
  
 
 

 

 

 

Annie Olsson och Hedda Aulin 

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp, Institutionen för vårdvetenskap 

Självständigt arbete i vårdvetenskap, 15 hp, VKGV51, VT2017 

Grundnivå 

Handledare: Elisabet Mattsson 

Examinator: Gail Dunberger 

 

 

 

 

 

 

Mastektomi och sexuell hälsa- Kvinnors upplevelser 

En litteraturöversikt 

 

 

Mastectomy and sexual health - The experience of women 

A literature review



  
 
 

 

Sammanfattning 
 

Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen för kvinnor i Sverige och 

internationellt. En konsekvens av bröstcancer kan vara mastektomi vilket 

innebär att det sjuka bröstet avlägsnas. Tidigare studier visar att brösten har 

en viktig betydelse för kvinnors sexualitet och femininiteten, kvinnor som 

genomgått mastektomi efterlyser mer information från sjukvården angående 

hur den sexuella hälsan kan upplevas. Samtidigt upplever sjuksköterskor en 

rädsla för att tala om sexualitet med patienter. 

Syfte: Syftet var att belysa kvinnors upplevelser av sexuell hälsa efter genomgången 

mastektomi på grund av bröstcancer.  

Metod: Metoden var en litteraturöversikt sammansatt av 10 resultatartiklar bestående 

av sex artiklar med kvalitativ, två med mixad och två med kvantitativ metod. 

Dessa analyserades enligt Fribergs metod för att finna likheter och skillnader 

som kategoriserades i huvudteman och underteman.  

Resultat: I resultatet presenterades tre huvudteman med totalt fyra tillhörande 

underteman. Dessa huvudteman var: Den förändrade kroppsbilden, 

Förändringar i den intima relationen och Ingen förändring av den sexuella 

hälsan. Kvinnor upplevde att de förlorade sin kvinnlighet och att de inte såg 

sig själva som attraktiva längre. Det framkom även att kvinnor upplevde en 

osäkerhet inför att visa kroppen i en intim relation efter genomgången 

mastektomi. Många upplevde en förändring av den sexuella lusten och en 

saknad av brösten och bröstvårtorna i en intim relation. Resultatet visade 

även att kvinnor blev lämnade av sin partner. Några kvinnor beskrev att deras 

män inte kunde hantera den sexuella relationen efter mastektomin vilket 

resulterade i en separation. Vissa kvinnor upplevde inte någon förändring i 

den sexuella hälsan. 

Diskussion: Författarna använde sig av Erikssons teori om lidande där fokus lades på 

vårdlidande och livslidande. Sociala medier har i dagens samhälle en stor del 

i människans liv och på så vis en inverkan på kvinnors utseendeideal och 

kroppsuppfattning. Samtal om sexuell hälsa är något som bör lyftas av 

vårdpersonalen för att skapa större förståelse och trygghet för individen och 



  
 
 

 

vad som kan komma att förändras. Då vi lever i ett heteronormativt samhälle 

är det viktigt att även bi- och homosexuella kvinnors sexuella hälsa lyfts 

Nyckelord: Mastektomi, Sexualitet, Upplevelse, Kroppsuppfattning 

 
Abstract 
 

Background: Breast cancer is the most common cancer diagnosis for women in Sweden 

and worldwide. A consequence of breast cancer can be mastectomy which 

means that the diseased breast is removed. For many women the breasts 

have an important impact to their sexuality and femininity. Many women 

wanted more information from the healthcare about how the sexual health 

would be affected by the mastectomy. At the same time many nurses have a 

fear talking about sexuality with patients. 

Aim: The aim of this literature review was to illustrate women's experiences of 

sexual health after completing a mastectomy caused by breast cancer. 

Method: The literature review consists of 10 articles: six have qualitative method, 

two with mixed method and two with quantitative method. These were 

examined according to Fribergs (2012) method to find similarities which 

then were divided into major themes and sub themes. 

Results: The results are presented in three main themes with five subthemes. These 

main themes are: The altered body image, Changes in the intimate 

relationship and No change in sexual health. Women felt that they had lost 

their femininity and that they did not see themselves as attractive anymore. 

It also emerged that women experienced an uncertainty about showing their 

bodies in an intimate relationship after the mastectomy. Many experienced a 

change in sexual desire and a lack of the breasts and the nipples in the 

intimate relationship. The results also showed that some women were left by 

their partners since they could not handle the situation. Some women 

experienced no change in the sexual health.  

Discussion: The authors used the theory of Eriksson about suffering. Social media has in 

today's society a big part in people's life and an impact in women's 



  
 
 

 

appearance and ideal body image. Talking about sexual health is something 

that should be lifted by the nursing staff to provide greater understanding 

and support for the individual and the changes that might appear. Since we 

live in a heteronormative society, it is essential that we pay attention to bi- 

and homosexual women's sexual health.  

Keywords: Mastectomy, Sexuality, Experience, Body Image 
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1. Inledning 
Med denna litteraturöversikt vill vi belysa hur kvinnors sexuella hälsa upplevs efter 

mastektomi, vilket innebär att bröstet avlägsnas till följd av bröstcancer. Vi valde detta ämne 

då det är den vanligaste cancerdiagnosen bland kvinnor och det är en sjukdom som vi båda 

har upplevt i vår omgivning. Vi kommer med stor sannolikhet fortsätta möta kvinnor i vårt 

kommande arbetsliv som genomgått mastektomi till följd av bröstcancer. Detta ämne fångade 

vårt intresse då vi upplever att en kvinnas sexuella hälsa är något man sällan talar om och är 

tabubelagt. Vi vill veta hur kvinnor som genomgått mastektomi upplever den egna sexuella 

hälsan efter ingreppet. Med detta vill vi även uppmärksamma och lyfta detta för oss viktiga 

ämne då bröstcancer är en vanlig sjukdom som drabbar ett stort antal kvinnor och den 

sexuella hälsan som är en betydande del av livet. 

 

2. Bakgrund 
I bakgrunden av denna litteraturöversikt presenterar författarna aktuell forskning relaterat till 

mastektomi och sexuell hälsa. För att ge såväl författarna som läsarna en större inblick i 

ämnet och det aktuella kunskapsläget.  

 

2.1. Bröstcancer 

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen för kvinnor både nationellt och internationellt 

(Myklebust Sørensen & Almås, 2011). Socialstyrelsen rapporterade år 2015 att 9382 kvinnor 

och 62 män insjuknat i sjukdomen (Socialstyrelsen, 2017). Genomsnittsåldern för de som 

insjuknar är 64 år (Nystrand, 2016). Den vanligaste riskfaktorn till att insjukna i bröstcancer 

är hereditet, men sjukdomen kan även bero på en sen graviditet, tidig menarche och sen 

menopaus (Ericson & Ericson, 2012). Det har även visat sig att övervikt och hög 

alkoholkonsumtion är vanliga riskfaktorer (Cancercentrum, 2014). Det är fler som har 

överlevt sjukdomen det senaste decenniet men trots detta avlider var fjärde drabbad kvinna 

(Myklebust Sørensen & Almås, 2011). Bröstcancer upptäcks vanligtvis under en 

mammografiscreening (Bergh & Emdin, 2008). I Sverige erbjudas alla kvinnor i åldern 40 till 

74 år att komma på regelbundna screeningbesök med en tidsintervall på 18-24 månader 

(Hedefalk, 2015). För de som inte diagnostiseras under ett screeningbesök är det vanligaste 

symtomet en knöl i bröstet (Bergh & Emdin, 2008). 
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2.1.1. Patofysiologi, diagnos och behandling av bröstcancer  

Tumörer kan uppstå i bröstkörtlarnas körtelrör, vilket är den vanligaste formen av bröstcancer 

(Ericson & Ericson, 2012). Om tumören angriper omkringliggande stödjevävnad betraktas 

den som invasiv och det är i denna fas det uppstår en stor risk för metastasering. Prognosen 

för sjukdomen avgörs av tumörens lokalisation och i vilket stadie tumören upptäcks. När en 

tumör upptäcks i en körtelgång är prognosen för överlevnad stor. Prognosen är inte lika god 

om tumörvävnad spridit sig till lymfkörtlarna då detta ofta indikerar att tumören funnits en 

längre tid. När en bröstcancer är konstaterad är den vanligaste behandlingsformen kirurgi. 

