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Sammanfattning  

Bakgrund: Att få beskedet bröstcancer kan för många kvinnor innebära svårigheter med olika 

emotionella känslor. Därmed är det viktigt att operationssjuksköterskan inom sjukvården ser människan 

som något större än bara en sjuk kropp. Att kroppen inte bara är fysisk, utan den bär även på människans 

livshistoria, känslor, självbild och mening.  

Syfte: Att beskriva kvinnans upplevelse av sin kropp före och efter bröstcancerkirurgi. 

Metod: En litteraturstudie med systematisk ansats där 19 vetenskapliga artiklar har granskats och 

analyserats.  

Resultat: Studiens resultat visar kvinnans upplevelser före och efter bröstcancerkirurgi och omfattar två 

huvudteman: Uppfattningar och tankar kring kroppen och Förändringar av kroppen. Dessa delas in i 

subteman: Kvinnors kroppsbild, strävan efter att bevara sin enhet, tillfreds med sin kropp, att bli sviken 

av sin kropp och förlust av sin kvinnlighet.  

Slutsats: Varierande upplevelser av den egna kroppen förekom och det framkom att dessa kunde vara 

både positiva och negativa. De negativa upplevelserna bestod främst av att kvinnorna upplevde sina 

kroppar som förändrade. Det positiva i studien var att kvinnorna kunde vara tillfreds med sina kroppar 

efter bröstcancerkirurgin. Genom kunskapen av dessa upplevelser kan operationssjuksköterskan lättare 

bidra med en personcentrerad vård.  

Nyckelord: Bröstcancer, kirurgi, kvinnors upplevelse, pre-postoperativt, kroppsuppfattning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

Background: Getting the news breast cancer can for many women present difficulties with different 

emotional feelings. Thus it is important that the surgical nurse in the healthcare sector sees the human as 

something more than just a sick body. The body is not only physical, but it also carries on human life 

history, emotions, self-image and sense. 

Objective: To describe the women's experience of her body before and after breast cancer surgery. 

Methods: A literature review with a systematic approach in which 19 scientific articles have been 

reviewed and analyzed. 

Results: The results demonstrate women´s experiences before and after breast cancer surgery and 

includes two main themes: The views and thoughts regarding the body and changes of the body. These 

are divided into subthemes : Women's body image, striving to preserve its unity, satisfied with her body, 

being betrayed by the body and the loss of their femininity. 

Conclusion : Varying perceptions of their own body occurred and it was found that these could be both 

positive and negative. The negative experiences consisted mainly of women experienced their bodies that 

changed. The positive results of the study was that women also could express satisfaction with their 

bodies in the process after breast cancer surgery. Through the knowledge of these experiences, the clinic 

nurse specialist can easier contribute to a person-centered care. 

Keywords: Breast cancer, surgery, women's experience, pre - post surgery, body image. 
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1.INLEDNING  

 I Sverige är det många kvinnor som får beskedet bröstcancer och runt 80 000 kvinnor lever med 

sjukdomen idag (Bergh et al., 2007). Att få ett bröstcancerbesked kan innebära känslomässiga reaktioner 

i form av chock, trauma och förödelse (Obeidat, Lally & Dickerson, 2012). Som yrkesutövande 

operationssjuksköterska* finns en stor sannolikhet att träffa på dessa patienter både innan operation och 

efter. Därmed är det av vikt att förstå denna patientgrupp och hur de upplever sin kropp före och efter 

bröstcancerkirurgi för att kunna bidra med en personcentrerad vård. För att kunna förstå en persons 

lidande bör det finnas en kunskap om människans kroppsuppfattning och självbild (Wiklund, 2003). Med 

studien finns förhoppningar av att bidra till en ökad förståelse hos operationssjuksköterskor samt bidra 

till en djupare kunskap om kvinnans upplevelser av kroppen.  

 

2.BAKGRUND 

Examensarbetet utgår från ett vårdvetenskapligt perspektiv med hjälp av Wiklund (2003) samt Erikssons 

(2001) teorier om människan, lidandet och hälsan. 

 

2.1 Vårdvetenskapligt perspektiv 

Människan består av en kropp, själ och en ande som gemensamt står för en enhet. Kroppen möjliggör för 

samspel mellan människor och för att komma i kontakt med världen. Den beskrivs inte bara som fysisk 

utan kroppen bär även på människans livshistoria, känslor, självbild och mening. Till följd av detta är det 

viktigt att personalen inom sjukvården inte bara ser människan som en sjuk kropp utan som något större. 

Kroppen är en stor del av identiteten som möjliggör för människan till att kunna se och känna, vilket 

skapar en självbild. Om människan blir sjuk eller skadar sig, kommer det att påverka människans 

upplevelse av sig själv. För att begripa en persons lidande, bör det finnas kunskap om människans 

kroppsuppfattning och självbild. Lidandet är en konsekvens som kan leda till smärta vilket i sin tur kan 

bli så stark att den hotar hela människans existens (Wiklund, 2003).  

 

En vårdande relation innebär en osjälvisk relation där vårdaren strävar efter att lindra patientens lidande. 

Caritasmotivet beskrivs av Eriksson (2002) som menar att motivet innebär att bry sig och där kan 

patienten få respekt för sin värdighet. Human värdighet beskrivs som en frihet där människor har ansvar 

för sig själva. Genom caritasmotivet bör personalen möta patientens lidande. Lidandet kan lindras genom 

ett förhållande där målet är att göra det så bra som möjligt för patienten. I förhållandet ses patienten som 

en unik människa med en enhet bestående av kropp, själ och ande.  

 

*Specialistsjuksköterska inom operationssjukvård 

 



 

2 

 

Enligt Arman, Rehnsfeldt, Lindholm, Hamrin & Eriksson (2004) kan lidandet beskrivas som något 

kvinnliga patienter upplever när personal inte ser på dem som en hel människa. Kvinnor upplever att de 

mer blir behandlade som kroppar, nummer eller som diagnoser. Detta bidrar till ett ökat lidande och till 

en osäkerhet. En ovärdig kamp för kvinnan uppstår genom en existentiell mening för att få den hjälp de 

behöver. Lidande uppstår när kvinnorna upplever att det inte finns någon som kan stötta eller någon som 

förstår. Kvinnor upplever lidande när sjukvården inte visar intresse för deras situation. De kan bli 

hänvisade till terapi, psykiatri eller cancerorganisationer för att få stöd istället för att få stöd och empati i 

sjukvården. Genom att sjukvården ignorerar patientens upplevelser, bidrar det till att patienten kan 

skämmas över sitt mentala och andliga lidande (Arman et al., 2004).  

 

En vårdande gemenskap innebär förmågan att göra gott för andra. Patienter upplever sig själva som 

speciella, att de är någons ansvar och att de är tillsammans med någon som vill göra gott för dem. För 

sjuksköterskor innebär en vårdande gemenskap att vara närvarande för patienterna och att de vårdar 

patienterna på ett speciellt sätt. Grundläggande faktorer är ögonkontakt, språket och att lyssna. En 

vårdande gemenskap innebär även att personal och patient, tillsammans kämpar för att ta sig igenom 

någonting. Detta kan leda till känslor av glädje och tillfredsställelse både hos patienten och personalen. 

Erfarenheter innebär att ha förmågan att kunna gråta med dem som grät, sörja med dem som sörjde och 

skratta med dem som skrattade (Eriksson, 1992).  

 

 Faktorer som kan främja hälsa är bland annat rikedom, styrka och stöd. Antonovsky (1993) beskriver 

dessa faktorer som en känsla av samhörighet. Livserfarenheter bidrar till att lättare kunna handskas med 

besvär. Antonovsky (1993) beskriver tre grundläggande faktorer och dessa är, att stimuli från inre och 

yttre miljöer är strukturerade och kan förklaras, resurser finns för att kunna möta olika krav och dessa 

krav ses som utmaningar, vilka är värda engagemang och tid. Dessa komponenter kan med ett annat 

namn beskrivas som begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Wiklund (2003) beskriver hälsa som 

ett samspel mellan sundhet, friskhet och välbefinnande. Upplevelser och erfarenheter påverkar 

människan i olika möten och ligger till grund för hur människan tolkar olika ting. Genom att människan 

på ett konsekvent och ett adekvat sätt kan tolka det som hon möter, möjliggörs ett övervinnande av 

hinder i livet. 

 

Ett talesätt beskriver att en människa behöver uppleva sjukdom först innan de kan sätta ett värde på 

hälsan. Om människan blir medveten om sina egna resurser kan lidandet ge hälsan en mening. Detta 

grundar sig i en människas erfarenheter. Mitt i lidandet är människan begränsad från sin helhet och det 

innebär att hälsan påverkas (Eriksson, 2001). Antonovski (2005) beskriver den mänskliga existensen, att 

den innehåller prövningar, motgångar, konflikter, problem och att dessa kan påverka hälsan hos 
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människor. Trots detta finns det människor som kan klara av dessa motgångar utan att hälsan påverkas 

och istället utvecklas. Antonovski (2005) menar att om människan känner en meningsfullhet och att ens 

varande är hanterbart så kan de klara av påfrestningarna och behålla hälsan.  

 

Människor som drabbas av cancer får ofta psykologiska och fysiska besvär. Detta påverkar personens 

hälsa som i sin tur leder till en försämrad livskvalitet. En studie visar på att människor med cancer har en 

sämre livskvalitet än människor utan sjukdomen. Vad som kan förbättra hälsan och livskvaliteten är 

motion. Detta har även en god påverkan på emotionell hälsa. Genom en bättre livskvalitet så förlänger 

det en människas livslängd (Mishra et al., 2012).  

 

2.2 Vad är bröstcancer? 

Bröstcancer är en vanlig sjukdom som drabbar många kvinnor dagligen och cirka 80 000 kvinnor lever 

med denna sjukdom i Sverige. Vanligtvis tar det lång tid innan bröstcancer har utvecklats. Kvinnan kan 

upptäcka detta i form av en tumör efter flera år (Bergh et al., 2007). Under de senaste 20 åren har det 

skett en ökning av cancersjukdomar och för kvinnor har den genomsnittliga ökningen per år legat på 1,2 

procent. En anledning till att fler identifieras med sin cancersjukdom är för att de diagnostiska metoderna 

har förbättrats samt att screening används. För kvinnor är bröstcancer den vanligaste formen av cancer 

och 29 procent av de kvinnor som diagnostiseras får beskedet bröstcancer (Socialstyrelsen, 2009). 

 

Riskfaktorer för att utveckla bröstcancer kan vara hormonella som exempelvis kvinnans könshormoner. 

Hormonbehandling i form av p-piller kan även påverka. Livsstilen har visat sig kunna ha bidragande 

orsaker, om personen lever ohälsosamt utan motion eller är överviktig. Det har visat sig att kvinnor som 

har bröstcancer i släkten utsätts för en ökad risk att utveckla bröstcancer själva (Cancerfonden, 2012). 

