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Abstrakt 

Bakgrund: Bröstcancer är en av de vanligaste cancerformerna i Sverige. Oftast är den 

inledande behandlingen operation i from av mastektomi eller partiell mastektomi. Sexualitet 

är en fundamental del i individers identitet, relationer och upplevelse genom livet. 

Kroppsuppfattning är den uppfattning man har om sitt utseende och sin kropp. Syfte: Var 

att beskriva den egna upplevelsen av sexualitet efter mastektomi eller partiell mastektomi 

hos kvinnliga patienter med bröstcancer. Metod: Detta arbete genomfördes som en 

litteraturöversikt där 15 artiklar analyserades och sammanställdes för att presentera ett 

resultat. Artiklarna söktes i olika databaser där olika söktermer kombinerades. Resultat: 

Efter en mastektomi var det vanligt att den sexuella funktionen blev påverkad genom 

känselbortfall, minskad lust och förändrat sexliv. Även kroppsuppfattningen blev påverkad 

genom att självbilden förändrades samt att kvinnor hade svårt att se sig själv samt visa sig 

för andra. Kvinnorna hade olika svårt att acceptera den nya kroppen efter en mastektomi. 

Diskussion: Baserat på hur kvinnan sett sig själv avgör hur hon anpassat sig. Partner- och 

sjuksköterskestöd var viktigt för individens upplevelse av självbilden samt för den intima 

relationen och sexuella funktionen för att på så sätt upprätthålla livskvaliteten. 

Samhällsnormer kan medföra att en människa känner sig misslyckad och självbilden 

påverkas. Sjuksköterskan bör informera kvinnan för att hon ska kunna förbereda sig på 

bästa sätt. Slutsats: Viktigt att sjuksköterska och läkare kan handleda patienten i 

utforskningen av sig själv samt val av behandling. Vidare forskning för att skapa nya 

arbetsmodeller som stöd i detta arbete.  

 

Nyckelord: Bröstcancer, Kroppsuppfattning, Mastektomi, Sexualitet, Sexuell funktion.   
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Introduktion  

Bröstcancer är den vanligaste dödsorsaken bland kvinnor i världen och är den näst 

vanligaste orsaken till dödsfall bland kvinnor i Sverige (Folkhälsomyndigheten, 2018). Enligt 

Socialstyrelsen (2018) är oftast den inledande behandlingen kirurgi där hela eller delar av 

brösten tas bort. Bröstcancerkirurgi kan påverka individens vardag, relationer och 

välmående.   

Bakgrund 

Bröstcancer 

Enligt Socialstyrelsen (2018) upptäcktes år 2016 bröstcancer hos 7558 kvinnor och var det 

året den vanligaste cancerformen bland kvinnor i Sverige. Var tionde kvinna i Sverige 

riskerar att drabbas av bröstcancer innan 75 års ålder. Sathian et al. (2014) markerar 

varningstecken för bröstcancer som knöl i bröstet eller under armhålan, att det blöder eller 

vätskar från bröstvårtan, ändrad position av bröstvårtan, utslag vid bröstvårtan, rodnad av 

huden vid bröstområdet, förändrad storlek av bröst eller bröstvårta och smärta från bröst 

eller armhåla. Ericson och Ericson (2012, s. 719) menar att genom undersökning av bröstet 

samt vid mammografi kan bröstcancer upptäcks. Därefter tas vävnadsprover från bröstet för 

att fastställa diagnos. De behandlingsalternativ som finns mot bröstcancer är kirurgi, 

strålbehandling samt behandling med hormoner och cytostatika. Enligt Peairs, Choia, 

Stewarta och Sateiaa (2017) ökar risken för bröstcancer vid höga nivåer av östrogen, sen 

första förlossning och fetma samt viktuppgång under klimakteriet. Även 

alkoholkonsumtion och rökning ökar risken att drabbas av bröstcancer. Fysisk aktivitet kan 

minska risken att drabbas av bröstcancer. Vidare skriver Peairs et al. (2017) att en individs 

familjehistoria av bröstcancer kan vara av vikt vid utredning då bröstcancer även kan vara 

genetiskt. Bröstcancer hos mamma, syster eller dotter ökar risken för att individen ska 

drabbas.  
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Mastektomi  

 Enligt Ely och Vioral (2007) bestäms i första hand tumörens egenskaper för att avgöra hur 

den kirurgiska behandlingen ska ske. Det finns olika typer av mastektomi, partiell 

mastektomi, enkel eller total mastektomi, radikal mastektomi och modifierad radikal 

mastektomi. Partiell mastektomi är ett bröstbevarande ingrepp där bröstcancern och så lite 

omkringliggande vävnad som möjligt avlägsnas.  Enkel eller total mastektomi innebär att 

bröstet avlägsnas men att lymfknutor i armhåla och muskelvävnaden under bröstet bevaras. 

Vid en radikal mastektomi avlägsnas hela bröstet, lymfknutor och bröstmuskelvävnad. Att 

göra en modifierad radikal mastektomi innebär att hela bröstet och de två första stadierna 

av lymfknutor i armhålan avlägsnas, dock bevaras bröstmuskelvävnaden. 

Bröstrekonstruktion 

Efter mastektomi kan en bröstrekonstruktion göras. Direkt bröstrekonstruktion genomförs 

vid samma operation som en mastektomi. Detta kan göras på individer vars tillstånd klarar 

av en längre operation och att ingen strålbehandling förväntas genomgås efter operation. 

Fördröjd bröstrekonstruktion genomförs månader eller år efter en mastektomi. Detta görs på 

individer som inte klarar av längre operationer, som behöver genomgå strålning efter 

operation eller att dessa individer har andra riskfaktorer som påverkar ingreppet negativt 

(Somogyi, Ziolkowski, Osman, Ginty och Brown, 2018).  

Sexualitet  

World Health Organization (WHO, 2006) menar att en essentiell del i att vara människa 

bland annat innefattar sex, könsidentiteter och roller, sexuell läggning, erotik, nöje, intimitet 

och reproduktion. Den sexuella hälsan innefattar fysiskt, emotionellt, mentalt och socialt 

välbefinnande i relation till sexualitet, det är inte enbart frånvaro av sjukdom, dysfunktion 

eller svaghet. Sexuell hälsa kräver en positiv och respektfull inställning till sexualitet. Även 

Hulter (2008, s. 9) skriver att sexualitet är en fundamental del i människors identitet, 

upplevelser och relationer genom livet. Sexualiteten berör människans intima och privata 

delar av livet vilket kan göra att ämnet blir svårt att närma sig för hälso- och 

sjukvårdspersonal. I en studie av Southard och Keller (2009) fick cancerpatienter själva 
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definiera vad sexualitet innebar för dem. Patienternas definition av sexualitet var att älska 

sig själv, hur patienterna kände sig som man eller kvinna, kroppsuppfattning, att känna sig 

åtråvärd och sexig, intimitet samt relationer till andra. Det beskrevs även som sinnes- och 

kroppslig förbindelse, att inte förändras på insidan, upphetsning, stimulans av sinnena, 

naturlig lust, orgasm och att ha barn. 

Sexuell funktion/dysfunktion 

Gladu (2002) genomförde en litteraturstudie som förklarar den sexuella funktionen samt 

dysfunktionen hos kvinnor. När en kvinna reagerar på sexuellt stimuli slappnar den glatta 

muskulaturen i vaginan av, de vaginala väggarna vidgas, blodflödet ökar och produktionen 

av slem i slidväggarna ökar. Detta sker genom olika hormoner som påverkas vid sexuellt 

stimuli. Sexuell dysfunktion innebär att kvinnan kan uppleva utebliven upphetsning samt 

obehag eller smärta vid sexuell aktivitet. Lewis et al. (2010) beskriver att female sexual 

dysfunction (FSD) innebär antingen att kroppens sexuella funktion är försämrad och inte 

kan ses som normal eller att kvinnor upplever eller skattar att den är nedsatt. Gladu (2002) 

fann att en dysfunktion som uppstår kan bero på medicinska sjukdomar, medicinsk 

behandling, psykologisk sjukdom eller hormonbrist. Rosen et al. (2000) utvecklade Female 

Sexual Function Index (FSFI) som är ett självskattningsinstrument. Frågeformuläret 

innehåller 19 frågor som kartlägger kvinnors sexuella funktion. Frågorna innefattar; lust, 

upphetsning, lubrikation, orgasm, smärta och tillfredsställelsen överlag. FSFI kan tillämpas 

hos alla kvinnor oavsett om de är postmenopausal eller inte.  

Kroppsuppfattning  

“Kroppsuppfattning, kroppsbild, den uppfattning man har om sitt utseende och sin kropp” 

(Nationalencyklopedin, u.å). 