Beroende på prognostiska faktorer som tumörens lokalisation och storlek kan även 

strålbehandling ges lokalt för att förebygga återfall. Cytostatika ordineras vid spridning eller 

vid metastaserad bröstcancer (Nystarnd, 2016). Vid hormonreceptiva tumörer, då 

bröstcancertumören är beroende av det kvinliga hormonet östrogen för att växa, ordineras ett 

antihormon under fem år för att minska risken för återfall.  

 

2.2. Mastektomi 

Ju tidigare man upptäcker en bröstcancer desto skonsammare kirurgi (Järhult & Offenbartl, 

2013). Vid små cancertumörer som är mindre än 3-4 centimeter används vanligtvis 

bröstbevarande kirurgi, vilket innebär att man enbart opererar bort den delen av bröstet där 

tumören är placerad. Denna typ av kirurgi kallas sektorresektion eller partiell mastektomi. Om 

bröstbevarande kirurgi inte är passande genomförs istället en komplett mastektomi (ablatio) 

och hela bröstet tas bort. Faktorer som avgör om denna typ av kirurgi ska användas är 

tumörens storlek, placeringen i bröstet samt bröstets storlek. För många kvinnor kan förlusten 

av ett bröst innebära en förändring av den kvinnliga identiteten då brösten för många är 

förknippade med femininitet och sexualitet (Rasmussen, 2011). En tredjedel av kvinnorna 

som genomgått en mastektomi upplever psykosociala besvär efter operationen 

(Socialstyrelsen, 2011). Studier har visat att detta kan resultera i nedsatt självkänsla, 

sömnproblem, ångest, depression, förändrad kroppsuppfattning och sexuella besvär 

(Fallbjörk, Karlsson, Salander och Rasmussen, 2010). 

 

2.2.1. Bröstprotes  

Vid förlusten av ett bröst till följd av mastektomi kan kvinnan bli erbjuden en bröstprotes 

(Järhult & Offenbartl, 2013). Efter operationen provas en första protes ut. När operationssåret 
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har läkt provas den permanenta protesen ut. Det finns idag ett stort sortiment av bröstproteser, 

detta för att protesen ska ge ett så symmetrisk och normalt bröst som möjligt. I en studie som 

genomförts i Kanada framkom det att majoriteten av alla kvinnor som genomgått en 

mastektomi valde att använda bröstprotes antingen permanent eller under tiden de väntade på 

en bröstrekonstruktion (Fitch et al., 2012). En bra bröstprotes och ett bra bemötande vid 

utprovningen av protesen visade sig vara viktigt för kvinnans välbefinnande. Bröstprotesen 

hjälpte även kvinnorna att hantera psykiska efterföljder av den förändrade kroppen efter 

operationen. I studiens resultat framkom även att kvinnorna saknade viss information om 

bröstproteser. Dels upplevde kvinnor att de inte hade kunskap om var de skulle vända sig för 

frågor om protesen. Vissa kvinnor hade fått information från kirurgen, medan andra menade 

att de lärt sig av familj eller vänner. Det framkom även att kvinnorna upplevde utprovningen 

av protesen som både svår, obekväm, pinsam och känslomässigt påfrestande. Det fanns också 

en utmaning i att bära protesen på ett sätt så att den skulle främja självförtroendet, 

kroppsuppfattningen och ge en känsla av normalitet.  

 

2.2.2. Bröstrekonstruktion  

Kvinnor som genomgått en mastektomi kan bli erbjudna en bröstrekonstruktion 

(Cancercentrum, 2015). Detta kan ske i samband med mastektomin eller vid ett senare 

tillfälle. Det är viktigt att kvinnorna blir informerade om att det inte går att återställa det bröst 

som blivit borttaget.  Ett nytt bröst kan återskapas genom implantat, kroppsegen vävnad eller 

vävnadsmatrix. En rekonstruktion av det förlorade bröstet kan ge kvinnan en förbättrad 

självkänsla och livskvalitet (Socialstyrelsen, 2011).  

Studier visar att majoriteten av de kvinnor som är äldre och drabbas av bröstcancer väljer 

att inte genomgå en rekonstruktion efter genomgången mastektomi (Fallbjörk et al., 2010). 

Forskarna konkluderar att dessa kvinnor har en tendens att tona ned betydelsen av brösten och 

blir nöjda med en protes. De menar att en bröstrekonstruktion inte var avgörande för 

kvinnornas fysiska eller känslomässiga välbefinnande. Dock fanns en rädsla för att genomgå 

ytterligare en operation vilket även påverkade beslutet att inte genomföra en 

bröstrekonstruktion. 

 

2.3. Bröstens betydelse 

Kvinnans bröst är en symbol för det feminina (Gjertsen, 2003). Brösten är av stor betydelse 

vid amning av barnet, men också för kvinnans sexualitet. Brösten är inte enbart kopplat till 
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kvinnans identitet och upplevelsen av att känna sig kvinnlig, utan är också ett sexuellt organ 

med en viktig funktion (Rasmussen, 2011). Vid sexuell upphetsning ökar vårtgårdens 

känslighet och stimulering av brösten kan för många kvinnor leda till orgasm och sexuell 

tillfredsställelse. I en studie framkom det att unga sexuellt aktiva och erfarna kvinnor har 

beskrivit att stimuleringen av brösten och bröstvårtorna ger upphov till en ökad sexuell 

upphetsning (Dixson, Duncan & Dixson, 2015). Kvinnors bröst tros ha utvecklats som ett 

sexuellt tecken för mognad, hälsa och fruktsamhet. I samma studie visar forskning att män 

anser att brösten är en mycket viktigt del av attraktionskraften till en kvinna och mäns 

preferens för kvinnobrösts storlek och form varierar mellan olika kulturer.  

 

2.3.1. Självbild och kroppsuppfattning  

Ett dominerande utseendeideal för kvinnor i västvärlden är att vara sexig (Frisén, Holmqvist 

Gattario & Lunde, 2014). Detta “sexiga” ideal grundar sig i en uppfattning av hur kvinnor bör 

och ska se ut. En central del av detta är kvinnans bröst. Brösten har alltid varit en del av det 

sexiga idealet och under 2000-talet fick brösten ett förnyat intresse. Författarna menar att 

brösten nu ska vara så stora att det nästan är omöjligt att uppnå detta utan kirurgi. Detta har 

även inneburit att kvinnor kan uppleva en negativ kroppsuppfattning, vilket i sin tur kan bidra 

till ett försämrat sexliv då kvinnor kan uppleva ett obehag inför att visa sin kropp. Det kan 

även innebära att kvinnan har svårt att njuta av sex. De menar att kvinnor med en positiv 

kroppsuppfattning ser på sina kroppar med acceptans och respekt istället för att fokusera på 

dess brister. Det har även framkommit att kvinnor som uppskattar sina kroppar har mer 

tillfredsställande sexuella upplevelser och ett gott psykologiskt välbefinnande.  

