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Sammanfattning 

Varje dag diagnostiseras kvinnor med bröstcancer. Denna diagnos kan påverka kvinnans 

upplevelse av sin sexualitet. Kvinnans sexualitet kan beskrivas utifrån följande termer: 

liv, lust och gemenskap, där kvinnans subjektiva kropp, självbild, identitet, kvinnlighet, 

intimitet, reproduktion samt stöd och andlighet ingår. Syftet är att ta reda på hur kvinnor 

upplever sin sexualitet under tiden som de behandlas för bröstcancer. Metoden som 

används är en litteraturstudie. Åtta artiklar valdes ut, granskades och analyserades. 

Resultatet presenteras i form av tre huvudteman det vill säga ”liv”, ”lust” och 

”gemenskap”. Under ”liv” beskrivs kvinnors upplevelse av sin subjektiva kropp, 

identitet, medan ”lust” tar upp kvinnors upplevelse av sin sexuella lust, kvinnlighet och 

reproduktion. I avsnittet ”gemenskap” beskrivs kvinnors upplevelse av intimitet, stöd 

och andlighet. Resultatet visar att kvinnors kropp förändras under behandlingen, vilket 

påverkar deras upplevelse av sig själva som kvinnliga och sexuellt attraktiva. Deras 

förändrade upplevelse av sin sexualitet påverkar deras relationer till partners. Kvinnor 

har behov av att tala om hur de upplever sin sexualitet med sjukvården under tiden som 

de behandlas för bröstcancer. Dock visade vårt resultat att kvinnorna upplevde att de 

inte togs på allvar när de talade med sjukvården om hur de upplevde sin sexualitet under 

behandlingstiden. Flertalet studier både bekräftar och motsäger det innehåll som denna 

litteraturstudie uttryckt, nämligen att kvinnornas upplevelse och uppfattning av sig 

själva som feminina, attraktiva och lustfyllda påverkas under tiden som behandling för 

cancer pågår. 

 
Nyckelord: Bröstcancer, sexualitet, kvinna, under behandling, intimitet, lust, femininet, 

subjektiv kropp  
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INLEDNING 

Varje dag diagnostiseras tusentals kvinnor världen över med bröstcancer. Även om kvinnornas 

sexualitet inte är det första som de reflekterar över efter att de fått diagnosen, kan den komma 

att påverkas under tiden som de behandlas. Under sjuksköterskeutbildningens gång har mötet 

med kvinnliga patienter och läsning av patientdokumentation gjort att författarna reflekterat 

över hur kvinnor upplever sin sexualitet under pågående behandling för bröstcancer. Genom 

att göra en litteraturstudie, hoppas författarna kunna bidra till sjuksköterskors möjlighet att 

kunna ta del av aktuell forskning, gällande kvinnors upplevelser av sin sexualitet under tiden 

som de behandlas för bröstcancer.  

 

BAKGRUND 

Bröstcancer  

Patofysiologi 

En cancertumör är alltid elakartad och kan ge symtom som röd och svullen hud, ändrad 

bröststorlek samt indragning av bröstet eller bröstvårtan. Bröstcancercellerna kan bryta sig 

loss från tumören och spridas via lymfsystemet till närliggande områden som armhålan, 

bröstbenet eller nyckelbenet. Beroende på tumörens spridningsgrad, delas cancern in i olika 

stadier. Stadium ett innebär att tumören endast finns i kvinnans bröst medan stadium fyra 

innebär att tumören har metastaserat och spritt sig till kroppens olika vävnader (Cullberg 

Weston, 2001).  

 

Undersökningar  

De vanligaste metoderna för att upptäcka bröstcancer är mammografi, självundersökning av 

brösten samt klinisk bröstundersökning (Nergiz-Eroglu & Kilic, 2011). Mammografi innebär 

att kvinnans bröst röntgas med en apparat som trycker ihop bröstet och tar bilder (Törnberg, 

2012). Vid påvisad knöl görs finnålspunktion, där läkaren tar ett prov som skickas iväg på 

analys. Kvinnan kommer sedan att få reda på om knölen innehåller några cancerceller eller 

inte. Upptäcks cancerceller får kvinnan genomgå ytterligare undersökningar för att definiera 

cancerns spridningsgrad (Cullberg Weston, 2001). 

   

Behandlingar 

Bröstkirurgi är det vanligaste behandlingsalternativet vid bröstcancer (Järhult & Offenbartl, 

2006). En partiell mastektomi genomförs när bröstcancern är väl avgränsad och innebär att en 

del av bröstet tas bort. Kvinnan kan också genomgå mastektomi, där hela bröstet opereras 

bort. Efter att ha genomgått en av dessa operationer så täcks operationsåret över av ett 

bandage. När bandaget avlägsnas kan kvinnan ha frågor som hon behöver ha svar på. En 

sjuksköterska kan därför vara med henne och svara på de frågor som hon kan ha angående sin 

förändrade kropp (Cullberg Weston, 2001). Strålning är en annan behandlingsmetod som 

innebär att radioaktiva vågor riktas mot tumören i bröstet. Effekten blir att cancercellerna i 

tumören förstörs så att de inte kan föröka sig (Moegelin, 2011). Bröstcancern kan även 

behandlas genom att kvinnan får cytostatika, vilket innebär att hon får cellgifter direkt in i 

blodet. Läkemedlet dödar cancercellerna eller gör så att de inte förökar sig. Även friska celler 

drabbas vilket ger biverkningar i form av håravfall, illamående, minskad hunger, sköra 

slemhinner, låga blodvärden och nedsatt immunförsvar. Bröstcancer kan vara känsligt för 

hormonet östrogen. Därför får kvinnor med bröstcancer hormonbehandlingar, som syftar till 
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att hålla nere nivåerna av östrogen i kroppen (Sandelin, 2012). Problemet är att de minskade 

östrogennivåerna gör att kvinnorna hamnar i klimakteriet under behandlingstiden. Slidans 

slemhinnor blir torrare, känselkroppar i bäckenmuskulaturen och i underlivet blir mindre 

känsliga för beröring, vilket gör att kvinnorna har svårare att bli upphetsade och få orgasm 

(Helström, 2010). 

 

Människan sett ur ett vårdvetenskapligt perspektiv 

Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv är människan komplex och består av kropp, själ och ande. 

Det är genom den subjektiva kroppen som människan skapar en bild av den värld som hon 

lever i (Lindwall, 2004). Människans själ består av tankar och känslor medan den andliga 

delen handlar om hennes längtan efter gemenskap med gud (Eriksson, 2000; Eriksson, 1995).  

 

Sexualitet som liv, lust och gemenskap 

Människan består av flera delar och genom att studera dessa menar Eriksson (2000) att en 

större förståelse och insikt över helheten skapas. Socionomen Löfgren-Mårtensson (1997) 

säger att sexualiteten inte går att särskilja eller ta bort från människan. Den är allmängiltig och 

är något som han/hon bär med sig under livet. Vidare säger Löfgren-Mårtenson (1997) att 

sexualiteten har en biologisk, psykisk och social aspekt, och kopplas samman med begreppen 

”liv”, ”lust” och ”gemenskap”. 

