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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund Bröstcancer är känd som den klart vanligaste cancerformen hos kvinnor världen 

över och är en vanlig orsak till cancerrelaterad dödlighet. Med numera raffinerade 

behandlingar kan man i många fall bota sjukdomen. Ett sätt är med hjälp av kirurgiska 

åtgärder där mastektomi, avlägsnade av hela bröstet, är ett vanligt val. Ur både ett historiskt 

och kulturellt perspektiv har kvinnobröstet varit en utmärkande symbol för femininitet och det 

kvinnliga.  

Syfte Syftet med studien var att belysa kvinnors upplevelser av sina kroppar efter mastektomi.  

Metod Studien gjordes som en systematisk litteraturöversikt där tio kvalitativa vetenskapliga 

studier studerades och ett resultat sammanfattades utifrån det.   

Resultat Att förlora ett bröst resulterade i en förändrad identitet och kroppsbild. Kvinnorna 

kände sig asymmetriska och i vissa fall stympade. De ansåg sig ha förlorat kvinnlighet och 

sexualitet. Detta ledde till känslor av förlust, främmandeskap och sorg. Ett behov av stöd 

fanns och det kunde hjälpa dem i återhämtningen. Att lära sig acceptera och leva med den nya 

kroppen var en lång process där kvinnorna använde sig av olika metoder för att hantera 

förlusten av sitt bröst. Ärret blev en symbol för både cancern och förlust av en kroppsdel men 

också av att sjukdomen var besegrad. 

Slutsats Att förlora ett bröst påverkar kvinnornas kroppsbild och därmed många andra 

domäner i deras liv. Sjuksköterskor som möter dessa kvinnor behöver öka sina kunskaper 

kring mastektomins effekter och på så vis öka sin förståelse för kvinnornas behov av stöd. 

Detta för att kunna hjälpa dem att bearbeta sina upplevelser och uppmuntra dem till att trivas 

med sina nya kroppar. 
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ABSTRACT 

 

Background Breast cancer is known as the most common form of cancer among women 

around the world and is still a common cause of cancer-related death. However, with many 

advanced treatments now available, finding a cure is often a possibility. This is mostly 

achieved through surgical procedures where mastectomy, removal of the whole breast, is a 

common option. Seen through a historical and cultural perspective, the female breast has been 

a distinctive symbol of femininity.  

Aim The aim of this study was to shed some light over mastectomised women’s experiences 

of their bodies after the mastectomy.  

Method The study is a litterature review based on the findings of ten qualitative scientific 

studies.  

Results Losing a breast resulted in a change of identity and body image. The women felt 

asymmetric and in some cases mutilated. They claimed to have lost femininity and sexuality. 

This led to feelings of loss, strangeness and grief. There was a need for support which could 

help them on the path to recovery. Learning to accept and live with the new body was a time 

consuming process in which the women used different tactics in order to deal with the breast 

loss. The scar became a symbol for both the cancer and the loss of a body part but also that 

the desease was defeated. 

Conclusion Losing a breast affect women's body image and as a result, many other domains 

of their lives. Nurses who meet these women need to increase their knowledge about the 

effects of mastectomy and thus increase their understanding of women's need for support. 

This in order to help them process their experiences and encourage them to be happy with 

their new bodies. 
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INLEDNING 

 

Att vara sjuksköterskestudent och timanställd på en kirurgisk vårdavdelning leder onekligen 

till många möten med olika sorters människor. Några av dessa möten påverkar en mer än 

andra. Till exempel möten med kvinnor som ska eller har opererats för bröstcancer. Det är den 

i särklass vanligaste cancerformen hos kvinnor och både sjukdomen som sådan men också 

behandlingen kommer att påverka den drabbade kvinnan på flera olika plan. Kvinnor som 

drabbats av bröstcancer genomgår ofta ett kirurgiskt ingrepp kallat för mastektomi där hela 

bröstet opereras bort. Miljön på sjukhus, chocken av själva operationen och kanske 

cancerdiagnosen i sig gör att kvinnornas erfarenheter av sin operation inte alltid kommer tills 

tals. Men erfarenheten visar att det ofta finns upplevelser av sorg och stigmatisering. Som 

snart färdig sjuksköterska och som kvinna väcker detta ett intresse och jag vill därför lyfta 

fram studier som undersöker hur kvinnor med bröstcancer upplever förlusten av ett bröst i 

samband med mastektomi. Detta med förhoppningen om att bättre kunna förstå och relatera 

till denna patientgrupp i framtiden.  
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BAKGRUND 

 

”Ett bröst är för en kvinna inte bara en ’symbol för kvinnlighet’, inte heller bara ett organ som 

har med modersrollen att göra. Ett bröst är också en mycket viktig del av känslolivet. Om man 

skär i bröstet, skär man också rakt in i detta känsloliv, i det mest grundläggande psykiska och 

erotiska” (Almås & Myklebust Sørensen, 2011, kap. 33, s 441).  