 

2.4. Patientlagen 

I patientlagen (SFS, 2014:821) står det beskrivet att Hälso- och sjukvården så långt som 

möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten (Kap. 5, 1§). Denna paragraf berör 

betydelsen av patientens delaktighet i vården. I ett vårdsammanhang är det lika viktigt att 

patienten får frågan om och hur deras sexuella hälsa upplevs efter den eventuella 

behandlingen som de får frågan om de sover bra på natten (Sundbeck, 2013). Sjuksköterskan 

ska bemöta patienten utan förutfattade meningar angående den sexuella funktionen oavsett 

kön, ålder eller funktionsnedsättning. I praktiken har det dock visat sig vara ett samtalsämne 

många sjuksköterskor drar sig för att ta upp. 
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2.5. Sexuell hälsa och livskvalitet 

Världshälsoorganisationens (WHOs) definition av sexuell hälsa har beskrivits som: 
 

Ett tillstånd av fysiskt, känslomässigt, mentalt och socialt välbefinnande i förhållande till 
sexualitet och inte bara en frånvaro av sjukdom, dysfunktion eller handikapp. Sexuell hälsa 
kräver ett positivt och respektfullt närmande till sexualitet och sexuella relationer liksom till 
möjligheten att få njutbara och säkra sexuella erfarenheter, fria från förtryck, diskriminering 
och våld. För att sexuell hälsa ska uppnås och bibehållas, måste alla människors sexuella 
rättigheter respekteras, skyddas och uppfyllas (Sundbeck, 2013, s. 13)   

 

I beskrivningen av sexuell hälsa ingår samlag som en del av definitionen. Samlag är dock inte 

en förutsättning för att en människa ska uppleva sexuell hälsa och sexuellt välbefinnande 

(Folkhälsomyndigheten, 2012). Livskvalitet är ett subjektivt begrepp som berör de fysiska, 

psykiska, sociala och emotionella aspekter i livet, som i sin tur handlar om närhet, intimitet, 

glädje, gemenskap, lycka, harmoni, tillfredsställande och välbefinnande 

(Folkhälsomyndigheten, 2012). Författarna anser att begreppen som ingår i definitionen av 

livskvalitet även kan kopplas samman med den sexuella hälsan. Sexuell hälsa är därmed ett 

tillstånd som ska respekteras trots dysfunktion eller sjukdom. 

 

2.6. Samtal om sexuell hälsa 

Litteraturen visar att patienter drabbade av cancer ofta upplever problem med sin sexuella 

hälsa (Rasmusson, Plantin & Elmerstig, 2013). Den sexuella hälsan påverkas inte enbart av en 

nedsatt förmåga i de organ som är involverade vid ett samlag utan även av en förändrad 

kroppsbild.  

I två studier framkommer det att patienter som drabbats av cancer upplever bristande 

information om hur deras sexuella hälsa gällande funktion och lust kunde förändras i samband 

med sjukdomen (Hordern & Street, 2007; Rasmusson et al., 2013). Många drabbade upplever 

det svårt att fråga Hälso- och sjukvårdspersonalen om stöd och råd rörande en förändrad 

sexualitet (Hordern & Street, 2007). De antog att läkare och sjuksköterskor skulle ta upp 

ämnet med dem om det var av betydelse. Liknande resultat beskrivs av Saunamäki och 

Engström (2013) där det beskrivs att patienterna inte hade något emot att sjuksköterskorna tog 

upp detta samtalsämne. Det framkom vidare att patienter önskade få information angående 

hur sexualiteten kunde komma att förändras, men att de inte ville genera och sätta 

vårdpersonalen i en obekväm situation (Hordern & Street, 2007). Vissa patienter beskrev att 

de sökte efter “rätt person”, som de kunde lita på och som skulle lyssna på deras frågor om 

sexualitet och intimitet. Många upplevde också en ilska och frustration mot vårdpersonalen då 
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de inte bjöd in till samtal om sexualitet och intimitet. Detta gjorde att patienter tvivlade på om 

deras upplevelser var normala och många önskade att få prata med andra människor med 

liknande erfarenheter.  
 
 
2.6.1. Partnerns upplevelse av mastektomi  

Vi vill ha kvar detta stycke som det är då upplevelsen beskrivs utifrån partnern och inte de 

drabbade kvinnorna. På så vis tycker vi inte att det föregår resultatet.  

I en studie beskrivs hur mannen upplever sin partners mastektomi (Rowland & Metcalfe, 

2014). Flera män förklarade att de saknade sin partners bröst och att de ifrågasatte sin egen 

förmåga att acceptera bröstens frånvaro och kvinnornas förändrade kroppar. En del av 

männen beskrev även en skillnad i deras intima relation då de uppfattade att deras partner inte 

längre var bekväm med att visa den egna kroppen naken. En del av deltagarna var dock 

tacksamma för att de inte såg sin partner naken då de inte ville se ärren efter mastektomin. 

Majoriteten av deltagarna rapporterade även att deras sexuella relation hade påverkats 

negativt. De förklarade den minskade intimiteten som en sorg och förlust. Vissa av deltagarna 

beskrev även hur mastektomin hade gjort att den sexuella attraktionen till sin partner hade 

avtagit och som en konsekvens av detta inte längre ville ha samlag med sin partner (Nasiri, 

Taleghani & Irajpour, 2012; Rowland & Metcalfe, 2014). Forskning visade att männen hade 

önskat mer information angående mastektomin för att psykologiskt kunnat förbereda sig 

(Rowland & Metcalfe, 2014). 
 

2.6.2. Sjuksköterskans roll och upplevelse  

International Council of Nurses (ICN) etiska kod beskriver sjuksköterskans fyra 

grundläggande ansvarsområden som innefattar; främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa 

hälsa och lindra lidande (Swenurse, 2014). Enligt den etiska koden ska sjuksköterskan även 

främja omvårdnad, upprätthålla sin yrkeskompetens kontinuerligt, arbeta för att forskning 

bedrivs framåt samt samarbeta och respektera sina kollegor. 

En viktig del i sjuksköterskans profession är att informera, undervisa och vägleda patienten 

om sjukdom, behandling och prognos (Myklebust Sørensen & Almås, 2011). Detta för att 

möjliggöra för att patienten ska känna sig trygg och att hon har kontroll över sitt liv och den 

nya situationen. Sjuksköterskan behöver möta patienten på hennes premisser för att kunna ge 

individanpassad och god omvårdnad. 

En tidigare studie visar att sjuksköterskor finner en problematik i att samtala med sina 

patienter om sexualitet och hur den kan komma att påverkas av sjukdom (Saunamäki & 
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Engström, 2013). Trots att många sjuksköterskor uppger att detta faller inom deras 

kompetensområde undviker de dessa samtal då de tror att patienterna inte vill samtala om sin 

sexuella hälsa. Studien visar att detta kan bero på att sjuksköterskorna upplever att de inte är 

tillräckligt insatta i ämnet sexualitet, att det är tabubelagt, tidsbrist i samband med för hög 

arbetsbelastning och att det skulle falla utanför deras kompetensområde. Många deltagare 

betonade dock att dessa samtal låg under deras ansvar som sjuksköterskor då de ansåg att 

sexualiteten var en viktig del av livet.    
 

2.7. Problemformulering 

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen för kvinnor världen över. Som följd av 

bröstcancer kan mastektomi genomföras. Brösten för en kvinna är inte enbart förknippade 

med kvinnlig identitet utan är även ett sexuellt organ. Det har visat sig att många kvinnor med 

en cancersjukdom hade önskat mer information från vårdpersonal angående hur deras 

sexuella hälsa skulle kunna påverkas av sjukdomen och medföljande behandling. Samtidigt 

visar studier att sjuksköterskor upplever det problematiskt att samtala om den sexuella hälsan 

då de antar att patienterna inte velat tala om detta. Studier har även visat att partners till 

kvinnor som genomgått mastektomi upplevt förändringar i det sexuella samlivet och att 

attraktionen till kvinnan påverkats negativt.  