 

Taleporos och McCabe (2002) menar att människor som på något sätt inte faller inom 

normen för idealutseendet riskerar att bli bemött med negativa sociala attityder. Dessa 

människor som faller utanför idealet upplever att det som kan uppfattas som avvikande är 

det som övriga människor ser och som blir det mest framträdande. Detta menar författarna 
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knappast gynnar en hälsosam kroppsbild för människan. Grogan (2006) hävdade att mycket 

av ens egen kroppsuppfattning speglas ifrån sociokulturella faktorer och att hälsoproblem 

kan förklaras genom en försämrad kroppsbild. Vidare undersökte Cash och Fleming (2002) 

hur kroppsuppfattning påverkar människors livskvalitet och fann sambandet ju bättre 

kroppsbild desto högre livskvalitet.  

Teoretisk anknytning  

Travelbee (1971, s. 7) beskriver omvårdnad som en interpersonell process där en 

professionell sjuksköterska hjälper en individ, familj eller ett samhälle att antingen 

förebygga eller hantera sjukdomsupplevelse samt finna mening i dessa erfarenheter.  

Vidare beskriver Travelbee (1971, s. 16-17) att syftet med omvårdnad uppnås genom 

upprättandet av ett mänskligt-till-mänskligt förhållande, detta är en målmedvetet etablerad 

relation mellan sjuksköterskan och den sjuka individen som den professionella 

sjuksköterskan upprätthåller. Travelbee (1971, s. 32-33) beskriver att det finns inga patienter, 

det finns bara enskilda individer som behöver vård och hjälp av andra människor som anses 

kunna ge den vård och hjälp som behövs. Rollen som sjuksköterska behöver vara 

gränsöverstigande för att uppfattas och relateras som mänskligt till mänskligt, istället för 

sjuksköterska till patient.  

 

Kommunikation sker vid varje möte som sjuksköterskan har med mottagarna av vården. 

Kommunikation uppstår när sjuksköterska och den sjuke talar med varandra, såväl när alla 

är tysta. Både sjuksköterska och den sjuke kommunicerar, oavsett om de är medvetna om att 

det händer. Varje interaktion med en sjuk person ger upphov till en möjlighet för 

sjuksköterskan att lära känna den personen och se vilka omvårdnadsbehov den sjuke 

personen har. Därigenom kan ett mänskligt till mänskligt förhållande upprätthållas och 

uppnå syftet med omvårdnaden. Huruvida dessa mål uppnås beror på sjuksköterskans 

beteende i den interaktiva processen och i vilken utsträckning sjuksköterskans handlingar är 

målmedvetna och hjälpsamma för mottagarna av vården (Travelbee, 1971, s. 93). 

Det är viktigt att sjuksköterskan ser sjukdom som en mänsklig erfarenhet och upplevelse för 

att kunna vårda den sjuka individen på ett hjälpande och meningsfullt sätt (Travelbee, 1971, 

s. 85).  
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Sjuksköterskans roll 

Patientlagen (SFS 2014:821) 1 §, kapitel 3, lyfter att personal inom hälso- och sjukvård 

ansvarar för att ge patienten information om sin hälsostatus. Personal ansvarar även för att 

ge information om behandlingsalternativ, eventuella biverkningar eller komplikationer som 

behandlingen kan medföra. Patienten har rätt att välja och vara delaktig i planeringen kring 

sin egen behandling. Svensk sjuksköterskeförening (2017b) skriver att kommunikation är 

viktigt för patient och närstående för upprätthållande av säkerhet, för att kunna vara 

delaktig i vården, för att vården ska vara personcentrerad och jämlik. Vidare presenterar 

Svensk sjuksköterskeförening (2017a) i en översättning av international council of nurses 

(ICN) etiska kod, att patienter har rätt till att få information på ett anpassat sätt, 

informationen ska vara riktig och tillfredsställande. Sjuksköterskan tar hänsyn till kulturella 

och språkliga skillnader för att patienten ska kunna godkänna vården.   

 

Nydiagnostiserade kvinnor med bröstcancer har uttryckt ett behov av att etablera en 

relation med en sjuksköterska i det tidiga skedet. Kvinnorna uppgav att de ville bli sedda 

som individer och önskade att sjuksköterskan skulle behandla på ett individanpassat sätt. 

Kvinnorna önskade även att sjuksköterskan skulle stödja dem under jobbigare 

undersökningar eller ingrepp och att de skulle finnas som ett socialt stöd med 

uppmuntrande samtal (Remmers, Holtgräwe & Pinkert, 2010). Även Kovero (2007) menar 

att vårdpersonal bör tidigt i diagnosskedet ge patienten stöd, empati och dela med sig av sin 

kompetens för att eliminera patientens risk att hamna i en svår kris. Vidare beskriver 

kvinnorna i Remmers et al. (2010) studie att det även var viktigt att sjuksköterskan emellanåt 

distraherade och vände fokus bort från sjukdom och sorg. Kvinnorna ansåg även att 

sjuksköterskan skulle kunna vara professionell, ge ett gott bemötande och samtidigt vara 

personlig. Det var viktigt att sjuksköterskan kunde dela med sig av sina egna personliga 

åsikter och känslor till sammanhanget. Sjuksköterskans kompetens och kunnighet inom 

området diskuterades inte av kvinnorna i någon större omfattning. Det togs för givet att 

sjuksköterskan skulle vara kunnig och visade på tillförlitlighet gentemot sjuksköterskans 

roll. Kvinnorna önskade att få ha en kontaktsjuksköterska för att kunna diskutera personliga 
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frågor som till exempel bröstproteser, vilken bh som kunde passa samt personlig hygien av 

operationssår.  

Problemformulering 

Sexualiteten kan vara en viktig del av en människas personlighet och kan ha koppling till 

den allmänna hälsostatusen. Om en betydande del av den sexuella identiteten försvinner, 

som exempelvis bröstet kan det medföra att andra faktorer för upprätthållande av 

livskvaliteten påverkas. Genom att våga samtala med patienten om mastektomi och risk för 

dess negativa konsekvenser kan sjuksköterskan bedriva omvårdnaden baserat på patientens 

egna upplevelser och önskemål. Denna litteraturöversikt kan bidra till att sjuksköterskor får 

ökad förståelse för hur patienternas sexualitet påverkas relaterat till bröstens betydelse 

vilket kan leda till en förbättrad och mer individualiserad omvårdnad.  

Syfte 

Syftet var att beskriva den egna sexualiteten efter mastektomi eller partiell mastektomi hos 

kvinnliga patienter med bröstcancer.  

Metod 

Design 

Detta vetenskapliga arbete genomfördes som en litteraturöversikt. Polit och Beck (2016, s. 

733) beskriver att en litteraturöversikt är att kritiskt sammanställa forskning inom det valda 

området och att sätta detta forskningsproblem i kontext. Friberg (2017, s. 141-142) menar att 

en litteraturöversikt innebär att genom ett strukturerat arbetssätt ta reda på befintlig 

forskning för att skapa en uppfattning om vad som ska studeras, vilka modeller och 

teoretiska utgångspunkter som använts inom det kunskapsområde som undersökts. Vidare 

beskriver Friberg (2017, s. 144-147) att detta görs i olika steg, först väljs ett fenomen eller 

område som ska studeras därefter genomförs en litteratursökning för att kunna skapa en 

övergripande beskrivning av vad som finns publicerat inom området. Därefter görs ett urval 

av studier som kvalitetsgranskas och därefter analyseras studierna genom upprepad läsning 
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för att hitta skillnader och likheter i studiernas resultat. När dessa skillnader och likheter är 

kartlagda kan ett resultat i litteraturöversikten sammanställas, diskuteras och slutsatser om 

vilken betydelse fynden har för vården.  

Inklusionskriterier/Exklusionskriterier 

Inkluderade artiklar skulle vara skrivna på svenska eller engelska, vara original och 

vetenskapliga samt vara av kvalitativ, kvantitativ eller mixad design För att inkluderas 

skulle artiklarna även ha hög eller medel kvalitet efter granskning enligt Fribergs 

granskningsfrågor (2017, s. 187-188), samt att ett etiskt resonemang och godkännande från 

etisk kommitté skulle framgå. Vidare behövde studierna vara publicerade år 2008-2018 samt 

att de kunde tillgås kostnadsfritt. Deltagarna i studierna som inkluderades var kvinnor som 

diagnostiserats med bröstcancer samt genomgått en mastektomi eller partiell mastektomi 

och deltagarna skulle vara över 18 år. Tidsintervall mellan mastektomi och deltagande i 

studie bortsågs och alla tidsintervall inkluderades i denna litteraturöversikt. Hela eller delar 

av studier där deltagarna genomgått mastektomi i profylaktiskt syfte för att minska risken 

av insjuknande i bröstcancer exkluderades. 

