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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor i Sverige. Den 

initiala behandlingen är huvudsakligen kirurgisk med bröstbevarande kirurgi eller 

mastektomi. Internationell forskning visar att kvinnor som behandlats med bröstbevarande 

kirurgi har bättre kroppsuppfattning och sexuell aktivitet i jämförelse med kvinnor som 

behandlats med mastektomi. Få studier är gjorda i Sverige rörande sexualitet och 

kroppsuppfattning med ett tidsperspektiv inom det första året efter ingrepp. Syfte: Studien 

avsåg att undersöka skillnader av kroppsuppfattning och sexualitet över tid bland kvinnor som 

genomgått bröstbevarande kirurgi i jämförelse med kvinnor som behandlats med mastektomi. 

Metod: En kvantitativ studiedesign med en longitudinell utformning användes. 

Undersökningsgruppen var kvinnor diagnostiserade med bröstcancer som behandlats med 

bröstbevarande kirurgi eller mastektomi på tre sjukhus i mellersta Sverige. Studien var en del 

av en interventionsstudie med inriktning på livskvalitet. Resultat: Den sexuella aktiviteten 

förbättrades 12 månader efter ingrepp bland kvinnor som genomgått bröstbevarande kirurgi. 

Kvinnor som genomgått bröstbevarande kirurgi hade bättre kroppsuppfattning vid inklusion 

samt 12 månader efter ingrepp i jämförelse med kvinnor som behandlats med mastektomi. 

Det fanns samband av bättre kroppsuppfattning vid högre ålder vid inklusion samt 12 

månader efter ingrepp. Det fanns även samband av bättre sexuell aktivitet vid lägre ålder 

under samma tidsperiod. Slutsats: Den sexuella aktiviteten förbättras 12 månader efter 

behandling med bröstbevarande kirurgi. Kvinnor opererade med bröstbevarande kirurgi har 

bättre kroppsuppfattning strax efter ingrepp samt 12 månader efter ingrepp i jämförelse med 

kvinnor som genomgått mastektomi. Ålder har inverkan på kroppsuppfattning och sexuell 

aktivitet bland kvinnor som genomgått bröstbevarande kirurgi eller mastektomi.  
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ABSTRACT 

Background: Breast cancer is the most common cancer disease among women in Sweden. 

The initial treatment is mainly surgical with breast conserving therapy or mastectomy. 

International research shows that women who have been treated with breast conserving 

therapy have a better body image and sexual activity compared to women who have been 

treated with mastectomy. Few studies have been done in Sweden regarding sexuality and 

body image with a time perspective over the first year after surgery. Objective: The study 

aim at investigating differences of sexuality and body image over time between women who 

had undergone breast conserving therapy compared to women who had been treated with 

mastectomy. Methods: A quantitative study design with a longitudinal design was used. The 

participants were women diagnosed with breast cancer who were treated with breast 

conserving therapy or mastectomy at three hospitals in the middle of Sweden. The study was 

part of an intervention study with focus on quality of life. Results: The sexual activity 

improved 12 months after surgery among women who had undergone breast conserving 

therapy. Women who had undergone breast conserving therapy had a better body image at 

inclusion and 12 months after surgery compared to women who had been treated with 

mastectomy. There were correlations of a better body image at higher age at inclusion and 12 

months after surgery. There were also correlations of a better sexual activity at lower age over 

the same period of time. Conclusion: Sexual activity improves 12 months after treatment 

with breast conserving therapy. Women operated with breast conserving therapy have a better 

body image shortly after surgery and 12 months after surgery in comparison to women who 

have undergone mastectomy. Age has an impact in body image and sexual activity among 

women who have been treated with breast conserving therapy or mastectomy.  
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1 BAKGRUND 

 

1.1 Mötet med bröstcancerpatienter inom sjukvården 

Den här uppsatsen har sin utgångspunkt inom ämnet vårdvetenskap. Sjuksköterskan är en 

central del av vårdvetenskapen, där bland annat omvårdnad och människan är i fokus. Det är 

vanligt att sjuksköterskor möter patienter som drabbats av cancer, där bröstcancer är den 

vanligaste formen bland kvinnor (Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro, 2013). Med 

anledning av detta har ämnet valts som fördjupning för denna uppsats.  

 

1.2 Vad är cancer? 

Cancer är ett samlingsnamn för en rad olika cancersjukdomar. I kroppen sker normalt 

kontrollerad celldelning, där döda celler ersätts med nya. Cancer innebär att cellerna delar sig 

ohämmat och att jämvikten rubbas. Det bildas en klump av celler, en tumör, som får näring 

via egenproducerade blodkärl. Beroende på var tumören sitter benämns cancersjukdomen 

efter det. Cancer kan delas in i benigna och maligna tumörer. En benign tumör är godartad 

och kan växa sig stor, men växer inte in i omkringliggande vävnad. Den maligna tumören är 

elakartad, växer in i omkringliggande vävnad och kan sprida tumörceller via lymfa och blod. 

Den kan bilda nya tumörer, vilka benämns som metastaser (Einhorn & Sylwan, 2013). 

 

1.3 Bröstcancer 

Bröstcancer, cancer mammae, delas in i lobulär och duktal cancer. Duktal cancer innebär att 

cancern utvecklas i bröstets mjölkgångar och lobulär cancer innebär att cancern utvecklas i 

bröstets mjölkkörtlar (Cancerfonden, 2012). Upp till 85 % av alla diagnostiserade 

bröstcancrar har östrogenreceptorer (ER), vilka binder hormonet östrogen, påskyndar 

celldelningen och stimulerar tumörtillväxt. Progesteronreceptorer (PgR) kan också finnas, 

vilket innebär en bindning av hormonet progesteron som också påskyndar tumörtillväxten 

(Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro, 2013). Onkogenen HER2 är en gen med en 

genetisk avvikelse, som finns hos cirka 15 % av alla kvinnor med nyupptäckt bröstcancer. 

Den överuttrycker ett protein som stimulerar till celldelning och tumörtillväxt, vilket ger en 

sämre prognos för kvinnan (Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro, 2013).  
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1.3.1 Histologi 

Bröstcancer differentieras histologiskt 1-3, utifrån morfologiskt utseende (Elston & Ellis, 

1991). Morfologiskt utseende innebär att gradering sker utifrån cellernas utseende där 

cellkärnans storlek, form och cellvariation studeras, andel tumörvävnad som ger kanalstruktur 

och celldelningens hastighet. Bedömningen görs utifrån en poängskala som ger en totalpoäng 

med efterföljande histologisk differentiering. Grad 1 är högt differentierad, grad 2 medelhögt 

differentierad och grad 3 lågt differentierad och mest patologisk. Det finns ett starkt samband 

mellan differentialgrad och prognos för överlevnad (Elston & Ellis, 1991). 

Överlevnadschansen är betydligt större bland kvinnor med bröstcancer grad 1 jämfört med 

grad 2-3 (Elston & Ellis 1991). Bröstcancer kan även delas in i stadium 0-IV, beroende på 

svårighetsgrad. Stadium 0 innebär att cancern endast växer i cellager där den uppstått och det 

räknas oftast som ett förstadium till bröstcancer. Stadium I innebär att cancertumören är 

mindre än två centimeter vid upptäckt och att det inte har skett en spridning till lymfkörtlarna. 

Vid stadium II är tumören två till fem centimeter och den kan även ha spridits till 

lymfkörtlarna. Stadium III innebär att bröstcancertumören är större än fem centimeter och en 

större spridning till lymfkörtlarna kan ha skett. Stadium IV är den svåraste formen av 

bröstcancer och det finns metastasering av dottertumörer (Cancerfonden, 2012).  