 

2.3 Upplevelse av ett bröstcancerbesked 

Studier visar att flera kvinnor som får sitt bröstcancerbesked tänker direkt på död och ser det som ett hot 

mot deras liv. Beskedet förde dem till tankarna, att behöva lämna sin familj och anhöriga. Känslomässiga 

reaktioner i samband med diagnosen beskrivs som psykologiska i form av chock, trauma eller förödelse. 

En kvinna berättar i en studie om när hon fick sitt besked, att hon kollapsade, hennes blodtryck sjönk, 

blev torr i munnen och hon bara grät. En känsla av att bli sviken av sin kropp är en beskrivning från en 

kvinna och många ifrågasätter sig varför just de hade drabbats av denna sjukdom (Obeidat et al., 2012). 

Bröstcancerbeskedet beskrivs som en stressfaktor som innebär hot om livet tillsammans med lidande, 

smärta och död (Drageset, Lindstrom, Giske & Underlid, 2011). Kvinnor som får sitt bröstcancerbesked 

försöker förstå varför de har fått sjukdomen. Vissa kvinnor ser deras stress i livet som en orsak (Jassim & 

Whitford, 2014).  
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Känslor som chock, rädsla och isolering drabbar kvinnor när de får sitt bröstcancerbesked. Flera kvinnor 

upplever att de blir förstenade och inte kan röra sig. Vissa blir helt nedslagna av beskedet och de 

upplever allt som en enda stor mardröm. En känsla av övergivenhet infinner sig när cancersjukdomen blir 

något som skiljer kvinnan från sina nära och kära (Mosher et al., 2013). En studie beskriver en kvinna 

som får sitt bröstcancerbesked. Hon reagerar med gråt och ilska till en början. Efter en tid kommer hon 

till insikt med det faktum som föreligger och tänker att hon ska ta sig igenom det. Kvinnan beskriver att 

information kring sin sjukdom och tillstånd bidrar med trygghet, lindrar hennes lidande samt inger hopp 

efter att första chocken har lagt sig (Kralik, Brown & Koch, 2001). Det är en stor händelse i livet hos 

kvinnor att få besked om bröstcancer och det är därmed av vikt att det finns en medvetenhet hos personal 

hur dessa upplever sitt besked för att kunna visa empati, planera och följa upp patienten (Kralik et al., 

2001). En kvinna beskriver sitt bröstcancerbesked som något som ändrar hennes hälsa drastiskt, från att 

hon är frisk till att en känsla av sjukdom infinner sig. En surrealistisk känsla uppstår, att allt förändras 

snabbt (Boehmke & Dickerson, 2006).  

 

I en studie rapporterades det att kvinnor hanterar bröstcancerbesked steg för steg. Att endast tänka på den 

nuvarande situationen och inte framtida problem är ett sätt att undvika överväldigande känslor (Drageset, 

Lindström & Underlid, 2009). Kvinnor tänker på vad som är meningen med livet och beskedet öppnar 

deras medvetenhet. De kommer till insikt med vad som är viktigast i livet (Arman & Rehnsfeldt, 2002). 

Kvinnorna går igenom tre faser och dessa är att orientera sig till verkligheten, förstå effekterna av cancer 

och förmågan att hantera detta. För att kunna bearbeta processen är acceptans en viktig faktor (Ching, 

Martinson & Wong, 2009).  

 

Kvinnor som är negativa till sitt besked har svårare att hantera diagnosen och den kommande 

behandlingen som den innebär. De som ändå kan se det positiva i de hela har en större chans till att 

fortsätta sitt liv, sitt jobb och kan ta hand om sina familjer. En studie visar att mer än hälften av 

kvinnorna är riktiga fighters och vill kämpa för att överleva. En kvinna ser på sin diagnos som något som 

hon måste ta sig igenom medan andra bara tänker på sin familj och att de måste ta hand om dem och 

samtidigt försöka uppträda så normalt som möjligt (Boehmke & Dickerson, 2006).  

 

Att få beskedet bröstcancer kan leda till att kvinnor drar sig undan som ett försök till att distansera sig 

från omvärlden. En slags förnekelse uppstår, av att beskedet inte handlar om kvinnan själv utan om 

någon annan. Ångesten och osäkerheten som kryper sig på kvinnorna försöker de skjuta undan genom att 

tänka på något annat. När kvinnor tänker på bröstcancer blir de rädda (Drageset et al., 2009). Kvinnor 

kan uppleva ett lugn och en mer positiv inställning till sin bröstcancerdiagnos om de har 
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familjemedlemmar som tidigare överlevt sjukdomen. Det finns även kvinnor som blir väldigt stressade 

av sitt besked och känslor av chock och misstro kan infinna sig. Diagnosen kan innebära en slags förlust 

och de behöver en tid för att kunna sörja. Kvinnor kan reagera med att bli fysiskt utmattade, trötta och få 

brist på energi (Boehmke & Dickerson, 2006). 

 

2.4 De perioperativa samtalet 

Den perioperativa dialogen är en modell som har ett humanistiskt och ett vårdande perspektiv. Genom 

dialogen möjliggör den för operationssjuksköterskan att ge vård till patienten, inge förtroende, bära 

patientens börda, inge mod, finnas till för patienten och skydda patienten. Operationssjuksköterskan ska 

därmed se till att bete sig på ett värdigt sätt i mötet av patienten (Lindwall & Von post, 2008). 

Operationssjuksköterskan ska trygga för patientens välbefinnande samt guida patienten genom 

operationen. Genom att operationssjuksköterskan bryr sig, tar patienten på allvar och är någon som 

skapar ett lugn så upplever patienten att ansvaret kan lämnas över till operationssjuksköterskan 

(Rudolfsson, Von post & Eriksson, 2007a). För att tillsammans med patienten skapa en närmre relation 

är det nödvändigt att lära känna varandra bättre. Att förberedelser och information sker i god tid är viktigt 

för att det ska bli så bra som möjligt för patienten (Rudolfsson, Von post & Eriksson, 2007c).  

 

Studier visar att svenska läkare och sjuksköterskor anser att de inte har tid att diskutera tillsammans med 

patienten någon längre tid om deras specifika funderingar. En tidsoptimering eftersträvas av personalen, 

genom att redan innan mötet veta vad patienten är intresserad av för slags information. För flera patienter 

räcker inte bara det verbala samtalet utan många vill även få all information nedskriven på ett papper 

(Lithner & Zilling, 2000).  

 

Genom de perioperativa samtalet möjliggjörs det för patienten att känna sig delaktig och att få tillgång 

till information om det kirurgiska ingreppet samt att få ställa sina frågor. Genom att 

operationssjuksköterskan tar sig tid till mötet skapas en känsla av engagemang. Till följd av att 

operationssjuksköterskan lyssnar, stöttar och tröstar så stärker det hälsan hos patienten (Rudolfsson, Von 

Post & Eriksson, 2007b). Genom ett möte kan även känslor som obehag och ångest lindras. Studier visar 

att om operationssjuksköterskan tillbringar tid med patienten kan smärtan minskas och en förbättring av 

patientens tillstånd skapas (Samarel, 1997). En studie visar att informationen påverkar patienternas 

psykologiska besvär. Även postoperativ smärta minskar hos patienter som har fått en ordentlig 

information, dessutom minskar ångesten hos patienter (Sjöling, Nordahl, Olofsson & Asplund, 2002).  

 

Ur patientens perspektiv beskrivs relationen mellan sjuksköterskan och patienten som en dynamisk 

levande verklighet. Det som binder dem tillsammans består av energi och ljus. Några huvudsakliga 
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principer för sjuksköterskor är att ta hand om patienterna som en person, besitta kunskaper, applicera 

detta på patienterna och att vara professionell. Dessa principer är nödvändiga för att ett förtroende ska 

skapas (Halldorsdottir, 2007).  

 

Sjuksköterskan ska dela med sig av sin kunskap till patienten och om vad som ska hända inne på 

operationsrummet. Där startar den intraoperativa dialogen och en känsla av förtrogenhet kan infinna sig 

hos patienten. Sjuksköterskan har förberett operationssalen och är påläst vilket kan leda till känslor hos 

patienten som att vara viktig och inte ett objekt. För patienter kan det vara viktigt att bli nämnda vid sitt 

namn och att bli sedda som en person. Kontinuitet beskrivs från patientens sida som att de delar en 

historia tillsammans. Från sjuksköterskans sida beskrivs den som professionellt vårdande och att den ger 

en mening till deras arbete. Kontinuiteten gör det möjligt för sjuksköterskor att värna om patientens 

värdighet (Lindwall, Von post & Bergbom, 2003). 

 

 Patienter kan uppleva att sjuksköterskor är skickliga och tar deras oro på allvar. Därmed upplever de att 

de kan överlämna sin kropp i sjuksköterskans händer. Vid den postoperativa dialogen talar 

sjuksköterskan med patienten om dess upplevelser och känslor. Där finns det möjlighet för patienten att 

tala med sjuksköterskan om sin nya kroppsform och om framtiden. Det är då viktigt att sjuksköterskan 

ger tro och kraft till patienten så att denne kan acceptera sitt nya jag (Lindwall et al., 2003). 

 

Genom den perioperativa dialogen anser sjuksköterskorna att de tillsammans med patienten tar sig 

igenom hela processen. Sjuksköterskor arbetar för att göra sitt yttersta för att skapa en relation. Genom 

att lära känna patienten ökar viljan och engagemanget för patienten. Under dialogen är det viktigt att 

sjuksköterskorna anpassar sig till patienten och lyssnar så att inte patienten känner sig påtvingad att 

samtala (Rudolfsson, Ringsberg & Von post, 2003).  

 

2.5 Problemformulering 

Idag är bröstcancer den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor i Sverige (Socialstyrelsen, 2009). 

Behandlingen kan innefatta kirurgi vilket kan innebära borttagande av ett bröst eller en del av ett bröst. 

Tidigare forskning har påvisat att en förlust av ett bröst kan påverka kvinnas uppfattning om sig själv. Att 

en fördjupad kunskap finns hos operationssjuksköterskorna inom operationssjukvården är därmed av vikt 

för att förstå patientens upplevelser och för att få ett helhetsperspektiv av patienten. Genom att patienten 

överlämnar sig hos vårdpersonalen ansvarar de för att värna om patienten (Lindwall, 2004). Kvinnan som 

ska genomgå bröstcancerkirurgi kan vara orolig, nervös och behöver stöttas i form av ett samtal. 

Operationssjuksköterskan har en viktig roll redan i de perioperativa skedet att se till att patienten är 

välinformerad och förstår innebörden av kirurgi. På så vis kan det underlätta för kvinnan att hantera 
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känslor som kan uppstå inför och efter operationen. Sjöling et al., (2002) beskriver informationen som 

viktig och något som kan minska patientens smärta och ångest efter operationen. Därmed uppstår frågan 

hur upplever patienten sin kropp före och efter bröstcancerkirurgi och hur förhåller de sig till sina 

kroppar. 