Litteratursökning 

De databaser som använts för att finna studier till resultatet i detta vetenskapliga arbete var 

CINAHL och PubMed. Breast neoplasms, sexuality och mastectomy var de sökord som 

användes för att genomföra sökningarna. Dessa sökord fanns som MeSH term eller 

motsvarande i övriga databaser och användes på det sättet. I CINAHL användes explode 

funktionen på söktermerna för att utöka omfattningen av sökningen. När mastectomy 

används som MeSH term så innefattar det inte endast när bröst avlägsnas utan även om 

delar av bröstet plockas bort, MeSH termen breast neoplasms innefattar alla olika typer av 

bröstcancer, detsamma gäller för MeSH termen sexuality som inkluderade olika typer och 

innebörder av sexualitet. Alla dessa termer kombinerades på olika vis med hjälp av AND i 

de olika databaserna samt att alla sökningar hade samma avgränsningar. Se bilaga 1 för en 

överblick av sökningarna. Avgränsningar som användes var Engelska och Svenska, Alla 
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vuxna, Publicering mellan år 2008-2018. Peer reviewed användes i databasen Cinahl. 

Funktionen var inte tillgänglig i PubMed.  

Relevans/kvalitetsgranskning/urval 

Efter att artikelsökningar gjorts med avgränsningar och relevanta träffar framträtt, skedde 

första urvalsprocessen genom att titlarna lästes igenom och de titlar som var intressanta 

bevarades. I andra urvalsprocessen lästes abstrakten och verkade artikeln fortfarande 

användbar gick den vidare till nästa urvalsprocess. I tredje urvalsprocessen snabblästes 

artiklarna och verkade artiklarna fortfarande användbara och besvarade syftet, lästes hela 

igenom. Efter att hela artikeln lästes igenom och den fortfarande ansågs lämpad att besvara 

syftet gick den vidare till nästa urvalsprocess. I fjärde urvalsprocessen kvalitetsgranskades 

artiklarna genom granskningsfrågorna i Friberg (2017, s. 187-188) samt säkerställande av att 

artiklarna var vetenskapligt granskade. Artiklar hittade via CINAHL var vetenskapligt 

granskade då peer reviewed användes som avgränsning. Artiklar funna via PubMed 

granskades i UlrischWeb för att fastställa att dessa var vetenskapligt granskade. Kvaliteten 

på artiklarna avgjordes utifrån egen förmåga efter att frågorna besvarats. Vissa av frågorna 

var mer betydelsefulla och som det ställdes krav på att artiklarna hade med, exempelvis att 

artikeln hade ett etiskt resonemang, som var en utav inkluderingskriterierna. Artiklarna 

skulle kunna besvara ja på minst 75 % av alla granskningsfrågorna, vilket motsvarar 11 av 

14 frågor för kvalitativa studier och 10 av 13 frågor för kvantitativa studier. Artiklar som 

ansågs vara av tillräckligt god kvalitet togs med i resultatet av denna litteraturöversikt. I 

femte urvalsprocessen redigerades dubbletter bort.  

 

Efter urval, kvalitetsgranskning och avlägsnande av dubbletter återstod 15 artiklar, en 

mixad studie, elva kvantitativa och tre kvalitativa, se bilaga 2 för översikt av inkluderade 

artiklar. 

Analys 

Analysen har genomförts enligt Friberg (2017, s. 148-149) vilket innebar att studierna har 

lästs upprepade gånger för att förstå sammanhanget och innehållet, var och ett av resultaten 
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sammanställdes i ett utkast som stöd i analysarbetet samt som ett bevis på att studierna har 

förståtts och bearbetats. Detta genomfördes av båda författarna i varsitt separat dokument 

för att sedan stämma av och kontrollera så att båda förstått lika eller om något hade missats, 

något som även enligt Polit och Beck (2016, s. 566-567) kan vara ett vedertaget arbetssätt 

under analysprocessen. Därefter undersöktes det om likheter eller skillnader fanns i de olika 

resultaten med hjälp av färgkodning av återkommande likheter från de olika resultaten.  De 

färgade resultaten sammanställdes ytterligare en gång för att underkategorier skulle kunna 

skapas. Utifrån de underkategorier som framkom kunde två huvudkategorier skapas, se 

bilaga 3 för överblick av analysprocessen. 

Etiska övervägande 

Inkluderade artiklar i studien har varit godkända av en eller flera etiska kommittéer samt att 

deltagande i studien varit frivilligt och deltagarna kunnat ta ett välinformerat beslut om sitt 

deltagande. Enligt Polit och Beck (2016, s. 137, 140, 143-144) kan detta vara beståndsdelar 

som leder till att en studie kan vara etisk samt innehaft ett etiskt resonemang, detta för att 

mänskliga rättigheter skyddats och tillgodosetts. Läsningen och översättningen av artiklarna 

har skett på ett respektfullt sätt samt att studiernas resultat bearbetats med ett öppet sinne 

utan dömande av dess innehåll. Personliga värderingar och förväntningar åsidosattes i 

största möjlig mån vid skapandet av denna litteraturöversikt.  
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Resultat 

Sexuell funktion  

Artiklar visade att den sexuella funktionen påverkats av mastektomi (se bilaga 4). Samtliga 

artiklar som använt Female Sexual Function Index (FSFI) indikerade låga poäng hos 

patienter som genomgått mastektomi vilket tyder på dysfunktion i sexlivet (Cornell et al., 

2017; Cortés-Flores et al., 2017; Neto et al., 2013). Cornell et al. (2017) summerade resultaten 

utifrån FSFI och konstaterade att fem av sex områden som frågeformuläret tog upp 

påverkades för bröstcancerpatienterna, varav det som inte påverkades var lusten. 

Tvärtemot, hade fem andra studier visat att den sexuella lusten påverkats negativt av 

mastektomi (Durães Rocha, Rodrigues Cruz, Aparecida Vieira, Marques da Costa & 

Almeida Lima, 2016; Takahashi et al., 2008; Safarinejad, Shafiei & Safarinejad, 2013; 

Manganiello, Hoga, Reberte, Miranda & Rocha, 2011; Loaring, Larkin, Flowers & Shaw, 

2015). Vidare sammanfattade Cornell et al. (2017) att kvinnor fick lägre FSFI poäng efter 

kirurgiskt ingrepp gentemot vad de hade innan kirurgiskt ingrepp (p-värde <0,001). Av de 

grupper som påverkades var det de som genomgått radikal mastektomi utan 

bröstrekonstruktion som hade lägst FSFIpoäng (Cornell et al., 2017; Cortés-Flores et al., 2017; 

Neto et al., 2013). Cortés-Flores et al. (2017) menade att de kvinnor som endast genomgått 

radikal mastektomi (22 stycken av 74 totalt) fick 14 (63 %) stycken poäng som indikerade för 

sexuell dysfunktion. Av de som genomgått partiell mastektomi (28 stycken av 74) angav 4 

(14 %) stycken poäng som indikerade för sexuell dysfunktion. Den grupp som genomgått 

radikal mastektomi med efterföljd bröstrekonstruktion (24 stycken av 74) indikerade 7 (29 

%) stycken deltagare för sexuell dysfunktion. De som fick högst poäng och hade minst risk 

för sexuell dysfunktion var de som genomgått partiell mastektomi. De som hade högst risk 

för sexuell dysfunktion var alltså de som endast genomgått radikal mastektomi (p-värde= 

0,001). Safarinejad et al. (2013) fann även i sin studie att bröstcancerpatienter som genomgått 

partiell mastektomi oftare hade prevalens för FSD jämfört med en frisk kontrollgrupp (p-

värde= 0,001).  
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Efter att ha konstaterat att den sexuella funktionen påverkats identifierades två 

underkategorier som på olika sätt beskriver hur den sexuella funktionen påverkats, 

förändrat sexliv och bortfall av känsel. 

Förändrat Sexliv  

Manganiello et al. (2011) undersökte sexuell funktion hos kvinnor med bröstcancer. De 

yttrade att av 100 stycken deltagare uppgav 25 (25 %) stycken att de genomgått 

bröstrekonstruktion och 75 (75 %) deltagare som inte genomgått en bröstrekonstruktion. De 

som genomgått en bröstrekonstruktion hade statistiskt bättre (p-värde = 0.04) sexuell 

funktion jämfört med de som inte genomgått en bröstrekonstruktion. I Kwait et al. (2016) 

studie uppgav 74 (79.6% av 93) stycken deltagare som genomgått mastektomi med efterföljd 

bröstrekonstruktion att de varit sexuellt aktiva. Jämförelsevis uppgav deltagare som endast 

genomgått mastektomi 24 (70.6% av 34) stycken att de var sexuellt aktiva. Panjari, Bell och 

Davis (2011) undersökte den sexuella funktionen hos patienter med bröstcancer. Deltagarna 

fick besvara frågeformulär som visade att 63 (32 %) stycken deltagare av 994 som genomgått 

mastektomi med efterföljd bröstrekonstruktion uppgav problem med sexuell funktion. 