1.3.2 Riskfaktorer 

Riskfaktorer för att drabbas av bröstcancer är hög alkoholkonsumtion, rökning, övervikt, hög 

ålder, hormonbehandling exempelvis i samband med klimakterium, graviditet efter 35 år, eller 

ingen graviditet (Myklebust-Sörensen & Almås, 2011). Ungefär 5-10 % av all bröstcancer 

beräknas vara ärftlig, vilket innebär ett tidigt insjuknande innan 50 år och att flera tidigare fall 

i familjen kan konstateras (Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro, 2013). Skyddande 

faktorer är bland annat fysisk aktivitet (Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro, 2013) 

1.3.3 Utbredning i Sverige 

Bröstcancer är idag den vanligaste cancerformen bland kvinnor i västvärlden. Av den totala 

cancerdiagnostiken bland kvinnor i Sverige står 29 % för bröstcancer (Regionalt 

cancercentrum Uppsala Örebro, 2013). År 2012 rapporterades 8490 fall, vilket är en ökning 

från tidigare år. Incidensen för bröstcancer har stigit från 80 till 180 fall per 100 000 från 1970 

till 2012. Framförallt drabbas kvinnor i åldersgruppen 65-79 år oftare. Färre än 5 % av de som 

insjuknar är under 40 år (Socialstyrelsen, 2014) Dagens utvecklade teknologi samt 

regelbundna kontroller möjliggör en tidig upptäckt av bröstcancer och förbättrade 

behandlingsmetoder har gjort att överlevnadskvoten ökat kraftigt. Idag överlever tre av fyra 
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kvinnor bröstcancer tio år efter diagnos i Sverige (Cancerfonden, 2012). Sjuksköterskan har 

en viktig roll i cancerbehandlingen och ska vara tillgänglig för alla cancerpatienter, följa upp 

patientens behov av psykosocialt stöd, ge information samt göra patienten delaktig i vården, 

där omvårdnad har en central del (Sveriges kommuner och landsting, 2010).  

 

1.4 Omvårdnad inom svensk bröstcancervård 

Omvårdnad innefattar människa, hälsa, livskvalitet och omsorg (Kristoffersen, Nortvedt & 

Skaug, 2005). Den ska vara individanpassad, där kommunikation med patienten är central 

(Kristoffersen et al., 2005). För kvinnor med bröstcancer innebär detta att patientens 

grundläggande behov, upplevelse och reaktion på sitt tillstånd ska vara utgångspunkt i 

omvårdnaden. Hälsa är en del av omvårdnad och kan definieras som kroppslig och fysisk 

sundhet, vilket kan innebära att människan klarar av att hantera belastningar och påfrestningar 

i vardagen (Kristoffersen et al., 2005). Enligt hälso- och sjukvårdlagen ska god vård vara 

grunden för kvalitetsutveckling (Göransson, Skärsäter & Wijk, 2005). Det innebär att 

vårdpersonal kritiskt ska granska system inom sjukvården för att förbättra kvaliteten optimalt 

(Göransson et al., 2005).  

 

1.5 Behandling av bröstcancer 

Primärbehandling av bröstcancer är huvudsakligen kirurgisk (Regionalt cancercentrum 

Uppsala Örebro, 2013). Det kirurgiska ingreppet ser olika ut beroende på stadium och 

utbredning. Bröstbevarande kirurgi görs vanligen vid tumörer upp till fyra cm i diameter och 

innebär att en tårtbit av bröstet tas bort med tumör och omkringliggande vävnad. Mastektomi, 

ablatio mammae, innebär att hela bröstet tas bort. Det utförs vid tumörstorlek över fyra cm i 

diameter, vid risk för lokal spridning, då det skett en spridning, när strålbehandling bedöms 

som olämplig eller när kvinnan efterfrågar det. Profylaktisk mastektomi kan utföras då 

kvinnan har en ärftlig risk att drabbas. Bröstbevarande kirurgi sammansatt med efterföljande 

strålbehandling har visat likartad överlevnadsprognos med mastektomi (Regionalt 

cancercentrum Uppsala Örebro, 2013). Axillarutrymning utförs vid metastasering i axillen 

och innebär att lymfkörtlar i armhålan avlägsnas. Vanligen sker tilläggsbehandlingar, som 

även kan benämnas som adjuvant behandling, efter avslutad kirurgi av till exempel 

cytostatika, strålning, och hormoner, eller med en kombination av dessa (Regionalt 

cancercentrum Uppsala Örebro, 2013). Hormonell behandling sker bland annat då det finns 



4 

 

ER/PgR positiva celler, vilket minskar tillväxten hos tumören. Strålbehandling är vanligen ett 

standardkomplement till bröstkirurgi. Det minskar risken för återinsjuknande och förbättrar 

överlevnadsprognosen. Cytostatika ges vanligtvis som tilläggsbehandling vid risk för 

metastasering, vilket innebär en spridning av cancern. Antikroppsbehandling ges vid HER2 

positiv status (Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro, 2013). Ett kirurgiskt ingrepp med 

efterföljande tilläggsbehandlingar kan påverka kvinnan både psykiskt och fysiskt beroende på 

behandlingens aggressivitet och kroppens känslighet (Myklebust-Sörensen & Almås, 2011). 

Cytostatika kan ge håravfall, muskelsmärtor, illamående och trötthet. Strålbehandling kan 

skapa sveda, värk och armbesvär i form av lymfödem och minskad rörlighet. Hormonell 

behandling förändrar hormonnivåerna i kroppen och gör att kvinnan hamnar i klimakteriet 

(Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro, 2013). 

1.5.1 Bröstrekonstruktion och bröstprotes 

Kvinnor som genomgår mastektomi ska erbjudas information om bröstrekonstruktion 

(Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro, 2013). Rekonstruktion kan göras med kroppsegen 

vävnad eller med implantat. Vanligen utförs bröstrekonstruktion ett till fem år efter operation 

och minst ett år efter eventuell avslutad strålbehandling, men den kan också göras i samband 

med mastektomin (Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro, 2013). Många kvinnor väljer att 

inte genomgå bröstrekonstruktion efter mastektomi (Hequet et al., 2013). I en studie av 

Hequet och medarbetare (2013) anser kvinnor att det är ett personligt val, som kan grunda sig 

i motsättning att göra en till operation, risk för komplikationer och att acceptans av den 

kroppsliga symmetrin redan skett. Det var vanligare att yngre kvinnor genomgick 

bröstrekonstruktion (Hequet et al., 2013). En bröstprotes kan också provas ut, men valet av 

detta är individuellt och tid för valet kan variera (Myklebust-Sörensen & Almås, 2011). 

Bröstbevarande kirurgi och mastektomi kan skapa starka känslomässiga reaktioner hos 

kvinnan. Att överleva kan ändå innebära att livet förändras på många vis (Myklebust-

Sörensen & Almås, 2011). 

 

1.6 Emotionella reaktioner och Travelbees omvårdnadsterori 

Förlusten av ett bröst kan enligt Myklebust-Sörensen och Almås (2011) vara ett trauma för 

kvinnan. Existentiella tankar, oro för framtiden, trötthet, och förändrad sinnestämning kan 

förekomma (Myklebust-Sörensen och Almås, 2011). Travelbee menar att sjukdom, lidande 

och förluster drabbar alla människor, men att upplevelsen och erfarenheten är unik 
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(Kirkevold, 2000). Lidande kan delas in i faser enligt Travelbee. Den första fasen innebär 

fysiskt, emotionellt eller själsligt obehag, vilket kan övergå i en uppgivenhetsfas och slutligen 

utvecklas till en fas av apati och likgiltighet. Lidandet kan upplevas som meningslöst och 

orättvist och skapa känslor av vrede, depression, uppgivenhet, förvirring och självmedlidande. 