Sammanfattningsvis kan författarna till denna litteraturöversikt konstatera att detta ämne är 

viktigt att lyfta för att få en djupare förståelse för kvinnors sexuella hälsa. Då brösten har en 

central betydelse i många kvinnors liv och deras sexuella identitet. Kan då en genomgången 

mastektomi påverka deras sexuella hälsa?  
 
3. Syfte 
Syftet var att belysa kvinnors upplevelser av den sexuella hälsan efter genomgången 

mastektomi på grund av bröstcancer.  

 

4. Teoretisk utgångspunkt 
I detta arbete har författarna använt Katie Erikssons teori om lidandet. För att lyfta 

diskussionens slutsatser kommer författarna ta hjälp av denna teori. 
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4.1. Katie Erikssons teori om lidande 

Katie Eriksson menar att lidandet är gränslöst och individuellt för varje människa (Eriksson, 

2015). Varje människa måste förstå det egna lidandet i förhållande till sitt eget vardande och 

det egna livet. Eriksson ser på människan som en omätbar enhet och förklarar begreppet 

patient som den lidande människan. Vidare beskrivs det att lidandet inte har någon bestämd 

grund. Vad som helst kan orsaka lidande för en människa, en av de vanligare orsakerna till 

lidande kan vara känslan av kärlekslöshet. Hon menar att detta är en av människans djupaste 

begär, när en människa inte kan ge eller inte får kärlek uppstår ett gränslöst lidande som 

hindrar människan från att ingå i djupa relationer. Själva substansen i Erikssons teori är 

lidande och hälsa. Eriksson beskriver en dimension av lidande som livslidande. Med det 

menar hon att ohälsa kan förändra en människas livssituation och hota allt vad livet innebär 

som från att delta i sociala sammanhang till att uppleva hot mot den egna existensen. Eriksson 

beskriver även ett lidande som kan uppstå då patientens värdighet kränks, detta lidande kallas 

vårdlidande och kan uppstå om vårdpersonalen inte skyddar patientens värde som människa. 

Med hjälp av denna teori som vi applicerar på kvinnors upplevelse av genomgången 

mastektomi, kommer vi att beskriva hur den sexuella hälsan kan komma att upplevas av en 

förändrad kropp och hur denna upplevelse kan beskrivas genom lidandet. 

 

5. Metod 
För att besvara syftet i litteraturöversikten har författarna använt sig av Fribergs metod 

(Friberg, 2012). Problemområdet i en litteraturöversikt bör tänkas fånga intresset hos forskare 

både från en kvalitativ och kvantitativ synvinkel (Segesten, 2012). Med ett brett sökande av 

vetenskapliga artiklar och analys kan författarna fastställa det aktuella kunskapsläget för det 

valda problemområdet.  

 

5.1. Datainsamling och urval 

För att hitta artiklar som besvarade syftet användes databasen Cinahl Complete då denna 

databas har ett stort urval av vårdvetenskapliga artiklar och PubMed som är en databas för 

medicin och omvårdnad. Då syftet med studien var att beskriva hur kvinnor upplever den 

egna sexuella hälsan efter en mastektomi användes relevanta sökord. Inklusionskriterier 

innefattade Peer reviewed vilket är en avgränsning som används för att endast söka efter 

texter i vetenskapliga tidskrifter (Östlundh, 2012). Artiklar som inte var vetenskapliga 
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exkluderades. Artiklarna skulle vara engelskspråkiga och publicerade mellan åren 2000 - 

2017. Engelska valdes för att båda författarna skulle förstå artiklarna och årtalet sattes för att 

avgränsa antalet träffar. Författarna valde att kombinera kvantitativ och kvalitativ data för att 

inte utesluta relevanta artiklar.   

När antalet träffar understeg 40 artiklar valde författarna att börja granska relevanta titlar 

och abstrakts som svarade på studiens syfte. Detta kom att utgöra det första urvalet. 

Författarna valde att avgränsa urvalet till 40 träffar för att få en tydlig överblick av de funna 

artiklarna och en snabb sållning av relevans. Därefter kontrolleras materialet gentemot 

inklusionskriterierna. Denna process upprepades tills författarna funnit tio relevanta artiklar 

som svarade på litteraturöversiktens syfte, se Bilaga 1.    

 

5.2. Analys 

Författarna använde sig av Fribergs (2012) analysmetod för att sammanställa 

litteraturöversikten. Datamaterialet lästes igenom noggrant flera gånger av båda författarna 

var för sig så att helheten förstods. Författarna sammanställde sedan likheter och skillnader 

med hjälp av kodning som sedan jämfördes. Detta gjordes för att kontrollera att båda 

författarna förstått resultatartiklarna på samma vis och för att de inte skulle påverka varandra 

förståelse. Författarna skapade enskilt teman utifrån de likheter och skillnader som kunde 

påträffades i resultaten. Tillsammans sammanställdes dessa likheter och skillnader och utifrån 

detta skapade sedan författarna underteman och huvudteman till det slutgiltiga resultatet. 

Resultatartiklarna presenteras i en matris, se Bilaga 2.  
 

6. Forskningsetiska överväganden 
Forskningsetik innefattar de etiska aspekter som ingår i forskningen (Helgesson, 2015). De 

frågor som analyseras och diskuteras är bland annat vilka värderingar och normer som bör 

styra forskningen. Etiken är en hörnsten i forskningen och finns till för att skydda deltagarnas 

integritet och rättigheter (Sandman & Kjellström, 2013). I denna litteraturöversikt och under 

analysprocessen har författarna tagit hänsyn till forskningsetiska riktlinjer (Codex.vr.se, 

2016). Detta innebär att skydda samt respektera människovärdet vid forskning.   

Språkbegränsningar och begränsade metodologiska kunskaper kan innebära feltolkade och 

missvisande resultat (Sandman & Kjellström, 2013). Artiklarna har därför granskats noggrant 

och hjälpmedel som lexikon har använts för att minska risken för feltolkning. Författarna har 

även tagit hänsyn till sin förförståelse för att undvika att resultatet skulle bli färgat av detta.  
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6.1. Författarnas förförståelse 

Författarnas förförståelse till denna litteraturöversikt är att en genomgången mastektomi kan 

påverka en kvinnas sexuella hälsa. Detta för att författarna anser att brösten är en sexuell och 

intim kroppsdel hos kvinnan.    
 

7. Resultat  
Resultatet presenteras med tre olika huvudteman och tillhörande underteman. Det första temat 

är “Den förändrade kroppsbilden” med tillhörande underteman Förlusten av kvinnligheten, 

Osäkerhet inför att visa kroppen, Att inte känna sig attraktiv och Brösten och bröstvårtornas 

betydelse för den sexuella njutningen. Det andra huvudtemat är ”Förändringar av den sexuella 

hälsan i partnerrelationen”. Det sista huvudtemat som framkom var “Ingen förändring av den 

sexuella hälsan”.  

 

Huvudteman och underteman. 