Deltagare som endast genomgått mastektomi, 134 (68 %) stycken av 994, uppgav problem 

med sexuell funktion. Deltagare med nedsatt sexuell funktion uppgav även förändrad 

kroppsbild (342 stycken, 48.4%, av 994). Jämförelsevis uppgav 365 (51.6%) stycken av 994 

med nedsatt sexuell funktion att de hade en oförändrad kroppsbild. Safarinejad et al. (2013) 

och Loaring et al. (2015) fann att en annan faktor som deltagare uppgav påverkade den 

sexuella funktionen var smärtproblematik som diagnosen och behandling medfört.  

 

Takahashi et al. (2008) sammanställde att av 85 stycken deltagare graderade 5 (5.9%) sexlivet 

bättre efter mastektomi, 34 (40 %) stycken uppgav att sexlivet var oförändrat, 19 (22.4%) 

klassade det som sämre och 27 (31.8%) svarade inte eller uppgav att de inte visste. I samma 

studie uppgav 73 (85.9%) av 85 deltagare att sexuell aktivitet återupptogs efter operation. Av 

dessa 73 uppgav 36 (49.3 %) stycken minskad sexuell lust. Av dessa 36 uppgav 7 (19.4%) 

stycken att frekvensen på sexuell aktivitet upprätthölls efter operation. Vidare framkom det 

att 43 (58.9%) av 73 deltagare hade en minskad frekvens av sexuell aktivitet. Av dessa 

uppgav 16 (37.2%) stycken att det inte var minskat intresse hos dem själva. Safarinejad et al. 
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(2013) konstaterade att en frisk kontrollgrupp generellt oftare hade sexuella aktiviteter 

jämfört med bröstcancerpatienter som genomgått parteriell mastektomi (p-värde = 0,001). 

Andra faktorer som påverkade den sexuella funktionen positivt var enligt Jassim och 

Whitford (2013) att vara gift (p-värde <0,001) och att ha hög inkomst (p -värde <0,001). 

Fallbjörk, Salander och Rasmussen (2012) fann också i sin studie att kvinnor som var i stabilt 

förhållande och genomsnittligt var 60 år (7 stycken av 15 deltagare) inte påtalade någon 

sexuell dysfunktion till följd av en mastektomi. Liknande fann Manganiello et al. (2011) att 

den sexuella funktionen varierade beroende på utbildningsnivå och partnerns ålder (p-

värde <0.05). De fann även att 20 (29.41% av 100) deltagare undvek sex, på grund av nedsatt 

sexuellt begär, hög ålder och sjukdomstillstånd på kvinnan eller partnern. Sex (8.82% av 100) 

deltagare undvek sexuella aktiviteter på grund av sin mastektomi. I Kwait et al. (2016) 

studie uppgav 51 (20.4% av 269) stycken som genomgått partiell mastektomi att bröstens 

betydelse för intimiteten ändrats från att ha ansetts som viktig till att bli oviktigt efter 

operation. Bland de som genomgått mastektomi med efterföljande bröstrekonstruktion 

uppgav 17 (48.6% av 93) stycken denna förändring (p-värde =0,003). Deltagare uppgav att de 

efter mastektomi fått hämmad sexuell aktivitet (Fallbjörk et al., 2012). I Loaring et al. (2015) 

studie uppgav deltagarna svårigheter i den intima relationen med sin partner på grund av 

den förändrade kroppen efter kirurgisk behandling. En av deltagarna uttryckte att vara 

intim med sin partner var ett hinder att komma över efter operationen. Även Durães Rocha 

et al. (2016) fann i sin studie att deltagare tog avstånd från relationer och intimitet. 

Bortfall av känsel 

Schmidt, Wetzel, Lange, Heine och Ortmann (2017) uppmärksammade att patienter som 

genomgått bröstrekonstruktion efter mastektomi har problem med avsaknaden av 

bröstvårta (3 av 10) och känseln (5 av 10). Deltagarna i studien menade att brösten kan vara 

en erogen zon och kan anses som sexuellt meningsfulla för partnern. Deltagarna menade 

även att brösten var viktiga för deras egen njutning. Kwait et al. (2016) fann att 70.6% av de 

som genomgått partiell mastektomi upplevt det som tillfredsställande att få det opererade 

bröstet smekt. Medan 15.3% av de som genomgått mastektomi med efterföljd 

bröstrekonstruktion uppgav liknande (p-värde= <0,0001). Durães Rocha et al. (2016) och 

Loaring et al. (2015) uppgav att patienter som genomgått mastektomi och 
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bröstrekonstruktion uttryckt att känseln i brösten försämrats eller försvunnit helt. Takahashi 

et al. (2008) har i sitt resultat funnit att deltagare känner obehag av att bli rörd på 

operationsärret (18 stycken, 24.7%) samt att de känt fysiskt obehag av tryck mot bröstkorgen 

vid sex (19 stycken, 26.0%). Vidare i en annan studie uppgav 2 deltagare av 10 som 

genomgått bröstrekonstruktion att deras partner haft ovilja att röra bröstet (Schmidt et al., 

2017). 

Förändrad kroppsbild 

Studier visade att kroppsuppfattningen förändrats efter mastektomi (Azevedo Batista et al., 

2017; Durães Rocha et al., 2017; Jassim & Whitford., 2013; Fallbjörk et al., 2012; Panjari et al., 

2011; Kwait et al., 2016). 

 

Artiklarnas resultat visade (se bilaga 4) att en mastektomi påverkar individens kroppsbild i 

olika omfattningar och tre underkategorier framställdes, att visa sig, acceptera den “nya” 

kroppen och förändrad självbild. 

Att visa sig  

Fallbjörk et al. (2012) fann i sin studie att deltagarna var självmedvetna om sitt utseende och 

tänkte på hur andra uppfattade deras utseende vid besök på badhus. Deltagare valde bort 

att besöka badhus för att undvika att blotta sig. I Schmidt et al. (2017) uppgav 3 (av 10) 

deltagare som endast genomgått mastektomi att de känt sig osäker över sitt utseende när de 

simmade. Azevedo Batista et al. (2017) uppgav en av fem kvinnor som genomgått en 

mastektomi att de aldrig visat sig naken utan bröst. Takahashi et al. (2008) uppgav 27 av 85 

stycken att de var tveksamma till att visa sig naken. Studier uppgav att deltagare yttrat att 

de var obekväma med att visa sig naken och att byta om framför sin partner samt att de 

försökt undvika dessa scenarion efter en mastektomi (Durães Rocha et al., 2016; Fallbjörk et 

al., 2012; Loaring et al., 2015). Även i Fallbjörk et al. (2012) studie gjorde avsaknaden av bröst 

att kvinnorna kände sig ofullständiga i avklätt tillstånd samt att de uppgav att de kände sig 

som en muterad kvinna. Tre (av 15) stycken upplevde att de förlorat en del av sig själv och 

fem (av 15) stycken menade att deras feminina identitet blivit skadad. Efter en mastektomi 
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har kvinnor uppgett att det varit svårt att se sig själv i spegeln och att det framkallat diverse 

olika känslor. Kvinnor uppgav att de har gråtit framför spegeln, skrattat hysteriskt och 

nästan “flippat ur” (Durães Rocha et al., 2017; Fallbjörk et al., 2012; Schmidt et al., 2017). 

Acceptera den “nya” kroppen:  

Studier har tagit upp att deltagare gått vidare och accepterat sin nya kropp genom att fokus 

vänds bort från mastektomi och den förändrade kroppen och istället fokuserat på det 

positiva i att ha överlevt (Azevedo Batista et al., 2017; Fallbjörk et al., 2012; Durães Rocha et 

al., 2017; Loaring et al., 2015). I Fallbjörk et al. (2012) studie uppgav deltagare att de genom 

neutralisering av bröstförlust och fokusering på hälsan blev det hanterbart att förlora 

bröstet. En av deltagarna uppgav att hon fokuserade på att bröstet redan ammat hennes 

barn och inte längre fyllde någon funktion. Deltagare uttryckte att det med tiden blev lättare 

att leva med den nya och förändrade kroppen och uppgav även att partnerstöd var viktigt. I 

Loaring et al. (2015) uppgav deltagarna att de hade svårt att dela med sig av sina känslor till 

sin partner angående bröstrekonstruktionen. De uppgav rädsla inför att deras partner skulle 

ha liknande negativa upplevelser kring den förändrade kroppen som de själva upplevt. En 

del valde att undvika att tala om ämnet med sin partner medan andra har uttryckt en 

önskan att få tala om det då de upplevt att det påverkade deras sexliv negativt. Azevedo 

Batista et al. (2017) beskrev att deltagare inför operation hade svårt att acceptera att bröstet 

skulle plockas bort men att de efter ingreppet upplevde det lättare än väntat. Deltagarna i 

Loaring et al. (2015) uppgav att skiftet mellan att först fokusera på att överleva sjukdomen 

och sedan försöka återhämta kroppen efter mastektomi eller bröstrekonstruktion var 

obehagligt. Att resultatet efter operationen inte var det kvinnorna väntande kom som en 

chock och kvinnorna uppgav att en ny relation till den egna kroppen inleddes för att kunna 

gå vidare. I motsats till detta fann Durães Rocha et al. (2017) att deltagare känt sig som 

vinnare, krigare och fokuserade på hälsan istället för förlusten av bröst. 

