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Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor i Sverige. Mastektomi är ett 

kirurgiskt ingrepp där hela bröstet opereras bort och detta är en vanlig behandling vid 

bröstcancer. Att förlora ett bröst kan innebära stora förändringar i kvinnans kroppsbild och 

identitet. Syftet med denna litteraturbaserade studie var att beskriva hur kvinnor upplever att 

identiteten och kroppsbilden påverkas efter mastektomi. Metoden som användes var en 

kvalitativ litteraturbaserad metod baserad på 11 artiklar med kvalitativ ansats. Resultaten visar 

att kvinnor som genomgått mastektomi upplever att de förlorat mer än ett bröst. Kvinnan 

saknar en viktig markör för kvinnlighet och upplever sin kropp som stympad och deformerad. 

Kroppen ses som främmande och kvinnans sexualitet blir påverkad, kvinnan kan även 

uppleva en social avvikelse på grund av sin förändrade och främmande kropp. I samband med 

att kvinnans identitet och kroppsbild påverkas upplever hon ett svårt lidande. Det är viktigt att 

sjuksköterskan har kunskap kring de upplevelser som kan uppstå efter en mastektomi då det 

är sjuksköterskans uppgift att möta och vägleda kvinnan genom förloppet så att en förståelse 

och acceptans kring den förändrade kroppen lättare kan infinna sig 
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Breast cancer is the most common form of cancer among women in Sweden. Mastectomy is a 

common treatment for breast cancer. It is a surgical procedure where the whole breast is 

removed. Losing a breast can affect a woman’s body image and identity. The aim of this 

literature-based study was to describe how women treated with mastectomy experience 

themselves after the surgery, regarding body image and identity. The method used is a 

qualitative literature-based study based on eleven articles with qualitative approach. The 

results show that women undergoing mastectomy feel a loss of more than a physical body 

part. The women misses a significant marker for femininity and experienced that their altered 

bodies becomes deformed. Their body becomes estranged and their sexuality will be affected, 

the women may also experience a social deviation due to their changing body. The study 

shows that when the woman's identity and body image is affected, she experiences severe 

suffering. It is important that the nurse has knowledge of the experiences that can occur after a 

mastectomy. The nurse has a key responsibility when meeting women, to guide her through 

the treatment process so that the woman can find an understanding and acceptance about the 

changing body.  
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INLEDNING 

I dag beräknas att en tredjedel av Sveriges befolkning någon gång under sin livstid 

kommer att drabbas av cancer (Socialstyrelsen, 2013). Bröstcancer är den vanligaste 

cancersjukdomen bland kvinnor i Sverige och cirka 15-20 kvinnor drabbas dagligen. En 

viss ökningstendens att insjukna i bröstcancer finns (Cancerfonden, 2012). Beskedet om en 

bröstcancerdiagnos kan orsaka känslomässiga och psykologiska stressreaktioner. En av de 

vanligaste behandlingarna är att kvinnan behöver operera bort det ena eller båda brösten, 

som kallas mastektomi (Järhult & Offenbartl, 2006). Brösten är en del av kvinnans 

sexualitet och femininitet. Vid förlust av ett bröst upplever många kvinnor ett lidande i 

samband med att kroppen förändras (Bergh et al., 2007) Kvinnor värdesätter ofta 

kroppsdelar som är kopplade till könsidentiteten, exempelvis brösten, som mer värdefulla 

än andra kroppsdelar (Schölberg, 2003). Då bröstcancer blir allt vanligare i samhället blir 

det mer angeläget för sjuksköterskor att ha kunskap om hur kvinnornas identitet och 

kroppsuppfattning påverkas. Genom att tydliggöra kvinnors upplevelser efter mastektomi 

kan sjuksköterskor arbeta för att stödja och hjälpa kvinnan på bästa sätt. 

BAKGRUND 

Bröstcancer 

I Sverige ställs mer än 7 000 bröstcancerdiagnoser varje år (Cancerfonden, 2012). 

Medianåldern för insjuknandet är 64 år och färre än fem procent är under 40 år. I dag vet 

inte forskningen vad som orsakar bröstcancer, sjukdomen uppstår sannolikt genom ett 

komplicerat samspel mellan hormoner och riskfaktorer Det finns flera riskfaktorer, bland 

annat hereditet, övervikt, rökning och stora alkoholintag. Hormonella faktorer har en stor 

betydelse och risken ökar desto fler menstruationscykler kvinnan har under livet. Tidig 

menstrautionsdebut och sent inträde i klimakteriet är alltså en riskfaktor. Studier som gjorts 

visar att kvinnor som äter p-piller under en längre tid har en lätt ökad risk att drabbas. 

Graviditet i sen ålder ger också en viss ökad risk. På motsvarande sätt har tidig graviditet 

och antalet fullgångna graviditeter skyddande effekt mot bröstcancer (Ericson & Ericson 

2012). Bröstcancer förekommer i olika former, vanligaste formen är duktal cancer, där 

cancern förekommer i mjölkgångarnas celler. Cancern kan även uppstå i mjölkkörtlarna, 

då kallad lobulär cancer. Vanligaste symtomet är en knöl i bröstet, som oftast är helt 

ofarlig men bör undersökas. Andra symtom är knöl i armhålan, förstorat och hårt bröst, 

hudrodnad, indragningar i huden eller att vätska rinner ur bröstvårtan. Däremot är smärta 

och ömhet i brösten inte symtom utan orsakas av normala hormonella orsaker 

(Cancerfonden, 2012). 
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Diagnostisering och behandling 

För att diagnostisera bröstcancer kombineras tre olika metoder; klinisk undersökning, 

mammografi med eventuellt ultraljud samt undersökning av celler (cytologi). 

Behandlingen mot bröstcancer utgörs ofta av kirurgi (Ericson & Ericson, 2012). Vid 

omfattande tumörtillväxt utförs mastektomi där hela bröstet inklusive lymfkörtelvävnad i 

armhålan tas bort. Kirurgisk partiell mastektomi innebär att det angripna området i bröstet 

tas bort, detta kallas även bröstbevarande kirurgi (Järhult & Offenbartl, 2006). 

Efter all typ av kirurgi vid bröstcancer ges postoperativ strålbehandling. De flesta 

brösttumörer blir stimulerade i sin tillväxt av hormonet östrogen. Antihormoner och 

antikroppar blockerar östrogenreceptorerna och hämmar cancercellernas tillväxt och är en 

vanlig behandling. Cytostatika används mot vissa former av bröstcancer och används både 

för att förebygga recidiv samt för att behandla om cancern spridit sig (Cancerfonden, 

2012). Prognosen avgörs av tumörens utbredning vid diagnostillfället. Mortaliteten i 

sjukdomen är mycket låg om tumören är avgränsad till en körtelgång i bröstvävnaden. Om 

tumörvävnad finns i lymfkörtlar indikerar det att tumören funnits en längre period samt att 

tumören har förmåga att sprida sig. Vid begränsad tumörtillväxt i armhålan kan prognosen 

dock fortfarande vara god med 60-70 procents överlevnad tio år efter debut av sjukdom. 

Antalet fall med dödlig utgång har sjunkit trots att en viss svag ökningstendens av att 

insjukna i bröstcancer finns (Ericson & Ericson, 2012). Prognosen för att bli botad har ökat 

genom åren, detta tros bero på att fler fall upptäcks tidigt och att behandlingsmetoderna 

blivit bättre. Behandlingstiden kan vara svår och påfrestande, men också betyda att något 

aktivt görs för att bota. Det är även en trygghet för många att ha regelbunden kontakt med 

sjukvården (Cancerfonden, 2012). 