 

3. SYFTE 

Syftet med denna studie var att beskriva kvinnans upplevelse av sin kropp före och efter 

bröstcancerkirurgi.  

 

4. METOD 

4.1 Design 

En litteraturstudie med systematisk ansats med kvalitativ metod. Polit och Beck (2008) beskrev en 

systematisk litteraturstudie som en metod där tidigare forskning kritiskt granskats för att sedan 

sammanställas. En kvalitativ metod kan öka förståelsen och kunskapen om patientens upplevelser 

(Segesten, 2006).  

 

Vårdvetenskapliga artiklar med en kvalitativ metod har inkluderats. En systematisk litteraturstudie 

hjälper till att skapa struktur och behandla insamlat material. Dokumentation av tillvägagångssättet vid 

informationssökning, att använda sig av rätt databaser och hjälpverktyg är en förutsättning för att kunna 

utföra en systematisk litteraturstudie. Den systematiska metoden var nödvändig för att bevara det kritiska 

arbetssättet och för att informationssökningarna skulle fungera (Östlundh, 2006).  

 

4.2 Sökstrategi 

I studien inkluderades 19 vetenskapliga artiklar som har använt kvalitativ metod. Dessa artiklar söktes 

fram via sökmotorerna Cinahl och Pubmed. Sökord som användes var: women, experiences, 

breastcancer, mastectomy, body image, loss, issues, diagnosed, perioperative dialogue, surgery, treated, 

psychological, life perspective, stress och self image. Dessa presenteras i tabell ett nedan. 
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Tabell 1- Databaser och sökord 

Databas Sökord Träffar Bortfall Urval 

Cinahl Women, 

Experience, Body 

image, Breast 

cancer 

59 52 7 

PudMed Body image, 

Treated, Breast 

cancer, Women 

73 69 4 

Cinahl Body image, 

Psychological, 

Breast cancer 

152 150 2 

Cinahl  Matectomy, 

experiences, loss 

4 3 1 

PubMed diagnosed breast 

cancer experience 

body image issues   

18 17 1 

Cinahl breast cancer life 

perspective 

experience     

46 45 1 

Cinahl experience stress 

breast cancer 

treatment     

81 80 1 

Cinahl  breast surgery 

women cancer self 

image       

55 54 1 

Cinahl  women diagnosed 

cancer body 

experience   

28 27 1 

 

 

För att lättare samla in material användes sökord och genom att kombinera dessa möjliggjorde det för att 

hitta material (Forsberg & Wengström, 2013). För att hitta rätt artiklar användes urvalskriterier och 

inklusionskriterierna baserades på årtal, vetenskapliga artiklar med kvalitativ metod samt att dessa var 

vårdvetenskapliga. Artiklarna fick inte överskrida 15 år. Exklusionskriterierna innefattade artiklar som 

var äldre än 15 år. Artiklar som inte var vårdvetenskapliga, inte svarade på syftet eller som var mer 

riktade mot medicin exkluderades bort, tabell 1. 

 

4.3 Bearbetning och analys 

En kvalitetsbedömning utfördes av de studier som valdes ut med hjälp av Forsberg och Wengström 

(2013) checklista för kvalitativa artiklar, bilaga 1. Därefter kunde sedan resultatet jämföras med SBU;s 

kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet (SBU, 2014), bilaga 2. Målsättningen med bilaga 2 var 

att bedömma om artiklarna hade hög kvalitet respektive låg kvalitet. För att räknas till hög kvalitet så var 

artiklarna tvungna att överenstämma med de flesta av punkterna för hög kvalitet, se bilaga 2. Utvalda 

artiklar listades i en artikelmatris där artikel, syfte, metod, resultat samt kvalitet framkom, bilaga 3. 

 



 

9 

 

Studier som inkluderas analyserades enligt Evans (2002) som beskriver en systematisk litteraturstudie 

med beskrivande syntes. Den beskrivande syntesen betyder en summering av kvalitativa studier som ger 

ett litet utrymme för en egen tolkning.  

 

Evans (2002) analysprocess innehöll fyra olika faser som författaren har använt sig av. Analysmetoden 

gick ut på att finna gemensamma nämnare från det insamlade materialet. Den första fasen innebar 

insamling av material och det gjordes genom relevanta databaser. Materialet som valdes ut kom att ingå i 

översynen för inklusionkriterier samt exklusionskriterier, i och med detta säkerställdes ett enhetligt 

resultat. I fas två granskades materialet flera gånger för att uppmärksamma studiernas helhet och detaljer. 

Genom detta bidrog det till att uppfatta detaljer och en förståelse för vad varje studie handlade om. De 

viktigaste resultaten från varje studie identifierades och listades i ett dokument. Resultaten minskades 

sedan ned med hjälp av överensstämmande nyckelord. Dessa nyckelord verkade som en slags gemensam 

nämnare för resultatet. I fas tre användes dessa nyckelfynd för att identifiera liknande teman. Dessa 

teman gav då en mer tydlig bild av vad resultatet skulle komma att handla om. När teman och nyckelfynd 

hade skapats skulle temana delas in i subteman (underteman), dessa gav en ökad förståelse och förfining 

av resultaten. I fas fyra skapades en beskrivning av varje tema för att kontrollera riktigheten. 

Avslutningsvis presenteras en syntes av resultatet.  

 

Tabell 2- I tabellen presenteras ett exempel på utvalt nyckelfynd med tillhörande subtema/tema 

Nyckelfynd Subtema Tema 

“I felt relief that they had got the 

cancer...I wasn’t upset about 

losing my breast. It was 

diseased...if it hadn’t been for the 

operation it could have gone 

further” (Truelsen, 2003, s.311). 

 

Tillfreds med sin kropp 

 

Förändringar av kroppen 

“Because at that time I did not 

undergo the surgery yet, 

I did not realize the feeling of loss. 

I just wondered 

whether I could accept myself after 

the operation; it 

might become another problem for 

me” (Fang, Balneaves & Shu, 

2010, s.4) 

 

Kvinnors kroppsbild 

 

Uppfattningar och tankar kring 

kroppen 

 

4.4. Etiska överväganden  

Enligt Academy Health (2004) bör hänsyn tas till integriteten i forskningen samt att möjliggöra för 

förbättring. Författaren ska vara neutral under sin forskning, inte uppträda partiskt eller ha förutfattade 

meningar samt att ha en öppenhet för vad resultatet visar. Författaren arbetar även för en så god och 

meningsfull forskning som möjligt genom att redovisa alla resultat. 
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Enligt Polit och Beck (2004) bör resultatet redovisas på ett korrekt sätt vilket innebär att inget får 

utelämnas samt att källan till allt material ska tydligt visas. Om endast de resultat som stämmer överens 

med författarens åsikter presenteras så kommer de därmed bli en oetisk studie. Inget plagiat eller 

förvrängning av data ska förekomma i studien (Forsberg & Wengström, 2013). 

 

5. RESULTAT 

Resultatet består av 19 artiklar (17 artiklar med hög kvalitet och 2 artiklar med låg kvalitet) som 

beskriver kvinnans upplevelse av kroppen före och efter bröstcancerkirurgi. Studierna har ett brett 

internationellt ursprung och består av olika typer av kvalitativ metod. Resultatet identifierades i två 

teman: Uppfattningar och tankar kring kroppen och Förändringar av kroppen. Dessa delades ytterligare 

in i subteman för att precisera resultatet. Till temat: Uppfattningar och tankar kring kroppen 

identifierades subtemat: Kvinnors kroppsbild. Till temat Förändring av kroppen identifierades: Strävan 

efter att bevara sin enhet, tillfreds med sin kropp, att bli sviken av sin kropp och förlust av sin 

kvinnlighet. Dessa teman/subteman redovisas i tabell tre nedan. En sammanfattning av varje tema 

beskrevs innan subtemtat presenterades. Resultatet förstärktes med hjälp av citat. 

 

Tabell 3- Teman och subteman 

Tema Uppfattningar och tankar kring 

kroppen 

Förändringar av kroppen 

 

Subtema 

 

  -  Kvinnors kroppsbild 

- Strävan efter att bevara sin enhet. 

- Tillfreds med sin kropp. 

- Att bli sviken av sin kropp. 

- Förlust av sin kvinnlighet. 

 

5.1 Uppfattningar och tankar kring kroppen 

Till detta tema presenterades subtemat: Kvinnors kroppsbild- Varierande tankar och upplevelser av 

kroppen före bröstcancerkirurgi identifierades hos kvinnorna. Kvinnorna tyckte om sina kroppar och var 

positiva till sin egen kropp. Det fanns en rädsla till vad kirurgin skulle göra mot deras kroppar och en rad 

olika tankar och föreställningar om hur de skulle hantera detta. 

 

5.1.1Kvinnors kroppsbild 

Flera kvinnor hade levt sitt liv ovetandes om sina kroppar och de hade mest tagit den för given. Enligt 

kvinnorna hade det egentligen inte funnits någon reflektion kring sin kropp utan den hade tillfredställt 

kvinnornas behov utan någon direkt eftertanke (Lundgren & Bolund, 2007). Kvinnorna som hade fått 

diagnosen bröstcancer men som ännu inte hade genomgått sin bröstcanceroperation hade en ganska 

avslappnad inställning till sin operation och många kvinnor brydde sig inte särskilt mycket om sin kropp 

och såg inte att det skulle bli ett problem med att den skulle förändras efter operationen (Truelsen, 2003).  
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‘‘Well, I don’t know too much about the body, you know. I just take it for granted all the time. (I) Yes, 

health is taken for granted.’’ (Lundgren & Bolund, 2007, s.18).  

 

 

Vissa kvinnor hade däremot alltid haft kroppen i fokus och de hade en stor medvetenhet kring den. Deras 

självbild styrdes mycket av kroppen och dess upplevelser kring den. Inställningen till kroppen var central 

och möjligheten till att få känna sig stark i kroppen var viktig (Lundgren & Bolund, 2007). En okänd 

styrka kunde uppstå hos kvinnorna och de hade en beslutsamhet att de skulle möta sin sjukdom 

(Landmark & Wahl, 2002). 

 

Tankar kring sin egen kropp fanns och funderingar över hur de skulle uppleva kroppen efter 

bröstcancerkirurgin. Många tankar uppstod kring hur det skulle kännas att förlora ett bröst. Kvinnorna 

frågade sig själva om det skulle vara möjligt att kunna acceptera sin förlust. Att det troligen skulle bli ett 

problem var för många ett faktum (Fang, Balneaves & Shu, 2010). De kunde uppleva en rädsla för att 

deras kroppar skulle bli deformerade och fula efter en genomförd operation (Elmir, Jackson, Beale & 

Schmied, 2010). Kvinnorna funderade över bröstcanceroperationen, om de i och med ingreppet skulle 

börja känna sig mindre kvinnliga och se mindre kvinnliga ut. Tankar kring smärta till följd av förlusten 

av bröstet kunde också infinna sig hos dessa kvinnor. Det fanns även en rädsla hos dessa kvinnor för hur 

dem skulle uppleva sin kropp när de vaknade efter operationen och det inte längre fanns några bröst kvar 

(Truelsen, 2003). 