  

Studier uppgav att kvinnor som genomgått mastektomi uttryckt känslor som ångest och 

depression över sin “nya” kropp (Loaring et al., 2015; Fernández-Delgado et al., 2008; 

Azevedo Batista et al., 2017; Durães Rocha et al., 2017). Durães Rocha et al. (2017) uppgav att 

deltagare upplevt irritation, förtvivlan, nedstämdhet, aggression, tomhet och sorg över att 
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ha förlorat bröstet. I Fallbjörk et al. (2012) studie med gruppen som hade svårt att acceptera 

sin nya situation beskrev kvinnor att bröstrekonstruktion var ett måste för att kunna gå 

vidare med sitt liv. En deltagare uppgav att hon inte kunde känna tacksamhet över att ha 

överlevt sin sjukdom när hon inte längre tyckte om sin kropp. Loaring et al. (2015) skrev att 

en av deltagarna uttryckte bröstrekonstruktionen som åtgärd bara för att inte vara platt på 

ena sidan av bröstkorgen. Deltagarna uppgav även att de var främmande inför sina egna 

kroppar och hade svårt att acceptera den “nya” kroppen. Schmidt et al. (2017) uppgav att 

deltagarna upplevt det rekonstruerade bröstet som en främmande del av deras kropp och 

yttrade avsky gentemot det rekonstruerade bröstet. De uppgav ovilja att röra sitt eget bröst 

eftersom att det var en äcklig känsla och känsla av död hud.  

Förändrad självbild  

Deltagare uppgav att de såg på sig själv annorlunda efter en mastektomi och att det 

påverkade känslan av attraktivitet och sexuella självbilden negativt (Azevedo Batista et al., 

2017; Fallbjörk et al., 2012; Loaring et al., 2015; Kwait et al., 2016). Deltagare med låg 

medelålder beskrev att de fått en skadad femininitet och att de inte längre tyckte om sin 

egen kropp till följd av mastektomi (Fallbjörk et al., 2012). Jassim och Whitford (2013) har 

funnit samband mellan hög utbildning och sämre kroppsuppfattning (p-värde = 0.029) hos 

deltagare som genomgått mastektomi. Studier visade att deltagare känt sig annorlunda 

kroppsligt och var oroliga för hur deras nya utseende upplevdes av sin partner (Panjari et 

al., 2011; Loaring et al., 2015). Deltagare uppgav att de efter mastektomi stod utanför 

normen för vad som anses vara vackert (Durães Rocha et al., 2017; Loaring et al., 2015). 

Schmidt et al. (2017) konstaterade tre teman till bröstens betydelse för feminiteten, feminin 

identitet, feminin symbol för andra och att brösten var viktiga för att upprätthålla normalitet 

som kvinna. Panjari et al. (2011) fann att 166 (60.1 %) stycken av 276 deltagare som endast 

genomgått mastektomi haft en förändrad kroppsbild, de som genomgått partiell mastektomi 

uppgav 247 (35.2 %) av 702 deltagare att de hade en förändrad kroppsbild. Deltagare som 

genomgått mastektomi med efterföljd bröstrekonstruktion uppgav 53 (58.9 %) stycken av 90 

förändrad kroppsbild. Schmidt et al. (2017) konstaterade att deltagare som genomgått 

bröstrekonstruktion ansåg att deras bröst var betydelsefulla för sin egen upplevda 

femininitet, attraktivitet och sexualitet. De deltagare som endast genomgått mastektomi 
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uppgav 3 av 10 att brösten var viktiga för femininitet, attraktivitet och sexualitet. De som 

inte ansåg att sina bröst var viktiga var också angelägna om att inte skatta femininitet som 

viktigt. De var även mer benägna till att inte gilla sina egna bröst. Deltagare som genomgått 

bröstrekonstruktion (7 av 10 stycken) ansåg att brösten var viktiga för sin egen sexualitet. 

Däremot uppgav 3 av 10 deltagare som genomgått mastektomi utan bröstrekonstruktion att 

det var viktigt.  

 

Fernández-Delgado et al. (2008) fann att deltagare som genomgått bröstrekonstruktion efter 

mastektomi i större utsträckning haft en bättre självbild och sexuell/attraktiv bild av sig 

själv. De som genomgått mastektomi med efterföljd bröstrekonstruktion (167 stycken, 

63.49%, av 263) uppgav sig vara nöjda med sitt utseende. Jämförelsevis av de som endast 

genomgått mastektomi uppgav 26 (22.80%) stycken av 114 att de var nöjda med sitt 

utseende (p-värde = 0,0001).  Neto et al. (2013) har uttryckt att de patienter som genomgått 

bröstrekonstruktion (19 stycken av 36) upplevt att de var nöjda med sitt utseende och skulle 

rekommendera bröstrekonstruktion till vän eller bekant som ska eller har genomgått 

mastektomi. I Fallbjörk et al. (2012) studie skattades bröstens betydelse i relation till 

sexualitet och femininitet som låg hos deltagare som inte tyckte det var svårt att förlora 

brösten. Vidare beskrev Schmidt et al. (2016) att kvinnor upplevde att brösten gav kroppen 

en mer symmetrisk bild. Kvinnor som genomgått en mastektomi uttryckte att det kände sig 

halva, stympade och ofullständiga utan bröst (Azevedo Barista et al., 2017; Durães Rocha et 

al., 2017; Loaring et al., 2015). Schmidt et al. (2017) fann att deltagarna tyckte brösten var 

viktiga för klädseln och hur kroppen presenterades. Klädseln hade även betydelse för att 

vara attraktiv för partnern och för att uppfatta sig själv som attraktiv. Deltagare uppgav att 

de kände sig begränsade i sitt val av kläder efter en mastektomi (3 av 10 stycken). 

Deltagarna i Fallbjörk et al. (2012) studie som accepterade förlusten av bröst ansåg sig inte 

vara begränsad i sina klädval så länge en bröstprotes användes.  
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Diskussion 

Metoddiskussion 

De område som valdes att studeras i denna litteraturöversikt var sexualiteten efter 

mastektomi eller partiell mastektomi. Området valdes då det uppfattades som intressant 

samt att det fanns en föreställning om att det sällan samtalades med patienter om sexualitet 

och hur den kan bli påverkad av olika behandlingar. Har allmänsjuksköterskan kunskap 

inom området kan förutsättningarna för att kunna genomföra en god omvårdnad öka.  

 

För att syftet skulle besvaras och resultatet sammanställas användes vetenskapliga artiklar i 

denna litteraturöversikt. Artiklarna söktes fram i databaserna PubMed och CINAHL. Att 

PubMed och CINAHL valdes för sökningar var för att dessa databaser är medicinskt 

inriktad respektive omvårdnadsinriktad (Polit & Beck, 2016, s. 92), något som var lämpligt 

för att kunna besvara syftet med denna litteraturöversikt. För att sökningarna skulle kunna 

genomföras plockades nyckelorden ut ur syftet för att sedan hitta lämpliga sökord och 

söktermer. Sökningar med ett helikopterperspektiv gjordes initialt för att skapa en 

överskådlig blick av det valda området. Dessa sökningar innefattade både fritextsökningar 

och sökningar med MeSH termer respektive CINAHL headings. Det visade att sökningar 

med MeSH termer och CINAHL headings gav bredare och mer omfattande sökträffar än 

fritextsökningarna. Sökträffarna som framkom av fritextsökningar innefattade även vid 

sökningar med MeSH termer respektive CINAHL headings. Detta var nödvändigt att 

genomföra då sökträffarna med fritext och MeSH termer/CINAHL headings i vissa fall 

skiljer sig åt (Östlundh, 2017, s. 69; Polit & Beck, 2016, s. 91). De nyckelord som återfinns i 

syftet är mastektomi, bröstcancer och sexualitet. Mastektomi, bröstcancer och sexualitet 

fanns som MeSH termer respektive CINAHL Headings och innefattade olika typer av 

mastektomi, bröstcancer och sexualitet. Söktermerna kombinerades på olika vis och för att få 

fram lämpliga artiklar var mastektomi och sexualitet alltid med i sökningarna, då dessa var 

kärnbegrepp i syftet. Alla olika kombinationer användes i de utvalda databaserna. 

