävs inget etiskt godkännande från exempelvis en kommitté, 
däremot måste litteraturöversikten genomföras med etisk medvetenhet (Kjellström, 
2017). Genom hela arbetet finns ett etiskt resonemang kring valda artiklar. I 
litteratursökningen hanteras referenser på vedertaget sätt för att bevara den 
forskningsetiska principen, vilket innebär att respektera forskaren, forskarens metod 
samt resultat. Artiklar i litteratursökningen har bearbetats flertalet gånger för att 
undvika feltolkning. De artiklar vilka inkluderas har ett etiskt godkännande 
från etikprövningsnämnden eller annat etiskt godkännande (Kjellström, 2017). Om ett 
etiskt godkännande inte fanns, exkluderades artikeln.  
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Resultat  
Tre teman framkom under dataanalysen. En fysiskt förändrad kropp med 
subtemana kroppen och sexualitet samt sexuell aktivitet. Känslomässiga hot mot 
sexualitet med subtemana att vara främmande för sin kropp, att förlora en del av 
kroppen samt rädsla och oro. Att avvika från kvinnonormen med subtemana att 
vara kvinna i förhållandet samt kultur och tabu. Resultatets teman och subteman har 
sammanfattats i figur 1.  
 

 

 

 

Figur 1. Kvinnors upplevelse av sexualitet efter bröstcancer. Teman och subteman. 
 

En fysiskt förändrad kropp 
Kvinnokroppens fysiska förändringar till följd av bröstcancer och behandling 
upplevdes påverka kvinnas sexualitet samt sexuell aktivitet.  
 

Kroppen och sexualitet   
Sexualitet är en del av kroppslig integritet vilken påverkas vid sjukdom och ohälsa 
(Schmidt, Wetzel, Lange, Heine, & Ortmann, 2017). En upplevelse var att livet gick före 
sexualiteten och sexualiteten upplevdes sekundär i förhållande till 
bröstcancerdiagnosen (Cairo Notari, Favez, Notari, Panes, Antonini, & Delaloye,  2018; 
Wang et al., 2013). Efter bröstkirurgi fokuserade kvinnorna på återhämtning istället 
för att försöka upprätthålla sexualitet likt tidigare (Loaring, Larkin, Shaw, & Flowers, 
2015).   
 
Känslan av att kroppen hastigt förändrades, påverkade kvinnornas upplevelse av sin 
sexualitet negativt. Förändringen var inte nödvändigtvis relaterad till förlust av bröst, 
utan cancerdiagnosen upplevdes vara förknippad med åldrande och sjukdom. De yngre 
kvinnorna ifrågasatte sin identitet när klimakterieliknande symtom samt stelhet 
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uppstod till följd av strålbehandling. Symtomen fick dem att associera sig med en äldre 
åldersgrupp (Klaeson, Sandell, & Berterö, 2011). Kvinnorna beskrev förlust av bröst 
likt en fysisk nedsättning, vilket påverkade sexualiteten och resulterade i att de 
isolerade sig från omgivningen. Utanförskapet blev ännu mer påtagligt när de sedan 
tappade håret, eftersom de upplevde sig avvika ytterligare från vad som ansågs 
kvinnligt (Cairo Notari, Favez, Notari, Panes, Antonini, & Delaloye, 2018). En 
upplevelse kvinnorna beskrev var att förlusten av ögonbryn och ögonfransar var det 
svåraste, eftersom det påverkade hela ansiktets utseende och det gick inte att dölja likt 
en kal skalle (Klaeson, Sandell, & Berterö, 2011). Kvinnorna upplevde missnöje med 
sitt utseende och hade svårt att identifiera sig med sin tidigare sexualitet (Cairo Notari, 
Favez, Notari, Panes, Antonini, & Delaloye, 2018; Klaeson, Sandell, & Berterö, 2011). 
 
Efter kirurgi upplevde kvinnorna att kroppen saknade symmetri och att bli av med ett 
bröst eller en del av bröst upplevdes därför negativt för sexualiteten (Schmidt, Wetzel, 
Lange, Heine, & Ortmann, 2017). Kvinnorna vilka genomgått lumpektomi upplevde 
svårigheter med klädsel (Barthakur, Sharma, Chaturvedi, & Manjunath, 2017). Att inte 
kunna klä sig likt tidigare upplevdes påverka sexualiteten negativt. De kvinnor vilka 
däremot genomgått mastektomi använde protes eller pads och upplevde därför inte 
samma problem.  En gemensam upplevelse för de kvinnor vilka behandlats med kirurgi 
var missnöje kring ärr. Kvinnorna var kritiska till kvaliteten av operationen på grund 
av att de upplevde ärret fulare än förväntat (Barthakur, Sharma, Chaturvedi, & 
Manjunath, 2017). Komplikationer efter behandling gjorde återhämtningsperioden 
krävande, vilket kvinnorna upplevde generera negativa konsekvenser för sexualiteten. 
Missnöje kring operationen samt viktuppgång till följd av cellgifter och medicinering, 
skapade stress hos kvinnorna relaterat till kroppens och sexualitetens negativa 
förändringar. Till följd av kompletterande hormonbehandling upplevde kvinnorna 
biverkningar som ledvärk, vallningar, slöhet, trötthet samt andra klimakterieliknande 
symtom, vilket gjorde sexuellt umgänge mer utmanande (Karaöz, Aksu, & Küçük, 
2010; Loaring, Larkin, Shaw, & Flowers, 2015; Wang et al., 2013).   
 