Beskedet om bröstcancer 

Ett besked om bröstcancer är en påfrestande livshändelse som slår sönder livets vardagliga 

rutiner. Beskedet uppfattas som ett emotionellt hot och kan förorsaka psykologiska och 

känslomässiga stressreaktioner såsom oro, nedstämdhet, ångest, ilska samt känslor av 

overklighet och skuldkänslor (Cancerfonden, 2012; Bergh et al., 2007; Kovero & Tykkä, 

2002). Ångest är en mycket vanlig reaktion som många kvinnor drabbas av i samband med 

diagnos. Flera kvinnor reagerar även med ilska som är förknippat med hotet mot 

identiteten. Hot mot identiteten formar sig som en oro om förändringar i kvinnans 

personliga och sociala roll samt känslan av en förändrad kropp och kroppsuppfattning. En 

person i kris genomgår fyra faser: chock, reaktionsfas, bearbetning och nyordning och det 

är vanligt att kvinnor efter diagnosen kan beskriva sitt sjukdomsförlopp i dessa faser 

Chockfasen inträder i samband med diagnosbeskedet. Individen upplever ofta känslor av 

förvirring och overklighet. Reaktionsfasen skapar en förståelse för händelsen och starka 

känslor som ilska och förtvivlan uppträder. Bearbetningsfasen är en mycket påfrestande 

period. Kvinnan har fått besked om allvaret i situationen och får reda på vilken behandling 

hon ska få. Nyordningsfasen innebär att händelsen blir en del av livet och ses som en 

erfarenhet. Tiden en kvinna befinner sig i respektive fas varierar och en del kvinnor 

genomgår inte ens samtliga faser. Den drabbade kanske heller inte genomgår faserna i 

beskrivande ordning och kan även befinna sig i flera faser samtidigt. (Bergh et al., 2007).  
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Lidande 

Begreppet ”patient” betyder ursprungligen den lidande. Lidande är en livserfarenhet som 

varierar i intensitet, varaktighet och djup. En grundläggande tanke är att lidande uppfattas 

som en själslig, känslomässig och fysisk upplevelse samt att lidande är en del av livet. Att 

lida är att pinas och våndas, men också att kämpa och utstå. Att lida kan även innebära att 

försonas  

Eriksson (1994) beskriver att den fundamentala uppgiften i vården är att lindra lidande och 

hjälpa den människan att leva trots sjukdom. Lidande är inte ett enskilt begrepp och 

handlar om hela individens livssituation och det är detta som är vårdvetenskapens kärna 

(Eriksson, 1994). Enligt Rehnsfeldt och Eriksson (2004) har lidandet en avgörande 

betydelse i livet och kan förändra en människas förståelse för livet (ibid.). Lidandet kan 

grunda sig i olika saker, exempelvis att individen inte känner sig förstådd och upplever en 

ensamhet. Att bekräfta människans lidande innebär en tröst. Bekräftelsen en sjuksköterska 

kan ge patienten kan innefatta en blick, ett ord eller en beröring. Att bekräfta patientens 

lidande innebär att inte överge, förmedla en närhet och bjuda in lidandet att äga rum. Att 

inte bejaka lidandet innebär ofta ytterligare lidande för patienten. Att inte möta lidandet 

kan vara att sjuksköterskan bortförklarar det eller kommer med snabba svar på orsaker till 

lidande. Om lidandet förnekas och sjuksköterskan inte visar sig som ett stöd, förnekas 

också en del av livet och möjligheten att bli en hel människa Om patienten känner sig 

övergiven i sitt lidande kan känslor av hopplöshet uppstå som kan leda till förtvivlan 

(Eriksson, 1994). Att få diagnosen bröstcancer orsakar lidande i livets alla dimensioner för 

den som drabbas, detta gör så att människan måste handskas med existentiella frågor. 

Genom ett vårdande möte kan patienten uppleva en stöttning i lidandet samt i de 

existentiella frågorna (Arman, Rehnsfeldt, Lindholm, Hamrin & Eriksson, 2004) 

Varje lidande är unikt och människor uttrycker sitt lidande på olika sätt. Patienten kan ofta 

känna att det saknas ett språk för att uttrycka det som uppleva inombords. Det mest 

betydelsefulle är vilken hållning som intas till lidandet. Det är viktigt att upptäcka lidandets 

källa för att upphäva lidandet, alternativt integrera valmöjligheter och ställningstaganden 

till lidandet (Eriksson, 1994).  

Identitet 

Människans kropp är inte bara säte för människans upplevelser utan också för identiteten. 

Det är genom synen, hörseln och känseln som människan skapar en bild av sig själv och 

världen individen lever i. Detta innebär att om kroppen förändras av sjukdom förändras 

människans upplevelse av sig själv (Merleau-Ponty, 1997). Identiteten är kopplat till 

människans självuppfattning och självbild och svarar på frågan ”vem är jag?” som bland 

annat relaterar till sociala relationer samt personliga och kulturella värderingar. Människan 

strävar alltid efter att uppnå ett sammanhang i förståelsen av vem den är och när 

människan har en accepterande identitet upplever personen välbefinnande (Henare, 2003). 

Identiteten grundar sig i erfarenheter från hela livet och förväntningar om framtiden och 

svår livshotande sjukdom kan orsaka identitetsförlust. En människa har flera sociala 

identiteter, exempelvis som fru, person, vän och arbetare och samtliga av dessa utmanas 

vid livshotande sjukdom (Reynolds & Prior, 2006). Hulter (2009) beskriver hur kroppen 

har vissa förutsättningar i form av gener och hormonell aktivitet. Upplevelsen av ett ”jag” 
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och vem ”jag” är och vill vara, det vill säga identiteten, kommer att beröras vid sjukdom 

(ibid.).  

Sexualitet 

Sexualiteten är en viktig del i människans liv och spelar en betydande roll i individens 

personlighet och hur personen hanterar existentiella hot. Sexualiteten påverkas både fysiskt 

och psykiskt hos kvinnor som drabbas och behandlas för bröstcancer (Klaeson, 2011). 

Sexualiteten innebär många olika möjligheter, den förenar människor och utgör en grund 

för fortplantning. Genom sexualiteten finns möjligheten att människan kan gestalta sig som 

”kvinna” eller ”man”. Människor genomgår en sexuell utveckling genom hela livet, den 

startar vid befruktningen och pågår fram till människan dör (Hulter, 2009). Sexualitet är ett 

komplext och vinklat begrepp som förändras allteftersom en människa åldras, förändras 

och skaffar sig erfarenheter. Det är bland annat genom våra tankar, värderingar och 

relationer som sexualiteten uttrycks (Chamberlain Wilmoth, 2006). Bröstcancer och 

behandlingen vid sjukdomen kan orsaka att kvinnans syn på sin kropp och sexualitet 

förändras (Pelusi, 2006). Sexualitet har definierats av WHO (2014) som en central aspekt 

av att vara människa vilket innefattar, könsidentitet, sexuell läggning, erotik, njutning, att 

vara intim samt möjligheter till reproduktion. Sexualiteten upplevs och uttrycks genom 

tankar, fantasier, behov, relationer, attityder samt beteenden. Sexualitet innefattar alla 

dessa dimensioner men det är inte alltid alla som blir upplevda eller uttryckta (ibid.). Det är 

individuellt hur mycket en människas sexualitet påverkas efter cancer och dess behandling 

(Klaeson, 2011). 

Kroppsbild 

Kroppsbilden är relaterad till en människas uppfattning, känslor och tankar kring sin kropp 

(Grogan, 2006). Begreppet kroppsbild refererar till en mental bild av det fysiska jaget och 

är en del av människans självuppfattning och innebär uppfattningar och attityder om sitt 

hälsotillstånd, utseende och sexualitet (Pikler & Winterowd, 2003). Begreppet är subjektivt 

och kan förändras genom exempelvis social påverkan. Forskning visar att sociala faktorer 

så som att inte leva upp till samhällets presenterade kroppsideal kan påverka hur en 

människa uppfattar kroppen (Grogan, 2006). En människas kroppsbild omfattar mer än den 

fysiska kroppen. I kroppsbilden ingår människas övergripande helhetssyn på sig själv och 

förmågan att relatera till andra. Det är även här som en människas självkänsla grundas 

(Pelusi, 2006). Kroppsbilden kan ses som en sammansättning av kroppsrealitet, 

kroppspresentation samt kroppsideal. Kroppsrealitet innefattar människans sätt att känna 

och uppfatta kroppen. Kroppspresentation innebär hur kroppen presenteras i form av kläder 

och kroppsspråk och kroppsidealet betecknar en inre standard för bedömning och är i 

ständig förändring med ständig påverkan. Kroppsbilden formas av arv, massmedia, kultur 

och mode. Hur män och kvinnor värderar kroppsbilden och kroppsdelar är olika 

(Schölberg, 2003). Kroppsbilden hänger nära samman med identiteten, självkänslan och 

sexualiteten och förlusten av ett bröst påverkar ofta samtliga av dessa negativt 

(Prezedziecki et al., 2006).  
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Stöd 

Enligt Liao, Chen, Chen och Chen (2007) upplever individer som drabbas av cancer att de 

behöver olika sorters stöd beroende på vilket stadium i cancern som de befinner sig i. 