Söksträngar som inte presenterades i söktabell resulterade antingen i noll träffar eller att de 

inte genererade några nya artiklar utan endast dubbletter.  
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Under arbetets gång uppdagades det att PubMed introducerat en ny MeSH term sexual 

health, för att utesluta att artiklar missats gjordes det sökningar även med denna MeSH term 

dock resulterade detta endast i dubbletter eller noll träffar.    

 

Inklusionskriterierna som sattes för denna studie lades in om möjligt som avgränsningar vid 

sökningarna. Exklusionskriter som tillämpades var att deltagare genomfört en mastektomi i 

profylaktiskt syfte. Av etiska skäl gjordes valet att avgränsa sökningarna till vuxna eftersom 

det var en inklusionskriterie att studiernas deltagare var över 18 år, detta för att minderåriga 

klassas som riskgrupp (Polit & Beck, 2016, s. 149). Det var nödvändigt att utesluta studier på 

andra språk än svenska och engelska för att studierna skulle kunna läsas, förstås och 

översättas korrekt. Tidsavgränsning valdes för att få studier som var så aktuella som möjligt 

i nutid samt i relation med samhällsutveckling och behandlingstekniker. Tidsavgränsning 

tillämpades i sökandet vilket även Östlundh (2017, s. 77) och Polit och Beck (2016, s. 90-91) 

argumenterar för. Anledningen till att tio år valdes som avgränsning var för att en snävare 

tidsbegränsning reducerade antalet träffar till en låg mängd, vilket mest troligt hade 

resulterat i ett otillräckligt underlag för resultatet i denna litteraturöversikt.  

 

Kvalitetsgranskningen som genomfördes utgick ifrån granskningsfrågorna i Friberg (2017, s. 

187-188), vilket innebar att frågor besvarades som ja och nej samt med motivering om det 

var nödvändigt. Detta kan ifrågasättas då kompetensen på författarna, som i detta fall är 

studenter, är avgörande för bedömandet av artiklarna. Polit och Beck (2016, s. 105) påpekade 

att även experter ibland är oense om vad som anses vara lämpligaste metoden och 

tillvägagångssättet för en studie. Detta är något som kan påverka arbetets kvalitet då 

kvalitetsgranskningen gjorts utifrån den kunskap som besatts innan arbetets början.  

En svaghet i arbetet skulle kunna vara att begreppet upplevelse uteslutits i syftet. Begreppet 

upplevelser hade eventuellt kunnat generera ett mer levande och beskrivande resultat om 

hur kvinnor upplever sin sexualitet efter mastektomi.   

 

Studierna bearbetades och översattes enskilt samt att de sammanställdes i två olika 

dokument. Dokumenten lästes enskilt och gemensamt för att eventuella skillnader och 

likheter kunde uppdagas, detta gjordes för att kunna säkerhetsställa den bearbetade 
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sanningen som uppkommit efter resultatsammanfattningen. Detta anses vara en styrka i 

arbetet då även Polit och Beck (2016, s. 161) lyfter fram detta som ett vedertaget arbetssätt. 

Under arbetet med analysprocessen upplevdes det i vissa fall vara svårt att särskilja på vad 

som varit den beroende faktorn, om kvinnorna skattade försämrad sexuell funktion på 

grund av mastektomi eller klimakteriebesvär.  

 

Två huvudfynd framkom efter resultat sammanställningen: sexuell funktion och 

kroppsuppfattning. Även ett bifynd hittades: bröstrekonstruktion. Detta tolkades som att 

bröstrekonstruktioner utförts efter att en mastektomi i någon form genomgåtts. 

Denna litteraturöversikt inkluderade alla typer av vetenskapliga studier vilket var 

nödvändigt i skapandet av en överblick inom det valda området, något som anses vara en 

styrka i arbetet då även Friberg (2017, s. 141-142) belyser vikten av att inkludera alla typer av 

studier i en litteraturöversikt. Anledningen till att ingen geografisk avgränsning användes 

var för att kvinnors uppfattning av sexualiteten efter mastektomi kunde återspeglas på ett 

nyanserat sätt, något som är en styrka i litteraturöversiktens resultat. En svaghet med att en 

geografisk avgränsning inte användes var att generaliserbarheten kunnat påverkas eftersom 

samhällsnormer, kulturer och samhällsutveckling kan skiljas mellan olika delar av världen.  

Resultatdiskussion  

I det föreliggande resultatet har kvinnor beskrivit sexualiteten efter mastektomi på ett 

mångfacetterat och varierat sätt. Enligt det föreliggande resultat återgavs upplevelser från 

kvinnorna som påpekat att de känt sig ofullständig som kvinna, muterad, halv samt att de 

gråtit när de sett sig själva i spegeln. Även en studie som Avis, Crawford och Manuel (2004) 

presenterat uppgav deltagarna att de känt sig vanställda, snedställda och allmänt mindre 

attraktiva. Travelbee (1971, s. 52) har till exempel skrivit att hur individen ser på den egna 

sjukdomsbilden är avgörande för hur individen anpassar sig, varje sjukdomstillstånd 

innebär ett hot mot självaste personen. Vidare skriver Travelbee (1971, s. 64) om förhållandet 

mellan lidande och något individen bryr sig om. Hon menade att det som individen ser som 

betydelsefullt och som försvinner orsakar lidande.  
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Weaver och Byers (2006) har uppgett att kvinnor haft nedstämdhet gällande sin kroppsbild 

och haft större osäkerhet gällande sin kropp. Jämförelsevis har dessa uttryckt mer sexuell 

ångest och dysfunktion än de som yttrade en mer positiv kroppsbild. Andrzejczak, 

Markocka-Mączka och Lewandowski (2013) uppgav att kvinnor haft problem gällande 

upplevelsen av attraktiviteten. Kvinnorna uppgav att de dolde kroppen vid intima 

situationer på grund av estetiska orsaker. Baserat på detta synliggörs komplexiteten i att det 

i slutändan handlar om hur individen ser på sig själv och hur individen upplever sig själv 

som speglar välmående. Sjuksköterskan kan endast försöka uppmuntra och hitta vägar att 

motivera patienten att tänka positivt. Det kan finnas problematik i dagens samhälle kopplat 

till de ideal och normer som existerar. Dessa förväntningar som människor strävar efter kan 

även spegla det psykiska måendet och den allmänna hälsan. Höga förväntningar och 

strävan efter att vara idealisk kan resultera i att människan känner sig misslyckad. Att då ha 

en förstående och uppmuntrande partner kan vara essentiellt då individen möjligtvis även 

tolkar in hur andra människor i omgivningen uppfattar kroppen. Resultatet visade att 

kvinnor påverkades av normer kring hur ideala kvinnokroppen ser ut, de uppgav tankar 

kring hur de uppfattades av andra och hur detta speglat den egna upplevelsen kring 

sexualitet och allmän kroppsuppfattning. Travelbee (1971/2001, s. 266) beskrev att när 

kroppen förändras efter ett ingrepp behöver individen ändra sin kroppsuppfattning och 

förenas med hur kroppen uppfattas av sig själv och andra. Anderson och Bresnahan (2013) 

undersökte hur stigma gentemot olika kroppstyper kommuniceras. Kvinnokroppar som var 

muskulös, mager och överviktig fick mer negativa kommentarer än de kvinnokroppar som 

var smala eller de som var lite kurviga. Dessa två kroppstyper fick kommentarer som ideal, 

perfekt, attraktiv och att vara en riktig kvinna. Detta kan bekräfta vad kvinnorna från det 

föreliggande resultatet menar med att utseendet är något som uppskattas och bekräftas av 

andra. Det kan vara svårt för individer att bortse ifrån andras värderingar och åsikter om 

ens kropp. Baserat på att människan kan ses som en social varelse och som vill bli bekräftad 

för att passa in och bli omtyckt. 

 

Kvinnorna från det föreliggande resultatet har även uppgett en försämrad kroppsbild samt 

försämrat sexuellt liv relaterat till mastektomi. Resultatet från en annan studie har också 

funnit att mastektomi medfört till reducerad sexuell aktivitet relaterat till obehag och smärta 
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vid beröring på området som opererats samt minskad vilja till sexuella aktiviteter (Avis et 

al., 2004). Baserat på detta fynd kan det vara väsentligt att sjuksköterskan informerar 

kvinnorna inför ingrepp om eventuella sexuella förändringar efter en mastektomi. Detta för 

att kvinnorna, efter ingrepp, ska kunna förbereda sig och få möjlighet att anpassa sig till den 

förändrade kroppen och dess emotionella innebörd. Travelbee (1971/2001, s. 262) skrev att 

det är viktigt för individen att få information inför ett kirurgiskt ingrepp. Detta för att 

undvika att individen ska fantisera kring vad som ska ske men även för att individen ska 

förstå vad som händer, vilket även är viktigt för att tillgodose individens behov av trygghet. 