Sexuell aktivitet 
När kvinnorna diagnostiserats med bröstcancer minskade frekvens av sexuell aktivitet, 
lika så till följd av behandling (Karaöz, Aksu, & Küçük, 2010; Shaw, Sherman, & 
Fitness, 2016; Sousa et al., 2018; Vieira, Santos, Santos, & Giami, 2014; Wang et al., 
2013). Kvinnorna upplevde brist på sexuell lust efter bröstcancerdiagnos samt brist på 
livsenergi under behandling (Wang et al., 2013). De beskrev en barriär mellan 
bröstcancer, dess behandling och sexuell aktivitet, vilket resulterade i bristande 
intresse (Loaring, Larkin, Shaw, & Flowers, 2015). Kvinnorna upplevde en ny 
sexualitet med minskad lust, vilket de beskrev som en stor förlust i livet (Klaeson, 
Sandell, & Berterö, 2011). De största bidragande faktorerna till sexuell inaktivitet 
beskrevs vara trötthet och smärta (Loaring, Larkin, Shaw, & Flowers, 2015; Vieira, 
Santos, Santos, & Giami, 2014). Smärta till följd av behandling resulterade i att 
kvinnorna blev obekväma med beröring och närkontakt, vilket gjorde dem motvilliga 
till intima sammanhang (Loaring, Larkin, Shaw, & Flowers, 2015; Wang et al., 2013). 
Det fick kvinnorna att associera sexuell aktivitet med något fruktansvärt. Andra 
faktorer till minskad sexuell aktivitet upplevdes vara minskad elasticitet i vävnad, 
vaginal torrhet och vaginal irritation, vilket resulterade i extrem smärta vid samlag 
(Wang et al., 2013). Kvinnornas nya situation krävde mer försiktighet vid sexuell 
aktivitet, vilket innebar en upplevelse av minskad frihet (Cairo Notari, Favez, Notari, 
Panes, Antonini, & Delaloye, 2018). Upplevelsen av rädsla och obehag resulterade i 
svårigheter att slappna av (Loaring, Larkin, Shaw, & Flowers, 2015; Wang et al., 2013).  
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Efter mastektomi upplevde kvinnorna en utmaning med att visa sig utan underkläder 
och de upplevde ett behov av att vara påklädda under samlag (Fallbjörk, Salander, & 
Rasmussen, 2012; Loaring, Larkin, Shaw, & Flowers, 2015). Orsaken beskrevs vara fula 
ärr samt att de upplevde ofullständig kvinnlighet (Fallbjörk, Salander, & Rasmussen, 
2012). Kvinnorna beskrev betydelsen av att känna sig hel vid samlag för att vara 
bekväm (Schmidt, Wetzel, Lange, Heine, & Ortmann, 2017). Upplevelsen av sexuell 
tillfredsställelse samt sexuell funktion påverkades av kvinnornas självbild och 
självkänsla (Shaw, Sherman, & Fitness, 2016). Relaterat till förändrad sexualitet efter 
diagnos, upplevde kvinnorna att sexuella aktiviteter blev mindre spontana och 
minskad frekvens av sexuell intimitet upplevdes vara relaterat till förändrad 
kroppsbild (Cairo Notari, Favez, Notari, Panes, Antonini, & Delaloye, 2018; Sousa et 
al., 2018). Kvinnorna upplevde också att den förändrade sexualiteten bidrog till 
minskad lust och minskad upphetsning (Vieira, Santos, Santos, & Giami, 2014; Wang 
et al., 2013). Till följd av bröstcancerbehandling beskrev kvinnorna att de inte längre 
upplevde sexuell upphetsning vilket resulterade i att den sexuella aktiviteten näst intill 
upphörde (Cairo Notari, Favez, Notari, Panes, Antonini, & Delaloye, 2018; Karaöz, 
Aksu, & Küçük, 2010). Kvinnorna beskrev att sexuell aktivitet blivit svårt och att 
erotiken inte var likt innan diagnos och behandling (Cairo Notari, Favez, Notari, Panes, 
Antonini, & Delaloye, 2018; Klaeson, Sandell, & Berterö, 2011). En annan upplevelse 
var att frekvensen av sexuell aktivitet efter bröstcancerdiagnos var oförändrad jämfört 
med innan insjuknandet (Klaeson, Sandell, & Berterö, 2011).   
  
Kvinnorna med rekonstruerat bröst efter mastektomi upplevde nedsatt känsel i 
bröstet, vilket krävde omvärdering av bröstens betydelse för sexuell aktivitet (Loaring, 
Larkin, Shaw, & Flowers, 2015). Brösten är en erogen zon för kvinnan och har betydelse 
för upphetsning (Schmidt, Wetzel, Lange, Heine & Ortmann, 2017). En annan 
upplevelse var däremot förbättringar i sexuell aktivitet efter bröstcancerdiagnos och 
behandling relaterat till ökat behov av närhet (Klaeson, Sandell, & Berterö, 2011). 
Intimitet och sexualitet påverkades till följd av fysiska och psykiska sidoeffekter av 
behandling, exempelvis fatigue (Shaw, Sherman, & Fitness, 2016; Vieira, Santos, 
Santos, & Giami, 2014). Andra symtom vilka upplevdes påverka sexualiteten genom 
fysisk begränsning var urogenitala symtom, exempelvis läckage och täta trängningar 
(Sousa et al., 2018).  
 

Känslomässiga hot mot sexualitet  
Kroppens fysiska förändring fick kvinnorna att bli främmande för sin kropp och att 
förlora en del av kroppen fick känslomässiga konsekvenser för sexualiteten. Känslor 
exempelvis rädsla och oro uppstod inför att anpassa sig till ny sexualitet. 
 

Att vara främmande för sin kropp 
Kvinnorna upplevde brösten likt en extern symbol för kvinnlig sexualitet och 
femininitet, en normalitet för dem. Brösten beskrevs även som en del av sexualitet 
samt en intim del av den kvinnliga kroppen (Schmidt, Wetzel, Lange, Heine & 
Ortmann, 2017; Wang et al., 2013). Att bli diagnostiserad med bröstcancer upplevdes 
vara likvärdigt med att förlora sin kvinnlighet och sexualitet (Gonzaga, 2013). Diagnos 
och information om behandling genererade ångestkänslor samt emotionella 
reaktioner, vilket påverkade kvinnornas sexualitet (Fallbjörk, Salander, & Rasmussen, 
2012; Elmir, Jackson, Beale, & Schmied, 2010; Loaring, Larkin, Shaw, & Flowers, 
2015). Att bekräftas som kvinna beskrevs väsentligt för välbefinnandet och för att 
kunna identifiera sig som kvinna. Upplevelsen av en oförutsägbar kropp, resulterade i 
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svårigheter med att identifiera sig i en ny livssituation samt med en ny sexualitet 
(Klaeson, Sandell, & Berterö, 2011).  
 
Kroppens fysiska förändringar gjorde att kvinnorna kände sig obekväma i sin sexualitet 
(Klaeson, Sandell, & Berterö, 2011). Kvinnorna uttryckte oförmåga att känna sig 
attraktiv gentemot sin partner och mot sig själv efter bröstkirurgi (Elmir, Jackson, 
Beale, & Schmied, 2010; Klaeson, Sandell, & Berterö, 2011). De kände skuld över att de 
inte upplevde glädje att vara vid liv, utan istället var ledsna över förändrad sexualitet 
med bortopererat bröst samt förändrat utseende (Fallbjörk, Salander, & Rasmussen, 
2012). Kvinnorna upplevde sig inte lika attraktiva som förr, vilket resulterade i 
negativa konsekvenser för sexualiteten (Barthakur, Sharma, Chaturvedi, & Manjunath, 
2017). Sexuell attraktion förknippades med kroppslig skönhet, vilket de själva inte 
ansåg sig uppfylla (Vieira, Santos, Santos, & Giami, 2014). En försämrad upplevelse av 
sin sexualitet resulterade i ett minskat intresse för män (Klaeson, Sandell, & Berterö, 
2011). Kvinnorna upplevde rädsla över att inte längre uppfylla krav på kvinnlig 
attraktivitet, att bli oattraktiva och att inte längre vara eftertraktade (Elmir, Jackson, 
Beale, & Schmied, 2010).  Det upplevdes viktigt att bära fina kläder och andra kvinnliga 
accessoarer för att kunna känna sig som sig själv samt för att kunna bibehålla sin 
sexualitet (Klaeson, Sandell, & Berterö, 2011). En annan upplevelse var att kvinnorna 
inte förknippade sexuell attraktivitet med utsidan, utan istället med personlighet och 
beteende (Barthakur, Sharma, Chaturvedi, & Manjunath, 2017). De kvinnor vilka 
innan behandling associerade kvinnlig sexuell attraktivitet med att vara vacker, 
upplevde att de fortsatt var attraktiva efter behandling (Vieira, Santos, Santos, & 
Giami, 2014; Wang et al., 2013).   
 