 

“To actually wake up without a breast or to look down and probably see no mound I think it would make 

me quite distraught” (Truelsen, 2003, s309). 

 

Resultatet visade även att kvinnorna kunde vara nöjda över sina kroppar och tyckte om sin kropp. 

Kroppen ansågs vara något biologiskt och den var själva kärnan i ens liv. Kroppen var förknippad med 

det sociala och kulturella och med hjälp av den kunde dem kommunicera med omvärlden. Kroppen 

visade för omvärlden vilka kvinnorna egentligen var (Muiz da costa vargens & Berterö, 2007). 

Kvinnorna ansåg att brösten var något som hörde till kroppen och symboliskt stod de för sensualitet, 

sexualitet och moderskap. Dessa begrepp upplevde kvinnor som starkt relaterat till deras identitet (Da 

Silva & Antonio dos Santos, 2010).  
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5.2 Förändringar av kroppen 

Till detta tema presenteras fyra subteman: Strävan efter att bevara sin enhet- För kvinnorna var det 

viktigt att se normal ut. Att känna sig annorlunda på grund av kroppen kunde vara överväldigande och en 

strävan fanns efter att se ut som dem tidigare hade gjort. Tillfreds med sin kropp- Kvinnorna upplevde sig 

nöjda med sina kroppar efter operationen och en lättnad infann sig hos dessa då det hade blivit av med 

sin cancer. Att bli sviken av sin kropp- En rad olika negativa känslor uppstod till följd av kroppens 

förändringar. Att bli sviken av sin kropp var en av dessa. Förlust av sin kvinnlighet- Det som hade stärkt 

kvinnorna i deras kvinnlighet var deras bröst och när dessa var bortopererade uppstod en känsla av 

förlust av sin kvinnlighet.  

 

5.2.1 Strävan efter att bevara sin enhet 

Gällande kvinnors utseende fanns det en strävan efter att se så normal ut som möjligt. De kvinnor som 

hade denna strävan för normalitet skulle sannolikt se till att de fick en bröstrekonstruktion som då skulle 

efterlikna deras tidigare bröst (Denford, Harcourt, Rubin & Pusic, 2011). Att se normal ut och att se ut 

som alla andra kunde vara extremt viktigt för vissa kvinnor. Normaliteten möjliggjorde för att kunna 

passa in bland andra människor även om dem kände sig annorlunda inuti (Brunet, Sabiston & Burke, 

2013). 

 

“I didn’t want to go through the rest of my life — without being more or less normal” (Truelsen, 2013, 

s309). 

 

En överväldigande känsla kunde infinna sig hos kvinnorna när det inte längre kände igen sig själva på 

grund av den nya kroppen. Detta bidrog till känslor som att vara annorlunda och de hade därmed svårt att 

veta hur de skulle kunna identifiera sig själva. Kvinnorna upplevde sina kroppar som att den hade blivit 

oregerlig och oförutsägbar och detta innebar svårigheter för kvinnorna till att fortsätta med sina liv 

(Klaeson, Sandell & Berterö, 2011). En känsla kunde infinna sig att kroppen inte längre var deras egen 

men samtidigt fanns en strävan att försöka skydda kroppen (Truelsen, 2003). Dessa kvinnor kämpade 

med att försöka anpassa sig till den nya kroppen som de hade fått. Genom förändringarna kunde även 

kvinnorna uppleva sig som outsiders och detta bidrog till ett lidande (Klaeson et al., 2011). 

 

 “It’s strange because you know you are still there and inside you you’re still the same....it’s just you 

don’t feel your body’s you it might never be you again I don’t know sometimes you can feel a wee bit 

annoyed about it because... somebody’s changed you but the bottom line is if that’s the way you are just 

now you’re gonnae have to live with it and you’re just gonnae have to accept it” (Truelsen, 2003, s.309). 

 

“No, it is that I want – I want to be like all the others, a little. It isn’t me any longer, this woman with 

only one breast. She isn’t me; I don’t feel like that. As I said, I feel that I have left that a little bit behind, 

now I am like all the others and then I want to look as all the others” (Klaeson et al., 2011, s.734). 
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Kvinnorna beskrev att det fanns en önskan att kunna se ut som de tidigare hade gjort innan de hade utfört 

bröstoperationen. Det fanns en stor missnöjdhet och de kunde sakna sina egna bröst som dem hade haft 

och kvinnorna ansåg att de hade varit nöjda med sina bröst innan bröstcanceroperationen (Denford et al., 

2011). 

 

5.2.2 Tillfreds med sin kropp 

Kvinnorna upplevde flera positiva upplevelser kring den förändrade kroppen och dessa var tillfreds med 

sina kroppar. En lättnad kunde infinna sig hos kvinnorna när bröstet var bortopererat och de kände att de 

hade blivit av med sin bröstcancer. Kvinnor var inte ledsna över sin kropp och förlusten. Kvinnorna 

upplevde sin bröstfria kropp som en cancerfri kropp och detta skapade en känsla av befrielse. Efter att ha 

genomgått sin mastektomi* var kvinnorna nöjda med sina kroppar (Truelsen, 2003). En befrielse av att 

ha en cancerfri kropp upplevdes av kvinnorna (Sabo & Thibeault, 2011). Att brösten opererades bort 

ansågs inte vara ett problem hos kvinnorna för bröstet som var cancerdrabbat hade identifierats med 

sjukdom. Kvinnorna såg inte förlusten i sig utan de såg mer att de istället hade livet i behåll. Flera av 

kvinnorna hade även flera barn som det hade ammat tidigare och därmed såg de på sina bröst som att det 

hade gjort sitt efter det (Fallbjörck, Salander & Rasmussen, 2012).  

 

“I felt relief that they had got the cancer...I wasn’t upset about losing my breast. It was diseased...if it 

hadn’t been for the operation it could have gone further” (Truelsen, 2003, s.311). 

 

 

Mastektomin hade inte givit kvinnorna något fult ärr enligt dem själva och därmed ansåg de att kirurgen 

hade gjort ett fint och ett bra jobb. Bröstcanceropererade kvinnor resonerade på så vis att det inte spelade 

någon roll alls om dem hade sina bröst kvar eller om de opererade bort dem. Det enda som hade någon 

betydelse var att de fick leva vidare (Truelsen, 2003). Kvinnorna var nöjda som det var och ville heller 

inte ha något bröstinplantat efter sin bröstcanceroperation (Freysteinson, Deutsch, Lewis, Sisk, Wuest & 

Cesario, 2012; Fallbjörck et al., 2012). 

 

“In relation to the scar: “If you can say anything was done neatly that was to me, it doesn’t look ugly 

and my husband feels the same” (Truelsen, 2003, s.311). 

 

“Whether I have two breasts or one breast or none at all as far as we’re concerned that doesn’t matter 

as long as I’m here that’s just what we’re thankful for and the prosthesis 

that just does fine” (Truelsen, 2003, s.311). 

 

 

*Kirurgiskt avlägsnande av bröstvävnad 
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Kvinnorna beskrev sina kroppar som ett objekt som fungerade bra och som var stark. De ansåg att så 

länge kroppen fungerade som den skulle så tyckte kvinnorna om sina kroppar. Kvinnorna ansåg att 

genom att se på sin kropp på ett meningsfullt sätt och inte bara till dess utseende så resulterade det i en 

mer positiv syn på kroppen (Brunet et al., 2013). En självacceptans och optimistisk syn fanns genom att 

de var nöjda med hur kroppen var. Genom att ha accepterat kroppen gav de känslor som att vara stolt 

över sig själv. En samexistens mellan kropp, själ och ande uppstod efter att dem hade genomgått sin 

bröstcanceroperation och denna ansågs som fredlig (Sabo & Thibeault, 2011). Kvinnorna hade en 

förmåga att acceptera sina kroppar, det fanns en positiv syn kring den och de var neutrala till brösten och 

ärren (Kennedy, Harcourt & Rumsey, 2011)  

 

“They are what made me look female to the outside world but to me, I’m still who I was. My breasts 

never made me who I was. They were a part of me but they never, ever made me who I was” (Sabo & 

Thibeault, 2011, s206). 

 

5.2.3 Att bli sviken av sin kropp 

Kvinnorna upplevde ett stort missnöje till sin egen kropp och dem ansåg att kroppsdelar såg annorlunda 

ut mot vad det tidigare hade gjort. Dem ansåg heller inte att kroppen fungerade som den hade gjort 

tidigare. En ilska utbröt hos kvinnor till följd av missnöjet av sina kroppar (Brunet et al., 2013). Kroppen 

ansågs vara oförutsägbar och den var en besvikelse för kvinnorna (Brunet et al., 2013; Klaeson et al., 

2011).  

 

Kvinnorna såg på sina kroppar och upplevde att de hade blivit gamla, fula och lemlästade. Starka 

upplevelser av att sjukdomen bröt ner deras kroppar uppstod. Flera känslor som kvinnorna upplevde var 

att de såg ut som missfoster, att de såg stympade ut, att de var oönskade, deformerade och groteska 

(Ussher, Perz & Gilbert, 2012). Ärren var en del av förändringarna som gav kvinnorna en känsla av att 

de var smutsiga, sjuka, motbjudande och hemska. Ärren blev också en ständig påminnelse av vad 

kvinnorna hade fått genomgå (Sabo & Thibeault, 2012). I och med förändringarna av kroppen upplevde 

kvinnorna att deras kroppar signalerade åldrande och sjukdom, dessutom blev kvinnorna väldigt 

obekväma med sina bröst och ärr (Klaeson et al., 2011). Ärren som lämnades kvar efter operationen 

skulle komma att påminna kvinnorna dagligen av deras ingrepp och förlust (Da Silva & Antonio dos 

Santos, 2010). Starka upplevelser av att sjukdomen bröt ner dem och deras kropp var förekommande hos 

dessa kvinnor (Arman, Rehnsfeldt, Carlsson & Hamrin, 2001). 

 

Även upplevelser av att vara vanställd, fet eller ful kunde förekomma hos kvinnorna (Freysteinson et al., 

2012). Desto större ingrepp kvinnan utförde av sina bröst, desto mer påverkade det kvinnans välmående. 
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Om kvinnorna upplevde brösten som vanställda efteråt så fanns det en stor risk för psykisk ohälsa 

(Helms, O´hea & Corso, 2008). 

 

 Kvinnorna upplevde negativa känslor av sina kroppar i form av dem inte längre kände sig attraktiva 

(Ussher et al., 2012). Förändringarna av deras kroppar kunde påverka kvinnorna på ett väldigt personligt 

plan och det bidrog till att de blev mer osäkra på sig själva och sin egen kropp. Dessutom kunde de 

samtidigt bli väldigt självmedvetna (Brunet et al., 2013). Efter att ha genomgått en mastektomi upplevde 

kvinnorna offentliga platser som obekväma och de blev generade när de var tvungna att visa sin kropp 

som till exempel i badhus. En skuld kunde även infinna sig hos dessa kvinnor då de ansåg att de generade 

folk med deras sargade kroppar (Klaeson et al., 2011).  