Behovet av stöd förändras och påverkas av både behandling, personliga samt sociala 

faktorer. Exempel på personliga faktorer som påverkar behovet av stöd kan vara 

familjesituation och det sociala stödet som finns kring patienten (ibid.). Möjligheten att ta 

emot stöd påverkas av patientens ålder, tidigare erfarenhet av stöd och patientens sociala 

liv (Thorstensson, 2012).  Det finns olika typer av stöd bland annat, emotionellt, socialt 

och professionellt stöd. 

Professionellt stöd  

Professionellt stöd utgör en stor roll i att hjälpa människor att hantera svåra situationer. 

Stödet utgörs av det team som arbetar kring patienten. Genom det professionella stödet kan 

vårdgivare erbjuda informativt stöd men även emotionellt stöd. Sjuksköterskan har en 

betydelsefull roll i att stödja patienter, det är viktigt att en god relation skapas mellan 

parterna och att sjuksköterskan lyssnar på patienten (Hupcey, 2001). Att få positiv 

återkoppling och bli lyssnad på av sjukvårdspersonalen är betydelsefullt för att känna sig 

som en egen individ och inte bara en patient (Browall, Koinberg, Falk & Wijk, 2013). 

Genom en god kommunikation mellan parterna kan sjuksköterskan uppfatta vilken typ av 

stöd individen är i behov av (Skilbeck & Payne, 2003).  

Sjuksköterskan ska tillsammans med patient och närstående ge hjälp och stöd för att på så 

sätt göra dem så delaktiga som möjligt i vården. Det åligger även sjuksköterskan att stödja 

och undervisa patienter och närstående i grupp eller individuellt, med syftet att främja 

hälsa och välbefinnande (Socialstyrelsen, 2005).  När en person drabbas av cancer finns 

det på många sjukhus möjlighet att få en egen kontaktsjuksköterska som kan stödja och 

vägleda patienten genom behandlingen (Cancerfonden, 2013). Enligt Browall, Koinberg, 

Falk och Wijk (2013) är det viktigt att det finns en kontinuitet i vården, exempelvis att bli 

vårdad av samma personal. Patienterna upplever trygghet när det finns ett bra samarbete 

mellan vårdpersonal och detta upplevs som en säkerhet. Det är betydelsefullt att det finns 

möjlighet att nå personalen snabbt för att kunna få hjälp och stöd kring sina frågor. I ett 

vårdsammanhang kan det vara förödande för patientens hälsoutveckling att inte bli sedd 

som ett ”du” (Frank, Gran, Rundqvist & Arman, 2008).  

Sjuksköterskans funktion och ansvar 

Sjuksköterskans profession innebär att tillgodose patientens individuella 

omvårdnadsbehov, både psykiska och fysiska men även sociala, kulturella och andliga 

behov. Sjuksköterskan ska kunna observera och möta patientens lidande och genom 

adekvata åtgärder lindra i största möjliga mån. Tillsammans med patient och närstående 

ska sjuksköterskan ge hjälp och stöd för att på så sätt göra dem så delaktiga som möjligt i 

vården. (Socialstyrelsen, 2005). Sjuksköterskan ska arbeta för en vårdmiljö där mänskliga 

rättigheter, värderingar, sedvänjor och trosuppfattning respekteras. De fyra grundläggande 

ansvarsområdena är: att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa hälsa samt att 

lindra lidande (SSF, 2007). Omvårdnad ska bedrivas på personnivå, personen som behöver 

omvårdnad kan exempelvis behöva stöd, guidning eller aktiv hjälp med något. Detta får 

inte ske hur som helst, utan ska göras utifrån ett gott bemötande. I sjuksköterskans etiska 
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kod ingår det att ha patientens hälsa som det främsta målet och aldrig gå ifrån principen om 

människors lika värde (SSF, 2010). Sjuksköterskan har ett ansvar att respektera de 

mänskliga rättigheterna, speciellt angående olikheter, autonomi och rättvisa, och för att 

utveckla och bevara sin yrkeskompetens samt vidta åtgärder när människors hälsa hotas 

(SSF, 2007).  

PROBLEMFORMULERING 

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor och sjuksköterskan kan möta 

dessa patienter i olika vårdsituationer. En vanlig behandling vid bröstcancer är det 

kirurgiska ingreppet mastektomi. Tidigare studier visar att kvinnor upplever en fysisk och 

psykisk påverkan när de drabbas av bröstcancer och genomgår behandling. De upplever en 

förändring i deras syn på sin kropp och vem de är som individ och upplever ett lidande i 

deras anpassning till en ny kropp och självuppfattning. Sjuksköterskor behöver ökade 

kunskaper och bli mer medvetna om kvinnors upplevelser för att kunna ge en mer 

individanpassad omvårdnad med mål att lindra lidande. Kunskaperna kan bidra till att 

sjuksköterskan i tidigt skede kan informera om förändringar som kan ske samt agera som 

ett stöd i processen att förhålla sig till dessa förändringar.  

SYFTE 

Syftet med denna studie var att beskriva hur kvinnor upplever att identiteten och 

kroppsbilden påverkas efter att ha förlorat ett eller båda brösten till följd av mastektomi. 

METOD 

Som metod valdes en kvalitativ litteraturbaserad studie. Ett litteraturbaserat examensarbete 

avser att fördjupa och utveckla kunskaper i området omvårdnad (Dahlborg Lyckhage, 

2012). Enligt Segesten (2012) syftar kvalitativa studier till att skapa förståelse för en 

person och dennes livssituation. Genom en kvalitativ litteraturbaserad studie fördjupas 

förståelsen för ett valt fenomen som har med patienternas upplevelser, förväntningar, 

erfarenheter och behov att göra. Granskade artiklar analyseras, förs samman och mynnar ut 

i en vägledning för praktiskt handlande i vården. En enskild kvalitativ forskningsstudie har 

ett kunskapsvärde i sig men om flera studiers resultat sammanställs skapas ännu större 

kunskap (Friberg, 2012). 

Litteratursökning  

Innan den systematiska litteratursökningen inleddes utfördes en övergripande sökning, 

detta för att kunna förvissa sig om att det fanns vetenskaplig litteratur inom det valda 

området. Sökorden formades utifrån det formulerade syftet. Sökorden var: Breast-cancer, 

breastneoplasms, body-image, identity, surgery, mastectomy, qualitative, samt experience. 
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Vid sökningen påträffades en stor mängd kvantitativ forskning. För att undvika denna typ 

av studier lades sökordet Qualitative till för att generera mer kvalitativ forskning. 

Trunkering (*) användes, detta för att möjliggöra träffar som innehåller ordets alla olika 

böjningsformer. Boolesk sökteknik (AND) har använts och den bestämde vilket samband 

sökorden skulle ha till varandra som ett tillägg mellan ämnesorden. Även tilläggsordet 

(OR) användes för att få träff på antingen den ena söktermen eller den andra. Data söktes 

ur tre olika databanker, dessa var CINAHL, Medline (EBSCO) samt Academic Search 

Elite. Enligt Forsberg och Wengström (2008) är dessa databaser vanliga vid sökningar av 

forskning inom omvårdnad. I vissa sökningar framkom dubbletter av artiklar som visats 

vid tidigare sökningar. För att hitta artiklar som svarade på studiens syfte gjordes en första 

granskning genom att läsa artiklarnas titlar, om dessa kunde relateras till syftet lästes även 

studiernas abstract. Genom att läsa abstracten valdes vissa artiklar bort på grund av att flera 

studier var kvantitativa eller inte svarade på syftet. I nästa steg valdes de artiklar med 

relevanta abstract att läsas igenom i sin helhet. Slutligen valdes vissa artiklar bort då de 

inte svarade tillräckligt på syftet och vissa artiklar med betydelsefull fakta valdes att 

återigen studeras. Efter den sista sökningen hade nitton artiklar valts ut som lästes igenom 

och slutligen valdes tolv ut för granskning. Alla artiklar som valdes ut och presenterades i 

resultatet granskades utifrån granskningsfrågor som är formulerade av Friberg (2012). 