Det kan även ses som en naturlig del av människans liv, vilket kan underlätta smärtan. 

Travelbee menar att det är av stor vikt att finna betydelse i livets olika skiftningar och ibland 

kan en person som drabbats av lidande behöva hjälp med detta. Det kan skapas genom en 

mellanmänsklig relation mellan exempelvis sjuksköterska och patient och förmedlas via 

kommunikation som då kan ge mening till lidandet (Kirkevold, 2000). Att förlora ett bröst 

kan innebära att kvinnan inte upplever sig fullvärdig som kvinna, då brösten ses som en del av 

den sexuella identiteten (Myklebust-Sörensen och Almås, 2011). Kvinnor som genomgår 

mastektomi kan uppleva känslor av mindervärde och en känsla av att kroppen är stympad. Det 

kan ta tid att acceptera förlusten (Myklebust-Sörensen & Almås, 2011). Det är av stor 

betydelse att partnern till kvinnan accepterar förändringen för att hon ska kunna göra det 

(Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro, 2013).  

1.6.1 Definition av kroppsuppfattning  

Kroppsuppfattning kan tolkas som medvetandets föreställningar om den egna kroppen enligt 

Solvoll (2005). Den består av en inre del som är upplevelsen och en yttre del som är utseendet 

(Solvoll, 2005). Cash och Smolak (2011) beskriver att kroppsuppfattning är nära kopplat till 

självförtroende, vilket ger en bild av hur individen upplever sig. Författarna beskriver vidare 

att kroppsuppfattning är sammanhängande med sexuell funktion, eftersom människan 

uttrycker sexualitet genom kroppen (Cash & Smolak, 2011).  

1.6.2 Definition av sexualitet 

Sexualitet är en grundläggande del av att vara människa, vilket innefattar kön, identitet, roll, 

sexuell orientering, erotik, njutning, intimitet och reproduktion (World health organization, 

2014). Sexualitet kan upplevas och uttryckas i tankar, fantasier, attityder, värderingar, roller 

och relationer. Det påverkas av ett samspel mellan biologiska, psykologiska, ekonomiska, 

sociala, politiska, kulturella, historiska och andliga faktorer (World health organization, 

2014). World health organization beskriver vidare att sexuell hälsa kräver respektfullt 

bemötande, säkra sexuella erfarenheter, frihet från förtryck, diskriminering och våld. 

Människors sexuella rättigheter ska respekteras, skyddas och uppfyllas (World health 

organization, 2014). Sexuell funktion kan förklaras med hur en kropp reagerar på sexuell 

stimulering, eller hur tillfredsställande upplevelsen är (Cash & Smolak, 2011). Individens 
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förhållande till sexualitet är nära bundet till upplevelsen av jaget, men yttre omständigheter 

kan påverka hur sexuella handlingar uttrycks (Lundberg & Löfgren-Mårtensson, 2010).  

1.6.3 Kroppsuppfattning och sexualitet bland kvinnor som genomgått bröstbevarande 

kirurgi eller mastektomi 

Bröstbevarande ingrepp och mastektomi kan påverka kvinnans kroppsuppfattning negativt 

visar många tidigare internationella studier (Sun et al., 2013; Andrzejczak, Markocka-Mączka 

& Lewandowski, 2013; Arnd, Stegmaier, Ziegler & Brenner, 2008; Monteiro-Grillo & 

Marques-Vidal & Jorge, 2005). Kvinnor som genomgått bröstbevarande kirurgi har bättre 

kroppsuppfattning än kvinnor som behandlats med mastektomi (Sun et al., 2013; Engel et al., 

2004; Arndt et al., 2008 & Monteiro et al, 2005). Sun och medarbetare (2013) beskriver i en 

studie att kvinnor som genomgått bröstbevarande kirurgi uttrycker högre grad av 

självförtroende än kvinnor som genomgått mastektomi. Engel, Kerr, Schleisinger-Raab, Sauer 

& Hölsel (2004) visar resultat av förbättrad kroppsuppfattning två år efter ingrepp bland 

kvinnor som genomgått mastektomi eller bröstbevarande kirurgi. Studien visade ingen 

förändring av kroppsuppfattning två till fem år efter ingreppen. Arndt och medarbetare (2008) 

visar resultat av förbättrad kroppsuppfattning under en femårsperiod efter mastektomi eller 

bröstbevarande kirurgi. Förbättringen blev signifikant först fem år efter ingrepp, och den 

största förbättringen var bland kvinnor som genomgått bröstbevarande kirurgi (Arndt et al., 

2008). Fallbjörk, Rasmussen, Karlsson & Salander (2013) beskriver i en studie att kvinnor 

som genomgått mastektomi har likartad kroppsuppfattning, upplevelse av attraktivitet och 

kvinnlighet tio månader till tre år efter ingrepp. 

 

Många internationella studier visar att kvinnor som genomgått bröstbevarande kirurgi har ett 

bättre fungerande och tillfredställande sexualliv i jämförelse med kvinnor som genomgått 

mastektomi (Engel et al, 2004; Andrzejczak et al., 2013 & Arndt et al., 2008). Kvinnor med 

bröstcancer som behandlats med bröstbevarande kirurgi är mer sexuellt aktiva än kvinnor som 

genomgått mastektomi (Arndt et al., 2008; Engel et al, 2004; Andrzejczak et al., 2013). Enligt 

Fallbjörk och medarbetare (2013) upplever kvinnor som genomgått mastektomi försämrad 

sexuell attraktivitet och bekvämlighet i samband med sexuell aktivitet tio månader till tre år 

efter genomfört ingrepp. Engel och medarbetare (2004) beskriver i en studie oförändrad 

sexuell aktivitet under en femårsperiod efter ingrepp bland kvinnor som genomgått 

bröstbevarande kirurgi eller mastektomi. Kvinnor som behandlats med mastektomi upplever i 

stor utsträckning en minskad attraktion från partnern (Fallbjörk et al., 2013). Den minskade 



7 

 

attraktionen var större bland kvinnor opererade med mastektomi i jämförelse med kvinnor 

som genomgått bröstbevarande ingrepp (Andrzejczak et al., 2013).  

 

Det finns studier som visar att ålder har betydelse för självbilden. Andrzejczak och 

medarbetare (2013) visar resultat av att kvinnor som genomgått mastektomi anser sig mer 

attraktiva med stigande ålder och har bättre kroppsuppfattning i jämförelse med yngre kvinnor 

som behandlats med mastektomi. Sämre självbild till följd av mastektomi kan även ha 

inverkan på relationen till partnern (Andrzejczak et al., 2013). Yngre kvinnor som genomgått 

mastektomi eller bröstbevarande kirurgi är mer sexuellt aktiva än äldre kvinnor (Engel et al., 

2004 & Andrzejczak et al., 2013). Vidare ansåg sig yngre kvinnor att deras sexuella aktivitet 

var mer tillfredställande i större utsträckning i jämförelse med äldre kvinnor. En del kvinnor 

som behandlats med mastektomi täckte över delar av kroppen i samband med sexuell 

aktivitet, vilket var vanligare bland yngre kvinnor (Andrzejczak, 2013). Således finns mycket 

kunskap, som här beskrivits, om kroppsuppfattning samt sexualitet vid bröstbevarande kirurgi 

och mastektomi, men det saknas kunskap om detta under det första året efter ingreppen och 

fler studier med ett svenskt perspektiv.   