Termen ”liv” kan kopplas ihop med kvinnans upplevelse av den biologiska kroppen (Löfgren-

Mårtenson, 1997;) och hennes identitet (Heberlein, 2004). Om kvinnans kropp förändras 

under bröstcancerbehandlingen finns det en risk att det påverkar hennes upplevelse av sig 

själv som kvinnlig och attraktiv (Gamnes, 2005). Termen ”gemenskap” som är en del av 

kvinnans sexualitet, visar sig genom hennes interaktion med sig själv, sin partner och sin 

omgivning (Löfgren-Mårtenson, 1997). Behovet av intimitet kan uttryckas genom kvinnans 

fysiska förhållande med sin partner, så som samlag, sensuell beröring och kroppskontakt. 

Termen ”lust” är psykisk och kan härröras till kvinnans sexuella lust och (Belcher et al., 2011; 

Gianotten, 2007) kan kopplas till hennes behov av intimitet och närhet (Löfgren-Mårtenson, 

1997). Detta är något som hon bär med sig och utstrålar genom kroppslig och verbal 

kommunikation med sin omgivning (Røting & Bang Svendsen, 2011; Hultér, 2004). Enligt 

Bratteberg och Hultér (2012) innebär kvinnans reproduktion hennes förmåga att menstruera, 

bli gravid samt föda och amma ett barn.  

 

 

Lust 

 

 

Liv 

 

 

Gemensk

ap 

Figur 1 Sexualitet som liv, lust och gemenskap 
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Sjuksköterskans roll  

Båda omvårdnadsteoretikerna Orem och Eriksson säger att sjuksköterskans roll är att minska 

patienters lidande. Sjuksköterskan skall bekräfta patienters upplevelse av sin sexualitet under 

tiden som de behandlas för bröstcancer (Kristoffersen, 2006). Detta innebär att sjuksköterskan 

ska kunna kommunicera med patienten och fungera som ett stöd för honom/henne under 

vårstiden (Socialstyrelsen, 2012). Studier har dock visat att det finns en stor osäkerhet bland 

sjuksköterskor att tala med kvinnor om hur de upplever sin sexualitet under tiden som de 

behandlas för bröstcancer. (Anderson et al., 2011; Lavin & Hyde, 2006; Olsson, Berglund, 

Larsson & Athlin, 2012). 

 

PROBLEMFORMULERING  

Sexualitet består av ”liv”, ”lust” och ”gemenskap” och är något som kvinnan hela tiden bär 

med sig. Termen ”liv” tar sig uttryck genom kvinnans upplevelse av sin biologiska kropp, 

identitet, medan sexuell lust, kvinnlighet och reproduktion kan kopplas till termen ”lust”. 

Termen ”gemenskap” innefattar kvinnans behov av intimitet, stöd och andlighet. Studier har 

visat att kvinnors upplevelser av sin sexualitet under pågående bröstcancerbehandling är något 

privat, som varken sjuksköterskan eller patienten vågar ta upp. Vi vill därför med hjälp av 

vårdvetenskapliga studier undersöka hur kvinnor upplever sin sexualitet.  

 

SYFTE 

Syftet är att undersöka och beskriva hur kvinnor upplever sin sexualitet under tiden som de 

behandlas för bröstcancer.  

 

METOD 

Metoden som valts i detta examensarbete är en litteraturstudie enligt Axelssons (2012) 

modell. Ansatsen i vår litteraturstudie är deduktiv då den utgår ifrån Löfgren-Mårtensons 

(1997) teori om sexualitet som ”liv”, ”lust” och ”gemenskap”.  En litteraturstudie innebär att 

studiers resultat sammanställs och skapar en grund för sjuksköterskan att kunna ta till sig 

evidensbaserad kunskap inom ett vårdområde (Axelsson, 2012). 

 

Litteratursökning 

Sökning av litteratur valdes att göras i databaserna Medline, Cinahl och PubMed för att dessa 

används inom omvårdnadsforskningen. Först gjordes en pilotsökning, som är en 

fritextsökning utan några begränsningar. Sökorden som användes var breast cancer/breast 

neoplasms och sexuality som ansågs vara relevanta för studiens syfte. För att smalna av 

sökningarna användes databasernas avgränsningsverktyg. Artiklar lästes igenom för att hitta 

nyckelord som definierade det som söktes efter. Breast cancer/breast neoplasms och sexuality 

kombinerades med sökorden: sexual dysfunction, female, body image, menopause, gender 

identity och feminity. Sökningarna gav 18 artiklar plus en artikel som återfanns efter en 

manuell sökning (Bilaga 1). Efter att alla artiklar kvalitetsgranskats enligt Fribergs (2006) 

protokoll valdes åtta ut, fem kvalitativa och tre kvantitativa. Studierna hade ägt rum i Turkiet, 

Sverige, USA och Japan.  
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Inklusionskriterierna 

Studierna skulle fokusera på kvinnors sexualitet under pågående bröstcancerbehandling. 

Tidsperioden sträckte sig från den dag som kvinnan fick diagnosen bröstcancer till fem år 

efter diagnostillfället, då hon kunde anses som medicinskt friskförklarad om hon inte hade fått 

tillbaka cancern under denna period (Hatschek, 2011). Artiklarna skulle vara skrivna på 

engelska eller svenska och vara publicerade efter år 2007. Dock visade det sig vara svårt att 

hitta tillräckligt med material som publicerats efter detta år, vilket resulterade i att artiklar som 

var från år 2001 även inkluderades.  

 

Exklusionskriterierna 

Studierna skulle inte behandla partners egna uppfattningar om deras kvinnors sexualitet. 

Artiklarna skulle kunna erhållas via databaserna utan att de skulle behöva beställas via 

fjärrlån.  

 

Dataanalys 

Enligt Axelssons (2012) är det första steget i en litteraturstudie att artiklarna läses igenom för 

att ett helhetsintryck över materialet skall kunna skapas. Anteckningar skall skrivas ner under 

tiden som artiklarna läses igenom, för att de senare skall kunna fungera som stöd när teman 

och underteman ska skapas. När artiklarna har lästs igenom ska en översiktstabell över 

studiernas syfte, urval, metod och resultat göras. Tabellen kan vara till hjälp under 

analysprocessen genom att skillnader och likheter lättare skall kunna identifieras. Nästa steg 

är att skapa teman och underteman och se vilken fakta som hör hemma var. Färgpennor kan 

användas för att strukturera om artiklarnas resultat. När detta har gjorts har en ny helhet över 

artiklarnas resultat skapats. Författarna läste igenom artiklars resultat flera gånger för att få en 

uppfattning av dess innehåll. Därefter skapandes en tabell över de olika artiklarnas syfte, 

urval, metod och resultat (Bilaga 2). Studiernas resultat färgglades med olika färger för att 

tydliggöra dess olika delar. Resultaten delades sedan upp och sattes in under respektive färg. 