 

“Initially, I felt that I was unattractive, even deformed. I worried that my husband wouldn’t love my body 

as before. He tells me over and over that he loves me even more now so... I have to get over it and just 

believe him (60-year-old woman, early breast cancer, 1 year postdiagnosis” (Ussher et al., 2012, s.462). 

 

“But before I got my breast rebuilt, I had one left at first and then I thought it was terrible. I was so 

embarrassed . . . or what I thought – just phew. I should make sure that everybody was away and I got a 

towel hanging over and showered so that nobody could see me. And I tiptoed and I tiptoed – I thought it 

was embarrassing. I know that I thought so” (Klaeson et al., 2011, s.733).  

 

Kvinnorna upplevde att andra människor stirrade på dem och att de kunde se igenom deras kläder när 

dem hade genomgått en mastektomi (Freysteinson et al., 2012). I och med känslor som att människor 

stirrade, bidrog detta till ett bristande självförtroende för att dem inte var perfekta. Upplevelser av att 

vara utsatt kunde då infinna sig (Kennedy et al., 2011).  

 

‘‘They stare, one can almost feel it in their stare. I don’t think that it is something that I imagine, I can 

feel, I think, a change in their behaviour’’ (Rasmussen, Hansen & Elverdam, 2009, s.156). 

 

 

5.2.4 Förlust av sin kvinnlighet  

 

Kvinnorna upplevde att de förlorade en del av deras kvinnlighet när dem hade utfört en mastektomi. 

Anledningen till att kvinnorna upplevde så var för att deras bröst ansågs tillhöra femininiteten. Brösten 

hade funnits där och stärkt kvinnornas skönhet och kvinnlighet av kroppen och när brösten var 

bortopererade upplevdes en känsla av förlust (Denford et al., 2011). En känsla av att undermineras som 

kvinna uppstod när de förlorade sina bröst (Mckean, Newman & Adair, 2013). Att känna sig okvinnlig 

till följd av förlusten av brösten var vanligt förekommande även om kvinnorna inte direkt pratade så 

mycket om det och uttryckte sig att det var just brösten som var anledningen (Klaeson et al., 2011). 

Kvinnorna upplevde brösten som förknippade med kvinnligheten och sexualiteten, därmed förlorades 

kvinnligheten när brösten opererades bort (Landmark & Wahl, 2002; Mckean et al., 2013)  
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“Then the process started of discovering that you were just half…my femininity disappeared. I didn’t 

recognize myself..it wasn’t me it was quite grotesque.” (Fallbjörck et al., 2012, s44). 

 

Den kvinnliga identiteten påverkades hos kvinnorna när de förlorade ett eller båda sina bröst (Landmark 

& Wahl, 2002). Kvinnorna upplevde att förlusten av deras bröst påverkade deras uppfattning av sig 

själva och sitt sätt att se på sig själva (Landmark & Wahl, 2002). Kvinnorna upplevde till följd av den 

nya kroppen att den gav en minskad sexuell attraktion (Klaeson et al., 2011). Upplevelser av att deras 

kvinnlighet hade försvunnit uppstod i samband med operationen och att de hade förlorat sig själva som 

personer (Fallbjörck et al., 2012). Detta fann även Ussher et al., 2012 i sin studie. Brösten var det som 

fick kvinnorna att se kvinnliga ut till omvärlden. Kvinnorna ansåg att brösten identifierade dem som 

kvinnor och att de tillhörde en del av deras fysiska landskap (Sabo & Thibeault, 2011). En obalans 

skapades hos kvinnornas självbild då brösten var starkt förankrade till kvinnligheten. När dessa då 

opererades bort uppstod en instabilitet (Helms et al., 2008). Brösten var en del av dem och utan den delen 

kände de sig inte som kvinnor (Mckean et al., 2013). Kvinnorna upplevde en stor saknad till deras 

kvinnlighet. Bekräftelse hade en påverkan och var avgörande för om kvinnorna skulle uppleva 

kvinnlighet (Klaeson et al., 2011). Kvinnorna saknade sina bröst och det blev extra påtagligt när de var 

avklädda. Det var då som deras kvinnlighet ifrågasattes (Fallbjörck et al., 2012). 

 

 “want[in] breasts. I want two of them! Having breasts is not about femininity, it is about ‘femaleness” 

(Sabo & Thibeault, 2011, s.205). 

 

5.3 Syntes av resultat 

Kvinnornas upplevelser kunde skilja sig en del och det största fyndet var flera olika negativa upplevelser. 

Innan kvinnorna hade genomgått sin operation så hade de mest tagit sin kropp för given, brösten ansågs 

tillhöra kroppen och de stod för sensualitet, sexualitet och moderskap. Kvinnorna hade svårt att föreställa 

sig hur förändringarna av kroppen skulle påverka dem själva. Det fanns rädslor för att bli deformerad och 

ful. Kvinnorna upplevde sig till följd av den nya kroppen som annorlunda och de strävade efter att 

försöka skydda sin kropp. Kroppen signalerade åldrande och kvinnorna upplevde en besvikelse över sin 

egen kropp. Kvinnorna upplevde sig som smutsiga, sjuka och hemska efter att ha sett sina ärr. 

Upplevelser av att vara vanställd, fet och ful förekom också. 

 

 I samband med att förlora sina bröst förlorades även kvinnornas kvinnlighet. Brösten var starkt 

identifierade med deras identitet och kvinnlighet och när brösten opererades bort upplevdes en känsla av 

förlust. Det fanns dock kvinnor som hade positiva upplevelser. Bland annat att de upplevde sina kroppar 

som cancerfria och detta skapade en känsla av befrielse. Kvinnorna var nöjda över sina kroppar efter 

mastektomin. Dem resonerade att det inte spelade någon roll om dem hade bröst eller inte så länge dem 
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var i livet. Kvinnorna såg på sina kroppar att så länge den fungerade så tyckte de om sina kroppar. 

Kvinnorna hade accepterat den nya kroppen och det fanns en stolthet över sin egen kropp.  

 

6. DISKUSSION 

6.1 Resultatdiskussion 

Studiens resultat visar att kvinnans upplevelser av kroppen före och efter bröstcancerkirurgi omfattar två 

huvudteman: Uppfattningar och tankar kring kroppen och Förändringar av kroppen. Dessa delas in i 

subteman: Kvinnors kroppsbild, strävan efter att bevara sin enhet, tillfreds med sin kropp, att bli sviken 

av sin kropp och förlust av sin kvinnlighet.  

 

Kvinnorna upplevde att de hade tagit sin kropp och hälsa för given och de hade egentligen inte haft 

någon form av reflektion till att kroppen hela tiden hade tillfredställt deras behov (Lundgren & Bolund, 

2007). Att ta kroppen för given kan kopplas till Eriksson (2001) som beskriver en teori om att människor 

behöver uppleva sjukdom först innan ett värde på hälsan kan sättas. Det fanns en rätt avslappnad 

inställning till den kommande bröstcanceroperationen och kvinnorna brydde sig inte direkt om den egna 

kroppen, de såg heller inte att det skulle bli ett problem att kroppen skulle förändras (Truelsen, 2003). 

Resultatet kan kopplas till Eriksson (2001) som menar att om människan blir medveten om sina resurser 

så kan lidandet ge hälsan en mening. Detta grundar sig i en människas erfarenheter. Författaren håller 

med Eriksson (2001) som beskriver människans förmåga att bli medveten om sina resurser. Utifrån 

operationssjuksköterskans roll bör hon/han uppmuntra patienten till att vara delaktig i sin vård och aktivt 

ta vara på patientens resurser. Genom operationssjuksköterskan kan patienten bli medveten om sina egna 

resurser. Detta kan även underlättas om hon/han stödjer och uppmuntrar för delaktighet. Riksföreningen 

för operationssjukvård och svensk sjuksköterskeförening (2011) menar att operationssjuksköterskan ska 

vägleda och göra det möjligt för patienten att kunna delta i sin egen vård. 

 

Resultatet visade även att det fanns de kvinnor som alltid hade haft sina kroppar i fokus och de var 

väldigt medvetena om sina kroppar (Lundgren & Bolund, 2007). Att känna sig stark i kroppen var viktigt 

för dem och hos flera kvinnor infann sig en okänd styrka i att möta sin cancersjukdom (Landmark & 

Wahl, 2002).  Detta kan kopplas till Antonovsky (2005) som beskriver den mänskliga existensen, att den 

innehåller prövningar, motgångar, konflikter, problem och att dessa kan påverka hälsan hos människor. 

Trots detta finns det även människor som kan klara av dessa motgångar utan att hälsan påverkas och 

istället utvecklas.  

 

I resultatet framkom flera olika tankar och föreställningar kring hur det skulle uppleva efter operationen 

och förlusten av ett bröst. Att det troligen skulle bli ett problem var föreställningarna hos flera kvinnor 
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(Fang et al., 2010). Wiklund (2003) beskriver att ett lidande kan innebära att människan utsätts för hot 

eller någon slags förlust av sig själv och det kan leda till känslor av att tappa kontrollen. Resultatet visade 

även att det fanns rädslor inför hur kvinnorna skulle uppleva sina kroppar efter operationen (Fang et al., 

2010; Elmir et al., 2010). Tankar kring om det skulle uppleva sig själva som mindre kvinnliga eller om 

det skulle se mindre kvinnliga ut var ständiga tankar som återkom (Truelsen, 2003). Antonovsky (2005) 

menar att om människan känner en meningsfullhet och att ens varande är hanterbart så kan de klara av 

påfrestningarna och behålla hälsan. När det influerar så pass många olika tankar och föreställningar så 

anser författaren att det viktigt att dessa kvinnor får en ordentlig innehållsrik information kring 

bröstcancer, behandling och eftervård. Kvinnornas tankar kan leda till att kvinnorna blir rädda och 

oroliga, därför behövs ett stöd och detta kan operationssjuksköterskan bidra med. Riksföreningen för 

operationssjukvård och svensk sjuksköterskeförening (2011) beskriver att en legitimerad sjuksköterska 

med specialistsjuksköterskeexamen inom operationssjukvård ska arbeta för att kommunicera, informera 

samt ge stöd till patienter.  

 

I resultatet framkom det att kvinnorna kunde vara väldigt nöjda med sina kroppar och de ansåg att den 

var själva kärnan i ens liv. Kroppen var deras sätt att kommunicera med omvärlden för den var 

förknippad med det sociala och kulturella. Kvinnorna såg på kroppen som att den visade för omvärlden 

vilka kvinnorna var (Muiz da costa vargens & Berterö, 2007). Wiklund (2003) menar att människan 

består av en kropp, själ och en ande. I ett samspel med varandra använder människan just kroppen och 

det är genom den som människan kan komma i kontakt med omvärlden. Samspel med andra människor 

skapar livsregler som i sin tur leder till hur en människa vill vara för att få kärlek och uppskattning. 