Att förlora en del av kroppen  
Att ta bort ett bröst upplevdes likvärdigt med att bli fråntagen sin attraktivitet relaterat 
till förlust av sexualitet och feminitet (Fallbjörk, Salander, & Rasmussen, 2012). 
Kvinnorna upplevde att mastektomin ständigt gjorde dem påminda om 
bröstcancerdiagnosen, trots eventuell rekonstruktion (Schmidt, Wetzel, Lange, Heine 
& Ortmann, 2017). När ärret var blottat ifrågasatte kvinnan sin kvinnlighet  (Fallbjörk, 
Salander, & Rasmussen, 2012). Borttaget bröst och håravfall gjorde kvinnorna 
obekväma i det vardagliga livet (Klaeson, Sandell, & Berterö, 2011). Kvinnorna beskrev 
att de upplevde rädsla över vad andra skulle tycka om ett annorlunda utseende, vilket 
resulterade i att de slutade med vardagliga aktiviteter (Fallbjörk, Salander, & 
Rasmussen, 2012). Behandling påverkade kroppsbilden och en förändrad kroppsbild 
påverkade sexualiteten (Shaw, Sherman, & Fitness, 2016; Wang et al., 2013). 
Kvinnorna upplevde kroppen stympad och att ta på sin byst upplevdes obehagligt efter 
mastektomin (Barthakur, Sharma, Chaturvedi, & Manjunath, 2017; Cairo Notari, 
Favez, Notari, Panes, Antonini, & Delaloye, 2018; Fallbjörk, Salander, & Rasmussen, 
2012). En annan upplevelse efter mastektomi var kroppslig ofullständighet vilket 
resulterade i att kvinnorna upplevde ett behov av att gömma sin kropp och sexualiteten 
påverkades därför negativt (Klaeson, Sandell, & Berterö, 2011; (Loaring, Larkin, Shaw, 
& Flowers, 2015). Att rekonstruera bröst var för vissa kvinnor viktigt för att återfå sin 
sexualitet genom att kunna känna sig som en hel person igen (Fallbjörk, Salander, & 
Rasmussen, 2012). Däremot upplevdes det rekonstruerade bröstet onaturligt, hårt och 
orörligt i jämförelse med ett riktigt bröst (Schmidt, Wetzel, Lange, Heine & Ortmann, 
2017). Kvinnorna ansåg att bröst och attraktion hörde ihop och när de inte kunde bära 
kläder likt tidigare, inverkade det negativt på självbild och sexualitet (Fallbjörk, 
Salander, & Rasmussen, 2012; Schmidt, Wetzel, Lange, Heine, & Ortmann, 2017). 
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En annan upplevelse var att bröst och kvinnlig sexualitet ej hör ihop (Schmidt, Wetzel, 
Lange, Heine, & Ortmann, 2017). Kvinnorna vilka upplevde bröstkirurgi som en 
nödvändighet för att bli frisk, ansåg att det gick före kvinnlig sexualitet och utseende. 
Kvinnorna upplevde att bröstet inte hade någon inverkan på sexualiteten och jämförde 
bröstkirurgin likvärdigt med att ta bort en annan kroppsdel (Fallbjörk, Salander, & 
Rasmussen, 2012). Yngre kvinnor upplevde brösten viktiga för sin sexualitet genom 
sitt behov av kvinnlig identitet. Äldre kvinnor ansåg att bröstens funktion och uppgift 
var amning, vilket inte längre var aktuellt och de upplevde därför brösten mindre 
betydande för sexualiteten (Fallbjörk, Salander, & Rasmussen, 2012).  
 

Rädsla och oro  
Kvinnorna upplevde rädsla för eventuell bröstkirurgi, att tappa hår samt ständig rädsla 
för återfall av bröstcancer. Rädslan upplevdes resultera i negativa konsekvenser för 
sexualiteten (Barthakur, Sharma, Chaturvedi, & Manjunath, 2017; Elmir, Jackson, 
Beale, & Schmied, 2010). Kvinnorna upplevde även oro för andra eventuella 
biverkningar vilka kunde påverka sexualiteten negativt, exempelvis viktuppgång, 
vaginal torrhet och smärta (Barthakur, Sharma, Chaturvedi, & Manjunath, 2017). Efter 
mastektomi och rekonstruktion av bröst upplevde kvinnorna osäkerhet och ångest 
kring sexuell aktivitet på grund av förändrad kropp (Loaring, Larkin, Shaw, & Flowers, 
2015).  
 
Kvinnorna upplevde sina kroppar mer sårbara efter mastektomi och rekonstruktion av 
bröst. De upplevde ett minskat självförtroende när de var avklädda och var rädda att 
göra andra människor obekväma till följd av ärr samt förändrade utseende efter 
bröstkirurgi (Klaeson, Sandell, & Berterö, 2011; Loaring, Larkin, Shaw, & Flowers, 
2015). Kvinnorna upplevde rädsla för exponering och undvek sammanhang vilka 
kunde sätta dem i obekväma situationer, exempelvis i offentliga omklädningsrum 
(Barthakur, Sharma, Chaturvedi, & Manjunath, 2017; Klaeson, Sandell, & Berterö, 
2011). Kvinnorna upplevde oro över partnerns reaktion vid bröstkirurgi samt rädsla 
över att själva känna sig annorlunda (Cairo Notari, Favez, Notari, Panes, Antonini, & 
Delaloye, 2018; Klaeson, Sandell, & Berterö, 2011). De kvinnor utan partner uttryckte 
oro över infertilitet och dess påverkan i en eventuell ny relation (Shaw, Sherman, & 
Fitness, 2016). Mastektomi påverkade kvinnornas sexualitet vilket resulterade i oro 
över att vara intim med en ny partner (Fallbjörk, Salander, & Rasmussen, 2012). 
Kvinnorna upplevde missnöje med utseende, kvinnlighet, sexuell attraktionskraft samt 
obehag när de såg sig själva i spegeln (Barthakur, Sharma, Chaturvedi, & Manjunath, 
2017; Cairo Notari, Favez, Notari, Panes, Antonini, & Delaloye, 2018; Fallbjörk, 
Salander, & Rasmussen, 2012; Sousa et al., 2018). Trots emotionell och psykisk 
påfrestning på sexualiteten under behandling och rehabilitering, upplevde kvinnorna 
att deras erfarenheter bidragit till att de blivit starkare individer (Elmir, Jackson, 
Beale, & Schmied, 2010).   
 

Att avvika från kvinnonormen  
Kvinnornas sexualitet påverkades av samhällets oskrivna regler och förväntningar. De 
upplevde svårigheter att lyfta och tala om förändrad sexualitet med partner och 
vårdpersonal. 
 