 
 
 
 
 
 
 
7.1. Den förändrade kroppsbilden 

Nio av resultatartiklarna beskrev kvinnors upplevelse av en förändrad kroppsbild till följd av 

mastektomin (Andrzejczak, Markocka-Maczka & Lewandowski, 2013; Arican Alicikus, 

Huvudteman Underteman 

Den förändrade kroppsbilden • Förlusten av kvinnligheten 
 
• Osäkerhet inför att visa kroppen 
 
• Att inte känna sig attraktiv 
 
• Brösten och bröstvårtornas betydelse för den 

sexuella njutningen 

Förändringar av den sexuella hälsan i 
partnerrelationen 

 

Ingen förändring av den sexuella hälsan 
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Bilkay Gorken, Sen, Kentli, Kinay, Alanyali & Harmancioglu, 2008; Altschuler et al, 2007; 

Chamberlain Wilmoth, 2001; Fallbjörk, Salander & Rasmussen, 2012; Lloyd, Watson, Oaker, 

Sacks, Rovere & Gui, 2000; Piot-Ziegler, Sassi, Raffoul & Delaloye, 2010; Fagundes Duraes 

Rocha, Cruz, Aparecida Vieira, Marques da Costa & Almeida Lima, 2016; Ussher, Perz & 

Gilbert, 2012). Utifrån studiernas resultat identifierades fyra underteman. Dessa var Försluten 

av kvinnligheten, Osäkerhet inför att visa kroppen, Att inte känna sig attraktiv och Brösten 

och bröstvårtornas betydelse för den sexuella njutningen.  

 

7.1.1. Förlusten av kvinnligheten 

I fyra av studierna beskrev deltagarna att kvinnligheten försvann i samband med mastektomin 

(Chamberlain Wilmoth, 2001; Fallbjörk et al., 2012; Piot-Ziegler et al., 2010; Ussher et al., 

2012). En kvinna förklarade att hon i samband med att hon träffade sin fästman började känna 

sig mindre feminin (Ussher et al., 2012). Detta då hon upplevde att han var en man som 

uppskattade bröst. I samma studie beskrev även en kvinna att hennes kvinnlighet i samband 

med mastektomin tagits ifrån henne över en natt, detta beskrevs i termer som att hon var 

mindre kvinnlig och inte längre en kvinna. En tredje kvinna beskrev hur brösten hade 

definierat henne som kvinna under hela hennes liv (Chamberlain Wilmoth, 2001).  

För en kvinna upplevdes mastektomin som en förlust av sig själv som person (Fallbjörk et 

al., 2012). Under processens gång framkom en känsla av att vara halv, hon kände inte igen sig 

själv och hon beskrev att hon kände sig grotesk. I en annan studie beskrev elva kvinnor en oro 

över hur mastektomin skulle påverka deras kvinnlighet och könsidentitet (Piot-Ziegler et al., 

2010). De beskrev brösten som en viktig del av sin femininitet och att förlusten av bröstet 

skulle innebära en känsla av könlöshet eller ännu värre, att omvandlas till man.  

 

7.1.2. Osäkerhet inför att visa kroppen 

I fem resultatartiklar framkom det att kvinnor upplevde en osäkerhet att visa sin kropp efter 

mastektomin (Andrzejczak et al., 2013; Fallbjörk et al., 2012; Piot-Ziegler et al., 2010; 

Fagundes Duraes Rocha et al., 2016; Ussher et al., 2012).  

I en studie beskrev kvinnor mellan 18 – 84 år sig själva som gamla, fula, stympade och 

mindre åtråvärda efter att bröstet opererats bort (Ussher et al., 2012). Dessa känslor fick till 

följd att många kvinnor dolde sina kroppar från sin partner då de inte stod ut med att partnern 

varken tittade eller tog på dem. Osäkerheten på grund av mastektomin framkom även när en 

kvinna förklarade hur hon inte lät sin man se på henne när hon bytte om och bad honom att 
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lämna rummet (Fagundes Duraes Rocha et al., 2016). Hon beskrev vidare hur hon undvek att 

vara naken inför honom, detta för att hon skämdes och inte hade mod att visa sin kropp. En 

kvinna betonade att hon aldrig skulle tillåta sig själv att vara naken inför sin man igen efter 

genomgången mastektomi (Piot-Ziegler et al., 2010).  

En kvinna försökte behålla sitt sexuella samliv på samma sätt som innan mastektomin 

(Fallbjörk et al., 2012). Men hon upplevde detta svårt, då hon var obekväm med att ta av sig 

sin bh inför sin man och ville ha det släckt i rummet. I en kvantitativ studie bestod den yngsta 

åldersgruppen av tio kvinnor mellan 34-49 år (Andrzejczak et al., 2013). Majoriteten av dessa 

kvinnor rapporterade att de efter mastektomin började skyla sig i intima relationer på grund av 

estetiska skäl.  

 

7.1.3. Att inte känna sig attraktiv 

I fyra artiklar framkom att kvinnor som genomgått mastektomi inte kände sig attraktiva längre 

(Arican Alicikus et al., 2008; Andrzejczak et al., 2013; Fallbjörk et al., 2012; Lloyd et al., 

2000).  

Kvinnor rapporterade även att de såg sina bröst som en central och viktig del av den 

kvinnliga kroppen (Fallbjörk et al., 2012). De förklarade att ett förlorat bröst lett till en känsla 

av att inte vara attraktiv. Liknande resultat presenterades i en studie där två grupper jämfördes 

med varandra, den ena gruppen bestod av kvinnor som genomgått mastektomi och den andra 

gruppen bestod av kvinnor som genomgått bröstbevarande kirurgi (Arican Alicikus et al., 

2008). Resultatet visade att gruppen med kvinnor som genomgått en mastektomi var mer 

benägna att inte längre känna sig fysiskt attraktiva. Detta beskrivs även av Lloyd et al. (2000) 

där en kvinna beskrev hur det sexuella samlivet påverkades negativt för att hon inte längre såg 

sig själv som attraktiv. I ytterligare en studie beskrev kvinnor i åldrarna 34-49 år att de inte 

alls kände sig attraktiva efter mastektomin (Andrzejczak et al., 2013). Däremot uppgav 

kvinnor över 65 år att vikten av att känna sig attraktiv minskade med åldern. 

 

7.1.4. Brösten och bröstvårtornas betydelse för den sexuella njutningen 

Fem studier beskrev att kvinnor upplevde av saknad av brösten och bröstvårtorna i den intima 

relationen (Arican Alicikus et al., 2008; Altschuler et al., 2007; Lloyd et al., 2000; Piot-

Ziegler et al., 2010; Fagundes Duraes Rocha et al., 2016).  

För en kvinna var detta tydligt då brösten tidigare hade spelat en stor roll för hennes 

sexuella njutning (Fagundes Duraes Rocha et al., 2016). När hennes man rörde vid henne 
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efter mastektomin var hon stel och upplevde domningar. Hon beskrev att hennes sensitivitet 

på bröstområdet inte var densamma som innan mastektomin.   

Att förlora vårtgården ansågs vara en central del av bröstet (Piot-Ziegler et al., 2010). 

Kvinnorna förknippade vårtgården med intimitet, sensualitet och som en symbol för 

kvinnlighet. I samband med en bröstrekonstruktion till följd av en mastektomi beskrevs att ett 

bröst utan en vårtgård inte var ett bröst alls. Kvinnan beskrev att hon önskat att hon hade vetat 

hur mycket hon skulle sakna känsligheten i sina bröstvårtor under samlag (Altschuler et al., 

2007). Hennes sexuella samliv med maken förändrades negativt, då de båda upplevde en 

avsaknad av bröstvårtorna. Det framkom också att hon saknade den erotiska sensationen som 

bröstvårtorna gav mer än vad ord kunde beskriva. En liknande upplevelse återfanns även i 

Lloyd et al. (2000)- där en kvinna beskrev försluten av bröstvårtan som enorm, speciellt i 

sexuella sammanhang. I en jämförande studie visade det sig att kvinnorna som genomgått en 

mastektomi upplevde en minskad sexuell lust i större utsträckning jämfört med dem som fått 

bröstbevarande behandling (Arican Alicikus et al., 2008).    
 