Livsreglerna fungerar som riktlinjer för att lättare kunna förstå och hantera världen. Författaren anser att 

det är viktigt att operationssjuksköterskan har en kunskap om hur dessa kvinnor kan uppleva sina 

kroppar. På så vis underlättar det för operationssjuksköterskan och kvinnan när de möts inför operation. 

Genom en ökad förståelse underlättas samspelet mellan människorna.        

 

En rad olika negativa upplevelser av att bli sviken av sin kropp och missnöje kunde identifieras (Brunet 

et al., 2013). Kvinnorna såg på sin kropp och upplevde att de hade blivit gamla, fula, lemlästade, 

missfoster, stympade, groteska och deformerade (Ussher et al., 2012). Resultatet visade även att 

kvinnorna upplevde ärren som att de var smutsiga, sjuka och motbjudande (Sabo & Thibeault, 2012). 

Detta kan kopplas till Wiklund (2003) som menar att en människas identitet är starkt kopplad till 

kroppens utseende och funktion. Identiteten kan hotas om sjukdom uppstår för då är inte människan i 

stånd till att leva sitt liv på samma vis. För att kunna koppla dessa negativa känslor till sjukvården och 

operationssjuksköterskans arbetsuppgifter är det viktigt att denne uppmärksammar patienten och ser till 

att patienten får all den information den behöver innan operationen. Rudolfsson et al., (2007b) menar att 

genom det perioperativa skedet ser man till att patienten får tillgång till information om det kirurgiska 
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ingreppet och att denne får ställa sina frågor. Studier visade även att patientens upplevelse efter 

operationen kunde påverkas om det fanns stor tillgång till information (Sjöling et al., 2002). Det är 

viktigt för patienten att få möjlighet till att få stöd och samtala med sjuksköterskan efter ingreppet. Det 

optimala vore om operationssjuksköterskan hade möjlighet att möta upp patienten igen på uppvaket eller 

på avdelningen. Dessutom skulle det bidra till extra hög kvalitet på patientvården om en speciell 

sjuksköterska inom kirurgisk vård också kunde medverka. Då skulle patienten hamna ytterligare i 

centrum och då skapas förutsättningarna för en patientcentrerad vård. Lindwall et al., (2003) talar om den 

postoperativa dialogen och att den är lika viktig som dialogen innan operationen. I den postoperativa  

dialogen finns det en chans till för patienten att kunna prata med operationssjuksköterskan om dess 

upplevelser och känslor. Patienten kunde då öppna upp sig och tala om sin nya kroppsform och om 

framtiden. I det skedet var det väldigt viktigt från operationssjuksköterskan att inge tro och kraft för att 

patienten lättare skulle kunna acceptera sitt nya jag.  

 

Resultatet visade även på positiva upplevelser av att en del av kvinnorna kunde vara tillfreds med sina 

kroppar. En känsla av lättnad uppstod när bröstet var bortopererat (Truelsen, 2003). Kvinnorna upplevde 

då sina kroppar som en cancerfri kropp (Sabo & Thibeault, 2011). Kvinnorna beskrev sina kroppar som 

ett objekt som fungerade bra och som var stark. Kvinnorna ansåg att om de såg på sina kroppar på ett 

mera meningsfullt sätt, inte bara till utseendet så resulterade det i en mer positiv syn på kroppen (Brunet 

et al., 2013). Resultatet kan kopplas till Wiklund (2003) som beskriver hälsa som ett samspel mellan 

sundhet, friskhet och välbefinnande. Människors upplevelser och erfarenheter påverkar dem och de 

ligger till grund för hur olika ting tolkas. Genom att människan tolkar det hon möter på ett konsekvent 

och adekvat sätt så möjliggör det att kunna övervinna hinder i livet. De positiva resultaten av kvinnornas 

upplevelser kan ändra på samhällets eventuella förutfattade meningar om att bröstcancerkirurgi endast är 

förknippat med negativa upplevelser. 

 

 

Att brösten opererades bort ansågs inte vara ett problem hos kvinnorna för bröstet som var cancerdrabbat 

hade identifierats med sjukdom. Kvinnorna såg inte förlusten i sig utan de såg mer att de istället hade 

livet i behåll. Flera av kvinnorna hade även flera barn som det hade ammat tidigare och därmed såg de på 

sina bröst som att de hade gjort sitt. Kvinnorna var tillfreds med sina kroppar och kunde inte tänka sig att 

utföra någon bröstrekonstruktion (Fallbjörck et al., 2012). Det är viktigt att dessa positiva upplevelser 

identifieras. Detta skulle underlätta för kvinnorna när de möter omvärlden. Genom kunskapen av 

upplevelserna kan ett bättre stöd skapas och operationssjuksköterskorna kan lättare bidra med en 

personcentrerad vård, kvinnornas självkänsla skulle kunna stärkas och på så vis kan de lättare ta sig 

igenom situationen. Om omvärlden är mera insatt och införstådd att det inte endast behöver innebära 

något negativt i att ha opererat bort sina bröst, så kan även ett bättre anpassat bemötande skapas. 
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Wiklund (2003) beskriver att det har betydelse att operationssjuksköterskor förstår hur kvinnor upplever 

sin kropp för att utföra en bättre omvårdnad som är personcentrerad. Det är viktigt att 

operationssjuksköterskan känner till att kroppen inte bara är fysisk utan den bär på människans 

livshistoria, känslor, självbild och mening. Därmed är det viktigt att personal inom sjukvården ser 

människan som något större än bara en sjuk kropp. För att kunna förstå en människas lidande så bör det 

även finnas kunskap om människans kroppsuppfattning och självbild. 

 

6.2 Metoddiskussion 

En litteraturstudie valdes där vetenskapliga, kvalitativa artiklar skulle granskas. De olika studierna hade 

olika kvalitativ design vilket författaren inte ansåg som ett problem utan mer som något positivt då det 

bidrog till ett bredare resultat av kvinnornas upplevelser, samt en ökad tillförlitlighet. Kristensson (2014) 

beskriver att tillförlitlighet innebär mängd sanning från ett resultat som presenteras samt att begreppet 

avstår från förutfattade meningar. Studien styrdes av Evans (2002) analysmetod med fyra olika faser. När 

dessa olika faser lästes igenom, blev metoden klarlagd. Polit och Beck (2008) beskriver en systematisk 

litteraturstudie som en metod där tidigare forskning kritiskt ska granskas för att sedan sammanställas. 

Med hjälp av checklistan för kvalitetsgranskning kunde studierna granskas systematiskt (Forsberg 

&Wengström, 2013) och kvaliteten kunde fastställas för de 19 artiklarna. Kristensson (2014) beskriver 

trovärdighets-begreppet som innehåller fyra delar; tillförlitlighet, överförbarhet, giltighet och 

verifierbarhet. Dessa är viktiga för författaren att ta hänsyn till under studien.  

 

Metoden var tydligt uppdelad i olika faser som lätt kunde följas. Dessutom var metoden ett bra val för 

studien då den gick ut på att beskriva ett fenomen, kvinnans upplevelse av sin kropp före och efter 

bröstcancerkirurgi. Att använda sig av inklusionskriterier samt exklusionskriterier var ett bra sätt för att 

kunna finna användbart material som stämde överens med syftet. Genom att använda sig av 

inklusionskriterier enligt Evans (2002), säkerställs ett enhetligt resultat. Genom exklusionskriterierna 

kunde ett stort antal artiklar även exkluderas. Det fanns dock en del svagheter med litteraturstudien. 

Sökorden som identifierades kunde möjligen bidra till ett bortfall av lämpligt material. Författaren har 

utfört analysen på egen hand vilket kan ses som en svaghet. Kristensson (2014) presenterar Lincoln och 

Gubas (1984) resultat att tillförlitligheten ökar när flera personer analyserar materialet. Däremot har 

författaren tillsammans med handledaren hela tiden haft en diskussion angående resultatet som då kan 

stärka resultatet. 

 

Av det insamlade materialet framkom det att 15 av artiklarna var granskade och etiskt godkända av en 

etisk kommité och de resterande fyra artiklarna hade inte fått ett godkännande. Slutsatserna av detta var 

att studien till största del innehöll etiska riktlinjer vilket var till stor fördel för studien som då stärktes 
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ytterligare av en etisk medvetenhet och säkerhet. Dessutom tryggar det för patienterna som är med i 

studierna och de ökar även tillförlitligheten hos dessa personer om de är medvetna av att de är i trygga 

händer, blir visade respekt, inte kommer till skada under studien och att studien utförs på ett rättvist sätt.  

 

Databaserna som användes var Cinahl och Pubmed. Dessa bidrog med ett stort utbud av material från 

olika länder vilket gav ett bredare resultat som var än mer tillförlitligt. För att kunna precisera mer i 

sökandet av artiklar, lades fler sökord till. Sökorden kombinerades även och detta möjliggjorde att rätt 

material hittades. Den systematiska metoden var nödvändig för att bevara det kritiska arbetssättet och för 

att informationssökningarna skulle fungera (Östlundh, 2006).  

 

Efter att ha granskat artiklar en och en, ett flertal gånger så kunde 19 vetenskapliga artiklar identifieras. 

Forsberg och Wengström (2013) beskriver att genom att använda sig av sökord, möjliggör det för att 

finna material. De beskriver även att sökorden kan kombineras och då underlättar det ytterligare för 

insamling av material.  

 

Studien innehåller ett brett material som består av redan befintliga studier. Dessa är utförda i olika delar 

av världen. Studierna kommer från USA, Sverige, England, Skottland, Kanada, Brasilien, Norge, 

Danmark, Australien och Taiwan. I och med att materialet kommer från flera olika länder, bidrar det till 

ett mer trovärdigt och tillförlitligt resultat. Dessutom möjliggör det till att studien får ett brett och varierat 

resultat. Upplevelser av kroppen kan troligtvis variera mellan olika länder. Genom att inte koncentrera 

sig på endast studier i Sverige, kan det möjliggöra för ytterligare kunskap om hur kvinnor upplever sin 

kropp före och efter bröstcancerkirurgi. Genom att Sverige idag är ett mångkulturellt samhälle krävs det 

att operationssjuksköterskor har kunskaper kring fenomenet kvinnors upplevelse av sin kropp före och 

efter bröstcancerkirurgi ur ett kulturellt perspektiv. Med överförbarhet menar Lincoln och Guba (1984) 

hur resultatet kan användas i andra sammanhang.  

 

Resultatet visade både på negativa och positiva upplevelser. Främst var det negativa upplevelser av sin 

kropp i samband med bröstcancerkirurgi. Studien har genomförts på ett obektivt och noggrant sätt vilket 

ökar trovärdigheten i den. Under hela studien har en tydlig beskrivning av tillvägagångssättet funnits och 

genom att hela tiden gå tillbaka till vad som tidigare skrivits, minimeras risken för misstolkningar. 