 

1.7 Problemformulering 

Bröstcancer är vanligt förekommande bland kvinnor i Sverige och initialbehandlingen är 

vanligen ett kirurgiskt ingrepp med bröstbevarande kirurgi eller mastektomi. Det finns idag 

många studier gjorda internationellt, som visar att kvinnor med bröstcancer kan påverkas 

negativt avseende kroppsuppfattning och sexualitet efter bröstbevarande kirurgi eller 

mastektomi. Det finns brist på kunskap angående hur kvinnor som genomgår 

bröstcancerbehandling skattar kroppsuppfattning och sexualitet vid bröstbevarande kirurgi 

respektive mastektomi i Sverige. Föreliggande studie är en del av en större studie med en 

psykosocial inriktning bland kvinnor med bröstcancer (Nordin et al., 2012). Behovet av en 

studie med inriktning av sexualitet och kroppsuppfattning bland kvinnor med bröstcancer 

finns således, för att få en tydligare bild av hur dessa aspekter kan se ut.  

 

1.8 Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att jämföra kroppsuppfattning och sexualitet bland kvinnor 

som genomgått bröstbevarande kirurgi eller mastektomi vid inklusion, vilket betyder direkt 

efter ingrepp, samt 12 månader efter ingrepp.  
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1.8.1 Frågeställningar 

1. Föreligger det någon skillnad i kroppsuppfattning vid inklusion och 12 månader efter 

bröstbevarande kirurgi respektive mastektomi? 

 

2. Föreligger det någon skillnad i sexuell aktivitet samt sexuell glädje vid inklusion och 

12 månader efter bröstbevarande kirurgi respektive mastektomi? 

 

3. Föreligger det någon skillnad i kroppsuppfattning, sexuell aktivitet samt sexuell glädje 

bland kvinnor som genomgått bröstbevarande kirurgi jämfört med kvinnor som 

genomgått mastektomi? 

 

4. Föreligger det något samband mellan ålder och förändrad kroppsuppfattning, sexuell 

aktivitet samt sexuell glädje efter bröstbevarande kirurgi eller mastektomi? 

 

2 METOD 

 

2.1 Forskningsdesign 

En kvantitativ studiedesign med en longitudinell utformning valdes. En longitudinell design 

gör det möjligt att inhämta data vid upprepade tillfällen under en utsatt tidsperiod (Polit & 

Beck, 2014). Det lämpade sig bra då syftet var att studera förändring under en längre tid för 

att se samband mellan variabler (Polit & Beck, 2014).  

 

2.2 Urval 

Ett konsekutivt urval gjordes mellan maj 2009 och augusti 2011. Under tidsperioden 

tillfrågades 821 kvinnor diagnostiserade med bröstcancer på Gävle sjukhus, Akademiska 

sjukhuset och Falu lasarett om deltagande i studien. Inklusionskriterier var kvinnor över 18 år 

med bröstcancerstadium 1-3, som opererats för detta med bröstbevarande kirurgi (BK) eller 

mastektomi (M) och som planerades få adjuvant cancerbehandling, vilket innefattar 

cytostatika, strålningsbehandling och hormonell behandling. Exklusionskriterier var 

svårigheter med det svenska språket, pågående psykiatriska problem, samt ej besvarad enkät 

efter tre påminnelser. Av de tillfrågade kvinnorna tackade 425 ja till medverkande i studien, 
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se tabell 1. Bortfall under studiens gång var 73 deltagare. Insamling av data hämtades som en 

del av en större interventionsstudie med fokus på livskvalitet (Nordin et al., 2012 ).  

 

Tabell 1. Beskrivande statistik av urval 

      BK            M                                      p-värde 
      (n=287)   (n=124) 

Ålder (år) – medelvärde (spridning)      59,6 (29-82)  56,9 (32-81)           0,014             

 
Sysselsättning n (%) 

 Arbetande         160 (55,7)  85 (68,5)           0,093 

 Sjukskriven           110 (38,3)  70 (56,5)                            0,001 
 Pensionär           119 (41,5)  34 (27,4)           0,006                              

    

Inkomst (kr) - medelvärde           342 508  372 765           0,32 
 

Tilläggsbehandling n (%) 

 Cytostatika       113 (39,4)   88 (71)           0,00 
 Strålning        233 (81,2)  73 (58,9)           0,00 

 Hormonell        147 (51,2)  78 (62,9)           0,036 

 Annan            29 (10,1)  14 (11,3)           0,742 
 

Histologiskt stadie n (%)               0,00 

 1    73 (25,4)    7 (5,6)            
 2  138 (48,1)  69 (55,6)  

 3    70 (24,4)  46 (37,1)  

 Uppgift saknas          2 (1,6)    6 (2,1) 
    

Östrogen/progestronreceptorer n (%) 

ER    26 (9,1)  26 (21)          0,426 

PgR    72 (25,1)  52 (41,9)          0,202 

 

 

2.3 Datainsamlingsmetod/instrument 

Enkätundersökning med skattningsfrågor från EORTC QLQ, European Organization for 

Reasarch and Treatment of Cancer Quality of Llife Core Questionaire, användes i studien 

(Aaronson et al., 1993). Det är ett instrument som mäter hälsorelaterad livskvalitet bland 

cancerpatienter i kliniska studier. Instrumentet innehåller fem funktionella skalor, tre 

symptomskalor, en global hälsoskala/QOL och sex individuella skalor. Varje skala innehåller 

frågor som berör ett speciellt tema, exempelvis kroppsuppfattning, som endast finns inom en 

skala (Aaronson et al., 1993). Instrumentet visar god klinisk och intrakulturell validitet, 

reabilitet och känslighet för förändring över tid (Chen et al., 2010). Inriktning av frågor till 

föreliggande studie gjordes i modulen QLQ-BR23, som är en del av EORTC QLQ, se bilaga 

1. QLQ BR23 är ett specificerat instrument avsedd för bröstcancerpatienter med varierande 

behandlingsmetoder och cancerstadium. Modulen innehåller 23 frågor om sjukdomssymptom, 

biverkningar av behandlingar, kroppsuppfattning, sexuell aktivitet, sexuell glädje och 

framtidsperspektiv, som upplevts under den senaste veckan. Instrumentet är validerat med 

bland annat bröstcancerpatienter i Nederländerna, Spanien och USA (Chen et al., 2010). 

Modulen innehåller fem separata skalor, som är indelade i funktionella skalor och 
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symptomskalor. De skalor som valdes till denna studie var kroppsuppfattning, sexuell 

aktivitet och sexuell glädje, som ingår i funktionella skalor. Sexuell aktivitet och sexuell 

glädje har positiv skattning, där en hög siffra visar resultat av små problem/symptom, medan 

kroppsuppfattning har negativ skattning där en hög siffra visar högt resultat av 

problem/symptom. Kroppsuppfattning innefattar fyra frågor, sexuell aktivitet två frågor, och 

sexuell glädje en fråga. Det ingår totalt sju frågor inom samtliga skalor. Frågornas 

svarsalternativ är indelade utifrån intervallskala med fyra valmöjligheter: ”inte alls”, ”lite”, 

”en hel del” och ”mycket”. Skalan omvandlas till poäng, 0-100 med ett jämnt och linjärt 

intervall. En hög poäng visar resultat av många symptom och problem, medan en låg poäng 

visar få symptom och problem. Poängen inom skalan läggs sedan ihop och ett genomsnittligt 

värde erhålls, där alla delar har samma vikt (Aaronson et al., 1993). Registerdata för 

information kring slutingrepp bland kvinnor i enkätundersökningen hämtades från RCC:s 

register (Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro, 2013). 