7.2. Förändringar av den sexuella hälsan i partnerrelationen 

Fem resultatartiklar beskrev kvinnors upplevelse av förändringar i den intima relationen till 

följd av en mastektomi (Andrzejczak et al., 2013; Barthakur, Sharma, Chaturvedi & 

Manjunath, 2017; Chamberlain Wilmoth, 2001; Fallbjörk et al., 2012; Fugandes Duraes 

Rocha et al., 2016).  

Kvinnor beskrev att deras män inte kunde hantera den sexuella relationen efter 

mastektomin vilket resulterade i separation (Fallbjörk et al., 2012; Fagundes Duraes Rocha et 

al., 2016). Det framkom i ena relationen att detta grundades i att kvinnans kroppsuppfattning 

hade förändrats, vilket var svårt för hennes partner att anpassa sig till (Fallbjörk et al., 2012). 

Den andra kvinnan som tog upp detta beskrev hur hennes man avvisade henne efter 

mastektomin (Fagundes Duraes Rocha et al., 2016). Det framkom att en partner var rädd för 

att röra vid sin kvinna. Då han inte trodde att hon var redo att vara intim med honom 

(Barthakur et al., 2017). I en grupp av tolv kvinnor över 65 år framkom det att deras partner 

ägnade mindre uppmärksamhet åt dem efter mastektomin (Andrzejczak et al., 2013). Detta 

förekom även i den yngre gruppen kvinnor, 34-49 år.  

En kvinna beskrev hur det sexuella samlivet med partnern hade förändrats efter 

mastektomin (Chamberlain Wilmoth, 2001). Hennes man inte njöt inte lika mycket som 

tidigare med henne överst under samlaget då det inte fanns några bröst att ta på. Det framkom 

också att en kvinna inte längre kände för att ha sex och att tankar på sex hade försvunnit 
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(Fagundes Duraes Rocha et al., 2016). Hon beskrev det sexuella samlivet som förändrat, då 

både hennes och partnerns lust och längtan var borta på grund av mastektomin. Liknande 

resultat återfanns i ytterligare en studie där majoriteten av kvinnorna upplevde en försämring 

av tillfredsställelse relaterat till sexlivet och många noterade också en försämring i förmågan 

att njuta av samlag (Andrzejczak et al., 2013).   

 

7.3. Ingen förändring av den sexuella hälsan 

I tre artiklar framkom det att ingen förändring av den sexuella hälsan skett efter mastektomin 

(Altschuler et al., 2007; Andrzejczak et al., 2013; Fallbjörk et al., 2012).  

Två av resultatartiklarna berörde liknande upplevelser, kvinnorna i dessa studier beskrev 

att deras sexuella samliv inte hade påverkats av mastektomin (Andrzejczak et al., 2013; 

Fallbjörk et al., 2012). En kvinna beskrev att hon inte kände någon saknad för det förlorade 

bröstet (Altschuler et al., 2007). Detta för att hennes man aldrig fått henne att känna sig 

mindre kvinnlig och alltid sett henne som sexig.  

 

8. Diskussion 
Diskussionsdelen består av en metoddiskussion och resultatdiskussion. I metoddiskussionen 

kommer författarna analysera styrkor och svagheter i litteraturöversikten. I 

resultatdiskussionen kommer författarna analysera resultatet utifrån Katie Erikssons teori om 

lidande och utifrån aktuell forskning.  

 

8.1. Metoddiskussion  

Författarna valde att endast söka kvalitativa resultatartiklar i början av processen. Detta för att 

en upplevelse bäst beskrivs utifrån kvalitativa studier. Författarna fann dock ett begränsat 

antal kvalitativa artiklar och av den anledningen vidgade författarna sin avgränsning till att 

även gälla studier med kvantitativa och mixade metoder till resultatet. Sammanfattningsvis 

anser författarna att studierna i resultatet oavsett metod gav en djup förståelse för kvinnors 

upplevelser av mastektomi relaterat till sexualitet. Författarna valde två databaser, Cinahl 

Complete och Pubmed för att söka efter resultatartiklar. Begränsningarna till dessa två valdes 

då de är databaser som behandlar vårdvetenskapliga artiklar. Alla resultatartiklar hittades på 

Cinahl Complete, förutom en som författarna fann i PubMed. Författarna har därmed sökt 

artiklar både i en vårdvetenskaplig respektive medicinsk databas vilket enligt Friberg (2012) 

är en styrka i en litteraturöversikt. För att hitta relevanta resultatartiklar som svarade på syftet 
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användes sökorden mastectomy, experience of mastectomy, sexuality, sexual health, 

relationship, breast surgery, breast cancer, woman, body image, qualitative study, qualitative 

och impact. Dessa ord kombinerades i olika följder för att komma fram till olika sökresultat 

och öka bredden på sökningarna. Alla sökord kombinerades med AND. Författarna använde 

sig av lexikon för att få fram korrekta ord på engelska samt synonymer. Antalet träffar per 

sökning avgränsades till 40 artiklar för att lättare få en överblick av relevanta titlar och 

abstrakt. Om en sökning gav fler än 40 träffar lades nya relevanta sökord till. Författarna är 

medvetna om att detta kan ha lett till bortfall men vi argumenterar att detta förfarande ändå 

var en styrka då vi anser att fler än 40 träffar per sökning är svåröverskådligt. Författarna 

valde att söka studier från 2000-2017. Denna begränsning valdes då författarna anser denna 

tidsperiod som tillräcklig för att hitta aktuellt material. Detta anser författarna stärker 

resultatet då vi ville redovisa relativt ny forskning. Peer reviewed användes till alla sökningar 

för att säkerställa en god kvalité på resultatartiklarna (Östlundh, 2012). De länder som 

studierna var genomförda i är USA, UK, Polen, Sverige, Turkiet, Brasilien, Indien, Schweiz 

och Australien. Författarna är medvetna om att synen på sexualitet och kvinnans sexuella 

hälsa varierar beroende på i vilket land studien är utförd. Inga kvinnor har exkluderats på 

grund av etnicitet eller ålder, då författarna anser att alla upplevelser är relevanta. Detta anser 

författarna stärker resultatet då varje kvinnas upplevelse är unik. Författarna har valt att endast 

fokusera på kvinnors upplevelse av sexuell hälsa vid mastektomi, detta för att det är få män 

som drabbas av bröstcancer. 

Resultatartiklarna analyserades enligt Fribergs (2012) analysmetod. De funna 

resultatartiklarna granskades flera gånger av författarna var för sig. Detta gjordes då 

författarna ville jämföra likheter och skillnader utan att färga varandras förståelse. På grund 

av att engelska inte är författarnas modersmål använde vi oss av engelskt/svenskt lexikon 

under arbetets gång för att säkra texternas innebörd. Utifrån resultatartiklarnas likheter 

identifierades underteman vilket sedan grupperades i olika huvudteman. 

Författarnas samarbete har varit gott och de båda har behandlat varandra med respekt, 

lyhördhet och arbetet har fördelats jämnt mellan båda författarna. Enligt Henricson (2012) är 

det viktigt att diskutera författarnas förförståelse, vilket innebär tidigare erfarenheter, för att 

undvika att litteraturöversiktens resultat blir färgat av detta. Detta har författarna tagit i 

beaktande under arbetets gång. Under skrivandeprocessen har författarna deltagit i 

grupphandledning där texten granskats av både studenter och handledare. Detta har bidragit 

till att författarna kontinuerligt reflekterat över sin förförståelse. Författarna ser detta som en 

styrka då den ökade medvetenheten hjälpte dem att inte färga litteraturöversiktens resultat.  
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8.2. Resultatdiskussion 

Resultatet av denna litteraturöversikt visar att kvinnor kan uppleva förlust av sin kvinnlighet 

efter mastektomi.  