Kvinnorna har uppgett en frustration över hur deras sexualitet och sexliv påverkats av 

cancer och dess behandling, samt att information från sjukvårdspersonal om detta uteblivit. 

Baserat på detta synliggörs vikten av att ha informerande och stödjande samtal med 

patienten och även med patientens partner. Om sjuksköterskan har undervisande samtal 

med patient och patientens partner kan detta utveckla samt stärka den intima relationen och 

patientens hälsa. Kvinnor från det föreliggande resultatet har dessutom visat att med hjälp 

av bra stöd från partners och genom fokus på fördelar med att ha överlevt sjukdom går det 

att anpassa sig, ha en fungerande intim relation och att må bra i sig själv. Detta kan 

sjuksköterskan lära av och använda som redskap till de patienter som har svårare att 

anpassa sig till sin förändrade kropp. Ussher et al. (2012) fann en liten grupp av kvinnor som 

har uppgett att deras relation med sin partner förstärkts efter mastektomi. Det sexuella kan 

ses som en privat del av livet, det kan vara en del av livet som förväntas fungera och kan 

vara en central del i upprätthållande av livskvaliteten. Sjuksköterskan bör utveckla 

förmågan att kommunicera med sina patienter kring sexualiteten. Travelbee (1971, s. 99) har 

beskrivit att det är sjuksköterskans ansvar att ta reda på vilka behov den sjuka individen har 

samt att det ligger i sjuksköterskans intresse att bemöta dessa behov för att kunna göra sitt 

jobb. För att kunna bemöta detta måste behoven först och främst identifieras vilket görs via 

observation och kommunikation.  

 

Ett bifynd som återfinns i det föregående resultatet var bröstrekonstruktionens betydelse för 

den sexuella funktionen och kroppsuppfattningen. Avis et al. (2004) hävdar att kvinnor som 

endast genomgått mastektomi oftare visade problem gällande kroppsuppfattning och att 

dessa associerades med mindre intresse för sexuella aktiviteter än de som genomgått 
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mastektomi efterföljt av bröstrekonstruktion. Att en bröstrekonstruktion görs kan ha både 

positiva och negativa effekter på individen, dock utifrån föregående resultat och 

ovanstående studie kan en slutsats dras om att för majoriteten av kvinnorna som genomgått 

en bröstrekonstruktion har utgången varit positiv. Att få återskapa en förlorad kroppsdel 

samt reparera en skada och avsaknad del i den egna sexualiteten, detta kan bidra till att 

kvinnans självbild stärks och på så vis främjas den sexuella funktionen, 

kroppsuppfattningen, relationen till sig själv samt till partnern. Med rätt typ av information 

och förberedelse kan kvinnan återuppbygga sig själv både kroppsligt och mentalt. Rhoten 

(2015) begreppsanalys har bekräftat att störning i den egna kroppsuppfattningen var större 

hos individer som genomgått en mastektomi jämfört med dem som genomgått 

bröstbevarande kirurgi.  

Slutsats 

Mastektomi påverkar en individ i olika omfattningar och hur individen sett sig själv, sin 

kropp och betydelsen av brösten innan operation har stor betydelse i omfattningens storlek. 

Även hur stark kvinnorna var i sig själva samt vilket stöd deras partner kunde ge var 

avgörande för hur mycket eller lite kvinnorna påverkades av normer och stigma gällande 

utseendet av kvinnokroppen. För att individen ska kunna fatta ett bra beslut rörande den 

egna behandlingen krävs det att en kartläggning gjorts för att individen själv ska vara 

medveten om sin självbild och vad som är viktigt att bibehålla. Detta för att lättare kunna få 

en bättre sexuell funktion och en kroppsbild som är bibehållen efter behandling. 

Sjuksköterska och läkare har en viktig roll i att guida individen i utforskningen av sig själv 

samt vilka behandlingsalternativ som är lämpliga och tillgängliga. Fördjupande forskning 

om kvinnors upplevelse av sexualiteten efter kirurgisk behandling av bröstcancer kan bidra 

till individualiserad planering och beslutsfattning rörande behandlingen, utifrån kvinnornas 

perspektiv och behov. Detta kan även skapa ett underlag för sjuksköterskor i deras arbete 

och planering kring omvårdnaden samt bemötande av denna patientgrupp. Detta då en 

ökad förståelse kan uppnås om hur olika individer kan påverkas samt vilket behov varje 

enskild individ kan behöva få tillgodosett.  
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2008/01/01 - 

2018/12/31 

45  24 22 8 8 8 

Artiklar kvar efter; * Urval 1: Artiklarnas titel lästes, **Urval 2: Artiklarnas abstrakt lästes, ***Urval 3: 

Hela artikeln lästes, ****Urval 4: Artiklarna kvalitetsgranskades, ***** Urval 5: Dubbletter tagits bort.  



 

 

 

 

 

Bilaga 2.  

Översik av inkluderade artiklar  

Författare  

Årtal  

Land 

 

 

Studiens syfte 

 

 

Studietyp 

 

Deltagare 

(Bortfall) 

 

Datainsamling  

Analys 

 

 

Huvudresultat  

 

 

Kvalitet  

Azevedo 

Batista et al. 

(2017) 

Brasilien 

Att undersöka hur 

kvinnor med 

bröstcancer känner 

efter mastektomi 

 

Kvalitativ 

 

5 Semistrukturerade 

intervjuer. 

Innehållsanalys 

teknik, 

kategoriserande 

analysmodell enligt 

Bradin modellen.  

Kvinnor uppger känsla av 

ofullständighet, ångest av att 

se sig själv i spegeln, 1 av 5 

uppger att hon accepterat sig 

själv väl efter operation 

medan andra uppger att det 

varit svårt att acceptera det 

nya jaget.  

Hög 

Cornell et al. 

(2017) 

USA 

Utvärdera 

förändringar i den 

kvinnliga sexualiteten 

efter 

bröstcanceroperation 

genom FSFI (female 

sexual functioning 

index) 

Kvantitativ 563 

(335) 

Frågeformulär. 

wilcoxon rank-sum 

test, Fishers exakt 

test.  

Operation påverkar sexuell 

funktion negativt, FSFI 

poängen var signifikant 

lägre vid uppföljning.  

Hög 

Cortés-Flores et 

al.  

(2017) 

Mexiko  

Att utvärdera och 

jämföra kvinnlig 

sexualitet hos 

överlevande 

bröstcancer patienter 

behandlade med tre 

kirurgiska ingrepp 

Kvantitativ 74 

(14)  

Frågeformulär 

Jämförelseanalys, 

ANOVA,  

De som genomgått radikal 

mastektomi utan 

bröstrekonstruktion hade 

prevalens för FSFI och FSD 

Medel 

Durães Rocha, 

Rodrigues 

Cruz, 

Aparecida 

Vieira, 

Marques da 

Costa & 

Almeida Lima 

(2016) 

Brasilien  

Att beskriva 

mastektomins reflexer 

på kvinnors sexualitet 

som deltar i kvinno 

hälsoprogrammet 

Kvalitativ 14  Semistrukturerade 

intervjuer.  

Innehållsanalys, 3 

kategorier bildades 

Brösten påverkar upplevelse 

av kvinnlighet, uttrycker 

känsla av att vara krympling 

och vara stympad. Känslor 

som aggression och 

irritation, tomhet sorgsenhet. 

Vill inte visa sig naken inför 

partner, tappat känsel vid 

op-området, påverkat det 

sexuella livet negativt  

Hög 

Fallbjörk, 

Salander & 

Rasmussen 

(2012) 

Sverige 

Undersöker kvinnors 

berättelser angående 

mastektomins 

påverkan på livet samt 

deras reflektioner om 

bröstrekonstruktion 

Kvalitativ  16  

(1) 

 

Narrativa 

intervjuer.  

Tematisk analys 

metod.  

Förlust av bröst var svårt till 

hanterbart. Påverkad 

femininitet, attraktivitet, 

sexualitet. Inte vilja visa eller 

se kroppen. Känsla av att 

vara stympad och att vara en 

halv kvinna.  

Hög 



 

 

 

 

 

Fernández-

Delgado et al. 

(2008) 

Spanien 

Att fastställa den 

psykiska inverkan av 

bröstrekonstruktion, 

tillfredsställelse med 

resultat och att 

utvärdera patienternas 

upplevelser av direkt 

bröstrekonstruktion, 

uppskjuten 

bröstrekonstruktion 

och ingen 

bröstrekonstruktion.  