 

2.4 Tillvägagångssätt 

Deltagarna blev tillfrågade att delta i undersökningen efter operation och innan den adjuvanta 

behandlingen påbörjats. Vid medgivande skickades en kodad enkät ut med post. Besvarades 

inte enkäten skickades tre påminnelser innehållande en ny enkät samt ett returkuvert. Blev 

enkäten fortfarande inte besvarad exkluderades deltagaren ur studien. Enkäten skickades ut 

direkt efter ingrepp då deltagarna tackade ja till deltagande i studien, vilket benämns som 

inklusion, samt 12 månader efter inklusion. 

 

2.5 Etiska överväganden 

Deltagarna i studien informerades om syftet med studien och att deltagandet var frivilligt. 

Samtycke gavs innan studien påbörjades (SFS, 2003:460). Enkäterna i studien var kodade och 

deltagarna var anonyma på gruppnivå. Det gick därmed inte att härleda identiteten hos 

deltagarna och risken att kränka en enskild individ minimerades (CODEX, 2013). Studien är 

godkänd av en etisk kommitté, vilket säkerställer att deltagarna har informerats på ett korrekt 

sätt samt att risken som deltagare utsätts för i samband med studien är rimlig i förhållande till 

vinsten som kan uppnås med studiens resultat (Eljertsson, 2012). Etikprövningsnämndens 

diarienummer för studien är: 2008 382. 
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2.6 Bearbetning och analys 

Insamlad data bearbetades och analyserades i programmet Statistical Packages for the Social 

Sciences (IBM SPSS statistics 22). För tolkning av data användes EORTC QLQ-BR23 

manualen (Fayers et al., 2001). Deskriptiv statistik användes för att beskriva ålder, 

sysselsättning, inkomst, ingrepp, tilläggsbehandlingar och bröstcancergrad. Analyser gjordes 

med parametrisk statistik och bivariata statistiska analyser för att undersöka samband och 

skillnader. Frågeställning 1 samt frågeställning 2 analyserades med beroende t-test. Beroende 

t-test analyserar signifikansen av skillnaden mellan två grupper och lämpade sig bra i detta 

fall då frågeställningen innefattade två tidpunkter (Polit & Beck, 2014). Vidare analyserades 

frågeställning 3 med oberoende t-test. Oberoende t-test analyserar och jämför två variabler, 

som i detta fall var bröstbevarande kirurgi och mastektomi, vilket motsvarade syftet (Polit & 

Beck, 2014). Frågeställning 4 analyserades med Pearsons´ produktmomentkorrelation. Denna 

analys motsvarade syftet, då avsikten vara att studera hur hurvida det förelåg ett samband 

mellan ålder och kroppsuppfattning, sexuell aktivitet samt sexuell glädje (Polit & Beck, 

2014). Vald signifikansnivå för samtliga analyser var p=≤ 0,05.  

 

3 RESULTAT 

 

Resultatet kommer att återges med beskrivande text av analyser under respektive 

frågeställning för studien. För överskådlighet av resultat hänvisas till tabell 2.  
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Tabell 2. Signifikans av analyser 

Frågeställning             Signifikans      

Frågeställning 1   

Bröstbevarande kirurgi 0 signifikans  Mastektomi  0 signifikans 
      

Frågeställning 2 

 
Sexuell aktivitet  

Bröstbevarande kirurgi Signifikans  Mastekotmi                       0 signifikans 

 
Sexuell glädje  

Bröstbevarande kirurgi 0 signifikans  Mastektomi                       0 signifikans                     

    
Frågeställning 3 

 
Kroppsuppfattning  

0 Mån  Signifikans 12 Mån  Signifikans 

     
Sexuell aktivitet 

0 Mån                       0 signifikans 12 Mån                       0 signifikans 

     
Sexuell glädje  

0 Mån                      0 signifikans 12 Mån  0 signifikans 

 
Frågeställning  4 

 

Ålder och kroppsuppfattning  Signifikans 
 

Ålder och sexuell aktivitet   Signifikans 

 

Ålder och sexuell glädje   0 signifikans 

 

3.1 Frågeställning 1 

Det fanns ingen signifikant förändring av kroppsuppfattning bland kvinnor som behandlats 

med bröstbevarande kirurgi 12 månader efter ingrepp (N= 238, medelskillnad=1,144, p= 

0,374). Kroppsuppfattningen förändrades heller inte 12 månader efter ingrepp bland kvinnor 

som genomgått mastektomi (N=102, medelskillnad=1,526, p=0,492).  

 

3.2 Frågeställning 2 

Den sexuella aktiviteten förbättrades 12 månader efter ingrepp bland kvinnor som behandlats 

med bröstbevarande kirurgi (N=225; medelskillnad=5,852; p=0,00). Det fanns ingen 

signifikant förändring av sexuell aktivitet bland kvinnor som behandlats med mastektomi 12 

månader efter ingrepp (N=97; medelskillnad=3,264; p=0,69). Analys av sexuell glädje visade 

heller inte på signifikant förändring 12 månader efter ingrepp bland kvinnor som genomgått 

bröstbevarande kirurgi (N=78; medelskillnad= -2,137; p=0,449) eller bland kvinnor som 

genomgått mastektomi (N=32; medelskillnad=0,521; p=3,125).  
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3.3 Frågeställning 3 

Kvinnor som genomgått bröstbevarande kirurgi hade bättre kroppsuppfattning vid inklusion i 

jämförelse med kvinnor som genomgått mastektomi (N=411; medelskillnad=12,85; p=0,00). 

Det fanns även bättre kroppsuppfattning 12 månader efter ingrepp bland kvinnor som 

genomgått bröstbevarande kirurgi jämfört med kvinnor som behandlats med mastektomi 

(N=340; medelskillnad=11,43; p=0,00). Det fanns ingen signifikant skillnad av sexuell 

aktivitet mellan grupperna vid inklusion (N=397; medelskillnad=-0,083; p=0,969) samt 12 

månader efter ingreppen (N=328; medelskillnad=1,618; p=0,566). Det fanns heller ingen 

signifikant skillnad av sexuell glädje bland kvinnor som behandlats med bröstbevarande 

kirurgi i jämförelse med kvinnor som behandlats med mastektomi vid inklusion (N=158; 

medelskillnad=0,345; p=0,948) samt 12 månader efter ingrepp (N=160; medelskillnad=0,904; 

p=0,856). 

 

3.4 Frågeställning 4 

Det fanns samband mellan ålder och kroppsuppfattning bland kvinnor som behandlats med 

mastektomi eller bröstbevarande kirurgi vid inklusion (N=423; Pearsons korrelation=0,25; 

p=0,00) samt 12 månader efter ingrepp (N=349; Pearsons korrelation=0,33; p=0,00). 

Sambandet var positivt, vilket indikerar på bättre kroppsuppfattning vid högre ålder. Det 

fanns även samband mellan ålder och sexuell aktivitet vid inklusion (N=409; Pearsons 

korrelation= -0,26; p=0,00) samt 12 månader efter ingrepp (N=337; Pearsons korrelation= -

0,239; p=0,00). Sambandet var negativt, vilket indikerar på bättre sexuell aktivitet vid lägre 

ålder. Det fanns inget signifikant samband mellan ålder och sexuell glädje vid inklusion efter 

bröstbevarande kirurgi eller mastektomi (N=163; Pearsons korrelation= -1,95; p=0,12) samt 

12 månader efter ingrepp (N=164; Pearsons korrelation= -0,142; p=0,70).  