Att vara kvinna i förhållandet 
Kvinnorna upplevde rädsla över vad partnern skulle tycka om ett borttaget bröst, 
eftersom kvinnorna själva förknippade brösten med sin kvinnlighet (Gonzaga, 2013; 
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Schmidt, Wetzel, Lange, Heine, & Ortmann, 2017). I förhållandet upplevdes 
svårigheter att uppfylla kraven på sexuell attraktivitet, vilket ledde till en rädsla att bli 
lämnad (Karaöz, Aksu, & Küçük, 2010; Vieira, Santos, dos Santos, & Giami, 2014). 
Kvinnorna ansåg att brösten hade en kvinnlig sexuell mening för partnern samt för sin 
egen känsla av feminitet. Valet av direkt rekonstruktion grundades i önskan att vara 
attraktiv för sin partner (Schmidt, Wetzel, Lange, Heine, & Ortmann, 2017). Kvinnorna 
upplevde svårigheter att visa ärren för en ny partner eftersom de kände sig onormala. 
Rekonstruktionen upplevdes därför viktig för kvinnor vilka ansåg att de fick tillbaka en 
stor del av kvinnlig identitet och sexualitet efter operation (Shaw, Sherman, & Fitness, 
2016).  
 
Kvinnorna vilka inte identifierade bröst med kvinnlighet uppgav orsaker som att de 
aldrig tyckt om sina bröst eller att kvinnlighet i sig inte var viktigt i förhållande till 
sexualitet (Schmidt, Wetzel, Lange, Heine, & Ortmann, 2017). Förändringar i 
sexualiteten påverkade inte bara kvinnan utan även hennes partner, vilket kunde leda 
till kris i äktenskapet. Anledningar till fortsatt sexuell aktivitet med partner kunde vara 
oro för äktenskapet och att bli lämnad av sin partner (Wang et al., 2013). Kvinnorna 
upplevde sexualiteten annorlunda och att de inte längre passade in i tidigare sociala 
roller, vilket gjorde att de istället fokuserade mer på sig själva (Klaeson, Sandell, & 
Berterö, 2011). Relaterat till emotionella och fysiska ärr upplevdes en förändrad 
sexualitet efter diagnos och behandling, med ökat behov av att vara ensam (Shaw, 
Sherman, & Fitness, 2016). Däremot upplevdes det psykosociala stödet från familj, 
vänner och vårdpersonal viktigt, vilket även innebar enklare hantering av förändrad 
sexualitet (Elmir, Jackson, Beale, & Schmied, 2010; Gonzaga, 2013). 
 

Kultur och tabu 
Kultur och normer upplevdes påverka kvinnans sexualitet (Wang et al., 2013). I vissa 
kulturer upplevdes kvinnlig sexuell attraktion vara ett attribut vilket värderades högt. 
Kvinnlighet beskrevs viktigt, eftersom att kvinnorna upplevde att de tävlar om en mans 
uppmärksamhet. Att bli lämnad av sin partner upplevdes vara den största rädslan av 
alla. I vissa kulturer beskrevs det vara allmänt känt att en man lämnar en sjuk kvinna 
(Vieira, Santos, dos Santos, & Giami, 2014). Det upplevdes också finnas antaganden 
om att kvinnans kropp är ett objekt vilket är till för att titta på, vilket påverkade 
kvinnornas sexualitet negativt (Loaring, Larkin, Shaw, & Flowers, 2015). Kvinnorna 
upplevde behov av professionell konsultation eftersom given information kring 
bröstcancer, behandling och dess påverkan på kvinnlig sexualitet, av vårdgivare 
upplevdes otillräcklig. Det resulterade i okunskap kring problem med sexualitet vid 
bröstcancer. Myter om att sexuellt umgänge skulle leda till ökade östrogen- och 
androgennivåer och där igenom öka risken för återfall, var sanning för vissa kvinnor 
(Wang et al., 2013). Kvinnorna hade inte fått tillräcklig information om reproduktiv 
potential eller bieffekter, exempelvis tidigt klimakterie, vilket kunde påverka fertilitet 
(Karaöz, Aksu, & Küçük, 2010). De skämdes över att prata om förändrade kroppar och 
var även obekväma att dela detaljer angående sexualitet (Barthakur, 
Sharma, Chaturvedi, & Manjunath, 2017; Loaring, Larkin, Shaw, & Flowers, 2015). 
Kvinnorna var obekväma med att lyfta frågor kring sexualitet med vårdpersonal och 
uppgav att de hade velat få frågan om hur de upplevde sin sexualitet efter 
cancerdiagnos och behandling (Karaöz, Aksu, & Küçük, 2010; Sousa et al., 2018; Wang 
et al., 2013). 
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Diskussion  
Metoddiskussion  
Syftet med litteraturöversikten var att beskriva kvinnors upplevelse av sin sexualitet 
efter att ha drabbats av bröstcancer. Artiklar med kvalitativ metod valdes eftersom de 
avser att studera personers levda erfarenheter av ett fenomen. Upplevelserna kan inte 
rangordnas eller kategoriseras och det finns inget rätt eller fel, utan varje erfarenhet är 
en sanning, till skillnad från kvantitativ design där numeriska data används 
(Henricson & Billhult, 2017). Syftet med kvalitativ metod är att skapa insikt och 
förståelse kring valt ämne, vilket passade till litteraturöversiktens syfte. Induktiv 
ansats valdes eftersom det syftar till att generera en teori genom att utgå ifrån 
personers levda erfarenheter. KASAM ställdes mot resultatet i diskussionen. Hade en 
deduktiv ansats valts, hade en frågeställning eller hypotes av vald teoretisk 
referensram besvarats. Deduktiv ansats utgår ifrån att testa en teori eller modell vilken 
finns med i hela översikten likt en röd tråd, vilket inte överensstämde med 
litteraturöversiktens syfte (Henricson, 2017). Valet av induktiv ansats var mer relevant 
eftersom upplevelsen ville studeras.  
 
Initialt fanns ett intresse för valt fenomen hos författarna, däremot var förkunskapen 
liten. En föreställning författarna hade var att sexualiteten påverkades negativt av 
bröstcancer och dess behandling, vilket har visat sig vara en av flera upplevelser i 
resultatet. För ökad medvetenhet och för att minimera risk att låta förförståelsen 
påverka dataanalys och resultat, fördes diskussion mellan författarna. Förförståelsens 
påverkan på dataanalys och resultat kan dock inte uteslutas (Henricson, 2017). 
Författarna fick under arbetets gång en uppfattning av att många människors bild av 
sexualitet är kopplat till enbart sexuell aktivitet, det vill säga penetrerande samlag. 
Därför blev definitionen av sexualitet i bakgrunden viktig för en gemensam förståelse.  
 