Fakta jämfördes för att likheter och skillnader skulle bli tydliga. Efter detta framträdde sju 

underteman som placerades under de redan valda huvudtermerna ”liv”, ”lust” och 

”gemenskap”(Figur 2). 

 

RESULTAT 

 

Figur 2 Översikt av huvudteman och underteman 
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Liv 

Kvinnans liv innehåller upplevelser av hennes subjektiva kropp, identitet och reproduktion. 

Den förändrade kroppen gjorde att kvinnorna upplevde att de tappat kontrollen över vem de 

var och de hade svårt att veta hur de skulle agera.  

 

Kvinnors upplevelse av sin subjektiva kropp 

Behandlingens biverkningar gjorde att kvinnor upplevde att de inte hade kontroll över sina 

kroppar (Klaeson & Berterö, 2008; Klaeson, Sandell & Berterö, 2011). De skämdes för att 

visa upp den inför andra människor (Fobair et al., 2006; Klaeson et al., 2011). Ett flertal 

studier tog upp hur olika behandlingsformer gjorde att kvinnor hamnade i klimakteriet. Detta 

kunde visa sig genom ökade svettningar, värmevallningar och stelhet (Fobair et al., 2006; 

Klaeson & Berterö, 2008; Klaeson et al., 2011). Menopausala kvinnor upplevde att deras 

skinn blev skrynkligt, kroppsfettet fördelades till magområdet, musklerna förtvinade och 

deras höfter blev stelare. Illamående, yrsel, smärta, sömnsvårigheter (Klaeson & Berterö, 

2008) samt förlust av kroppsbehåring (Fobair et al., 2006; Lackey, Gates och Brown, 2001) 

gjorde att kvinnorna hade svårt att känna igen sina kroppar (Klaeson & Berterö, 2008). 

Klimakteriet innebar också att kvinnornas menstruation blev oregelbunden eller upphörde helt 

(Fobair et. al., 2006; Karaöz, Aksu & Küçük, 2010; Klaeson & Berterö, 2008). 

Respondenterna i Klaeson och Berterös (2008) studie ansåg inte att deras största bekymmer 

var att de hamnade i klimakteriet under tiden som de behandlades för bröstcancer. Deras 

största rädsla var att de hade drabbats av en livshotande sjukdom. Behandlingarna och 

operationerna som de var tvungna att gå igenom för att bli av med bröstcancern var det enda 

som de tänkte på under behandlingstiden. 

 

Kvinnorna klädde sig på ett sådant sätt att behandlingens symtom inte skulle upptäckas, för att 

de ville se normala ut (Klaeson & Berterö, 2008; Klaeson et al., 2011). De sminkade sig så att 

omgivningen inte skulle upptäcka att de saknade ögonbryn eller ögonfransar (Klaeson et al., 

2011). Peruker användes för att dölja att de inte hade något hår på huvudet (Klaeson et al., 

2011; Lackey et al., 2001). Respondenterna i Lackey et al. (2001) studie var förvånade över 

hur deras skalp såg ut när de hade tappat sitt hår. Vissa av dem kunde inte se sig själva i 

spegeln och sörjde sitt hår till den grad att de bestämde sig för att spara allt som föll från deras 

huvuden. Andra kvinnor var dock stolta över sina skalpar och rakade av sitt hår när det 

började falla av. De såg inga problem med detta utan var istället stolta över de peruker som de 

bar. 

 

Kvinnors upplevelse av sin identitet 

Att hamna i klimakteriet gjorde att kvinnorna upplevde ett inre kaos (Klaeson & Berterö, 

2008). Eftersom kroppen kunde ha förändrats på grund av behandlingen hade en del av 

kvinnorna svårt att veta vad som identifierade dem som kvinna och hur de skulle bete sig. De 

hade svårt att veta med vem de skulle identifiera sig med, eftersom de hade samma symtom 

som sina mammor samtidigt som de hade mer gemensamt med kvinnor i deras egen ålder. 

Detta gjorde att de hamnade mellan dessa två grupper (Klaeson et al., 2011). Kvinnorna talade 

med sina mammor för att höra hur deras menopausala symtom hade sett ut, för att se om de 

kunde jämföra sina symtom med deras (Klaeson & Berterö, 2008; Klaeson et al., 2011). 

Enligt Klaeson et al. (2011) hade en del av kvinnorna, som hamnat i klimakteriet på grund av 

behandlingars effekter, svårt att acceptera att de var annorlunda i jämförelse med sina vänner. 

De upplevde sig mera avslappnade tillsammans med sina väninnor när även dem hamnade i 

klimakteriet. 
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Lust 

Kvinnors upplevelse av sin sexuella lust visade sig genom att deras behov av intimitet 

förändrades. Behandlingen påverkade deras upplevelse av sig själva som kvinnliga, fertila och 

attraktiva kvinnor. 

 

Kvinnors upplevelse av sin sexuella lust 

Kvinnors upplevelse av sin sexuella lust påverkades av deras självbild, identitet och ålder 

(Karabulut & Erci, 2012). Det vanligaste symtomet som de upplevde under behandlingen var 

att lusten minskade och att de hade svårare att bli upphetsade, vilket påverkade den intima 

relationen (Fobair et al., 2006; Karabulut & Erci, 2012; Karaöz et al., 2010; Klaeson & 

Berterö, 2008; Klaeson et al., 2011; Takahashi et al., 2008). Även fast flera respondenter 

upplevde en minskad sexuell lust, fanns det kvinnor som uppgav att behandlingen inte hade 

en negativ effekt på lusten (Takahashi et al., 2008). I Fobair et al. (2006) studie (n= 180) 

visade det sig att 17 % av kvinnorna hade haft problem med att bli upphetsade, 14 % hade 

haft svårt att få orgasm medan 12 % inte hade kunnat slappna av och njuta när de hade sex 

under tiden som de behandlades för bröstcancer. Andra symtom som påverkade kvinnors 

samliv på ett negativt sätt var torrhet i slidan och smärta vid samlag (Cebeci, Balci Yangin & 

Tekeli, 2010; Fobair et al., 2006; Takahashi et al., 2008). Respondenterna upplevde att de 

hade förlorat en del av sin kvinnlighet på grund av den minskade sexlusten (Klaeson & 

Berterö, 2008; Klaeson et al., 2011) och den sexuella dynamik som de inte längre kunde skapa 

tillsammans med sina partners. För att öka den sexuella lusten använde sig några av kvinnorna 

av pornografiska filmer, vilket dock gjorde att de blev mer äcklade än upphetsade (Klaeson et 

al., 2011). Att visa sina förändrade kroppar för sina partners gjorde också att de hade svårt att 

koppla av under tiden som de hade sex (Klaeson & Berterö, 2008; Lackey et al., 2001; 

Takahashi et al., 2008). Vissa av respondenterna kunde ta upp och diskutera hur de upplevde 

sin sexualitet under tiden som de behandlades för bröstcancer med sina respektive, medan 

andra kvinnor inte vågade göra detta (Klaeson & Berterö, 2008).  