 

3.5 Demografisk beskrivning av population 

Fler kvinnor var behandlade med cytostatika bland kvinnor som genomgått mastektomi 

jämfört med kvinnor som genomgått bröstbevarande kirurgi. Det var fler kvinnor behandlade 

med bröstbevarande ingrepp som genomgått strålningsbehandling i jämförelse med kvinnor 

som behandlats med mastektomi. Kvinnor behandlade med mastektomi var i större 

utsträckning diagnostiserade med lägre differentierad bröstcancer jämfört med kvinnor som 

behandlats med bröstbevarande kirurgi. Det var en större andel sjukskrivna kvinnor bland 

kvinnor som genomgått mastektomi jämfört med kvinnor som behandlats med bröstbevarande 
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kirurgi. Det fanns en majoritet av pensionärer bland kvinnor som behandlats med 

bröstbevarande kirurgi. Kvinnor behandlade med mastektomi var yngre i jämförelse med 

kvinnor som behandlats med bröstbevarande kirurgi, se tabell 1. 

 

4 DISKUSSION 
 

Den sexuella aktiviteten förbättrades 12 månader efter ingrepp bland kvinnor som genomgått 

bröstbevarande kirurgi. Kvinnor som genomgått bröstbevarande kirurgi hade bättre 

kroppsuppfattning vid inklusion och 12 månader efter ingrepp i jämförelse med kvinnor som 

behandlats med mastektomi. Det fanns samband av bättre kroppsuppfattning vid högre ålder 

vid inklusion samt 12 månader efter ingrepp. Det fanns även samband av bättre sexuell 

aktivitet vid lägre ålder under samma tidsperiod. 

 

4.1 Resultatdiskussion 

4.1.1 Frågeställning 1 

Det fanns ingen förändring av kroppsuppfattning vid inklusion samt 12 månader efter ingrepp 

bland kvinnor som behandlats med bröstbevarande kirurgi respektive mastektomi. Tidigare 

studier visar resultat av förbättrad kroppsuppfattning först två år efter bröstbevarande kirurgi 

eller mastektomi (Engel, 2004). I en studie av Fallbjörk och medarbetare (2013) hade kvinnor 

som genomgått mastektomi likartad kroppsuppfattning tio månader till tre år efter ingrepp. 

Arndt och medarbetare (2008) beskriver att kvinnor som genomgått bröstbevarande kirurgi 

eller mastektomi upplevde förbättring av kroppsuppfattning under en femårsperiod, men 

skillnaden blev signifikant först fem år efter ingrepp, då förändringen också var störst. 

Myklebust-Sörensen och Almås (2011) menar att det kan ta tid att acceptera förlusten av ett 

bröst, vilket kan förklara att det inte fanns någon skillnad av kroppsuppfattning bland kvinnor 

som behandlats med bröstbevarande kirurgi eller mastektomi i föreliggande studie, vilket 

även överensstämmer med tidigare studiers resultat.  

 

Lidande kan överbyggas genom kommunikation och samtal med sjuksköterskan, vilket kan ge 

mening till lidandet (Kirkevold, 2000). Detta kan ske via cancerrehabilitering, som alla 

cancerpatienter ska erbjudas (Regionala cancercentrum i samverkan, i.d.). 
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Cancerrehabilitering är en viktig del av cancervården, som strävar efter att förebygga och 

minska fysiska, psykiska, sociala samt existentiella följder av cancersjukdom och behandling. 

Målet med rehabiliteringen är att ge patient och närstående stöd och förutsättningar att leva ett 

så bra liv som möjligt. Rehabiliteringen ska pågå under hela den tid som problem finns hos 

patient eller närstående, vilket innefattar behandlingsskede, efter behandling, i en kronisk fas 

och under palliation (Regionala cancercentrum i samverkan, i.d.). Sjuksköterskan har en 

central roll som kontaktsjuksköterska inom cancerrehabiliteringen (Regionala cancercentrum i 

samverkan, i.d.). Kontaktsjuksköterskan ska bland annat ge information om vården, förmedla 

kontakt med andra yrkesgrupper, säkerställa patientens delaktighet i vården, vägleda vid 

psykosocialt behov och ge stöd till patient och närstående vid krisreaktioner. Även 

förändringar i patientens psykiska och fysiska tillstånd ska observeras av sjuksköterskan och 

åtgärdas vid behov (Sveriges kommuner och landsting, 2010). Kvinnor kan med 

cancerrehabilitering och kontaktsjuksköterskans stöttning få hjälp att bearbeta känslor kring 

den egna kroppen, vilket kan ge mening till lidande och stärka kroppsuppfattning och 

sexualitet hos kvinnan. Det kan ta tid att bryta invanda tankemönster och stärka kvinnans 

självbild, då lidande är en process enligt Travelbee (Kirkevold, 2000). Det är möjligt att det 

sker en succesiv förbättring, som är påvisbar först några år efter ingrepp, vilket tidigare 

studier även visar resultat av. Det kan förklara att det inte fanns någon skillnad av 

kroppsuppfattning bland kvinnor som genomgått bröstbevarande kirurgi eller mastektomi 12 

månader efter ingrepp.  

4.1.2 Frågeställning 2 

Den sexuella aktiviteten förbättrades bland kvinnor som behandlats med bröstbevarande 

kirurgi 12 månader efter ingrepp, men det fanns ingen signifikant förändring av sexuell 

aktivitet bland kvinnor som genomgått mastektomi i föreliggande studie. Till skillnad från 

detta rapporterar Engel och medarbetare (2004) att kvinnor som genomgått bröstbevarande 

kirurgi upplever en oförändrad sexuell aktivitet under en femårsperiod efter ingrepp. Däremot 

var den sexuella aktiviteten bland kvinnor som genomgått mastektomi oförändrad i studien 

(Engel et al., 2004), vilket överensstämmer med föreliggande studies resultat. Det fanns heller 

ingen skillnad av sexuell glädje bland kvinnor som behandlats med bröstbevarande kirurgi 

eller mastektomi i föreliggande studie. Fallbjörk och medarbetare (2013) visar resultat av 

försämrad bekvämlighet vid sexuell aktivitet samt försämrad sexuell attraktivitet bland 

kvinnor som genomgått mastektomi tio månader till tre år efter ingrepp. Cash & Smolak 

(2011) beskriver att kroppsuppfattning är sammanhängande med sexuell funktion, eftersom 
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människan uttrycker sexualitet genom kroppen. Kroppsuppfattningen förbättrades inte 12 

månader efter bröstbevarande kirurgi eller mastektomi, vilket kan förklara att inte heller 

sexuell njutning förbättrades bland kvinnorna, samt sexuell aktivitet 12 månader efter 

mastektomi. Det kan krävas en längre tid efter ingreppen för att en förbättring ska kunna 

påvisas.  

4.1.3 Frågeställning 3 

Kvinnor som genomgått bröstbevarande kirurgi hade bättre kroppsuppfattning vid inklusion 

samt 12 månader efter ingrepp i jämförelse med kvinnor som genomgått mastektomi. 