Dessa frågor användes som hjälpmedel för att bedöma kvalitén på studien. 

Granskningsfrågorna presenteras i bilaga 2. Först genomfördes en granskning av en artikel 

tillsammans för att se till att den skedde på samma sätt. Därefter delades artiklarna upp och 

författarna granskade artiklarna var för sig. Sedan diskuterades kvalitetsgranskningen 

tillsammans och ingen artikel exkluderades på grund av bristande kvalitet. Efter en djupare 

analys i de tolv artiklarna valdes en bort på grund av att den inte svarade på syftet. Totalt 

kom 11 kvalitativa artiklar att ingå i studien. 

Vid sökning av artiklar valdes vissa inklusionskriterier. Artiklarna skulle vara av kvalitativ 

ansats samt vara peer reviewed vilket betyder att artikeln är vetenskapligt granskad. 

Kvinnors erfarenheter och upplevelser skulle framträda. Originalartiklar på engelska valdes 

då detta är ett språk som behärskas av författarna. Artiklarna skulle vara från år 1999-2013 

för att få fram aktuell forskning. 

Exklusionskriterier var artiklar som handlade om profylaktisk mastektomi samt artiklar 

som innehöll närståendes eller sjuksköterskans perspektiv. Sökningarna som resulterade i 

artiklar som sammanförs i resultatet presenteras i Figur 1. 
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Databas Datum Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

abstract 

Valda 

artiklar som 

är med i 

resultatet 

Medline 

(EBSCO) 

2014-01-15 Breast-

cancer AND 

body-image 

AND 

qualitative 

AND 

(surger* OR 

mastectomy) 

 

36 6 3 

Medline 

(EBSCO) 

2014-01-16 Breast-

cancer AND 

body-image 

AND 

qualitative 

73 10 3 

Cinahl 2014-01-15 mastectomy 

AND body-

image AND 

experienc* 

55 5 1 

Cinahl 2014-01-15 Breast-

neoplasms 

AND body-

image AND 

(surger* OR 

mastectomy) 

AND 

qualitative  

22 5 2 

Academic 

Search Elite 

2014-01-16 breast-cancer 

AND 

identit* 

AND 

(surgery* 

OR 

mastectomy) 

77 5 2 

Totalt: 31 11 

Figur 1. Översikt över litteratursökning. 

Analys 

Analysarbetet beskrivs som en rörelse från helhet till delar och därifrån till en ny helhet, 

denna process är ett vanligt tankemönster vid kvalitativa analyser. Helheten är i detta fall 

de valda artiklarna (Friberg, 2012). Datamaterialet lästes flera gånger av båda författarna 

för att få en helhet och förståelse för innehållet med fokus på resultatet. Vid denna process 

exkluderades en artikel för att den inte ansågs svara mot syftet. Efter att ha läst igenom 

datamaterialet skapades en sammanställning av varje studies resultat för att skapa en 



 

9 

 

överblick och en schematisk översikt. Enligt Friberg (2012) uppstår delarna när artiklarnas 

resultat sönderdelas för att finna bärande aspekter av betydelse för egen forskningsfråga. 

Meningsenheter plockades ut ur de olika studiernas resultat. Likheter och skillnader 

identifierades och jämfördes. Under Denna process framkom genom en diskussion nya 

teman och subteman som svarade mot syftet, en process som stöds av Friberg (2012). 

Processen resulterade i två huvudteman och fyra subteman. Citat har valts att presenteras i 

studiens resultat.  

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

De etiska överväganden som görs ska genomsyra hela examensarbetet, från val av ämne, 

genomförande samt spridning av resultatet. För att kunna utföra ett etiskt övervägande 

krävs det en förmåga att kunna reflektera över värderingar och värden som de egna 

tankarna ger uttryck för (Kjellström, 2012). Enligt det Medicinska forskningsrådet (2003) 

är det viktigt att kunna lita på forskarna och forskningsresultat. Vid arbetsprocessen har det 

funnits en strävan att inte kopiera eller förvränga datamaterialet. Hänsyn till 

upphovsrättslagen (SFS 1960:729) har tagits genom att referering till andra författares 

material skett på ett korrekt sätt.  Det har kontrollerats att författarna till granskade 

artiklarna har etiskt tillstånd för studien samt inhämtat informerat samtycke från 

deltagarna.  
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RESULTAT 

I analysen av datamaterialet framkom två teman med fyra subteman som presenteras nedan 

i tabell 1. 

Tabell 1. Översikt av tema och subtema som har framkommit från analysen av 

datamaterialet. 

Teman Subteman 
  

Förlorar mer än en kroppsdel Saknar en markör för kvinnlighet 

 

En stympad och deformerad kropp 

 

 

 

Känner sig främmande i sig själv och 

inför andra 

 

 

Osäkerhet i det sexuella samlivet 

 

Avviker från det sociala idealet 

 

Förlorar mer än en kroppsdel 

Att förlora ett eller båda brösten till följd av mastektomi innebär att inte längre ha kvar en 

viktig del av sig själv och sin identitet. Detta innefattar att sakna en markör för kvinnlighet 

samt en stympad och deformerad kropp. 

Saknar en markör för kvinnlighet 

Brösten är en symbol för kvinnans femininitet och att förlora ett eller båda brösten genom 

mastektomi kan innebära förlust av den kvinnliga identiteten. (Landmark & Wahl, 2002; 

McKean et al, 2013; Piot-Ziegler et al, 2010; Takahashi & Kai, 2005; Lindwall & 

Bergbom, 2009). ”The process started of discovering that you were just half… my 

femininity disappeared” (Fallbjörk, Salander & Rasmussen, 2012. s. 44). 

När kvinnan upplever förändringar i kroppsbilden så att hon inte längre känner igen sig 

själv kan individen uppleva sig som mindre feminin (Klaeson, Sandell & Berterö, 2011; 

Landmark & Wahl, 2002). En mastektomi kan medföra en upplevelse av att känna sig 

splittrad både som kvinna och som person och det är vanligt att personen erfar känslan av 

att ha förlorat en del av sig själv som individ. Bröstet upplevs som en utmärkande markör 

för kvinnlighet och att vara attraktiv, därför kan förlusten av ett bröst innebära att kvinnan 

förlorar delar av sin kvinnlighet. Det är vanligt att hela den kvinnliga identiteten blir 

påverkad då en så viktig del hos kvinnan blir utsatt för sjukdom (Fallbjörk et al., 2012: 

Lindwall & Bergbom, 2009: Manderson & Stirling, 2007: Piot-Ziegler et al., 2012).  

 I used to look in the mirror and cry every single day…, you know, because well 

you’ve lost a part of you for a start … And not only have you lost your breast, but 

you’ve lost so much, like you’ve lost so many dreams, and you’ve lost so many 
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hopes, and you’ve lost … you know, so many things … (McKean et al., 2013, s. 

496) 

När kvinnan mister ett bröst finns det olika möjligheter att ersätta denna förlust, att bära en 

protes i behån är vanligt och ytterligare en tänkbarhet är bröstrekonstruktion. 

Rekonstruktion kan för kvinnan vara den enda möjligheten att kunna känna sig som en hel 

människa igen och få tillbaka sin kvinnlighet. Vissa kvinnor beskriver rekonstruktion som 

helt nödvändig för att kunna uppleva sig som en kvinna igen (Fallbjörk et al., 2012; 

Manderson & Stirling, 2007). “I think of the breast, I mean it is very, very important. It is 

intimacy, it’s femininity, it’s a lot of things” (Piot-Ziegler et al., 2010, s.494) 

Kvinnor upplever att det är viktigt att försöka bevara den kvinnlighet som fanns innan 

mastektomin. Kläder, smycken och andra accessoarer kopplat till kvinnans utseende kan 

stärka självförtroendet och skapa en känsla av normalitet i socialt umgänge. Dock gav 

insikten om att kläderna inte längre passar på samma sätt som förut upphov till känslor av 

att vara annorlunda. Många kvinnor kan känna att de inte vill klä upp sig i en klänning. De 

vågar inte uttrycka sin feminina sida på grund av att någonting saknas (Klaeson et al., 

2011).  