Studiens trovärdighet stärks ytterligare då egna tolkningar har undvikits. Trovärdighetsbegreppet 

används enligt Lincoln och Guba (1984) för att bedöma en studies hållbarhet.  
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6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Mer forskning behövs om hur operationspersonal kan stödja patienter som ska genomgå en 

bröstcanceroperation utifrån ett personcentrerat arbetssätt. Det skulle även vara intressant att studera 

utifrån en operationssjuksköterskas synvinkel, hur de tänker kring begreppet stöd när en patient skall 

förlora en kroppsdel genom det kirurgiska ingreppet som skall utföras.   

 

7. SLUTSATS 

Varierande upplevelser av den egna kroppen förekom och det framkom att dessa kunde både vara 

positiva och negativa. De negativa upplevelserna bestod främst av att kvinnorna upplevde sina kroppar 

som förändrade. De positiva i studien var att kvinnorna kunde vara tillfreds med sina kroppar efter 

bröstcancerkirurgin. Genom kunskapen av dessa upplevelser kan operationssjuksköterskan lättare bidra 

med en personcentrerad vård.  
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Bilaga 1. Kvalitetsbedömning Checklista för kvalitativa artiklar (Forsberg & Wengström, 2013). 

 
A. Syftet med studien? 

……………………………………………………………………………………… 

Vilken kvalitativ metod har använts? 

……………………………………………………………………………………… 

 

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? 

Ja?  Nej? 

 

 

B. Undersökningsgrupp 

Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? 

(inklusionskriterier och exklusionskriterier ska vara beskrivna.) 

Ja?  Nej? 

 

Var genomfördes undersökningen? 

……………………………………………………………………………………… 

 

Urval-finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 

……………………………………………………………………………………… 

 

Vilken urvalsmetod användes? 
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Snöbollsurval   

Teoretiskt urval  

 Ej angivet 
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bakgrund). 

 …………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………. 

 

Är undersökningsgruppen lämplig? 

Ja?  Nej? 

 

 

C. Metod för datainsamling 

Är fältarbetet tydligt beskrivet (Var, av vem och i vilket sammanhang skedde datainsamling) 

Ja?  Nej? 
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……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 
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            Ange datainsamlingsmetod: 

 

Ostrukturerade intervjuer 

Halvstrukturerade intervjuer   

Fokusgrupper   

Observationer   

Video-/bandinspelning   

Skrivna texter eller teckningar 

 

Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/studieprotokoll?) 

Ja?  Nej? 

 

 

D. Dataanalys 
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……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

Ange om: 

 

Teman är utvecklade som begrepp 

Det finns episodiskt presenterade citat 
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Resultatbeskrivning: 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

 

Är analys och tolkning av resultat diskuterade? 

Ja?  Nej? 
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Ja?  Nej? 
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Ja?  Nej? 

 

Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? 

Ja?  Nej? 

 

Är de teorier och tolkningar  som presenteras baserade på insamlad data? (Finns citat av 

orginaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar?) 

Ja?  Nej? 

 

E. Utvärdering 

Kan resultaten återkopplas  till den ursprungliga forskningsfrågan? 

Ja?  Nej? 
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Stöder insamlade data forskarens resultat? 

Ja?  Nej? 

 

Har resultatet klinisk relevans? 

Ja?  Nej? 
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…………………………………………………………………………….. 
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Ja?  Nej? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

32 

 

Bilaga 2. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet (SBU, 2014). 
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Bilaga 3. Artikelmatris, sammanställning från varje enskild artikel 
 

Artiklar Syfte Kvalitativ Metod. 

Kvinnor är 

deltagare.  

Resultat  Kvalitet Etiskt 

godkänd 

 Titel: Understanding 

normality: a qualitative 

analysis of breast cancer 

patients concepts of 

normality after 

mastectomy and 

reconstructive surgery. 

 

Författare: Denford, S., 

Harcourt, D., Rubin & 

Pusic, A. 

 

Tidsskrift: Psycho- 

Oncology. 

 

Årtal: 2010. 

 

Land: USA. 

 

Syftet med denna studie 

var att undersöka 

begreppen normalitet hos 

bröstcancer patienter som 

var berättigad till 

rekonstruktiv kirurgi efter 

mastektomi. 

Semistrukturerade 

intervjuer (n=35). 

 

Analyserades genom 

tematisk analys. 

Fyra huvudteman 

framkom. Kvinnor 

föredrog att se normala 

ut till utseendet. Att 

kunna uppfylla 

vardagliga aktiviteter. 

Anpassa sig till en ny 

normalitet och inte vara 

sjuk. 

 

 

 

 

 

Hög. Ja. 

Titel: To feel like an 

outsider: focus group 

discussions regarding the 

influence on sexuality 

caused by breast 

cancer treatment. 

 

Författare: Klaeson, K., 

Sandell, K & Berterö, C-

M. 

 

Tidsskrift: European 

Journal of Cancer Care. 

 

Årtal: 2011. 

 

Land: Sverige. 

728 

Syftet med denna studie 

var att undersöka 

medelålders kvinnor som 

behandlades för en 

bröstcancer, hur de 

upplevde sin sexuella 

identitet kopplad till 

gemensamma normer och 

värderingar i samhället 

som helhet. 

 

Fokusgruppintervjuer 

(n=12). 

 

Analyserades genom 

innehållsanalys. 

 

Resultatet identifierades 

i teman: att känna sig 

annorlunda, den 

oregerliga kroppen och 

erotik är inte vad de 

brukar vara. 

Hög. Ja. 

Titel: The shifting nature 

of women´s experiences 

and perceptions of ductal 

carcinoma in situ. 

 

Författare: Kennedy, F., 

Harcourt, D & Rumsey, 

N. 

 

Tidsskrift: Journal of 

Advanced Nursing. 

 

Årtal: 2011. 

 

Land: England. 

 

 

 

 

 

 

Syftet var att beskriva 

utvecklingen av kvinnors 

erfarenheter av duktal 

cancer in situ från 

perioden nära diagnos till 

ett år senare. 

 

 

 

 

Intervjuer (n=45), 

(n=27). 

 

Analyserades genom 

tematisk analys.  

Resultatet identifierades 

i 4 teman: 

Uppfattningar av duktal 

cancer in situ mot 

bröstcancer, från 

paradox till acceptans, 

personlig påverkan och 

stöd och sampel med 

andra.  

Hög. Ja. 
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Titel: The meaning of 

reconstruction within the 

lived experience of 

mastectomy for breast 

cancer. 

 

Författare: Truelsen, M. 

 

Tidsskrift: Consuelling 

and psychotherapy 

research.  

 

Årtal: 2003. 

 

Land: Skottland. 

 

Syftet med studien var att 

undersöka innebörden av 

rekonstruktion och 

erfarenheter av 

mastektomi för 

bröstcancer. 

 Ostrukturerade 

intervjuer (n=8). 

 

Analyserades genom 

Hermeneutik. 

 

 

Förlust, förändring och 

rekonstruktion var 

bundet till upplevelsen 

av mastektomi. 

Förlusten av ett bröst 

var kopplat till sorg och 

förlust av identiteten.  

Hög. Ja. 

Titel: The experience of 

viewing oneself in the 

mirror after a 

mastectomy. 

 

Författare: 

Freysteinson, W-M., 

Deutsch, A-S., Lewis, C., 

Sisk, A., Wuest, L & 

Cesario, S-K. 

 

Tidsskrift: Oncology 

Nursing forum. 

 

Årtal: 2012. 

 

Land: USA. 

 

Syftet med studien var att 

beskriva kvinnors 

upplevelse av att titta sig 

själva i spegeln efter en 

mastektomi. 

Intervjuer (n=12).  

 

Analyserades genom 

en strukturell/ 

fenomenologisk 

tolkning av intervjuer.  

Att se sig själv i spegeln 

var både 

energikrävande och 

nedslående. Andra 

stöttade kvinnorna att 

förklara upplevelserna 

av att ha genomgått en 

mastektomi. Resultatet 

identifierades i 4 teman: 

Jag är, jag bestämmer, 

jag ser och jag 

samtycker.  

  

Hög. Ja. 

Titel: Surviving breast 

cancer: Women´s 

experiences with their 

changed bodies. 

  
Författare: Brunet, J., 

Sabiston, C-M & Burke, 

S. 

 

Tidsskrift: Body image. 

 

Årtal: 2013. 

 

Land: Kanada. 

Syftet var att undersöka 

kvinnors upplevelser av 

deras kroppar under 

pågående behandling för 

bröstcancer. 

Intervjuer (n=11).  

 

Analyserades genom 

tolknings- och 

fenomenologisk 

analys. 

Fyra huvudteman 

identifierades: förändras 

synligt och osynligt, 

upplevelse av intensiva 

tankar och känslor, 

meningen med kroppen 

och hantera fysiska 

förändringar. Kvinnorna 

upplevde olika fysiska 

förändringar, vanligast 

var negativa 

upplevelser. Kvinnorna 

försökte förändra deras 

livsstil genom olika val; 

diet, fysisk aktivitet.  

Hög. Ja. 

Titel: Stressors in breast 

cancer post- treatment: a 

qualitative approach. 

 

Författare: Da Silva, G 

& Antonio dos Santos, 

M. 
 
Tidsskrift: Latino- AM 

Enfermagem. 

 

Årtal: 2010. 

 

Land: Brasilien. 

Syftet med studien var att 

identifiera stressfaktorer 

hos kvinnor efter 1-5 år av 

diagnos beskedet. 

Semistrukturerade 

intervjuer (n=16).  

 

Analyserades genom 

innehållsanalys. 

 

Resultatet visade att 

konflikter uppstod 

mellan självbilden och 

förändring av 

autonomin. Känsla av 

skuld uppstod inom 

familjen. Upplevelser 

av att sociala situationer 

var störande och de 

ville återgå till de 

normala. Resultat visar 

på att det är viktigt med 

ett stöd  som erbjuds av 

psykosociala 

Hög. Ja. 
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rehabiliteringen. 

 

Titel: Living with newly 

diagnosed breast cancer: 

a qualitative study of 10 

women with newly 

diagnosed breast cancer.  

 

Författare: Landmark, 

B-T & Wahl, A. 

 

Tidsskrift: Journal of 

advanced Nursing. 

 

Årtal: 2002. 

 

Land: Norge. 

 

Syftet med studien var att 

beskriva 10 kvinnor i 

åldern 39-69, deras 

erfarenheter att leva med 

bröst cancer. 

Ostrukturerade 

intervjuer (n=10).  

 

Analyserades genom 

Grounded theory. 

Resultatet visade på att 

existentiella frågor 

kunde uppstå hos 

kvinnorna. Viljan att 

leva vidare blev det 

centrala i livet. Att leva 

med bröst cancer kunde 

leda till känslomässiga 

reaktioner, kroppsliga 

förändringar, förändring 

av identitet, aktivitet 

och sociala nätverk. 