Artiklar söktes i databaserna CINAHL vilken består av forskning i omvårdnad och 
Medline vilken innehåller forskning i biomedicin (Karlsson, 2017). Databaserna valdes 
eftersom de överensstämde med det valda syftets område. Med hjälp av bibliotekarie 
kunde en relevant söksträng med väsentliga sökord identifieras. Att ta hjälp av en 
ämnesexpert ökar sökningens sensitivitet samt specificitet (Rosén, 2017) och där 
igenom översiktens trovärdighet (Henricson, 2017). Experienc* och perception* var 
initialt planerade sökord för att hitta artiklar vilka överensstämde med syftet. Efter 
test-sökningar för ökad träffsäkerhet, ersattes sökorden istället med qualitative 
eftersom att sökordet motsvarade de artiklar vilka primärt ville undersöka upplevelser 
av fenomenet. Trunkering, citationstecken och booleska termer användes för att få 
ökad träffsäkerhet (Karlsson, 2017).  
 
Ett sätt att säkerställa kvaliteten på artiklar är begränsningen peer reviewed, vilket 
innebär att en vetenskaplig granskning av artikeln skett innan publicering (Karlsson, 
2017). Begränsningen användes i CINAHL, däremot inte i Medline eftersom att alla 
publicerade artiklar i databasen är vetenskapligt granskade. Översiktens trovärdighet 
stärks eftersom artiklar söktes från fler än en databas vilket ökar resultatets sensitivitet 
(Henricson, 2017). För att endast få träffar på aktuella studier, begränsades 
sökningarna till år 2009. Utvecklingen inom hälso- och sjukvården sker snabbt och bör 
därför baseras på bästa tillgängliga evidens (Rosén, 2017). Begränsningen hade kunnat 
ändras eftersom de äldsta inkluderade artiklarna var från år 2010.  
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När artiklar från två databaser tagits fram, utvärderades antalet genom att undersöka 
om material var tillräckligt för att svara på syftet. Båda författarna kvalitetsgranskade 
artiklarna samt diskuterade kvalitetsnivå. Inkluderade artiklar uppfyllde krav på hög 
kvalitet, 7-8 poäng, enligt Hälsohögskolans kvalitetsgranskningsprotokoll för 
kvalitativa artiklar. Det ger litteraturöversikten tillförlitlighet att samtliga artiklar 
uppfyllde krav på god kvalitet (Henricson, 2017; Rosén, 2017). En diskussion fördes 
kring informationens trovärdighet. Enligt Karlsson (2017) krävs inga fler sökningar 
när materialets mängd svarar på syftet. 13 artiklar upplevdes tillräckligt för att svara 
på syftet. Fyra inkluderade artiklar hade en mixad metod, där endast de kvalitativa 
resultaten användes till litteraturöversiktens resultat.  
 
Författarna läste samtliga 13 artiklar flertalet gånger för att få ökad förståelse för 
innehållet. Därefter identifierades meningsenheter och koder som jämfördes utifrån 
likheter och skillnader, vilket resulterade i subteman och teman. Fribergs 
femstegsanalys användes för att besvara syftet vilket var att beskriva kvinnors 
upplevelse av sin sexualitet efter att ha drabbats av bröstcancer. Femstegsanalysen 
synliggjorde delarna i artiklarnas helheter, vilket var till nytta för att skapa en ny helhet 
i examensarbetets resultat (Friberg, 2017). Båda författarna var inblandade i hela 
processen, vilket stärker litteraturöversiktens pålitlighet (Henricson, 2017). 
Inkluderade artiklar var skriva på engelska vilket kunde innebära misstolkning av 
meningsuppbyggnader och ord eftersom författarnas modersmål ej är engelska. Det 
anses vara en svaghet och kan påverka litteraturöversiktens tillförlitlighet (Kjellström, 
2017). Vid osäkerhet kring ordens betydelse användes lexikon. Internationella studier 
inkluderades i resultatet och var ifrån Asien, USA, Europa, Australien, Sydamerika, 
Afrika. Det påverkar överförbarheten i Sverige, eftersom kultur och sjukvårdssystem 
skiljer sig (Henricson, 2017). Däremot har samtliga studier forskat om kvinnors 
upplevelser kring sexualiteten efter att ha drabbats av bröstcancer. Det ger möjlighet 
till ett bredare, globalt perspektiv på fenomenet och anses vara en styrka i 
litteraturöversikten. Inkluderade artiklar hade inte samma design. Trovärdigheten 
hade stärkts om alla inkluderade artiklar hade haft samma design (Henricson, 2017). 
Urvalet i inkluderade artiklar var kvinnor mellan 21–77 år. Kvinnorna i studierna hade 
olika typer av bröstcancerdiagnoser och behandlingar, vilket gav ett bredare perspektiv 
på upplevelsen av sexualitet vid bröstcancer och det anses öka litteraturöversiktens 
trovärdighet. Litteraturöversiktens trovärdighet stärks även genom att en handledare 
granskat textens innehåll och att medstudenter har givit feedback under arbetets gång 
(Henricson, 2017). 
 

Resultatdiskussion  
Kvinnornas upplevelser av sexualitet vid bröstcancer var både positiva och negativa. 
Tre huvudfynd identifierades i resultatet: en fysiskt förändrad kropp, känslomässiga 
hot mot sexualitet och att avvika från kvinnonormen. Fynden var återkommande i 
samtliga artiklars resultat och hade inverkan på kvinnors sexualitet efter 
bröstcancerdiagnos och behandling.  
 
Det första huvudfyndet var upplevelsen av en fysiskt förändrad kropp. Kvinnorna 
upplevde att de fysiska förändringarna till följd av bröstcancerdiagnos och behandling, 
påverkade sexualiteten negativt. Att bröstcancerdiagnos har en negativ inverkan på 
kvinnors sexualitet bekräftas i Kedde, Van de Wiel, Weijmar Schultz och Wijsens 
(2013) forskning. Kvinnorna hade svårt att hantera den nya situationen och det 
förändrade utseendet. Förlust av bröst och hår fick kvinnorna att ifrågasätta sin 
identitet och sexualitet. Kvinnorna upplevde att biverkningar som trötthet, smärta och 
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klimakterieliknande symtom, till följd av kirurgi begränsade dem fysiskt, vilket även 
upplevdes påverka sexualiteten. Upplevelserna bekräftas i Kedde, van de Wiel, 
Weijmar Schultz och Wijsens (2013) forskning. När livet inte upplevs meningsfullt 
framstår de mesta som meningslöst (Antonovsky, 2005). Biverkningar efter 
bröstcancerbehandling, oro, rädsla samt nya prioriteringar resulterade i minskad 
sexuell aktivitet. Kvinnorna upplevde även minskad livsenergi samt fysisk nedsättning, 
vilket var en anledning till minskad lust. Frekvens av samlag, sexuell aktivitet och 
sexuellt välbefinnande påverkades negativt av bröstcancerbehandling vilket bekräftas 
i Kedde, van de Wiel, Weijmar Schultz och Wijsens (2013) studie. 
 