Flera kvinnor upplevde en osäkerhet inför att visa sin kropp i en intim situation då många 

kände sig fula, groteska och stympade efter att bröstet opererats bort. Mastektomin bidrog 

även till en minskad känsla av att känna sig attraktiv då brösten sågs som en viktig och central 

del av den kvinnliga kroppen. För många innebar förlusten av brösten en förändring i den 

sexuella hälsan då brösten och bröstvårtorna bidragit till lusten och den sexuella njutningen. 

Några kvinnor beskrev att de genomgått en separation då förändringen i relationen blev en 

stor påfrestning efter operationen. Trots den stora kroppsliga förändringen beskrev en del 

kvinnor att ingen förändring i den sexuella hälsan skett. Utifrån resultatet fann författarna att 

många kvinnor upplevde ett lidande på grund av mastektomin utifrån sin sexuella hälsa. 

Författarna har lyft denna problematik med hjälp av Katie Erikssons teori om lidande.  

 

8.2.1. Samtal i vården 

Att den sexuella hälsan påverkades bekräftas i litteraturöversiktens resultat då kvinnorna 

beskrev hur de känner sig mindre attraktiva och feminina efter genomgången mastektomi.  

I litteraturöversiktens bakgrund framkom det i två studier att kvinnor önskat mer information 

angående hur deras sexuella hälsa kunde komma att påverkas av en cancersjukdom (Hordern 

& Street, 2007; Rasmusson et al., 2013). Vårdpersonal upplever dock svårigheter med att 

samtala med patienterna om deras sexuella hälsa på grund av bristande kunskaper om 

sexualitet och att sexualitet fortfarande är tabubelagt. 

Det är vårdpersonalens uppgift att informera patienten om hur den sexuella hälsan kan 

upplevas efter en cancerbehandling (Flynn et al., 2011). Denna information är viktigt då 

patienterna själva ska ges möjlighet att välja behandlingsmetod, vilket kan innebära att 

kvinnan väljer en behandling som ger mindre sexuella biverkningar. Det visade sig att 

kvinnor som mottagit information angående eventuella besvär var mycket nöjda med denna. 

Flera kvinnor i resultatet beskriver en sorg över det förlorade bröstet och bröstvårtan i en 

intim relation och för många försvann även den sexuella lusten. Författarna spekulerar om 

kvinnorna i resultatet hade funnit en acceptans inför hur den sexuella hälsan kunde komma att 

upplevas och om deras livslidande möjligen kunde undvikits, lindrats eller accepterats om de 

erhållit information från sjukvården. Eriksson (2015) beskriver att osäkerhet och rädsla inför 
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överraskningar kan leda till ett lidande. Som i detta fall utebliven information angående 

sexuell hälsa. Hon menar vidare att lidande inte enbart är relaterat till sjukdom utan kan även 

uppstå på grund av otillräcklig vård. Forskning har visat att upplevelsen av en förändrad 

sexuell hälsa är en av de svåraste följderna av en cancersjukdom (Gilbert, Perz & Ussher, 

2016). Det har även visat sig att de patienter som blivit informerade av vårdpersonal angående 

sexuell hälsa upplevt mindre ångest. Detta hjälpte kvinnor att tala öppet med sin partner vilket 

kunde minska de negativa effekterna på den intima relationen. Många upplevde även att 

samtal med vårdpersonal om sexualitet som både positivt och hjälpsamt. De upplevde dessa 

samtal som ett stort stöd och förståelse från vårdpersonalen. Detta är tvärtemot 

vårdpersonalens uppfattning att patienterna inte ville samtala om den sexuella hälsan då det 

var tabubelagt (Saunamäki & Engström, 2013). Författarna är av den uppfattningen att 

resultatet sett annorlunda ut om det i sjukvården fanns tydliga riktlinjer angående samtal om 

sexuell hälsa innan ingreppet. Eriksson (2015) talar om vårdlidande som bland annat 

innefattar kränkning av patientens värdighet. Kränkning kan ske om vårdpersonalen inte tar 

hänsyn till och skyddar patienten vid personliga och intima frågor. Detta vårdlidande som kan 

uppstå vid kränkning kan lindras om patienten är välinformerad och delaktig i den egna 

vården samt att hänsyn tas till den unika individens behov.  
 
8.2.2. Sociala medier 

Studier har visat att kvinnor tenderar att vara mer missnöjda med sina kroppar än män. Detta 

missnöje bidrar till att kvinnorna döljer sina kroppar i större utsträckning (Ålgars et al., 2009). 

I litteraturöversiktens bakgrund beskriver författarna att brösten är en symbol för den 

kvinnliga identiteten och kvinnans sexualitet (Rasmussen, 2011). Vidare framkom det i 

litteraturöversiktens resultat att förlusten av ett bröst i samband med mastektomin bidragit till 

en känsla av att inte längre vara kvinnlig (Ussher et al., 2012). Detta är i linje med Erikssons 

definition av livslidande, vilket innebär att livet rubbas på grund av sjukdom och ohälsa 

(Eriksson, 2015). På grund av detta kan den drabbade individen ha svårt att delta i sociala 

sammanhang. En orsak till detta missnöje och livslidande kan vara samhällets krav på 

kvinnors utseende, då det flödar ett stort antal idealiserade bilder av kvinnor i massmedia. 

Internetanvändningen ökar stadigt och över 90 procent av svenska hem har tillgång till 

internet (Svenskarna och internet, 2016a). Sociala medier används flitigt, Facebook och det 

bildbaserade forumet Instagram är de forum som används mest frekvent (Svenskarna och 

internet, 2016b). Massmedias inflytande kan vara en av de mest kraftfulla orsakerna till att 

kvinnor upplever kroppsmissnöje (Ålgars et al., 2009). I bakgrunden till denna 
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litteraturöversikt framkommer det i en studie att män anser brösten vara en mycket viktig del 

av attraktionskraften till en kvinna (Dixson et al., 2015). Författarna är av den uppfattningen 

att också männen är påverkade av massmedias bild av vad som anses kvinnligt. Detta skapar i 

sin tur en frågeställning ifall män även påverkar kvinnors kroppsuppfattning utifrån 

samhällets syn på det kvinnliga idealet. I författarnas resultat framkommer det att två kvinnor 

separerat från sina partners då förändringar i den sexuella hälsan blivit allt för påfrestande. 

Utöver massmedias bild av kvinnors kroppsideal kan även tv-spel påverka människors 

uppfattning om hur kvinnan bör se ut (Barlett & Harris, 2008). I dessa framställs kvinnor som 

vackra varelser med stora bröst och smala höfter, ett ideal många kvinnor strävar efter i det 

verkliga livet. Barlett och Harris (2008) undersökte vilken påverkan tv-spel hade på unga 

vuxnas syn på kroppsuppfattning före och efter att de spelat. Resultatet visade att kvinnor 

upplevde en högre grad av kroppsligt missnöje efter att de spelat tv-spel. Då konsumtionen av 

både internet och tv-spel ökar anser författarna att bilden av det kvinnliga idealet påverkas av 

alla människor oavsett kön. Stora bröst så som det framställs i tv-spel blir på så vis ett ideal 

bland västvärldens kvinnor (Frisén et al., 2014). Författarna kan tänka sig att kvinnor födda på 

1950- 60 talet, som även är de kvinnor som främst drabbas av bröstcancer idag, utöver sociala 

medier även kan ha blivit påverkade av tidigare stilikoner som exempelvis Marilyn Monroe 

(Frisén et al., 2014). Förmodligen kommer framtidens kvinnor i större utsträckning påverkas 

av sociala medier. Eriksson (2015) menar att varje människa och tidsålder har en given plats i 

relation till det lidande som är typiskt och aktuellt för tidsepoken, vilket för denna epok är 

sociala medier.   
 