Liknande resultat återfinns i en studie av Sun och medarbetare (2013) med ett tidsperspektiv 

på två år efter bröstbevarande kirurgi eller mastektomi, där även QLQ EORTC-BR23 

instrumentet användes. Arndt och medarbetare (2008) visar även liknande resultat i en 

femårig uppföljningsstudie bland kvinnor som behandlats med bröstbevarande kirurgi eller 

mastektomi. I studien hade kvinnor som genomgått bröstbevarande kirurgi bättre 

kroppsuppfattning ett, tre och fem år efter ingrepp i jämförelse med kvinnor som genomgått 

mastektomi. Den största skillnaden uppmättes efter ett år i studien (Arndt et al., 2008). Även 

Monteiro-Grillo och medarbetare (2005) visar resultat av bättre kroppsuppfattning bland 

kvinnor som genomgått bröstbevarande kirurgi jämfört med kvinnor som behandlats med 

mastektomi. Myklebust-Sörensen och Almås (2011) beskriver att förlusten av ett bröst kan 

skapa ett trauma hos kvinnan, som gör att hon inte känner sig fullvärdig som kvinna. Det kan 

göra att kvinnor som genomgår mastektomi känner sig mindre kvinnliga, vilket bidrar till 

sämre kroppsuppfattning, i jämförelse med kvinnor som genomgått bröstbevarande kirurgi.  

Andrzejczak och medarbetare (2013) visar i en studie att kvinnor som behandlats med 

mastektomi täckte kroppen vid intima relationer av estetiska anledningar, vilket kan tyda på 

känslor av skam och innebära sämre kroppsuppfattning. Dagens samhälle står för skapandet 

av normer, föreställningar och förväntningar på andra människor som avspeglar sexualiteten i 

ett samhälle (Lewin, 2010). Samhället har format ideal för hur mannen och kvinnan ska se ut, 

där kvinnans kropp är i fokus och stora bröst förespråkas (Cash & Smolak, 2011). Det är 

möjligt att denna idealvärld gör en förlust av ett bröst extra laddad och plågsam, eftersom 

bröstet är en viktig del av kvinnans identitet. Förlusten av ett kvinnligt attribut blir därmed 

mer påtaglig bland kvinnor som genomgått mastektomi i jämförelse med kvinnor som 

behandlats med bröstbevarande kirurgi. 
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Det fanns inga signifikanta skillnader av sexuell aktivitet och sexuell glädje bland kvinnor 

som behandlats med bröstbevarande kirurgi i jämförelse med kvinnor som behandlats med 

mastektomi i föreliggande studie, vilket tidigare resultat har visat (Engel et al, 2004; 

Andrzejczak et al., 2013; Fallbjörk et al., 2013 & Arndt et al., 2008). Till skillnad från 

resultatet i föreliggande studie beskriver Fallbjörk och medarbetare (2013) bättre sexuell 

aktivitet bland kvinnor som genomgått bröstbevarande kirurgi jämfört med kvinnor som 

behandlats med mastektomi tio månader till tre år efter ingrepp. Cash och Smolak (2011) 

menar att kvinnans sexuella roll förknippas med att vara attraktiv och hur hennes kropp 

upplevs av hennes sexuella partner. Stort fokus på hur den egna kroppen upplevs kan därmed 

minska den egna tillfredsställelsen. Den sexuella funktionen kan kopplas samman med 

känslor som berör speciella kroppsdelar exempelvis brösten och att känna sig oattraktiv (Cash 

& Smolak, 2011). Det är därför möjligt att kvinnor som genomgått mastektomi upplever sig 

mindre attraktiva jämfört med kvinnor som behandlats med bröstbevarande kirurgi, vilket 

påverkar den sexuella aktiviteten negativt, vilket tidigare studier har visat. Det är möjligt att 

kvinnor som behandlats med bröstbevarande kirurgi återhämtar sig snabbare efter ingrepp, har 

bättre prognos för bröstcancern och inte är lika påverkade fysiskt av ingrepp och 

tilläggsbehandlingar i jämförelse med kvinnor som genomgått mastektomi. Kvinnor som 

behandlats med mastektomi i föreliggande studie hade även lägre differentierad cancer och 

var sjukskrivna i större utsträckning i jämförelse med kvinnor som genomgått bröstbevarande 

kirurgi, vilket kan stärka antagandet att de i högre grad var mer påverkade psykiskt och 

fysiskt efter ingreppet. Det kan därför krävas en längre tid efter ingreppen i föreliggande 

studie för att en skillnad av sexuell aktivitet samt sexuell glädje ska bli signifikant mellan 

grupperna. 

 

Kvinnor ska erbjudas bröstrekonstruktion efter mastektomi (Regionalt cancercentrum Uppsala 

Örebro, 2013) men många kvinnor väljer att inte göra bröstrekonstruktion (Hequet et al., 

2013). Oavsett vad kvinnan väljer så ska hon få det stöd hon behöver för att förebygga ohälsa 

(SFS, 1982:763), där cancerrehabilitering och kontaktsjuksköterskan är en viktig del. Samtal 

kring kroppsuppfattning och sexualitet kan vara tabubelagt och det är därför viktigt att ha en 

öppen dialog kring problem som kan uppkomma. Omvårdnaden ska också vara 

individanpassad, där samtal och kommunikation med patienten är central och patientens 

grundläggande behov, upplevelse och reaktion på sitt tillstånd ska vara utgångspunkten för att 

en så god vård som möjligt ska ges (Kristoffersen et al., 2005). Hälso- och sjukvård ska arbeta 

för att motverka komplikationer i samband med sjukdom, vård och behandling, samt stödja 
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patienter och anhöriga för att främja hälsa (Socialstyrelsen, 2005). Enligt hälso- och 

sjukvårdlagen ska även god vård vara grunden för kvalitetsutveckling (Göransson et al., 

2005). Vårdpersonal ska därmed kritiskt granska system inom sjukvården för att förbättra 

kvaliteten optimalt (Göransson et al., 2005), vilket kan innebära att se över rutiner om 

kroppsuppfattning och sexualitet bland bröstcancerpatienter och att studera hur ämnena 

involveras i cancervården. Det motsvarar en vård som grundas på värdighet, integritet, 

självbestämmande och trygghet för människan enligt hälso- och sjukvårdslagen, vilket främjar 

kvalitet och kontinuitet i vårdkedjan (SFS 1982:763). 

4.1.4 Frågeställning 4 

Resultatet i föreliggande studie visar samband mellan större sexuell aktivitet vid lägre ålder, 

vilket även framkommer i tidigare studier (Andrzejczak et al., 2013 & Engel et al., 2004). 

Andrzejczak och medarbetare (2013) visar resutat av att äldre kvinnor som genomgått 

mastektomi var mer missnöjda med sexuallivet och har en mindre frekvent sexuell aktivitet än 

yngre kvinnor som genomgått mastektomi. Studien beskriver även samband mellan bättre 

kroppsuppfattning vid högre ålder (Andrzejczak, 2013), vilket även föreliggande studie 

indikerar på. Det fanns däremot inget samband mellan sexuell glädje och ålder i föreliggande 

studie, vilket möjligen kan förklaras av att sexuell glädje är sammankopplat med sexuell 

aktivitet och att det oftast krävs någon slags lust, eller sexuell glädje för att en sexuell 

upplevelse ska förekomma oavsett ålder.  

4.1.5 Metoddiskussion 

Studien genomfördes med en kvantitativ studiedesign med en longitudinell utformning som 

gjorde det möjligt att studera förändringar över tid och se samband mellan variabler (Polit & 

Beck, 2014).  