Resultatet visar att biverkningar upplevdes ha negativ effekt på kvinnans sexualitet 
samt sexuell aktivitet. Biverkningarna till följd av behandling var värmevallningar, 
viktuppgång, trötthet, minskad sexuell lust samt vaginal torrhet. Kvinnorna vilka inte 
kommit i klimakteriet innan behandling, upplevde en högre grad av minskat sexuellt 
intresse samt hade ökad tendensens att uppleva klimakterieliknande symtom, vilket 
bekräftas i Befort och Klemps (2011) samt Lambadiari, Lykeridou, Ilias och Deltsidous 
(2017) forskning. Klimakterieliknande symtom upplevdes vara en stor utmaning för 
sexuell aktivitet. Kedde, van de Wiel, Weijmar Schultz och Wijsen (2013) styrker i sin 
forskning att kvinnor har en lång väg tillbaka till att återfå sexuellt välbefinnande efter 
bröstcancerbehandling. 
 
Kvinnorna beskrev en barriär mellan fysisk intimitet och sexuell aktivitet, vilket 
grundades i fysiska förändringar efter bröstcancerbehandling. Jabloński, Mirucka, 
Streb, Słowik och Jach (2019) bekräftar att kvinnorna upplevde motvillighet till 
intimitet samt sexuell aktivitet efter behandling. Kvinnorna upplevde svårigheter att 
begripa vad bröstcancerdiagnosen innebar samt vilka kroppsliga förändringar de 
kunde förvänta sig. Begriplighet är en viktig aspekt i hur kvinnan upplever sin förmåga 
att hantera och påverka situationen (Antonovsky, 2005). I början av 
bröstcancerbehandling, ansågs sexualiteten sekundär i förhållande till att överleva. 
Brist på intim närhet upplevdes generera negativa konsekvenser för sexuell aktivitet, 
vilket bekräftas i Ghizzani, Brun och Luisis (2018) forskning. 
 
Det andra huvudfyndet var upplevelsen av känslomässiga hot mot sexualitet. Efter 
bröstcancerdiagnos upplevde kvinnan stress och rädsla att förlora sin nuvarande 
sexualitet. Antonovsky (2005) beskriver att individens grad av KASAM speglar hur den 
kan hantera stress i utsatta situationer. Rädsla, oro och ångest för en förändrad kropp 
vid bröstcancerbehandling genererade tankar både inför samt efter behandling. Detta 
överensstämmer med tidigare forskning som visat att kvinnans psykiska problem till 
följd av bröstcancer och behandling upplevdes inverka negativt på sexualiteten (Kedde, 
van de Wiel, Weijmar Schultz, & Wijsen, 2013). Resultatet stärks även av Ghizzan, 
Bruni och Luisis (2018) forskning, vilka beskriver att kvinnans upplevelse av att 
bröstcancerdiagnos och behandling påverkade hennes sinnesstämning samt känsla av 
sexuellt välbefinnande efter avslutad behandling.   
 
Resultatet visade att kvinnorna upplevde att den förändrade kroppen i någon form 
hade påverkat sexualiteten. Antonovsky (2005) beskriver begreppet hanterbarhet likt 
hur individen anser sig kunna påverka och hantera situationen den befinner sig i. Om 
kvinnan besitter tillräckliga resurser för att hantera kroppens förändringar, har hon i 
större utsträckning möjlighet att uppnå KASAM, trots bröstcancerdiagnos. Kvinnorna 
upplevde minskat självförtroende och upplevde även motvillighet till att se sig själva i 
spegeln. Kvinnans egen kroppsbild förändrades till följd av bröstcancerbehandling, 
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både av kirurgi och annan behandling. Jabloński, Mirucka, Streb, Słowik och Jach 
(2019) bekräftar i sin forskning att kvinnorna hade en ökad risk att utveckla en 
försämrad kroppsbild efter behandling. Kvinnorna skattade sin självkänsla lägre efter 
mastektomin, vilket förlängde återhämtningstiden till optimal sexuell hälsa (Kedde, 
van de Wiel, Weijmar Schultz, & Wijsen, 2013).  
 
Kvinnorna upplevde svårigheter att acceptera sitt nya utseende efter mastektomin. 
Antonovsky (2005) förklarar begreppet begriplighet med individens kapacitet att 
förstå situationen den befinner sig i. Om kvinnan upplever begriplighet har hon större 
möjlighet att hantera en eventuell kaotisk situation, vilket kan leda till högre grad av 
KASAM. Efter bröstkirurgi upplevde kvinnorna mindre meningsfullhet och 
hanterbarhet vilket Jabloński, Mirucka, Streb, Słowik och Jach (2019) styrker. I 
resultatet framgår att kvinnorna efter mastektomi upplevde kroppen stympad och 
osymmetrisk. Vid rekonstruktion kände kvinnorna att de fick tillbaka en del av sin 
tidigare sexualitet, vilket upplevdes vara en viktig del i att känna sig som kvinna. 
Fyndet stärks även i Kedde, van de Wiel, Weijmar Schultz och Wijsens (2013) studie, 
där kvinnorna vilka genomgått mastektomi utan rekonstruktion upplevde fler 
svårigheter med sexualitet, än de med rekonstruerat bröst. Mastektomin var en ständig 
påminnelse för kvinnan vad hon gått igenom, vilket även påverkade hennes identitet, 
sexualitet och självbild. Kvinnorna vilka genomgått mastektomi, oavsett 
rekonstruktion eller ej, rapporterar upplevelsen av en sämre kroppsbild med negativ 
påverkan på sexualitet, vilket stärks i Lambadiari, Lykeridou, Ilias och Deltsidous 
(2017) forskning. 
 
Kvinnorna upplevde rädslor kring bröstcancerdiagnosen, exempelvis rädsla för 
förändrad kroppsbild, för återfall, för förändrade relationer samt för minskad fysisk 
styrka. Befort och Klemps (2011) forskning bekräftar upplevelserna. Rädslan går att 
koppla till att kvinnorna blev obekväma i vardagligt liv, vilket resultatet visar. 
Antonovsky (2005) beskriver att meningsfullheten är den viktigaste dimensionen av 
KASAM, där individens motivation och engagemang styr. Om kvinnan i den utsatta 
situationen kan se mening med livet, kan det resultera i upplevelse av meningsfullhet 
och högre grad av KASAM kan uppnås. 
 