 
8.2.3. Bröstcancer i ett heteronormativt samhälle 

Resultatartiklarna i vår litteraturöversikt speglar relationen till en manlig partner efter att som 

kvinna genomgått en mastektomi på grund av bröstcancer. Heterosexualitet är normen för 

människors sexualitet och ett heteronormativt samhälle utgår ifrån att det endast finns två kön, 

man och kvinna, som ska åtrå varandra (Genus, 2016). Eriksson (2015) beskriver att leva är 

att lida, med det menar hon att alla människor inte har möjlighet till att välja hur de vill leva 

sina liv och på så vis lider. Det kan handla om att vara utesluten ur ett socialt sammanhang 

eller känslan av att inte få vara den man är och på så vis uppleva en ensamhet när hon inte blir 

förstådd.   

 Homosexuella kvinnor som deltagit i stödgrupper för bröstcancerdrabbade upplevde en 

större stress än heterosexuella kvinnor i samma grupp (Paul, Pitagora, Brown, Tworecke & 
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Rubin, 2013). Detta förklaras med att homosexuella kvinnor blir påminda om sin “olikhet”. 

Kvinnorna upplevde även ett utanförskap på grund av de heteronormativa värderingar och 

antaganden som förekommer i stödgruppen. Däremot tenderar homosexuella kvinnor att 

rapportera färre problem med sin kroppsbild under bröstcancerbehandlingen. Studien visar att 

homosexuella kvinnor förlitar sig mer på och söker stöd hos vänner och partners, istället för 

sin familj. Detta då kvinnorna i studien upplever ett utanförskap från sin familj på grund av 

sin sexuella läggning. Studier visar att kvinnliga homosexuella bröstcancerpatienter 

rapporterar mindre missnöje med sin kroppsbild, mindre oro för sitt utseende och även mindre 

problem med den sexuella hälsan i jämförelse med heterosexuella bröstcancerpatienter (Paul 

et al., 2013; Rubin & Tanenbaum, 2011).  

En kvinna beskrev hur hon blev ifrågasatt av en utomstående varför förlusten av hennes 

bröst var av betydelse, när hon ändå var homosexuell (Rubin & Tanenbaum, 2011). Detta 

påstående kan spegla en syn att homosexuella kvinnor skulle vara mindre berörda av 

samhällets syn på hur en typisk kvinna bör se ut och att det på grund av detta skulle vara 

“lättare” för en homosexuell kvinna att genomgå en mastektomi. Eriksson (2015) menar att 

människor tillskrivs olika värden i olika situationer, men även att människan upplever sitt 

egenvärde på olika sätt. En vårdare ser på patienter på olika sätt och tillskriver dem olika 

värden utifrån detta. Vårdarens uppgift är att upprätthålla patientens värdighet och förhindra 

kränkning av patientens egenvärde. Vid kränkning av egenvärdet uppstår ett lidande.  
 
9. Kliniska implikationer  

Resultatet kan användas för att hjälpa vårdpersonal att få en större inblick i hur kvinnors 

sexuella hälsa kan upplevas efter en mastektomi. Författarna anser att resultatet endast ska 

användas som ett komplement till aktuell kunskap och forskning då varje upplevelse av 

sexuell hälsa är unik och individuell. Med hjälp av resultatet hoppas författarna att 

vårdpersonal förstår vikten av detta ämne och vågar samtala med sina patienter om sexuell 

hälsa. Författarna vill lyfta att det även är viktigt att involvera kvinnors partners i samtalen om 

sexuell hälsa och vilka förändringar som kan ske efter mastektomin. Författarna tror att 

partnerns medverkan i samtalen med vårdpersonalen kan göra att de får en större inblick i vad 

kvinnan kommer gå igenom vilket kan innebära att partnern är ett bättre stöd i relationen.  

I resultatet framkommer det även att en del kvinnor inte upplever någon negativ förändring 

i den sexuella hälsan. Författarna anser därför att sjukvårdspersonal ska närma sig detta ämne 

med respekt och lyhördhet för att inte kränka individen. Som ett komplement till 

vårdpersonalens samtal om sexuell hälsa kan resultatet i denna litteraturöversikt tillsammans 
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med ytterligare forskning användas som grund till ett informationsblad. Denna folder kan i sin 

tur delas ut till kvinnor som ska genomgå mastektomi och hennes eventuella partner för att 

förbereda dem för möjliga förändringar av den sexuella hälsan. Då sexualitet är ett ämne som 

behöver lyftas i allmänhet, tänker författarna att detta informationsblad kan anpassas och 

användas även till andra patientgrupper.   

 

10. Förslag till fortsatt forskning  

Det har visat sig att vårdpersonal undviker att tala om sexuell hälsa trots att de anser att det 

faller inom deras kompetensområde. Samtidigt visar studier att patienter önskar att 

vårdpersonalen tagit upp ämnet. Författarna anser därför att det behövs vidare studier för att 

undersöka varför det brister i rutinerna kring samtal om sexuell hälsa. 

I resultatartiklarna framkommer det att de flesta kvinnornas partner var en man. Detta har 

speglat litteraturöversiktens resultat ur ett heteronormativt perspektiv. På grund av detta anser 

författarna att det behövs fler studier över hur bi- och homosexuella kvinnor upplever den 

sexuella hälsan efter en mastektomi. Detta då författarna enbart fann ett fåtal artiklar som 

berörde liknande ämne.  

Sociala medier tar allt mer plats i våra liv och har en tydlig inverkan på individens 

utseendeideal och kroppsuppfattning. I resultatet framkommer det att flera av kvinnorna 

upplever sig mindre feminina och attraktiva på grund av förlusten av bröstet. Författarna anser 

att det är viktigt med vidare studier som undersöker sjuksköterskors uppfattning om medias 

påverkan på det kvinnliga idealet och vilka konsekvenserna kan bli för kvinnors självbild.  

I litteraturöversiktens resultat har det framkommit att en del kvinnor inte upplevt någon 

förändring i den sexuella hälsan. Då det var väldigt få kvinnor som beskrev att de inte upplevt 

några negativa förändringar i den sexuella hälsan är författarna nyfikna på vad som har 

bidragit till detta. Författarna önskar vidare studier i ämnet som kan hjälpa vårdpersonal i 

arbetet med mastektomerade kvinnors upplevelse av sexuell hälsa.  
 

11. Slutsats 
Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor både nationellt och internationellt. 

Författarnas syfte var att belysa kvinnors upplevelse av den sexuella hälsan efter 

genomgången mastektomi. I resultatet framkom att många kvinnor upplevde en förändrad 

kroppsbild, där förlusten av kvinnligheten och att inte känna sig attraktiv var centralt. Många 

kvinnor upplevde en sorg över de förlorade brösten och bröstvårtorna i den intima relationen 
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och den sexuella njutningen. Kvinnor beskrev att mastektomin haft stor inverkan på 

partnerrelationen och det fanns kvinnor som upplevde sig avvisade av sin partner och en del 

till och med lämnade. Trots den stora kroppsliga förändringen framkom det att en del kvinnor 

inte upplevde någon förändring vad gäller den sexuella hälsan.   
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