 

Kvinnors upplevelse av sin kvinnlighet 

Kvinnornas bröst symboliserade femininet och om de skulle opereras bort trodde respondenter 

att deras män skulle komma att lämna dem, medan andra kvinnor inte upplevde någon rädsla 

för att förlora sina partners efter en mastektomi. En del av respondenterna var med nöjda med 

sina opererade brösts form och storlek (Lackey et al., 2001). Kvinnor kände sig inte mindre 

feminina trots att behandlingen gett dem symtom som de inte hade haft innan de fick 

bröstcancer (Fobair et al., 2006). Viktuppgång gjorde att respondenterna upplevde sig mindre 

feminina, (Lackey et al., 2001) vilket gjorde att de inte längre kände att de kunde leva upp till 

sin roll som en attraktiv partner (Klaeson et al., 2011). Även mediernas och samhällets bild 

om hur de skulle bete sig och se ut för att anses vara feminina påverkade deras känsla av 

kvinnlighet (Klaeson & Berterö, 2008). De var viktigt för dem att klä sig kvinnligt, för att de 

skulle känna sig tillfreds med sina förändrade kroppar (Lackey et al., 2001). De ville se 

attraktiva ut inför sin omgivning, för att de ville bli bekräftade som kvinnor (Fobair et al. 

2006; Klaeson & Berterö, 2008).  

 

Kvinnors upplevelse av sin reproduktion 

Kvinnor kände sig onaturliga och upplevde att de inte längre kunde leva upp till sin roll som 

mor under tiden som de behandlades för bröstcancer (Klaeson et al., 2011). I Karaöz, et al. 
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(2010) studie upplevde kvinnorna en rädsla för att bli gravida på grund av att de inte visste om 

bröstcancern skulle komma tillbaka under eller efter graviditeten. En del av dem använde 

preventivmedel för att skydda sig, medan vissa inte skyddade sig alls. De visste inte hur länge 

de skulle klara sig och frågan de ställde sig var: Vem som skulle ta hand om barnet i fall de 

dog? De visste inte heller om de skulle klara av att amma ett barn och ta hand om det efter 

födseln. Andra skäl till att de inte valde att skaffa barn under behandlingstiden var att de 

kände sig gamla eller inte trodde sig kunna hantera den psykiska press som de upplevde att 

det var att ta hand om ett barn. 

 

Gemenskap 

Kvinnors behov av gemenskap visade sig genom deras längtan efter intimitet, stöd och en 

relation med gud. Kvinnorna använde sig av olika strategier för att tillfredsställa sitt behov av 

gemenskap. 

 

Kvinnors upplevelse av intimitet 

Kvinnorna i Cebeci et al. (2010) studie likställde det sexuella behovet med andra mänskliga 

behov som att äta och dricka. Alla kvinnorna ansåg att en god sexuell relation var en 

förutsättning för att de skulle kunna ha ett tillfredställande äktenskap. Det var kvinnornas plikt 

att tillfredsställa sina partners sexuellt. Om de inte kunde leva upp till detta kunde mannen ha 

ett sexuellt förhållande med en annan kvinna enligt respondenterna. Klaeson et al. (2011) fann 

att ett fåtal kvinnor beskrev upplevelser av att de inte kunde leva upp till sin plikt som fru och 

älskare. Rädslan för att inte räcka till påverkade kvinnornas relationer (Klaeson et al., 2011). 

Kvinnor som var i en relation, där partnern inte förstod dem, var mindre sexuellt aktiva, än de 

kvinnor som var ogifta och hade barn (Fobair et al. 2006). Flertalat studier visade att 

respondenterna hade mindre och oregelbundet samlag under behandlingsperioden. Orsakerna 

till de sexuella förändringarna berodde på fysiologiska och psykologiska aspekter hos kvinnan 

och partnern (Cebeci et al., 2010; Karabulut & Erci, 2012; Klaeson & Berterö, 2008; 

Klaesons et al., 2011; Takahashi et al., 2008). Bröstcancerbehandlingens biverkningar 

påverkade kvinnornas intimitet med deras partners. Små ömhetsbetygelser i relationen blev 

viktigare än samlaget (Klaeson & Berterö, 2008). Den minskade lusten och antal samlag 

ökade kvinnornas behov av att kramas och hålla handen (Klaesons & Berterö, 2008; Klaeson 

et al., 2011). Den ökade intimiteten gjorde att kvinnorna kände större trygghet i relationen 

med sina partners (Klaeson et al., 2011).  

 

Kvinnorna i Cebeci et al (2010) studie hade inte samlag under de akuta faserna efter en 

mastekomi, det vill säga under sårläkningsperioden eller under de första dagarna efter 

cytostatika- eller strålbehandling. En anledning till att de avstod ifrån sexuellt umgänge med 

sin partner berodde på muslimska och turkiska traditioner som innebar att de skulle tvätta hela 

kroppen efter dem haft samlag. Detta skapade en rädsla hos kvinnorna att de skulle bli sjuka. 

Enligt Klaeson och Berterö (2008) samt Lackey et al. (2001) besvärades kvinnorna av när 

deras partners rörde vid deras förändrade kroppar. Känslan av obehag kunde bero på att deras 

operationssår rördes vid (Takahashi et al., 2008). Kvinnor sade att deras män var rädda för att 

göra dem illa efter operationen, vilket gjorde att deras partners drog sig undan och valde att 

inte dela säng med dem (Cebeci et al., 2010; Klaesons & Berterö, 2008; Lackey et al., 2001). 

Enligt Takahashi et al. (2008) återupptog 73 av 85 sexuellt aktiva kvinnor sitt sexuella liv 

några dagar upp till flera månader efter operationen. Om kvinnorna varit nöjda med sina 

sexliv innan operationen fortsatte detta även under behandlingstiden.  
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Kvinnors upplevelse av stöd och andlighet  

Kvinnorna i Lackey et al. (2001) studie sade att den dag som de hade diagnostiserats med 

bröstcancer förändrades deras liv för all framtid. Kvinnorna som fått diagnosen sade att de 

kom ihåg vilken dag, månad och år som deras liv hade förändrats. Kvinnorna funderade 

mycket på vilken typ av behandling de skulle välja, efter att de fått diagnosen. Kvinnorna 

talade om en rädsla för att den knöl som fanns i deras bröst, innan de hade fått diagnosen, 

kunde vara cancer. En del av kvinnorna hade varit med om en närståendes död, vilket gjorde 

att de inte reagerade lika starkt som andra respondenter på beskedet. De förknippade inte 

sjukdomen med döden medan andra gjorde detta. Kvinnorna i två andra studier, (Klaeson & 

Berterö, 2008; Klaeson et al., 2011) förknippade bröstcancern med döden, vilket gjorde att 

deras förhållningssätt och kommunikation med omgivningen påverkades. De hade svårt att 

hantera den nya livssituationen, vilket visade sig genom att dem inte kunde acceptera sina 

känslor. Vidare beskriver Klaeson et al. (2011) att kvinnornas liv hade fått en ny innebörd 

efter dem diagnostiserats med bröstcancer. Detta kunde visa sig genom att de ägnade mer tid 

och energi på sådant som de fann viktigt, nämligen att träna och träffa vänner. 