Kvantitativ 526 

(148) 

Frågeformulär. 

Statistisk analys via 

x2 test 

kvinnor som genomgått 

bröstrekonstruktion har i 

större utsträckning en bättre 

självbild, opåverkad sexuell 

attraktivitet (självbild vad 

gäller det sexuella) och 

mindre ångest och 

depression än de kvinnor 

som endast genomgått en 

mastektomi. 

Medel 

Jassim & 

Whitford 

(2013) 

Bahraini 

Att beskriva 

livskvaliteten hos 

Bahraini kvinnor med 

bröstcancer och dess 

associerade med 

sociodemografiska 

och kliniska data 

Kvantitativ 337 

(98) 

Frågeformulär. 

Beskrivande analys, 

t-test och jämförelse 

analys 

Kvinnor som genomgått 

mastektomi och var 

högutbildade tenderade att 

ha en sämre kroppsbild. 

Bättre sexuell funktion 

observerades hos gifta 

kvinnor. 

Hög 

Kwait et al. 

(2016) 

USA 

Vem som påverkar 

patienterna i sitt 

beslutsfattande 

gällande operation 

eller ej. 

Kvantitativ 940 

(544) 

Frågeformulär. 

x2 test, fisher exakt 

test, wilcoxon rank-

sum test, Kruskal-

wallis test.  

Sexuell funktion,  

Bröstens betydelse för 

intimiteten. Obekväma med 

att visa sig för partner. 

Mindre nöjd med bröstens 

utseende postop.  

Hög 

Loaring, 

Larkin, Flowers 

& Shaw 

(2015) 

Storbritannien  

Syftar till att 

undersöka och förstå 

partners levda 

erfarenheter av 

bröstcancerkirurgi och 

hur det påverkar 

självbild och sexuell 

intimitet.  

Kvalitativ   8  Semistrukturerade 

intervjuer.  

IPA =tolkande 

fenomenologisk 

analys, datan kodas 

och bildar teman 

(3st) 

Påverkad sexuell funktion. 

Bröstrekonstruktionen blev 

en chock, kvinnorna 

obekväma med att visa sina 

kroppar, svårt att tala med 

partnern om hur nya 

kroppen och hur den 

påverkar sexlivet.   

 

Hög 

Manganiello, 

Hoga, Reberte, 

Miranda & 

Rocha 

(2011) 

Brasilien 

Denna studie syftar till 

att utvärdera bröstets 

sexuella funktion hos 

cancerpatienter post 

mastektomi och dess 

association med 

livskvalitet, 

kvinnornas och 

partners personliga 

egenskaper, 

bröstrekonstruktion, 

cancer stadium och 

adjuverande terapier. 

Kvantitativ  142  

(42) 

Frågeformulär. 

Data analyserades 

mha SPSS, 

Crombachs alfa, 

Spearmans 

korrelationskoefficie

nt och en multipel 

regressionsmodell.k

oefficient 

Sexuell funktion, uppgav 

skamkänslor över det nya 

utseendet.  

Hög 

Neto et al.  

(2013) 

Brasilien 

Att utvärdera och 

jämföra sexualiteten 

hos kvinnor som 

genomgått 

Kvantitativ-  

Deskriptiv, 

transversell 

studie.  

36  Frågeformulär. 

Student´s t-test, X2 

test och Pearson´ 

korrelationskoefficie

Kvinnor som genomgått 

mastektomi med 

bröstrekonstruktion visar 

högre FSFI poäng.  

Medel 



 

 

 

 

 

mastektomi utan 

bröstrekonstruktion 

med dom som 

genomgick 

bröstrekonstruktion.  

nt 

Panjari, Bell & 

Davis 

(2011)  

Australien  

Utvärdera patienter 

med invasiv 

bröstcancer, dess 

behandlingar, 

klimakteriesymtom 

och vilken inverkan 

det har på självbilden 

och den sexuella 

funktionen 

Kvantitativ 

 

1684  

(690) 

Frågeformulär. 

multivariat logistisk 

regressionsanalys 

Sexuell funktion. Kvinnor 

uppgav att de har en 

förändrad kroppsbild.  

Medel 

Safarinejad, 

Shafiei & 

Safarinejad 

(2013) 

Iran 

Jämförande av sexuell 

funktion, självkänsla 

och livskvaliteten hos 

unga kvinnor med 

bröstcancer 

behandlade med 

partiell mastektomi, 

jämfört med kvinnor i 

samma åldersgrupp 

från den generella 

populationen.  

Kvantitativ  468 

(78) 

Frågeformulär.  

chi2 test, Fisher´s 

exakt test, Mann-

Whitney U-test, 

students tvåsvansad 

t-test, odds ratio och 

CI räknades ut via 

multivariabel 

regressionsanalys.  

Sexuell funktion. 

Kontrollgruppen hade också 

oftare sex än cancer gruppen 

p= 0.001. Författarna såg ett 

signifikant samband mellan 

sexliv och hur en själv 

skattade sin generella hälsa 

samt den övergripande 

livskvaliteten.  

Medel 

Schmidt, 

Wetzel, Lange, 

Heine & 

Ortmann 

(2017) 

Tyskland  

Undersöker den 

individuella upplevda 

betydelsen av bröst 

bland patienter med 

och utan 

bröstrekonstruktion 

och dess samband 

med postoperativ 

tillfredsställelse 

mixad 

studie  

20 semistrukturerade 

intervjuer, 

frågeformulär. 

fenomenologisk 

analys och Cohens 

kappa k.  

statisk analys, 

Mann-Whitney U 

test, wilcoxon 

signerad-rank test, 

spearman´s 

korrelations 

rankning koffecient 

rs,  

Upplevelser kring 

femininitet, attraktivitet och 

själv/kroppsbild. Sexuella 

funktionen. Känsla av  avsky 

av att se sig själv, 

begränsade i sina klädval,  

Hög 

Takahashi et al. 

(2008) 

Japan  

Undersöka sexuella 

förändringar som 

erfaras av 

bröstcancerpatienter i 

Japan och deras behov 

av information kring 

sexualitet.  

Kvantitativ 210  

(125) 

Frågeformulär. 

bivariat analys, 

logistisk 

regressionsanalys, 

chi2 test  

Sexuell funktion.  

Tveksamhet att visa sig 

naken.  

Hög 

 

 

  



 

 

 

 

 

Bilaga 3. 

Översikt Analysprocessen 

 

 

 

Förmågan att ha 

sex. 

Begränsningar i 

att ha sex.  

Att vara intim. 

Att ha en 

relation.  

Intresse för 

sexuella 

relationer. 

Lust till sex 

Förändrat 

sexliv 

Njutning 

eller ej. 

Ingen 

känsel. 

Berörning. 

Erogen zon 

Bortfall 

av 

känsel  

Sexuell  
 

Funktion  

 

Se sig i spegeln. 

Visa sig offentligt 

och i sociala 

sammanhang. 

Visa sig för 

partnern. 

Att Visa 

Sig 

Svårt att hantera 

den nya kroppen. 

Hanterbart med 

kroppens 

förändringar. 

Ångest 

Depression 

Acceptera 

“Nya” 

Kroppen 

Klädval 

Femininitet 

Attraktivitet 

Kroppsbild/ 

kroppsuppfattning 

Känna sig sexig 

Förändrad 

Självbild 

Förändrad  
 

Kroppsbild 

 
 



 

 

 

 

 

Bilaga 4.  

Inkluderade artiklarnas innehåll  

Författare  Sexuell 

funktion  

Förändrat 

sexliv  

Bortfall 

av 

känsel  

Kroppsbild Att visa 

sig  

Acceptera 

nya kroppen 

Förändrad 

Självbild 

Azevedo Batista et 

al. 

   x x x x 

Cornell et al. x       

Cortés-Flores et al.  x       

Durães Rocha, 

Rodrigues Cruz, 

Aparecida Vieira, 

Marques da Costa 

& Almeida Lima 

x x x x x x  

Fallbjörk, Salander 

& Rasmussen 

x x  x x x x 

Fernández-

Delgado et al. 

   x  x x 

Jassim & Whitford x x  x   x 

Kwait et al. x x  x x  x 

Loaring, Larkin, 

Flowers & Shaw 

x x x x x x x 

Manganiello, 

Hoga, Reberte, 

Miranda & Rocha 

x x      

Neto et al. x   x   x 

Panjari, Bell & 

Davis 

x x  x   x 

Safarinejad, Shafiei 

& Safarinejad 

x x      

Schmidt, Wetzel, 

Lange, Heine & 

Ortmann 

x  x x x x x 

Takahashi et al.  x x x x x   



 

 

 

 

 

 