Det tredje huvudfyndet var upplevelsen av att avvika från kvinnonormen. Tankar kring 
rollen som kvinna uppkom samt tankar kring hur kvinnans kultur ställde sig till 
sexualitet som begrepp. Sexualitet och cancer var ämnen vilka ansågs tabubelagda och 
upplevdes svåra att prata om. I resultatet framgår att kvinnan ofta förknippar sina 
bröst med kvinnlighet. Efter behandling upplevde kvinnorna stress och skuld i 
förhållande till sin förändrade sexualitet vilket bekräftas i Kedde, van de Wiel, Weijmar 
Schultz och Wijsens (2013) forskning. Stressen kan relateras till minskad hanterbarhet 
(Antonovsky, 2005) samt den upplevda risken att ifrågasättas som kvinna och på 
grund av det bli lämnad av sin partner. En kort tid efter avslutad behandling upplevde 
kvinnorna behov av att fokusera på sig själva, vilket ledde till att andra relationer 
åsidosattes. Konsekvensen av beteendet drabbade förhållandet och möjligheterna för 
sexuell aktivitet fortsatte att minska. Kvinnan upplevde behov av att återfå kontrollen 
i sin nya situation som överlevare samt av att återfå känslan av att vara sig själv. 
Keesing, Rosenwax och McNamara (2016) bekräftar kvinnornas behov av kontroll 
samt de upplevda svårigheterna med att återuppta tidigare roller. När livet återfår en 
större meningsfullhet kan kvinnan lättare att ta sig an utmaningar med engagemang 
och motivation och uppnå högre grad av KASAM (Antonovsky, 2005).   
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Hantering av cancerdiagnos skedde på olika sätt med påverkan från kvinnans kultur. I 
vissa kulturer var det mer tabubelagt att diskutera bröstcancerdiagnosen, kvinnorna 
riskerade att bli lämnad utanför i det sociala sammanhanget och i värsta fall bli 
lämnade av sina män. De kulturella upplevelserna bekräftas i Haynes-Maslow, Allicock 
och Johnsons (2016) forskning. Kvinnans sexuella attraktivitet och normen för 
feminitet värderas högt i vissa kulturer. Utifrån att fortsatt vara attraktiv för partnern 
samt kunna leva upp till samhällets syn på kvinnlighet, påverkades kvinnans beslut om 
rekonstruktion efter genomgången mastektomi. Tetteh (2017) bekräftar att i vissa 
kulturer anses kvinnans bröst vara till för mannens tillfredsställelse, snarare än för 
kvinnans egen sexualitet. 
 
En vanlig förekommande upplevelse bland kvinnorna med bröstcancer var att de 
upplevde okunskap om sin förändrade sexualitet efter bröstcancerdiagnosen. 
Begriplighet är en dimension i teorin KASAM och har sin grund i upplevelser av 
situationens begriplighet. Om situationen inte upplevs begriplig, kan det vara svårt att 
uppnå hanterbarhet och meningsfullhet, det blir därmed en utmaning att uppnå 
KASAM (Antonovsky, 2005). Kedde, van de Wiel, Weijmar Schultz och Wijsen (2013) 
bekräftar att kvinnorna vilka hade svårigheter att prata om upplevda problem med sin 
sexualitet, upplevde svårigheter att hantera konsekvenser för sexualiteten. De 
upplevde också svårigheter att återuppta tidigare sexuell aktivitet, som tidigare 
upplevts tillfredsställande. Kvinnorna valde ofta att inte uttrycka oro över sexualitet 
och rädsla för sexuell aktivitet på grund av skam, vilket Ghizzani, Bruni och Luisi 
(2018) bekräftar i sin forskning.  

Slutsatser  
Litteraturöversikten har beskrivit kvinnors upplevelser av sexualitet vid bröstcancer. 
Resultatet visade att kvinnorna upplevde förändringar i sexualiteten redan vid 
diagnostisering av bröstcancer. Diagnos och behandling av bröstcancer påverkade 
kvinnorna både psykiskt, fysisk och socialt. Osäkerhet kring diagnos och behandlings 
påverkan på kvinnlig sexualitet skapade stress hos kvinnan. Stress och skuld var 
känslor vilka uppkom till följd av att inte längre identifiera sig med sin tidigare 
sexualitet, vilket resulterade i svårigheter att bevara tidigare sociala roller. Till följd av 
diagnos och behandling, upplevde kvinnorna att de inte längre identifierades som 
kvinna enligt normen. Brösten upplevdes ha stor betydelse för kvinnornas sexualitet. 
Kroppsliga förändringar påverkade sexualiteten både positivt och negativt, vilket fick 
konsekvenser för sexuell aktivitet.   
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Kliniska implikationer  
Litteraturöversikten kan bidra till ökad förståelse om kvinnors upplevelser av 
sexualitet vid bröstcancer och vänder sig till sjuksköterskor samt patienter och 
anhöriga. Genom ökad kunskap kan sjuksköterskan känna sig mer trygg med att ställa 
frågor om sexualitet till kvinnor med bröstcancer samt även till andra patientgrupper. 
Framtida forskning bör undersöka kvinnornas informationsbehov om bröstcancer och 
behandlings påverkan på sexualitet. Forskning om vårdpersonalens tillvägagångssätt 
för dialog om ämnen vilka anses obekväma bör utföras och även utvecklas i den 
kliniska verksamheten. Framtida forskning bör även tänka utanför den heterosexuella 
normen. Litteraturöversikten leder in i framtiden, där sexualitet inte längre är ett 
tabubelagt ämne och där det sexuella välbefinnandet anses vara en viktig del i kvinnans 
allmänna hälsa. 
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utan för att 
tillfredsställa 
mannens behov. 

6. Schmidt, 
J., 
Wetzel, 
C., 
Lange, 
K., 
Heine, 
N., Ortm
ann, O. 
(2017).  
Tyskland
. 
 

Patient´s 
experienc
e of 
breast 
reconstru
ction 
after 
mastecto
my and 
it’s 
influence 
on 
postopera
tive 
satisfactio
n. 

Syftet var att 
undersöka 
kvinnors 
upplevelse av 
mastektomi 
med eller 
utan 
rekonstruktio
n av bröst 
och 
postoperativ 
tillfredsställel
se. 

Mixad metod.  
Semi-strukturerade 
intervjuer.  
20 kvinnor med 
bröstcancerdiagnos 
inkluderades. 
Hälften av 
kvinnorna hade 
gjort rekonstruktion 
av bröst.  

Resultatet visade 
att kvinnans bröst 
associeras med 
kvinnlighet och 
feminitet. Kvinnor 
som fick bröstet 
rekonstruerat, 
kände sig 
tillfredsställda med 
resultatet, delvis 
relaterat till sin 
sexualitet. De som 
endast gjort 
mastektomi kände 
sig mindre nöjda 
med resultatet och 
ifrågasatte 
sexualiteten.  

4/4 
8/8 

7. Klaeson, 
K., 
Sandell, 
K., & 
Berterö, 
C. M. 
(2011). 
Sverige. 

To feel 
like an 
outsider: 
focus 
group 
discussio
ns 
regarding 
the 
influence 
on 
sexuality 
caused by 
breast 
cancer 
treatment
. 

Syftet var att 
studera hur 
medelåldersk
vinnor som 
fortfarande 
hade 
menstruation 
upplevde 
förändring i 
sexualitet 
relaterat till 
bröstcancer 
och 
behandling. 

Kvalitativ metod. 
Fokusgrupps-
intervjuer med 12 
kvinnor med 
bröstcancerdiagnos 
och behandling. 

Kvinnor uttryckte 
känsla av att inte 
känna igen sig 
själva och 
svårigheter med 
att identifiera sig. 
Det var inte direkt 
kopplat till förlust 
av bröst eller del av 
bröst, utan till en 
känsla av sjukdom 
och åldrande. 
Förlust av hår och 
bröst gjorde 
kvinnorna osäkra i 
sitt dagliga liv. De 
som behandlats 

4/4 
8/8 
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med cellgifter hade 
svårt att hantera 
plötsliga 
klimakterie-
liknande symtom. 
De äldre kvinnorna 
hanterade de 
kroppsliga 
förändringarna 
bättre än de yngre. 