  

När kvinnorna sökte stöd och identifierade sig med andra personer fördjupades deras 

relationer och de lärde sig att uppskatta anhöriga och vänner på ett annat sätt än tidigare. 

Kvinnorna fick även stöd när de deltog i stödgrupper, där andra kvinnor med bröstcancer 

deltog. Där kunde de samtala om saker som hörde till sjukdomen utan att behöva förklara sig, 

eftersom personerna i gruppen hade en förståelse för vad de gick igenom (Klaeson & Berterö, 

2008; Klaeson et al., 2011). Kvinnorna sade att deras minskade sexlust och intresse av det 

motsatta könet kompenseras av de relationer som de hade med kvinnorna i stödgruppen samt 

med anhöriga och vänner (Klaeson, et al., 2011). Det var inte bara andra människor som 

kunde ge tröst och skapa mening i respondenternas liv, utan även deras relation till gud. 

Kvinnorna i Lackey et al. (2001) sade att deras tro hade fungerat som ett positivt stöd och att 

den hade gjort att de klarat av att hantera sin sjukdom. Samtidigt sade några av dem att de 

hade dragit sig undan och inte var lika nära sin gud under en del av sjukdomsperioden, men 

att tron i slutändan ändå hade blivit starkare.  

  

En del av respondenterna berättade att de hade fått preventivmedels rådgivning, medan ingen 

av dem hade fått någon information om hur behandlingen kunde påverka deras sexualitet 

(Karaöz et al., 2010). Kvinnor var rädda för de reaktioner som de skulle få om de tog kontakt 

med sjukvården och ställde frågor om behandlingens effekter på deras sexualitet (Takahashi et 

al., 2008). Kvinnorna ville inte ta upp sjukvårdens tid samtidigt som deras sexualitet kändes 

för privat att tala med utomstående om. Vissa kvinnor som ändå hade sökt stöd hos 

sjukvården hade upplevt att de inte fått ett gott bemötande (Klaeson & Berterö, 2008; Karaöz 

et al., 2010). När kvinnorna talade om behandlingars biverkningar och hur dessa påverkade 

deras upplevelse av deras sexualitet upplevde de att sjukvården inte tog deras symtom på 

allvar. Kvinnorna ansåg att sjukvården underförstått sagt att de inte skulle klaga och vältra sig 

i självömkan, utan vara lyckliga för att de fått en andra chans i livet (Klaeson & Berterö, 

2008).  

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med denna kandidatuppsats var att ta reda på hur kvinnor upplevde sin sexualitet under 

tiden som de behandlades för bröstcancer. Eftersom författarna ville studera detta område, 

valdes att göra en litteraturstudie enligt Axelssons (2012) modell. Denna modell fokuserade 
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på studiers resultat i sin helhet och inte enskilda respondenters åsikter, vilket gjorde det lättare 

att ta reda på hur flera kvinnor upplevde sin sexualitet under tiden som de behandlades för 

bröstcancer. 

 

Sökningsprocessen 

Axelsson (2012) beskriver tydligt hur artikelsökningsprocessen går till från pilotsökningen till 

val av artiklar. I en litteraturstudie ska den senaste forskningen inom ett visst område 

presenteras. Finns det ett stort urval av artiklar bör dessa begränsas till de närmaste åren, då 

kandidatuppsatsen äger rum. Beskrivningen av artikelsökningsprocessen var till stor hjälp när 

ämnesord valdes ut och avgränsningar av antalet artiklar gjordes. Under pilotsökningen var 

det tydligt att det fanns artiklar som tog upp ämnena sexualitet och bröstcancer, dock var det 

svårt att hitta studier som endast fokuserade på hur kvinnor upplevde sin sexualitet under 

tiden som de behandlades för bröstcancer. Därför utökades sökningen från år 2007-2012 till år 

2001-2012. Ovanstående sökningar ledde till att åtta artiklar valdes ut. Dessa 

kvalitetsgranskades enligt Fribergs (2006) protokoll, men någon poängsättning gjordes inte. 

För att läsaren lättare skulle kunna skapa sig en bild över de valda artiklarna, gjordes en 

översikttabell (Bilaga 1). Både kvalitativa och kvantitativa artiklar användes som data till 

litteraturstudiens resultat för att de kompletterade varandra. De kvalitativa studierna 

förtydligade hur någonting var och hjälpte författarna att få en förståelse för dess innehåll, 

medan de kvantitativa studierna förstärkte de kvalitativa studiernas resultat. Därmed ansåg 

författarna att artiklarnas resultat blev mera tillförlitliga. Några nackdelar med sökningarna 

var att artiklar som inte kunde nås via databaserna eller var skrivna på andra språk än 

engelska och svenska uteslöts ur data.  

 

Dataanalys 

I stället för att använda sig av en induktiv ansats som Axelssons (2012) beskrivning utgår 

ifrån använde sig författarna av en deduktiv ansats, när resultaten analyserades, utifrån 

Löfgren-Mårtensons (1997) definition av begreppet sexualitet som ”liv” ”lust” och 

”gemenskap”. Anledningen var att artiklarnas resultats rubriker skiljde sig så pass mycket åt 

att det var svårt för författarna att hitta meningsfulla samband mellan dessa. Fördelarna var att 

termerna ”liv”, ”lust” och ”gemenskap” skapade en ram för hur litteraturstudiens resultat 

skulle struktureras och därmed på ett tydligare sätt kunde likheter och skillnader urskiljas 

mellan undertemanas resultat. Nackdelarna var ändå att det inte var helt enkelt att veta under 

vilket undertema som artiklarnas resultat skulle placeras, eftersom det inte alltid var tydligt 

vart gränserna mellan undertemana och huvudtemana gick. Detta kan göra att 

litteraturstudiens resultat kan upplevas som att det upprepas under flera olika underteman.  

 

Artiklarnas fördelar och nackdelar  

Vid granskning av litteraturstudiens artiklar visade det sig att de kvinnor som var i en relation 

levde i ett heterosexuellt förhållande (Cebeci et al., 2010; Karabulut, & Erci, 2012; Karaöz et 

al., 2010; Klaeson & Berterö, 2008; Lackey et al., 2001). I studierna av Fobair et al. (2006) 

samt Takahashi et al. (2008) framgick det inte vilken sexuell läggning respondenterna hade. 

Om det hade funnits artiklar som behandlade icke heterosexuella kvinnors upplevelser av sin 

sexualitet under tiden som de behandlades för bröstcancer hade dessa inkluderats i 

litteraturstudiens resultat. Sverige är idag ett mångkulturellt land, där sjuksköterskan i 

vårdrelaterade sammanhang möter kvinnor med olika bakgrund och nationaliteter. Därför bör 

sjuksköterskan ha en förståelse för hur kvinnor världen över upplever sin sexualitet under 
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tiden som de behandlas för bröstcancer. Vår litteraturstudies data kommer ifrån Sverige, 

Japan, Turkiet och USA och bidrar till sjuksköterskans möjlighet att kunna ta del av hur 

kvinnor från dessa länder upplever sin sexualitet. Svagheten var att det var svårt att jämföra 

resultaten eftersom respondenterna uppfattade sexualiteten på olika sätt.  