Dagligen möter kvinnor bilder av det kvinnliga kroppsidealet i sociala medier där bröstet 

är en tydlig symbol för femininitet. Då kvinnor jämför sig med detta ideal förstärks känslan 

av att ha förlorat en del av sin kvinnlighet samt upplevelsen av lidande efter mastektomin. 

Efter operationen kan kvinnan uppleva en så stor förlust av kvinnlig identitet att hon kan 

uppfatta sig könslös eller känna upplevelsen av att ha en förändrad könsidentitet (Piot-

Ziegler et al., 2010).  

En stympad och deformerad kropp 

Kvinnors kroppsbild och utseende utmanas efter mastektomin (Piot-Ziegler et al., 2010). 

Kvinnor upplever att de inte längre är sig själva och inte längre lever i sin egen kropp. 

Deras förändrade kroppar skapar en känsla av att vara onormala och de anser att deras 

kropp är främmande. Efter förlusten ett eller båda brösten kan kroppen ses som en 

främling, den är för alltid förändrad och kommer aldrig att bli densamma (Klaeson et al., 

2011; Piot-Ziegler et al., 2010).  

Efter mastektomi har kvinnor kvar ett ärr som konstant påminner dem om att de har haft 

bröstcancer. Snittet blir en bidragande faktor till att kvinnor känner sig deformerade och 

den förändrade kroppen förknippas med sjukdom (Takahashi & Kai, 2005: Thomas-

MacLean, 2005). Kvinnor beskriver att det de ser i spegeln inte längre går att känna igen, 

de upplever sig själva som groteska och deformerade och undviker därför sin spegelbild 

(Bredin, 1999; Fallbjörk et al., 2012). Det är en svårighet för individen att acceptera och 

lära sig att leva med den förändrade gestalten och det kan ta lång tid innan kvinnan kan se 

sin kropp på ett positivt sätt (Lindwall & Bergbom, 2009)   

I think my scars are ugly. They are more grotesque than I thought they would 

be, I thought they would be a lot neater then they are… and therefore my 

whole body shape is out of proportion. When you look in the mirror you look 

grotesque, but when I put my clothes on I don’t give it a lot of thought. 

(Bredin, 1999, s. 1116). 
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Kvinnorna upplever att deras utseende har förändrats radikalt och mastektomi kan 

upplevas som det mest stympande en kvinna någonsin kan bli utsatt för (Bredin, 1999; 

Piot-Ziegler et al., 2010). En återkommande känsla hos kvinnorna är upplevelsen av att se 

sin kropp som något motbjudande. Kvinnor beskriver hur de känner sig ruttna och inte står 

med sig själva och förstår inte hur andra ska kunna göra det heller (Landmark & Wahl, 

2002). Kvinnor beskriver ofta sig själva som ett monster efter att ha förlorat ett bröst 

(Lindwall & Bergbom, 2009; Manderson & Stirling, 2007).  

Känner sig främmande i sig själv och inför andra 

Efter en mastektomi kan kvinnor känna sig onormala och avvikande samt uppleva kroppen 

som främmande. Detta innefattar en osäkerhet i det sexuella samlivet samt att avvika från 

det sociala idealet. 

Osäkerhet i det sexuella samlivet 

Efter operationen kan kvinnor uppleva att sexualiteten påverkas, brösten är ofta knutna till 

den kvinnliga sexualiteten och att förlora ett eller båda brösten kan påverka bilden av sig 

själv som sexuell varelse. Att förlora ett bröst kan innebära att kvinnor upplever sig själva 

som mindre attraktiv och inte lika åtråvärda för andra (Elmir, Jackson, Beale & Schmeid, 

2010; Fallbjörk et al., 2012; Landmark & Wahl, 2001; Manderson & Stirling, 2007). 

Liksom i upplevelsen kring kvinnlighet återkommer känslan av att känna sig halv även i 

kvinnans sexualitet (Fallbjörk et al., 2012).  

Efter en mastektomi kan kvinnor uppleva att de är vanställda vilket leder till en rädsla att 

ingen kommer att vilja vara intima med dem och det är vanligt att de känner känslor om att 

kroppen är motbjudande (Takahashi & Kai, 2005). Samtidigt kan kvinnor uppleva ett 

obehag vid tanken på att någon ska ta i deras förändrade kropp (Elmir et al., 2010; 

Landmark & Wahl, 2001). Kvinnor försöker ofta bevara det sexuella samlivet men efter 

operationen kan de uppleva en stor osäkerhet kring sin kropp. Kvinnor lever ofta i en 

osäkerhet om de någonsin kommer att våga klä av sig framför någon som kan vara en 

potentiell partner (Elmir et al., 2010; Fallbjörk et al.,2012). 

Bröstet beskrivs som en viktig del i det sexuella livet och innebär möjligheter för njutning 

och stimulans. Det finns ett flertal orsaker till hur den förändrade kroppen kan påverka 

upplevelsen kring sexualiteten. Efter operation kan det kännas som om någonting saknas, 

det är inte ovanligt att kvinnor inte kan uppleva fullständig njutning om ett eller båda 

brösten saknas. Operationen kan medföra att kvinnan känner sig avdomnad i området kring 

bröstet och detta kan vara en orsak till förlorat sexliv. (Manderson, Stirling, 2007; 

Takahashi & Kai, 2005; Thomas-MacLean, 2005). Ett annat skäl till att kvinnor kan 

uppleva svårigheter i att upprätthålla ett sexuellt samliv efter operationen är rädsla för 

negativ respons från partnern (Bredin, 1999: Takahashi & Kai, 2005).  
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Avviker från det sociala idealet 

Dagligen konfronteras kvinnor med bilder av samhällets idealsyn av en kvinnokropp vilket 

inte bara påverkar deras kvinnlighet utan även den sociala identiteten. Kvinnor anser att 

utseendet är en viktig del i identiteten, speciellt i sociala sammanhang. När kvinnor jämför 

sig med samhällets ideal upplever de en aggression och meningslöshet inombords. De 

beskriver mastektomi som en avvikelse mellan vad som är socialt förväntat av en kvinnas 

utseende och dennes verklighet utan ett bröst (Piot-Ziegler, et al., 2010). Att förlora ett 

bröst kan innebära en djup identitetskris som påverkar kvinnans personlighet. Vid förlust 

av ett eller båda brösten kan kvinnors syn på sig själv förändras. Även sociala relationer 

och interaktionen med andra kan bli påverkade och det är vanligt att kvinnor upplever mer 

skam och missförstånd i sociala relationer än tidigare (Landmark & Wahl, 2002; Thomas-

MacLean, 2005: Piot-Ziegler et al., 2010).  

Kvinnor som genomgått mastektomi kan uppleva att de ser annorlunda ut och att det blir 

märkbart för andra att se att de varit sjuka och hur andra människor skulle reagera på deras 

förändrade kroppar var en generell oro (McKean et al., 2013). Kvinnor känner ofta ett 

behov av att dölja sitt förlorade bröst. För att inte skrämma eller chocka andra människor 

bär kvinnor ofta exempelvis en scarf framför överkroppen. I situationer då detta inte är 

möjligt kan kvinnan vilja gömma sig och inte närvara. Rädslan för att andra ska se deras 

förlorade kroppsdel och reagera på ett negativt sätt blir för påfrestande. (Landmark & 

Wahl, 2002; Piot-Ziegler et al., 2010: Thomas-Maclean, 2005; Klaeson et al.,2011). 

Kvinnor beskriver att de känner en skuld gentemot andra, för att deras vanställda kroppar 

gör andra människor generade (Klaeson et al., 2011). 

Kvinnor som förlorat ett bröst kan uppleva det som svårt att uthärda andra människors 

nyfikna blickar. De tolkar dessa blickar som något negativt och förmodar att andra tycker 

illa om dem vilket leder till en mer osäker och tillbakadragen social identitet (Manderson 

& Stirling, 2007). Kvinnor kan uppleva de flesta situationer som lättare att hantera om de 

håller upp en fasad av att allt är normalt och på så sätt dölja det som gör dem annorlunda 

(Bredin, 1999). För många kvinnor är det viktigt att upprätthålla en fasad på deras 

arbetesplats. De vill inte visa att de har gått igenom en mastektomi för de vill slippa riskera 

att deras arbetskamrater ska uppfatta dem som annorlunda och vara mindre kapabla att 

klara av arbetet (McKean et al., 2013).  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur kvinnor upplever att identiteten och 

kroppsbilden påverkas efter att ha förlorat ett eller båda brösten till följd av mastektomi. 