4.1.6 Studiens styrkor 

I studien användes ett validerat instrument, EORTC QLQ BR-23, vilket ökar chansen att 

studien mäter det den är avsedd att mäta. Fördelen med en kvantitativ studie var bland annat 

att författarens egen tolkning inte färgade av sig i svaren och att en effektiv insamling av data 

med ett stort urval var möjligt. Enkätundersökning gör det lättare för deltagare att besvara 

känsliga frågor jämfört med en kvalitativ metod i form av intervju, vilket kan stärka studiens 

tillförlitlighet. Studiens interna validitet är hög, då ett validerat instrument och ett stort urval 

med stor åldersspridning från tre olika sjukhus i mellersta Sverige har använts, vilket ger ett 

förhållandevis representativt urval för Sveriges befolkning. Multipla datainhämtningar kan 

även stärka kausala slutsatser enligt Polit och Beck (2014). Den externa validiteten är god för 
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kvinnor diagnostiserade med bröstcancer som genomgått samma kirurgiska ingrep, fått  

tilläggsbehandlingar av samma karaktär och har likartad kultur som kvinnorna i föreliggande 

studie.  

Deltagarna var anonyma och data var kodad under hela studiens gång, vilket gör att 

identiteten inte har röjts. Data har endast använts i studiens syfte och orginalstudien som data 

hämtades från var etikprövad av en forskningsetisk kommitté. Det finns risk för att kvinnorna 

i studien upplevt att de förväntats delta och därmed hade svårt att tacka nej trots att de blev 

informerade om att deltagande i studien var frivilligt, eftersom de blev tillfrågade på kliniken 

där de behandlades. Det kan ha bidragit till avhopp från studien i ett senare skede.  

4.1.7 Studiens svagheter 

Tilläggsbehandlingar kan ha gett upphov till bias, eftersom syftet var att studera skillnader 

och samband mellan bröstbevarande kirurgi och mastektomi. Kvinnorna i de olika grupperna 

hade en majoritet av olika tilläggsbehandlingar. Exempelvis hade kvinnor med 

bröstbevarande kirurgi i större utsträckning strålningsbehandling och kvinnor som behandlats 

med mastektomi fick i större utsträckning cytostatikabehandling. Det kan ha påverkat 

kvinnornas upplevelse av kroppsuppfattning, sexuell aktivitet samt sexuell glädje, eftersom 

biverkningarna skiljer sig beroende på typ av behandling.  

Bortfall i studien med 17 % kan anses vara stort och förklaras med ämnets känsliga art. 

Deltagarnas fysiska tillstånd kan ha försämrats under studiens gång och försvårat 

medverkande i studien. Svarsfrekvensen kring frågor om sexuell aktivitet och sexuell glädje 

var lågt. Det kan ha bidragit till att analyserna ej blev signifikanta. En möjlig orsak till den 

låga svarsfrekvensen är att sexualitet kan upplevas som känsligt, privat och utlämnande. 

Nackdelar med designen är ett stort bortfall av deltagare, eftersom datainsamlingen sträcker 

sig över tid och exempelvis försämring i sjukdomen kan göra att ett fortsatt deltagande inte är 

möjligt. Det kan ge upphov till bias på grund av att deltagare som hoppar av kan skilja sig mot 

deltagare i studien och är värdefulla för resultatets reabilitet (Polit & Beck, 2014). Hade en 

kvalitativ metod med intervjudesign använts hade resultatet blivit mer ingående kring 

upplevelse och problem av kroppsuppfattning och sexualitet bland kvinnorna. Däremot hade 

urvalet blivit mindre och ej generaliserbart på en större population. Det hade även funnits risk 

att intervjuvaren påverkat resultatet. Den valda metoden i föreliggande studie lämpar sig 

därför bra.  
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4.1.8 Instrumentets tillförlitlighet 

I studien användes frågeformuläret EORTC QLQ-BR23 (Aaronson et al., 1993). Det är ett 

validerat instrument specificerat för bröstcancerpatienter, som visat god reabilitet, känslighet 

för förändring över tid samt god klinisk och intrakulturell validitet i tidigare studier (Chen et 

al., 2010). Det gör det lämpligt i denna studie, där urvalsgruppen var bröstcancerpatienter. 

EORTC QLQ-BR23 innehåller ett poängsystem som gjorde det möjligt att jämföra data med 

annan skattning inom modulen. Valmöjligheten att studera enskilda svar fanns även 

(Aaronson et al., 1993). Svårigheten med instrumentet var att ett bortfall över 50 % av svar 

bland frågor inom en skala minskade trovärdigheten i resultatet (Aaronson et al., 1993). Inom 

skalan av sexualitet fanns bortfall av svar från deltagare, vilket då kan ha minskat svarets 

trovärdighet. Frågorna ”Har Du känt dig mindre kvinnlig på grund av sjukdomen eller 

behandlingen?”, samt ”Har Du känt Dig mindre attraktiv på grund av sjukdomen eller 

behandlingen?” finns inom skalan kroppsuppfattning och kan tolkas som ett antagande av att 

bröstet förväntas representera kvinnlighet. Det är möjligt att bröstet inte har samma värde 

bland alla kvinnor varav skalan kroppsuppfattning kan ge en missvisande bild av hur kvinnor 

upplever kroppsuppfattning efter bröstbevarande kirurgi eller mastektomi. Frågor inom 

skalorna sexuell aktivitet och sexuell glädje var konkreta och motsvarade ämnesområdena. 

Frågor inom instrumentet var enkla att förstå, vilket stärker resultatets tillförlitlighet. 

 

4.2 Generaliserbarhet 

Datainhämtning skedde med ett konsekutivt urval från tre större sjukhus i mellersta Sverige, 

vilket gör populationen representativ för en västerländsk population med liknande kultur, 

behandlingsmetoder och spridning av ålder. Det är möjligt att betydelsen av 

kroppsuppfattning, sexualitet och ett kirurgiskt ingrepp i bröstet kan skilja sig i en population 

med annan kultur eller med andra behandlingsmöjligheter. Även uppföljningen av exempelvis 

psykisk hälsa kan skilja sig i olika länder.   

 

4.3 Rekommendation 

Resultatet kan användas av hälso- och sjukvårdspersonal som kommer i kontakt med kvinnor 

diagnostiserade med bröstcancer och som genomgått bröstbevarande kirurgi eller mastektomi. 

Studien kan ses som en hänvisning till den problematik som finns kring kroppsuppfattning 

och sexualitet direkt och ett år efter ingreppen. Det är viktigt att sjuksköterskor är medvetna 

om problem som finns kring kroppsuppfattning och sexualitet efter behandling av 
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bröstbevarande kirurgi eller mastektomi för att en optimal vård ska genomföras. Sexualitet 

och kroppsuppfattning kan vara känsliga ämnen att prata om och det är därför av stor vikt att 

hälso- och sjukvårdspersonal synliggör detta. En öppen dialog i början av en 

bröstcancerbehandling kan tidigt fånga upp kvinnor som upplever problem, vilket kan minska 

det psykiska lidandet utöver den fysiska och psykiska smärta som en bröstcancerdiagnos kan 

innebära. Det främjar hälsa och ger möjlighet till god vård utifrån hälso- och sjukvårdslagen 

(SFS 1982:763). Förslag på vidare forskning kan vara att studera hur en eventuell partner till 

kvinnan kan påverka kvinnans kroppsuppfattning och sexualitet.  

 

4.4 Slutsats 

Den sexuella aktiviteten förbättras bland kvinnor som behandlats med bröstbevarande kirurgi 

12 månader efter ingrepp. Kvinnor som behandlats med bröstbevarande kirurgi har bättre 

kroppsuppfattning vid inklusion och 12 månader efter ingrepp jämfört med kvinnor som 

genomgått mastektomi. Ålder har både negativ och positiv inverkan på kroppsuppfattning 

samt sexuell aktivitet efter bröstbevarande ingrepp eller mastektomi. 
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