 

Resultatdiskussion  

Liv 

Lindwall och Bergbom (2009) beskriver i sin studie hur kvinnor upplever sin förändrade 

kropp under tiden som de behandlas för bröstcancer. Kvinnorna kände sig främmande inför 

sina ”nya” kroppar, vilket även respondenterna i Wilmoth, Hatmaker-Flanigan, LaLoggia och 

Nixons (2011) studie uttryckte. Behandlingen påverkade deras upplevelse av sig själva som 

kvinnliga. Kvinnor i vår litteraturstudie kände precis som respondenterna i ovanstående 

studier när de sade att de kände sig främmande inför sina förändrade kroppar, vilket skapade 

en osäkerhet hos dem. Kvinnor i vår litteraturstudie tillskrev bröstets betydelse så pass mycket 

att de var oroliga för att deras män skulle komma att lämna dem i fall de skulle opereras bort. 

Även kvinnor i Fallbjörk, Salander och Rasmussen (2012) undersökning tillskrev sina bröst 

en sexuell betydelse. När bröstet opererades bort kände de sig inte lika kvinnliga längre. 

Samtidigt visade vår litteraturstudie samt en studie av Fallbjörk et al. (2012) att det fanns 

kvinnor som var nöjda med sina bröst som sexuella attribut och att bröstkirurgin inte ändrade 

deras upplevelse av sig själva som feminina. Ovanstående påstående visar att kvinnor kan ha 

olika förhållande till sina bröst och tillskriva dem olika betydelser.  

 

Lust 

Kvinnor i vår litteraturstudie upplevde att deras kropp förändrades under tiden som de 

behandlades för bröstcancer. Respondenterna i Anderson et al. (2011) studie sade också att 

deras kropp förändrades under tiden som de behandlades. Biverkningarna påverkade 

respondenternas sexliv genom att deras sexlust, förmåga att känna sig upphetsade och få 

orgasm blev sämre, vilket fick som följd att kvinnornas intima umgänge med sina respektive 

minskade (Wilmoth et al., 2011; Thomas-Maclean, 2004; Anderson et al. 2011), vilket även 

kvinnorna i vår litteraturstudie uttryckte. Kvinnorna hade större behov av kroppskontakt, när 

behandlingens biverkningar gjorde att de hade minskad lust. De kramade och höll sina 

partners i handen för att bli bekräftade och få det sexuella behovet tillfredställt. Leander 

(2009) säger att kramas är ett effektivt sätt att tillfredsställa båda parters behov av närhet och 

beröring. Så länge kvinnan inte accepterar de effekter som behandlingen orsakat, kommer hon 

inte kunna ha ett tillfredställande sexliv med sin partner (Leander, 2009; Lindwall & 

Bergbom, 2009). Hormonbehandlingens biverkningar gjorde att de yngre kvinnorna 

besvärades av att deras förmåga att kunna få barn togs ifrån dem under tiden som de 

behandlades för bröstcancer (Wilmoth et al., 2011). Respondenterna i vår litteraturstudie 

oroade sig inte för att de inte skulle kunna få barn på grund av behandlingens biverkningar. 

Deras största rädsla var att cancern skulle komma tillbaka när de väl hade friskförklarats och 

att de inte skulle kunna ta hand om de barn som de redan hade eller skulle komma att få i 

framtiden.  

 

Gemenskap 

RFSU (Riksförbundet för sexuell upplysning, 2012) skriver att den behandling som kvinnor 

med bröstcancer genomgår kan göra att de upplever en rädsla för att deras förändrade kroppar 

inte längre ska anses som åtråvärda av deras partners. Denna rädsla gjorde att kvinnor i 
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resultatet drog sig undan intimt umgänge med sina respektive. Andra orsaker till att kvinnor 

undvek intimitet med partnern var att de var oroliga för att deras respektive skulle komma 

emot deras operationsår och orsaka dem smärta under tiden som de hade sex. Leander (2009) 

anser att det är viktigt att kvinnor talar med sina partners om hur bröstcancerbehandlingen 

påverkar deras relation till sina kroppar och hur de upplever sin sexualitet. Görs inte detta kan 

paren hamna i en ond cirkel, där deras sexuella relation snabbt kan försämras. Vissa kvinnor i 

vår litteraturstudie kunde tala med sina partners om sina förändrade kroppar och sexuella 

problem, medan andra hade svårare att göra det.  

 

Resultatet visar att kvinnorna hade ett behov av stöd under behandlingstiden. Vissa av dem 

valde att inte tala om sin sexualitet med sjukvården, eftersom de var rädda för vilken reaktion 

de skulle få. När de ändå gjorde detta, upplevde kvinnorna att de inte togs på allvar. Istället 

talade de med sina närstående eller med kvinnorna i den stödgrupp som de var med i. Detta 

bekräftas av Ussher, Perz och Gilberts (2012) studie, där kvinnorna också upplevde att 

sjukvårdspersonalen inte tog deras sexuella funderingar på allvar. Anledningen till att 

kvinnorna inte tog upp ämnet sexualitet var att de skämdes att tala med utomstående om detta 

samt att de inte prioriterade sexualiteten under behandlingstiden. Kvinnorna i Wilmoth et al. 

(2011) studie önskade att initiativet att tala om sexualiteten skulle komma ifrån 

sjukvårdpersonalen. Det var inte enbart patienterna som upplevde det svårt att tala om 

sexualiteten, utan även sjuksköterskorna i Olsson et al. (2012) studie. Sjuksköterskorna sade 

att det var deras ansvar att ta upp ämnet sexualitet med kvinnan, även fast de inte gjorde detta 

regelbundet. Ofta förflyttades ansvaret, att tala med kvinnan om hennes sexualitet, över till 

bröst- eller stomisjuksköterskan. En vanlig uppfattning bland sjuksköterskorna var att de 

kvinnor som hade en partner hanterade sina sexuella problem själva och därför inte hade lika 

stort behov att tala om det med sjukvården. Detta motsägs av resultatet i denna litteraturstudie 

där kvinnor uttryckligen sade att de var i behov av stöd gällande deras upplevelse av sin 

sexualitet under behandlingstiden. Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2007) och 

hälso- och sjukvårdslagen (1982:763; 1998:531) är sjuksköterskans uppgift att ge patienten 

individuell omvårdnad och information som syftar till att återställa patientens hälsa. Detta 

görs inte av de sjuksköterskor som ingår i Lavin och Hydes (2006) samt Olssons et al. (2012) 

studier trots att sexualitet är ett viktigt område inom bröstcancervården. Sjuksköterskorna i 

Olssons et al. (2012) studie trodde att kvinnornas behov av att tala om sin sexualitet inte var 

det mest centrala under tiden som de behandlades för bröstcancer. De hade uppfattningen att 

kvinnornas tankar mest rörde sig om de skulle överleva bröstcancern eller inte. 