Kvalitativa studier har som mål att generera ökad förståelse för patienters erfarenheter, 

upplevelser och lidande för att kunna möta specifika behov. Den praktiska nyttan av 

forskningsbaserad kunskap är på så vis en självklarhet (Friberg, 2012).  

Databaserna som användes vid sökningen var Cinahl, Medline (EBSCO) samt Academic 

Search Elite. Enligt Willman, Stoltz & Bahtsevani (2011) är dessa databaser vanliga inom 

området hälso- och sjukvård. För att en litteratursökning ska få ett tillfredsställande resultat 

bör flera olika databaser inkluderas (ibid.). Om fler databaser använts kunde eventuellt 

ytterligare artiklar hittats vilket hade kunnat berika resultatet ännu mera. Sökorden 

formulerades utifrån syftet, vid vissa sökningar valdes ordet qualitative att läggas till i ett 

försök att generera kvalitativ forskning då mycket kvantitativ forskning kom fram.  

Artiklarnas kvalitet har granskats med hjälp av ett antal granskningsfrågor från Friberg 

(2012). Ett inklusionskriterie var att artiklarna skulle vara från år 1999-2013. Författarna 

antar att en kvinnas upplevelser av att förlora ett bröst inte förändrats avsevärt under 15 år. 

En samstämmighet kunde urskiljas i artiklarna beträffande kvinnors upplevelser av sin 

förändrade kroppsbild och identitet under detta tidsperspektiv. Efter granskningsprocessen 

var antalet artiklar tolv. Under analysarbetets gång valde författarna att exkludera en artikel 

på grund av att den inte i tillräckligt hög grad svarade mot syftet. Slutligen återstod elva 

artiklar som analyserades. Dessa elva gav ett tillräckligt rikt material för analys och 

besvarade syftet. Artiklarna som analyserats kom från olika länder; Sverige, Japan, 

Australien, Kanada, Schweiz, Norge och Storbritannien. Även om artiklarna var ifrån olika 

delar av världen upptäcktes flera likheter vilket kan ses som en styrka i resultaten. Att 

liknande upplevelser finns kan bero på att länderna har liknande kultur. Om flera studiers 

resultat pekar i samma riktning ökar resultatets trovärdighet, även om de är utförda i olika 

forskningsgrupper i olika länder (Willman et al., 2011). Citat har använts i resultatdelen. 

Citaten presenterades på originalspråk för att minimera risk för feltolkning. Enligt Friberg 

(2012) kan citat innehålla värdefull information som styrker textens innebörd. Citaten 

ansågs styrka samt skapa trovärdighet i resultaten. Om en intervjustudie valts vars 

frågeställning inriktats utifrån det valda syftet hade möjligen ett mer trovärdigt resultat 

redovisats då exempelvis följdfrågor hade kunnat ställas till deltagarna. Att genomföra en 

intervjustudie var dock inte möjligt på grund av tidsramen. 

I artikelsökningen exkluderades inte artiklar som handlade om medicinska behandlingar 

vid bröstcancer eftersom dessa ofta är kombinerade med det kirurgiska ingreppet 

mastektomi. I dessa artiklar fokuserades det på de delar där kvinnorna beskrev sina kroppar 

efter mastektomi. Artiklar som handlade om bröstrekonstruktion valdes att granskas då 

rekonstruktion är en vanlig åtgärd för kvinnor som genomfört mastektomi. I dessa artiklar 

fokuserade författarna på de delar som beskrev identiteten och kroppsbilden efter 

mastektomin. Om dessa artiklar hade valts att exkluderas kunde viktiga erfarenheter och 

upplevelser efter mastektomi gått förlorat. Lundman och Hällgren Graneheim (2012) 

beskriver att överförbarhet handlar om i vilken utsträckning resultatet kan överföras till 
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andra grupper eller situationer (ibid.). Inom hälso- och sjukvården kommer de flesta 

yrkeskategorier att träffa kvinnor som har drabbats av bröstcancer och förlorat ett bröst. 

Därför anser författarna att resultatet är överförbart till olika vårdkontext. Författaren kan 

skapa förutsättningar för överförbarhet men det är upp till läsaren att avgöra om 

överförbarheten kan sättas in en annan kontext. För att läsaren ska kunna göra det, krävs 

det att arbetsprocessen är noggrant beskriven (Lundman, Hällgren & Graneheim, 2012).  

Resultatdiskussion 

Av resultaten framgår att bröstet är en markör för kvinnlighet och operationen medför 

upplevelsen av en förändrad kvinnlig identitet samt förlust av kvinnlighet. Detta är i linje 

med Vos, Garssen, Visser, Duivenvoorden och De Haes (2004) som beskriver att kvinnan 

upplever förlust av kvinnlig identitet men att det inte enbart är relaterat till operationen och 

behandlingar. Det påverkas även av hur individens behov av stöd har blivit tillfredsställt 

(ibid.). Kvinnan behöver olika sorters stöd beroende på i vilket skede hon befinner sig i 

och behovet av stöd varierar (Liao et al., 2007). Det professionella stödet innebär att 

sjuksköterskan kan stödja patienten informativt men även emotionellt (Hupcey, 2001). När 

det skapas en relation mellan sjuksköterskan och patienten som innehåller en god 

kommunikation kan sjuksköterskan få insikt om vilket typ av stöd kvinnan behöver 

(Skilbeck & Payne, 2003). 

Då kvinnan upplever en förlust i sin identitet anses att själsligt lidande kan uppstå. När 

kvinnans själsliga kamp noteras och uppmärksammas kan sjuksköterskan hjälpa till att 

bearbeta svårhanterliga upplevelser och skapa rum för vägledning (Koslander, Lindström 

& da Silva, 2012). Det ska finnas en ambition att se människan som en enhet där själsliga 

aspekter ska vårdas likvärdigt med kroppsliga. Om sjuksköterskan inte vårdar själsliga 

aspekter kan detta leda till känslor av oro, ensamhet och skam (ibid.). Resultaten tydliggör 

att det skapar krav hos sjuksköterskan på att föra dialog med kvinnan kring hennes 

upplevelser om det nya livet. När kvinnor behandlas för bröstcancer infinner sig ett begär 

efter en dialog om livet och lidandet (Arman, 2003). Det är ett etiskt dilemma att den 

vårdande kulturen inte tar själsliga aspekter på sjukdom och lidande på allvar. En väsentlig 

uppgift i vården är att lindra lidande och hjälpa människan att leva trots sjukdom 

(Eriksson, 1994). När sjuksköterskan bekräftar individen med exempelvis en beröring kan 

det skapa tröst hos kvinnan och bekräfta hennes lidande. När sjuksköterskan inte bejakar 

lidandet så kan detta förstärkas hos patienten (Eriksson, 1994). En sjuksköterska ska ha 

kunskapen att uppmärksamma och möta patientens hela sjukdomsupplevelse och lidande, 

samt kunna ge stöd och vägledning för att lindra lidandet (Socialstyrelsen, 2005). 

Resultaten tydliggör att förlusten av ett bröst kan upplevas som det mest vanställande en 

kvinna någonsin kan bli utsatt för. Schölberg (2003) konstaterar att förlusten av ett bröst 

troligtvis är den förändring som påverkar kroppsbilden hos en kvinna allra mest. 

Sjuksköterskan har en central uppgift att hjälpa patienten till att förstå och acceptera att 

kroppen har förändrats efter cancerbehandling. En skadad kroppsbild kan få stora 

konsekvenser för patienters rehabilitering. Det är också viktigt att sjuksköterskan kan se 

samt bemöta patientens förändrade kroppsbild som en integrerad del av människans 

upplevelse av välbefinnande (ibid.). En människas kroppsbild är individuell. Hur kvinnan 

ser på sitt fysiska jag har visat sig spela en stor roll för hur individen hanterar sjukdomen 

och dess behandling. Kvinnor med en starkare och säkrare kroppsuppfattning kan på ett 
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bättre sätt hantera sjukdomen och dess konsekvenser än kvinnor med en mer negativ 

kroppsuppfattning (Pikler & Winterowd, 2003). Av resultaten framkommer det att kvinnor 

upplever sina kroppar som motbjudande och fula samt att de undviker att granska sin egen 

spegelbild. När kvinnan undviker sin spegelbild kan det vara ett sätt att förtränga det 

lidande och obehag som förlusten av ett bröst orsakar. Det är ett sätt att vägra acceptera 

verkligheten och innebär att kvinnan lever i förnekelse. För att förhindra detta bör det vara 

betydelsefullt att sjuksköterskan uppmuntrar kvinnan att våga möta sin spegelbild och 

därigenom våga känna sin förändrade kropp (Lindwall, 2004).  