8. Elmir R, 
Jackson 
D, Beale 
B, 
& Schmi
ed V. 
(2010).   
Australie
n.  
 

Against 
all odds: 
Australia
n 
women’s 
experienc
es of 
recovery 
from 
breast 
cancer. 

Syftet var att 
beskriva 
kvinnors 
upplevelse av 
återhämtning 
efter 
bröstcancer-
relaterad 
kirurgi.  

Kvalitativ 
fenomenologisk 
metod valdes.  
Semi-strukturerade 
intervjuer.   
4 engelsktalande 
kvinnor under 50 år 
som genomgått 
bröstcancer-
relaterad kirurgi 
inkluderades.  
 

Resultatet visade 
att kvinnor 
upplevde att 
cancern tagit över 
vardagen, känsla 
av överväldigande, 
rädsla och 
ovisshet. Styrkan 
hittade kvinnorna 
inom sig och från 
familjen vilket 
bland annat 
resulterade i 
enklare hantering 
av förändrad 
sexualitet.  
 
 

4/4 
8/8 

9. Fallbjörk
, U., 
Salander
, P., & 
Rasmuss
en, B. H. 
(2012). 
Sverige. 

From ‘‘No 
Big Deal’’ 
to 
‘‘Losing 
Oneself’’. 

 

Syftet var att 
undersöka 
upplevelsen 
av 
mastektomin
s effekt på 
livet och 
upplevelsen 
av 
bröstrekonstr
uktion.   

Kvalitativ metod. 
Narrativa intervjuer 
med 15 kvinnor som 
genomgått 
mastektomi för 4,5 
år sedan. Tidigare 
deltagande i en 
kvantitativ studie. 

Tre huvudteman 
identifierades: att 
förlora ett bröst 
har ingen inverkan 
på kvinnligheten 
och mastektomi 
var ett givet val. 
Andra upplevde 
förlusten av ett 
bröst som 
förlusten av sin 
kvinnlighet, 
sexualitet och 
identitet. Det 
tredje temat var en 
blandning mellan 
att få sin 
kvinnlighet sårad, 
däremot kände de 
inte sig förlorade 
som kvinnor. 

4/4 
8/8 

10. Shaw, L.-
K., 

Women's 
experienc

Syftet var att 
utforska 

Kvalitativ metod. 
Semistrukturerade 

Sju teman 
identifierades: 

4/4 
8/8 
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Sherman
, K. A., 
Fitness, 
J. 
(2016). 
Australie
n. 

es of 
dating 
after 
breast 
cancer. 

kvinnor som 
var singlar 
vid diagnos 
av 
bröstcancer 
och deras väg 
tillbaka till 
att våga dejta 
igen. Få en 
djupare 
förståelse för 
utmaningar 
efter 
bröstcancer. 

telefonintervjuer 
efter en online-
undersökning. 
22 kvinnor med 
diagnosen 
bröstcancer, >18år, 
engelsktalande samt 
hade påbörjat ett 
heterosexuellt 
förhållande efter sin 
diagnos. 

”Beslutet att 
överväga dejting”, 
”Förmåga och lust 
att ingå i ett nytt 
romantiskt 
förhållande”, 
”Intimitet och 
sexualitet i nya 
relationer”, 
”Kroppsbild och 
dejting”, 
”Kommunikation 
och förändring av 
värden i 
relationer”, ”Lära 
sig lita på en ny 
partner” och 
”Erfarenhet av 
manlig partner”. 
 

11.  Gonzaga, 
M. A. 
(2013).  
Uganda. 

Listening 
to the 
voices: an 
explorato
ry study 
of the 
experienc
es of 
women 
diagnosed 
and living 
with 
breast 
cancer in 
Uganda. 

Syftet med 
studien var 
att beskriva 
ugandiska 
kvinnor 
erfarenhet av 
bröstcancerdi
agnos och 
hur det är att 
leva med 
bröstcancer. 

Kvalitativ metod. 
Individuella 
djupintervjuer med 
öppna frågor.  
12 kvinnor med 
diagnosen 
bröstcancer. 

Kvinnor upplevde 
en tuff tid efter 
diagnos och 
behandling av 
bröstcancer, både 
psykiskt och 
fysiskt. 
Bröstcancer-
diagnosen innebar 
också förlust av 
sexualitet. Tankar 
om döden och 
ångest var en 
utmaning att ta sig 
igenom. Utöver 
egna 
copingstrategier är 
det psykosociala 
stödet från 
närstående av 
betydelse. 

4/4 
8/8 

12. Wang, 
F., Chen, 
F., Huo, 
X., Xu, 
R., Wu, 
L., 
Wang, J., 
& Lu, C. 

A 
neglected 
issue on 
sexual 
well-
being 
following 
breast 
cancer 
diagnosis 

Syftet var att 
beskriva 
förändrat 
sexuellt 
välbefinnand
e efter 
bröstcancer, 
behov av 
information 
kring dessa 

Mixad metod. 
Kvalitativa 
djupintervjuer.  
20 kvinnor med 
bröstcancerdiagnos 
inkluderades. 

Sju huvudteman 
identifierades: 
förändrad sexuell 
frekvens, bristande 
sexuellt intresse, 
förändrad 
kroppsbild 
klimakterieliknand
e symtom, 
påverkan på 

4/4 
8/8 
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(2013). 
Kina. 

 

and 
treatment 
among 
Chinese 
women. 

förändringar, 
öka 
kunskapen 
kring 
sambandet 
mellan 
kroppen och 
sexualitet vid 
bröstcancer. 

äktenskap, 
missuppfattning 
kring sex och 
behov av 
konsultation med 
professionell part. 

13.  Karaöz, 
B., Aksu, 
H., 
& Küçük, 
M. 
(2010). 
Turkiet. 

A qualitat
ive study 
of the 
informati
on needs 
of preme
nopausal 
women wi
th breast 
cancer in 
terms of c
ontracept
ion, sexua
lity,  
early men
opause, 
and fertili
ty.  

Syftet var att 
undersöka 
informations
behov och 
given 
information 
till kvinnor 
med 
bröstcancer i 
tidigt 
klimakterie.   
 

Kvalitativ metod. 
Semistrukturerade 
djupintervjuer.  
20 kvinnor <50 år 
med bröstcancer 
och behandling, 
sexuellt aktiva, 
turkiska läs- och 
talkunskaper 
inkluderades. 

Sexuella aktiviteter 
minskade till följd 
av 
cancerdiagnosen. 
Kvinnor hade inte 
fått 
tillräcklig/ingen 
rådgivning kring 
infertilitet, 
preventivmedel, 
klimakterie-
liknande symtom 
och sexualitet vid 
bröstcancerbehand
ling. Kvinnorna 
tyckte det var svårt 
och skamfullt att 
lyfta frågan.  

4/4 
8/8 
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