 

SLUTSATS 

Resultatet visar att kvinnors sexualitet är ett komplext område, där deras upplevelse av sin 

subjektiva kropp, identitet, kvinnlighet, lust och intimitet ingår. Dessa områden påverkas när 

deras kropp förändras under behandlingstiden, vilket i sin tur gör att kvinnornas upplevelse av 

sig själva som kvinnliga och attraktiva ändras. Detta gör att de har svårt att slappna av och 

vara intima med sina partners. Författarna hoppas att litteraturstudiens resultat kan bidra till 

att öka sjuksköterskans möjlighet att kunna ta del av hur kvinnor upplever sin sexualitet under 

tiden som de behandlas för bröstcancer, vilket i sin tur kan underlätta vårdandet av dessa 

kvinnor. 
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BILAGA 1 

Datum Databas Sökord Träffar Urval Antal valda 

artiklar 

2012-10-17 Cinahl Sexuality, 

breast 

cancer 

31 31 1 

2012-10-18 Pubmed Sexuality, 

breast 

neoplasms, 

female, 

sexual 

dysfunction 

92 30 2 

2012-10-18 Cinahl Menopause, 

sexuality, 

breast 

cancer 

22 13 1 

2012-10-19 Pubmed Sexuality, 

female, 

body image, 

breast 

neoplasms 

21 12 2 

2012-10-22 Cinahl Breast 

cancer, 

femininity, 

sexuality 

8 8 1 

2012-10-22 Cinahl Sexuality, 

breast 

neoplasms 

234 26 3 

2012-10-24 Cinahl Breast 

cancer, 

sexuality, 

body image 

76 20 2 

2012-11-06 Pubmed Breast 

cancer, 

menopause, 

sexuality 

88 86 2 

2012-11-06 Pubmed Gender 

identity, 

breast 

neoplasms 

74 74 1 

2012-11-06 Medline Breast 

neoplasms, 

femininity, 

sexuality 

26 26 1 

2012-11-09 Cinahl Breast 

neoplasms, 

sexuality, 

undergoing 

treatment 

3 3 1 



 

 

BILAGA 2 Beskrivning av inkluderade studier 

Författare, titel, tidskrift, 

årtal och land 

Syfte Metod Urval Resultat 

Författare: Cebeci, F., 

Balci Yangin, H., Tekeli A. 

Titel: Determination of 

Changes in the Sexual 

Lives of Young Women 

Receiving Breast Cancer 

Treatment: 

A Qualitative Study 

Tidskrift: Sexuality & 

Disability 

Årtal: 2010 

Land: Turkiet 

Syftet var att fördjupa 

kunskapen om turkiska 

kvinnors sexuella 

erfarenheter under 

pågående behandling. 

 

En kvalitativ studie. 

Data erhölls genom 

deskriptiv och 

semistrukturerade 

intervjuer. 

Alla deltagare fick 

frågorna: 

1. Vad är sexualitet för 

dig? 

2. Hur har 

bröstcancerbehandlingen 

påverkat ditt sexualliv? 

Djupintervjuerna 

genomfördes av två 

forskare för att undvika 

snedvridning av data.  

Datan analyserades utifrån 

Graneheims och 

Lundmans (2004) 

innehållsanalys. 

Totalt deltog åtta kvinnor 

som var under 

cytostatikabehandling. 

 

Inklusionskriterier: 

Hade haft 

bröstcancerdiagnos i ett år 

med metastaser 

Heterosexuellt giftemål 

<50år 

Fertila 

Ingen psykiatrisk sjukdom 

Ha förmåga att förstå och 

uttrycka sina egna åsikter 

Subteman: ”Perioder av 

penis-vagina samlag”; 

”Sexuellt initiativ av 

mannen”; Sexuell 

dysfunktion”. 

Studien visade att 

kvinnorna inte hade 

samlag under den akuta 

behandlingsperioden. De 

kände att de inte kunde 

säga nej om mannen ville 

ha samlag. Sexualiteten 

var inte något de pratade 

öppet om. 

Författare: Fobair et al. 

Titel: Body image and 

sexual problems in young 

women with breast cancer 

Tidskrift: Psycho-

Oncology 

Årtal: 2006 

Land: USA 

Syftet var att ta reda på 

vilka problem som 

relaterades till kvinnornas 

självbild och sexualitet 

under behandlingstiden.  

En kvantitativ studie. 

Data kom ifrån 

personintervjuer, som 

innehöll frågor om kirurgi 

och adjuvant behandling, 

hälsostatus, livskvalitet 

och socio-demografiska 

data. Data analyserades 

Totalt deltog 549 kvinnor i 

studien.  

 

Inklusionskriterier: 

Kvinnor, 

<50 år vid 

bröstcancerdiagnos.  

Skulle haft diagnos 2-

Studien visade att 

kvinnornas sexuella 

problem uppkom efter 

kirurgi och adjuvant 

behandling. Problemen 

relaterades till kvinnornas 

självbild, fysiologiska och 

psykologiska faktorer. 



 

 

enligt en deskriptiv metod. 

Studien är en del av ett 

större projekt: ”Breast 

cancer in young women: A 

population-based 

approach”  

 

7mån. 

Engelskspråkiga 

Vara gifta eller i en stabil 

relation. 

Vara registrerad vid Bay 

Area. 

 

Författare: Karabulut, N. 

& Erci, B. 

Titel: Sexual desire and 

satisfaction in sexual life 

affecting factors in breast 

cancer survivors after 

mastectomy 

Tidskrift: Journal of 

Psychosocial Oncology 

Årtal: 2012 

Land: Turkiet 

Syftet med studien var att 

ta reda på hur kvinnors 

sexuella lust och 

tillfredställelse påverkades 

av hennes personliga 

egenskaper, behov av stöd 

(för att styrka sin 

kvinnlighet) och självbild. 

Kvantitativ studie 

Frågeformulär användes 

som byggde bland annat på 

en modifierad form av Erci 

(2007) som baserades på 

Lindop och Cannons 

(2001) skala för att mäta 

feminitet och kroppsbild. 

För att mäta sexuell lust 

användes en skala av Erci 

(2005).  Sexuell 

tillfredställelse mättes på 

en fyrgradig skala. 

Svaren i frågeformulären 

analyserades med hjälp av 

Pearsons 

produktmomentkorrelation

skoefficient. 

Totalt deltog 123 gifta 

kvinnor med bröstcancer 

som nyligen hade 

genomgått en mastektomi. 

De var inskrivna på en 

onkologisk klinik. 

 

Inklusiontionskriterier:  

18år < 

Gifta 

Genomgått kirurgisk 

behandling 

Ej metastaser 

Förstå och tala turkiska 

Studien visade att 

behandlingen, kvinnans 

feminitet, 

personlighetsdrag, 

självbild och sexuell 

tillfredsställelse påverkade 

hennes sexuella lust. 

Författare: Karaöz, B., 

Aksu, H. & Küçük, M. 

Titel: A qualitative study 

of the information  needs 

of premenopausal women 

with breast cancer in term 

of contraception, sexuality, 

Syftet var att utvärdera den 

sexuella informationen 

som turkiska kvinnor med 

bröstcancer behövde och 

fick under 

behandlingstiden. 