Av resultaten framkommer att en mastektomi medför en upplevelse av att känna sig 

främmande i sig själv och inför andra. Vid en sjukdom som cancer kan individen uppleva 

att kroppen förändras. Det blir en skillnad mellan hur individen uppfattade sig själv och sin 

kropp innan sjukdom och hur personen upplever sig själv efter en diagnos med tillhörande 

behandlingar (Pelusi, 2006).  Av resultaten framgår att förlusten av ett bröst kan innebära 

en upplevelse av att känna sig som mindre sexuellt attraktiv. Kvinnan upplever sig själv 

som motbjudande och vill inte att någon ska röra vid henne. Johnson och Klein (1994) 

menar att bröstet är starkt förknippat med kvinnans uppfattning av sig själv som attraktiv 

varelse. Förlusten av ett bröst kan innefatta att kvinnan kan förlora hela sin sexuella 

identitet.  

Det är nödvändigt att sjuksköterskan vågar tala om samt diskutera sexualitet med både 

kvinnan och dennes partner för att kunna ge dem verktygen att samtala kring ämnet samt 

tidigt förbereda dem inför förändringar i sexlivet. Kvinnan kämpar ofta med att finna sin 

sexualitet och att lära sig tycka om sin kropp igen efter en mastektomi. Det är därför 

betydelsefullt att sjuksköterskan tidigt kan informera om dessa förändringar samt agerar 

som stöd för kvinnan i hennes upplevelser av den påverkade sexualiteten. Om 

sjuksköterskan inte talar om alla sorters förändringar kan det skapa känslor av nonchalans 

kring patientens totala sjukdomsupplevelse. För att kvinnan ska få god vård och stöd i sin 

sjukdom och dess behandling finns möjlighet till en kontaktsjuksköterska som är extra 

insatt i den specifika situationen. Chamberlain-Wilmoth (2006) beskriver att många 

patienter vill veta vilka effekter behandlingen har på sexualiteten. Om sjuksköterskan inte 

tar upp ämnet kommer många kvinnor själva tveka om att tala om det. Detta kan skapa oro 

och onödigt lidande hos patienten då tankar och funderingar inför behandlingen blir 

obesvarade. Diskussionen kring sexualitet hamnar ofta i skymundan då den ibland inte ses 

som en del av sjuksköterskans profession eller att det inte har med omvårdnad att göra 

(ibid.). Det ligger dock inom sjuksköterskans kompetensområden att lyssna till patientens 

bekymmer och förmedla information till patienten kring sexuella förhållanden vid 

sjukdom. Genom att som sjuksköterska agera som ett rådgivande stöd kan sjuksköterskan 

underlätta acceptans och nyorientering för patienten och ge fortsatta möjligheter till 

sexuellt välbefinnande.  

En förändrad och främmande kroppsbild inverkar inte enbart kvinnan som människa utan 

har en påverkan även på hennes förhållande till familjen, arbetet samt det sociala livet. 

Resultaten visar att kvinnan är orolig och upplever rädsla inför att möta andras nyfikna och 

ogillande blickar. Det är därför viktigt att förbereda kvinnan på att hon efter mastektomin 

kan möta dessa blickar. Detta i förhoppning om att individen lättare ska kunna hantera dem 

och få insikt om att ingen dömer henne.  
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Av resultaten framkommer att kvinnorna lider av flera psykiska besvär, de känner bland 

annat vrede och meningslöshet när de upplever en avvikelse från samhällets idealbild av en 

kvinnas kropp. Dessa upplevelser kan enligt Schölberg (2003) vara en vanlig rektion vid 

förlusten av en kroppsdel och uttrycks i vrede och depression och att nästan en tredjedel av 

alla patienter som förlorar ett bröst upplever lidande på grund av ouppklarade känslor i 

samband med den förändrade kroppen (ibid.). Patienten kan känna att det saknas ett språk 

för att uttrycka de känslor som finns inombords. Människor uttrycker sitt lidande på olika 

sätt och det är viktigt att upptäcka lidandes källa för att kunna hantera och ta ställning till 

det (Eriksson, 1994). Sjuksköterskan utgör en stor roll att i tidigt skede informera patienten 

om känslomässiga reaktioner som kan uppstå vid mastektomi så att patienten är förberedd. 

Genom detta kan möjligheter att förebygga ohälsa skapas. När en sjuksköterska bedriver 

omvårdnad ska denna ske på personnivå (SSF, 2010). Som patienten är det värdefullt att 

bli lyssnad på av vårdaren för att känna sig som en unik individ med individuella behov av 

stöd (Browall et al., 2013). Resultaten tydliggör att kvinnor som förlorar ett bröst upplever 

att en stor del av deras sociala identitet blir påverkad. Socialstyrelsen (2005) beskriver att 

en sjuksköterska ska uppmärksamma och tillgodose patientens sociala omvårdnadsbehov 

(ibid.). Det anses därför vara betydelsefullt att sjuksköterskan kan vägleda kvinnan i 

hennes situation och uppmuntra till att våga bevara och utveckla den sociala identiteten. 

Slutsats 

Resultaten visar att kvinnor upplever förlust av mer än en kroppsdel när de genomgått en 

mastektomi. Kvinnorna upplever en förlust av sin kvinnlighet samt att de känner sig som 

monster i sin stympade och deformerade kropp. Den förändrade kroppen ses som 

främmande vilket leder till att sexualiteten blir påverkad och kvinnorna känner sig osäkra i 

intima relationer. Den sociala identiteten blir ofta mer tillbakadragen och de känner en 

rädsla för hur andra ska reagera på deras förändrade utseende. Detta kan leda till att 

kvinnorna undviker sociala sammanhang och skyler sina kroppar. Samtliga av dessa 

upplevelser leder till ett lidande för kvinnan. Med denna kunskap har sjuksköterskan en 

större möjlighet att stödja och vägleda kvinnan i att acceptera och kunna handskas med 

förlusten av bröstet och den främmande kroppen. 

Kliniska implikationer 

Denna studie ger vårdpersonal kunskap om hur kvinnan upplever att identiteten och 

kroppsbilden påverkas efter mastektomi, vilket kan hjälpa sjuksköterskan att få en bättre 

förståelse för patientens situation. Varje vårdmöte är unikt och varje kvinnas upplevelse av 

att förlora ett bröst ska ses som personlig. Sjuksköterskan kan pre-operativt informera 

kvinnor om de upplevelser som framkommer i studien, samt inse betydelsen av eftervård i 

form av samtal kring hur kvinnan hanterar dessa erfarenheter. Sjuksköterskan kan därmed 

agera som ett stöd i kvinnans samtliga upplevelser och lindra lidandet som uppstår i 

samband med förlusten av ett bröst, samt ge individanpassad och bästa möjliga omvårdnad. 

I resultatet framkommer det hur identitet och kroppsbilden påverkas efter mastektomi. 

Förslag till fortsatt forskning kan vara att utforska hur kvinnor har hanterat dessa 

upplevelser och vad som har hjälpt dem att acceptera den förändrade och främmande 

kroppen.  
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BILAGA 1 

Artikelmatris 

Författare: Bredin, M. (1999). Journal of Advanced Nursing. Storbritannien. 

Titel: Mastectomy, body image and therapeutic massage: a qualitative study of women’s 

experience.  

Perspektiv: Patientperspektiv 

Problem/Syfte: Utforska hur kvinnor upplever sin kroppsbild efter mastektomi samt deras 

upplevelse av terapeutisk massage. 

Metod: Guba & Lincoln’s metod. Tre kvinnor deltog i semistrukturerade intervjuer. 