 

Hög. Ja. 

Titel: Living with breast 

cancer. Its effect on the 

life situation and the 

close relationship of 

women in Brazil. 

 

Författare: Da costa 

vargens, O-M & Berterö, 

C-M. 

 
Tidsskrift: Cancer 

Nursing. 

 

Årtal: 2007. 

 

Land: Brasilien. 

Syftet med studien var att 

beskriva hur 

livssituationen påverkas av 

att leva med bröst cancer. 

Intervjuer (n=11). 

 

Analyserades genom 

en tolkande 

fenomenologi. 

 

 

Fyra teman 

identifierades: att få en 

positiv inställning till 

livet, kvinna med vissa 

behov, 

kroppsupfattning/självbi

ld och kämpar med att 

dölja. Trots alla 

förändringar i 

kvinnornas så liv så 

ville de ändå försöka 

leva på bästa möjliga 

sätt. Resultatet visade 

på att sjukdomen 

framkallar mer än bara 

kroppens förändring 

och att försöka passa in 

i samhället. 

  

Hög. Ja. 

Titel: Indications of 

change in life perspective 

among women with 

breast cancer admitted to 

complementary care. 

 

Författare: Arman, M., 

Rehnsfeldt, A., Carlsson, 

M & Hamrin, E. 

 

Tidsskrift: European 

Journal of Cancer Care. 

 

Årtal: 2001. 

 

Land: Sverige. 

 

Syftet med denna studie 

var att undersöka kvinnors 

upplevelser av 

konsekvenser samt 

upplevda orsaker till bröst 

cancer. 

Semistrukturerade 

intervjuer (n=59). 

 

Analyserades genom 

innehållsanalys. 

Resultatet visade på att 

kvinnor värdesatte 

sociala relationer i 

högre utsträckning. 

Självförtroendet ökade 

och kvinnorna kände sig 

mer stärkta och såg på 

livet med nya ögon. 

Resultatet visade att 

bröst cancer beskedet 

kunde både leda till 

skada och nytta i deras 

upplevelser.  

Hög. Ja. 

Titel: I’m still who I 

was” creating meaning 

through engagement in 

art: The 

experiences of two breast 

cancer survivors. 

 

Författare: Sabo, B-M 

Syftet med studien var att 

utveckla verklighetstrogna 

skulpturer av 2 kvinnor 

med bröst cancer samt att 

belysa dessa kvinnors 

upplevelser och 

erfarenheter av bröst 

cancer. 

 Ostrukturerade 

intervjuer (n=2). 

 

Analyserades genom 

fenomenologi. 

Resultatet identifierades 

i 4 teman: Landskap av 

bröst cancer, förändring 

av sig själv/identitet, 

Frigörelse och ärr.  

Deltagarna visade på 

kroppslig vetskap 

samtidigt som alla 

Hög. Ja. 
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& Thibeault, C. 

 
Tidskrift: European 

Journal of Oncology 

Nursing. 

 

Årtal: 2011. 

 

Land: Kanada. 

 

 

 

delade upplevelser av 

erfarenhet och 

samhörighet till de olika 

temana.  

Titel: How cancer 

survivors experience 

their changed body 

encountering others. 

 

Författare: Rasmussen, 

D-M., Hansen, H-P & 

Elverdam, B. 

 

Tidsskrift: European 

Journal of Oncology 

Nursing. 

 

Årtal: 2009. 

 

Land: Danmark. 

 

Syftet med studien var att 

undersöka hur cancer 

överlevande upplevde och 

hanterade den förändrade 

kroppen och hur detta 

påverkade vardagen en tid 

efter behandlingen. 

Intervjuer (n=23).  

 

Analyseras genom 

innehållsanalys. 

 

Resultatet visade att 

många upplevde en 

förändrad kropp på 

grund av behandlingen. 

De cancer drabbade 

upplevde att människor 

undvek dem på grund 

av deras förändrade 

kropp. De blev uttittade 

på ett speciellt sätt och 

när människor hälsade 

på dem så gjordes de på 

ett speciellt sätt, 

vanligtvis med en 

komplimang.  

 

Hög. Nej. 

Titel: From ‘‘No Big 

Deal’’ to ‘‘Losing 

Oneself’’. 

 

Författare: Fallbjörck, 

U., Salander, P & 

Rasmussen, B-H. 

 
Tidsskrift: Cancer 

Nursing. 

 
Årtal: 2012. 

 

Land: Sverige. 

Syftet var att undersöka 

kvinnornas upplevelser 

och effekterna av 

mastektomi samt deras 

reflektioner kring 

rekonstruktion. 

Intervjuer (n=15). 

 

Analyserades genom 

innehållsanalys. 

Tre teman 

identifierades. Den 

första var no big deal av 

mastektomin. Förlusten 

av bröstet gjorde inte att 

kvinnornas syn på sig 

själva förändrades. 

Tema 2 beskrev att 

kvinnorna upplevde en 

splittrad identitet. De 

upplevde sig själva som 

förlorade som kvinna 

och person. Känslan av 

kvinnlighet sårades men 

kvinnorna kände sig 

inte förlorade som 

kvinnor.  

Hög. Ja. 

Titel: Feeling like me 

again: a grounded theory 

of the role of 

breast reconstruction 

surgery in self-image. 

 

Författare: Mckean, L-

N., Newman, E-F & 

Adair, P. 

 

Tidsskrift: European 

Journal of Cancer Care. 

 

Årtal: 2013. 

 

Land: England. 

 

 

 

Syftet med studien var att 

studera förståelsen av 

rollen för 

bröstrekonstruktion och 

kvinnors självbild. 

 

 

Semistrukturerade 

intervjuer (n=10). 

 

Analyserades genom 

fenomenologi. 

 

Resultatet genererade 

en modell för 

bröstcancer, 

bröstrekonstruktion och 

självbild med en 

kategori: Känsla av mig 

igen. Två 

huvudkategorier: 

normalt utseende och 

normalt liv. Ytterligare 

huvudkategorier var: gå 

vidare och bilden av en 

sjuk person. 

Hög. Ja. 



 

37 

 

Titel: Changes to Sexual 

Well-Being and 

Intimacy After Breast 

Cancer. 

 

Författare: Ussher, J-

M., Perz, J & Gilbert, E. 

 

Tidskrift: Cancer 

Nursing. 

 

Årtal: 2012. 

 

Land: Australien. 

Syftet med denna  

studie var att undersöka 

förändringar i sexualitet 

och intima relationer hos 

kvinnor 

som har haft bröstcancer. 

 

En enkät 

undersökning 

(n=98%). 

 

Analyserades genom 

innehållsanalys. 

Resultatet visade att 

kvinnor hade en 

minskad sexuell lust. 

Faktorer som trötthet, 

smärta, psykisk ohälsa, 

kroppsbild och 

menopausala 

förändringar var 

orsaken till detta. Från 

den kvalitativa analysen 

redovisades 

känslomässiga 

konsekvenser, fysiska 

förändringar, minskad 

kvinnlighet och 

påverkan på deras 

relation till sin partner.  

Låg. 

 

 

 

Ja. 

Titel: Body image issues 

in women with breast 

cancer. 

 

Författare: Helms, R-L., 

O´hea, E-L & Corso, M. 

 

Tidsskrift: Psychology, 

Health & Medicine. 

 

Årtal: 2008. 

 

Land: USA. 

 

Syftet var att undersöka 

kvinnor med bröstcancer, 

deras kroppsuppfattning 

och psykologisk 

anpassning.  

 

Insamling av 

litteratur. 

 

 

 

Kvinnor som 

diagnostiseras och 

behandlas för 

bröstcancer drabbas 

både fysiskt och 

psykiskt. Faktorer är 

livshotande sjukdom. 

Kvinnor oroar sig 

mycket över sitt 

utseende, vikt och 

kropp, 89% av 

kvinnorna rapporterade 

oro inför deras vikt, 

detta kunde leda till 

ångest.  

Låg. Nej. 

Titel: Body Experience 

and Reliance in Some 

Women Diagnosed With 

Cancer. 

 

Författare: Lundgren, H 

& Bolund, C. 

 

Tidskrift: Cancer 

Nursing. 

 

Årtal: 2007. 

 

Land: Sverige. 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet med studien  var att 

beskriva  

Fenomenet- kroppen och 

upplevelsen. Extra 

uppmärksamhet på tilliten 

av kroppen hos kvinnor 

med cancer.  

 

Semistrukturerade 

intervjuer (n=10). 

 

Analyserade genom 

fenomenologi/hermen

eutik. 

Resultatet visade på att 

kvinnor utvecklade en 

känslighet för 

kroppsliga signaler som 

kunde ha ett samband 

med osäkerhet av 

sjukdomen och 

behandlingen. Många 

kvinnor var oroliga för 

att återinsjukna. 

Kvinnorna ifrågasatte 

kroppen relaterat till 

detta. En existentiell 

dimension fanns i att 

lyssna till kroppens 

signaler. Det ansågs 

som meningsfullt att 

undersöka cancern 

genom ett kroppsligt 

perspektiv. 

Hög. Nej. 

Titel: Against all odds: 

Australian women’s 

experiences of recovery 

from 

breast cancer. 

 

Författare: Elmir, R., 

Jackson, D., Beale, B & 

Schmied, V. 

 

Syftet med denna studie 

var att skapa insikt i unga 

kvinnors upplevelser av 

återhämtning från 

bröstcancerrelaterad  

Bröstkirurgi. 

Semistrukturerade 

intervjuer (n=4). 

 

Analyserades genom 

fenomenologi. 

 

Resultatet identifierade 

4 huvudteman: Det 

omfattade mig absolut, 

att vara överväldigad, 

att leva med 

rädsla/osäkerhet och att 

hitta styrkan inom sig.  

Hög. Ja. 
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Tidsskrift: Journal of 

Clinical Nursing. 

 

Årtal: 2010. 

 

Land: Australien. 

 

Titel: ‘‘A Struggle 

Between Vanity and 

Life’’. 

 

Författare: Fang, S-Y., 

Balneaves, L-G & Shu, 

B-H. 

 

Tidsskrift: Cancer 

Nursing. 

 

Årtal: 2010. 

 

Land: Taiwan. 

Syftet med 

studien var att förstå de 

levda erfarenheterna som 

de taiwanesiska kvinnor 

hade genom bröstcancer 

och bröstrekonstruktion 

efter mastektomi i Taiwan. 

Intervjuer (n=7). 

 

Analyserades genom 

fenomenologi/hermen

eutik. 

Fem teman 

identifierades: drömmen 

om en underbar framtid, 

oväntad verklighet, 

kämpar för att 

acceptera, balansera 

fåfänga med 

prioriteringar i livet och 

komma till rätta (ingen 

ånger).  

Hög. 

 

 

 

 

Nej. 

 