Kvalitativ studie 

Ansikte-till-ansikte, djup- 

och semistrukturerade 

intervjuer användes som 

intervjuteknik vid data 

insamlingen. Intervjurena 

varade 20-35 minuter. 

Totalt deltog 20 kvinnor i 

studien som var inskrivna 

på en onkologisk klinik. 

 

Inklusionskriterier:  

Kvinna 

<50år Bröstcancerdiagnos 

Studien visade att 

kvinnorna upplevde att den 

informationen och 

konsultation de fick om 

tidig menopaus, infertilitet 

och sexualitet under 

behandling var 



 

 

early menopause and 

fertility 

Tidskrift: International 

Journal of Gynecology and 

Obstetrics 

Årtal: 2010 

Land: Turkiet 

Intervjuerna spelades, 

transkripterades. 

Analyserdes med hjälp av 

Miles och Hubermann 

(1994) kvalitativa metod. 

 

<1år 

Sexuellt aktiva 

Premenopausa innan 

behandling 

Tala och förstå turkiska 

otillräckliga. 

Författare: Klaeson, K. & 

Berterö, M.C. 

Titel: Sexual identity 

following breast cancer 

treatments in 

premenopausal women 

Tidskrift: International 

Journal of Qualitative 

Studies on Health Well-

being 

Årtal: 2008 

Land: Sverige 

Syftet var att beskriva hur 

premenopausala kvinnors 

sexualitet påverkades 

under behandlingstiden. 

En kvalitativ studie. 

Empirisk fenomenologisk 

metod grundad på Husserl 

(Karlsson, 1995).  

Fenomenet som studerades 

var kvinnornas sexuella 

identitet. Kvinnorna 

intervjuades under 55-

120min. Intervjuerna 

analyserades enligt 

Karlssons (1995) 

fenomenologiska metod. 

Totalt deltog sex kvinnor 

mellan 38-48 år. 

 

Inklusionskriterierna: 

Kvinnorna hade blivit 

menopausala efter 

behandlingen. 

Alla behandlades med 

hormoner. 

Kvinnornas sexuella 

identitet begränsades av 

menopausen och de kände 

sig udda och okvinnliga. 

Metafor för kvinnornas 

sexualitet: ”En bakbunden 

fågel som inte kunde 

flyga”.  

Bärande begrepp: 

”Inte känna igen sig själv”; 

”Vara i ett existentiellt 

vakuum”; ”Finna ny styrka 

i den intima relationen” 

Författare: Klaeson, K., 

Sandell, K. & Berterö, 

C.M. 

Titel: To feel like an 

outsider: focus group 

discussion regarding the 

influence on sexuality 

caused by breast cancer 

treatment 

Tidskrift: European 

Journal of Cancer Care2 

Årtal: 2011 

Syftet var att studera hur 

medelålders kvinnor med 

bröstcancer och 

menstruation upplevde hur 

deras sexualitet påverkades 

av sjukdomen och dess 

behandling. 

Kvalitativ studie. 

Tre fokusgrupper med fyra 

kvinnor i varje grupp  

diskuterade aktuellt ämne 

under 110-130 min.  

Diskussionerna spelades in 

och transkripterades. 

Därefter analyserades 

dessa med hjälp av 

kvalitativ innehållsanalys 

inspirerad av Graneheim 

och Lundman (2004) och 

Totalt deltog 12 kvinnor 

mellan 39-54år. 

 

Inklusionskriterier:  

Diagnotiserad med 

bröstcancer för minst 6 < 

månader sedan 

<50år 

Kvinnorna skulle ha 

menstruation vid 

diagnostillfället 

Huvudtema: ”Att känna 

sig som en främling” 

Subteman: ”Att känna sig 

annorlunda”; ”Den 

besvärliga kroppen”; 

”Erotismen är inte som den 

var”; ”Omvärdering” 



 

 

Land:  Sverige Hseih och Shannon (2005). 

 

Författare: Lackey, N.L., 

Gates, M.F. & Brown, G. 

Titel: African american 

women’s experiences with 

the initial discovery, 

diagnosis, and treatment of 

breast cancer 

Tidskrift: Oncology 

Nursing Forum 

Årtal: 2001 

Land: USA 

Syftet var att beskriva 

afrikansk- amerikanska 

kvinnors upplevelse av att 

leva med bröst cancer 

under behandling. 

En kvalitativ studie. 

Metoden som användes 

var Colaizzis (1987) 

fenomenologiska metod 

och analys. Intervjuerna 

spelades in och varade 

cirka 60 min. Alla 

intervjuer började med 

frågan ”Vad har din 

erfarenhet varit att leva 

med bröst cancer? Kan du 

berätta din historia? 

Intervjuerna analyserades 

med hjälp av Colaizzis 

(1987) metod. 

 

Totalt deltog 13 kvinnor 

som valdes ut från två 

onkologikliniker. 

 

Inklusionskriterier: 

30-70år 

Afrikansk- amerikan 

Tala och förstå engelska 

Villiga att dela sin 

berättelse 

Genomgått något av 

följande: operation, 

cytostatika-, hormon- eller 

strålbehandling 

Huvudteman: 

”Upplevelsen av att leva 

med bröstcancer”; 

”Kvinnlighet” och 

”Andlighet” 

Subteman: ”Hitta knölen”; 

”Få diagnos”, ”Genomgå 

operation och adjuvant 

behandling”, ”Förlora 

bröstet”, ”Tappa håret”; 

”Vara sexuellt attraktiv 

inför sin man” 



 

 

Författare: Takahashi, M. 

et al.  

Titel: Impact of breast 

cancer diagnosis and 

treatment on women’s 

sexuality: a survey of 

Japanese patients 

Tidskrift: Psycho-

Oncology  

Årtal: 2008 

Land: Japan 

Syftena var att undersöka 

hur bröstcancer påverkade 

japanska patienters 

sexualitet samt att ta reda 

på om behovet fanns att 

skapa en broschyr om hur 

sexualiteten påverkades av 

bröstcancer behandlingen.  

Tvärsnittsstudie, där 

frågeformulär användes. 

Denna innehöll frågor om 

socio-demografiska fakta, 

medicinsk bakgrund, 

samliv innan och efter 

operation (sexfrekvens, 

förändringar i relationen), 

kontakt med sjukvården 

angående sexuella problem 

samt vilka ämnen som 

skulle tas upp i 

informationsbroschyrer. 

Data analyserades med 

hjälp av SPSS statistiska 

program. 

Totalt deltog 124 kvinnor 

varav 85 var sexuellt 

aktiva och valdes ut till 

studien. 

 

Inklusionskriterier: 

Kvinna 

Bröstcancerdiagnos 

Inga recidiv 

Fysisk och mental förmåga 

att kunna genomföra 

frågeformulär. 

 

Frekvensen av samlag gick 

ner.  

Det minskade sexlivet 

påverkade inte alltid 

relationen.  

Respondenterna önskade 

sig mer information om 

hur behandlingen kunde 

påverka deras sexualitet. 

 

 