Resultat: Resultatet visar att kvinnorna inte tyckte om sina förändrade kroppar. Att förlora 

ett bröst påverkade deras kvinnliga identitet. 

 

Författare: Elmir, R., Jackson, D., Beale, B., & Schmeid, V. (2010). Journal of Cancer 

Nursing. Australien. 

Titel: Against all odds: Australian women’s experiences of recovery from breast-cancer. 

Perspektiv: Patientperspektiv 

Problem/Syfte: Att skapa förståelse för unga kvinnors upplevelser att tillfriskna från 

bröstcancer relaterat till operation. Samt bidra till en kunskaps-bas för vårdpersonal  inom 

detta område.  

Metod: Fenomenologisk metod. Fyra kvinnor deltog semistrukturerade intervjuer.  

Resultat: Studien visar att unga kvinnor som tillfrisknar från bröstcancer-relaterad kirurgi 

upplever problem med sin kroppsbild, femininitet, samt att deras sexualitet påverkas. 

 

Författare: Fallbjörk, U., Salander, P. & Rasmussen, B. (2012). Cancer Nursing. Sverige. 

Titel: From ”No Big Deal” to ”Losing Oneself” Different meanings of mastectomy. 

Perspektiv: Patientperspektiv. 

Problem/Syfte: Undersöka kvinnors upplevelser efter mastektomi samt deras tankar kring 

rekonstruktion. 

Metod: Tematisk analys. Deltagarna blev utvalda från en tidigare populations studie. 

Femton kvinnor deltog i narritativ-inspirerade intervjuer. 

Resultat: Resultatet visar att kvinnors erfarenheter av mastektomi är individuella och 

måste förstås i sitt sammanhang utifrån kvinnans liv. 



 

 

 

 

Författare: Klaeson, K., Sandell, K. & Berterö, CM. (2011). European Journal of Cancer 

Care. Sverige.  

Titel: To feel like an outsider: focus group discussions regarding the influence on sexuality 

caused by breast cancer treatment 

Perspektiv: Patientperspektiv. 

Problem/Syfte: Utforska hur medelålders kvinnor som behandlas för bröstcancer upplever 

deras sexuella identitet, kopplat till samhällets normer och värderingar 

Metod: Kvalitativ innehållsanalys. Tre fokusgrupper där tolv kvinnor deltog i intervjuer 

Resultat: Medelålders kvinnor som gick igenom cancerbehandling upplevde deras kroppar 

på nytt sätt. Deras sexualitet och kvinnlighet påverkades. 

 

Författare: Landmark, B.T. & Wahl, A. (2002). Journal of Advanced Nursing. Norge. 

Titel: Living with newly diagnosed breast cancer: a qualitative study of 10 women with 

newly diagnosed breast-cancer 

Perspektiv: Patientperspektiv. 

Problem/Syfte: Beskriva kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer.  

Metod: Grounded Theory. Tio kvinnor deltog i öppna intervjuer.  

Resultat: Resultatet visar på att kvinnor upplever ett lidande vid bröstcancer. Lidandet var 

relaterat till att kämpa för sitt liv, ett emotionellt kaos, kroppsliga förändringar, den 

kvinnliga identiteten, dagliga aktiviteter samt socialt stöd. 

 

Författare: Lindwall, L. & Bergbom, I. (2009). International journal of Qualitative 

Studies on Health and Well-being. Sverige. 

Titel: The altered body after breast cancer surgery 

Perspektiv: Patientperspektiv. 

Problem/Syfte: Beskriva hur svenska kvinnor upplever sina förändrade kroppar efter 

bröstcanceroperation. 

Metod: Fenomenologisk ansats. Tio kvinnor deltog i intervjuer.  

Resultat: Kvinnorna upplever sina kroppar som ett fängelse. Att gå igenom 

bröstcancerkirurgi skapade ett lidande med känslor som hjälplöshet och maktlöshet. 

 



 

 

 

Författare: Manderson, L. & Stirling, L. (2007). Feminism & Psychology. Australien. 

Titel: The Absent Breast: Speaking of the Mastectomied Body. 

Perspektiv: Patientperspektiv. 

Problem/Syfte: Utforska hur kvinnor ser på sina kroppar efter att de har genomgått en 

mastektomi. 

Metod: Kvalitativ innehållsanalys. I studien deltog 38 kvinnor, där 20 kvinnor blev 

intervjuade, resterande 18 kvinnor svarade på frågeformulär samt skrev eller spelade in 

berättelser som analyserades på grund av lång resväg till författarna.  

Resultat: Resultat visar att kvinnornas kroppsbild påverkades negativt efter mastektomi, 

de upplevde att de var motbjudande och ville inte visa sig för andra människor. 

 

Författare: McKean, L.N., Newman, E.F. & Adair, P. (2013). European Journal of 

Cancer Care. Storbritannien.  

Titel: Feeling like me again: a grounded theory of the role of breast reconstruction of 

surgery in self-image. 

Perspektiv: Patientperspektiv. 

Problem/Syfte: Att utveckla en förståelse för bröstrekonstruktionens betydelse för 

kvinnors självbild samt hur kvinnorna upplevde sina kroppar efter att ha förlorat ett eller 

båda brösten. 

Metod: Grounded theory. Tio kvinnor deltog i semistrukturerade intervjuer. 

Resultat: Resultatet visar hur kvinnorna upplever att deras sexualitet, femininitet och 

kroppsbild påverkas efter att ha förlorat ett bröst och hur rekonstruktion hjälpte vissa att 

känna sig mer normala. 

 

Författare: Piot-Ziegler, C., Sassi, M.-L., Raffoul, W. & Delaloye, J.-F. (2010).  British 

Journal of Health Psychology. Schwiez. 

Titel: Mastectomy, body deconstruction, and impact on identity: A qualitative study. 

Perspektiv: Patientperspektiv. 

Problem/Syfte: Förstå konsekvenserna av kroppsliga förändringar efter en mastektomi 

relaterat till kroppsbild och identitet. 

Metod: Kvalitativ innehållsanalys där 19 kvinnor deltog i semistrukturerade intervjuer. 

Resultat: Kvinnorna upplevde att mastektomin stympade kroppen samt ledde till en 

identitetskris. 



 

 

 

 

Författare: Takahashi, M. & Kai, I. (2005). Social science & Medicine. Japan. 

Titel: Sexuality after breast cancer treatment: Changes and coping strategies among 

Japanese survivors. 

Perspektiv: Patientperspektiv. 

Problem/Syfte: Utforska japanska kvinnors syn på sexualitet efter bröstcancerbehandling. 

Metod: Grounded Theory där 21 kvinnor deltog i semi-strukturerade intervjuer.  

Resultat: Resultatet visar att kvinnornas kroppsbild påverkades negativt efter 

cancerbehandling. Deras förändrade kroppar och reaktioner från partners påverkade deras 

sexualitet 

Författare: Thomas-MacLean, R. (2005). Nursing Inquiry. Kanada. 

Titel: Beyond dichotomies of health and illness: life after breast cancer 

Perspektiv: Patientperspektiv. 

Problem/Syfte: Undersöka kvinnors upplevelser av sina kroppar efter bröstcancer. 

Metod: Fenomenologisk ansats. Utifrån fokusgruppsdiskussioner skapades ett 

intervjuformulär som användes där 12 kvinnor deltog i två intervjuer. 

Resultat: Resultatet visar hur kvinnor såg på sina kroppar efter operation, de tyckte att 

proteser var obekväma, de kunde inte bära samma kläder som tidigare. 

 

  

  



 

 

 

BILAGA 2 

Granskningsfrågor utifrån Friberg (2012) som använts för att granska artiklarnas kvalitet. 

 Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och 

avgränsat? 

 Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 

 Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i 

så fall beskriven? 

 Vad är syftet? Är syftet klart formulerat? 

 Hur är metoden beskriven? 

 Hur är undersökningspersonerna eller situationerna beskrivna? 

 Hur har data analyserats? 

 Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 

 Vad visar resultatet? 

 Hur har författarna tolkat studiens resultat? 

 Hur argumenterar författarna? 

 Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall? 

 Finns det en återkoppling till omvårdnadsvetenskapliga utgångspunkter? 

 Sker en återkoppling till det praktiska vårdandet? 

 