Bröstcancer är känd som den klart vanligaste cancerformen hos kvinnor världen över och är 

en vanlig orsak till cancerrelaterad dödlighet (Eltahir et al., 2013). Man beräknar att tjugo 

kvinnor insjuknar dagligen (Cancerfonden, 2015). Denna trend har ökat stadigt sedan 1960-

talet och statistiskt sett innebär det att var tionde kvinna kommer att bli diagnostiserad med 

bröstcancer (Järhult & Offenbart, 2013). Merparten av de kvinnor som insjuknar är i 70-års 

åldern men sjukdomen förekommer i ovanliga fall hos kvinnor under 40 år. Bröstcancer 

uppkommer i mjölkalveoler och mjölkgångar. Därefter kan den spridas via lymfvätskan och 

blodet. Man skiljer på olika typer av bröstcancer gällande växtsätt, aktivitet och prognos. De 

två vanligaste typerna av cancer är duktal och lobulär bröstcancer. Varför man får bröstcancer 

är inte helt klarlagt men vissa samband kan finnas mellan uppkomst av bröstcancer och tidig 

menstruation, användande av p-piller i ung ålder, sent klimakterium samt inga barn eller 

amning. Hos 10 % av de insjuknade finns ärftliga faktorer (Järhult & Offenbart, 2013). 

Det vanligaste fyndet är att kvinnan upptäcker en knöl i bröstet eller armhålan (Cancerfonden, 

2015) men ett förstorat och hårt bröst, hudrodnad och ”apelsinhud”, indragningar i huden eller 

blod och vätska från bröstvårtan kan vara andra symtom på bröstcancer. Många kvinnor blir 

oroliga då de känner smärta och ömhet i brösten men detta är inget vanligt tecken på cancer 

utan har oftast hormonella orsaker. Åtgärder har vidtagits för att på ett tidigare stadium kunna 

upptäcka cancer i brösten. Exempel på detta är regelbundna mammografiundersökningar, där 

man med röntgen kan hitta små tumörer som inte går att känna själv. Dock ska inte vikten av 

självundersökning av brösten underskattas då de flesta tumörer hittas på detta sätt. Alla bröst 

har normala ojämnheter, speciellt tidigt i livet och just innan mens och det är därför av vikt att 

känna till dessa ofarliga knölar så att eventuella maligniteter lättare kan identifieras 

(Cancerfonden, 2015).  
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I och med tidig diagnostik och effektiva behandlingar kan cancern idag ofta botas (Fallbjörk 

et al, 2012). Den huvudsakliga behandlingsformen är kirurgi där, beroende på tumörens 

storlek och lokalisation, större eller mindre delar av bröstet opereras bort. Man skiljer på 

bröstbevarande kirurgi eller sektorresektion som det också kallas och ablatio eller mastektomi 

där hela bröstet tas bort. Den kirurgiska behandlingen kan kompletteras med strålning, 

cytostatika och farmakologiska justeringar av det endokrina systemet (Järhult & Offenbart, 

2013). Mastektomi kan också göras i förebyggande syfte (Elthahir et al., 2013).  

Utöver den uppenbara rädsla och oro för sjukdomen i sig plågas många kvinnor av tanken på 

att genomgå en missprydande operation (Eltahir et al., 2013). Även om det går att bota 

cancern och bli frisk från sin sjukdom kan de som genomgått en mastektomi lämnas med en 

stark känsla av sorg för den förlorade kroppsdelen samt ett ärr som alltid kommer påminna 

dem om sin cancer.  

Traditionellt sett och i många olika kulturer, har kvinnors bröst symboliserat femininitet, 

sensualitet och moderlighet. Då brösten utvecklas under tonårstiden förändras ens kroppsbild 

och därmed identitet. Ett barn växer upp och blir kvinna och det är med brösten hon sedan 

ammar sina egna barn. Ofta finns ett intimt samband mellan brösten och den sexuella 

attraktionskraften. Det finns med andra ord mycket minnen och känslor kring bröst. Dessa 

känslor är en del av hela kvinnan och hennes identitet (Solvoll, 2005). I den västerländska 

kulturen är idealet för kvinnor en slank och proportionerlig kropp med vackra bröst. Att se 

detta ideal porträtterat i media är vardagsmat och som kvinna kan det vara svårt att undgå att 

känna sig påverkad då det associeras med lycka, framgång och socialt accepterande (Solvoll, 

2005). Denna idealkropp blir för många, mer eller mindre medvetet, definitionen av 

kvinnlighet. Följaktligen kan de som genomgått mastektomi tycka att det är än svårare att leva 

upp till medias krav på att ha den perfekta kroppen och deras känsla av femininitet kan 

komma att utmanas (Fang, Chang & Shu, 2014). 

Intresset för hur kvinnor reagerar på att vara opererade för bröstcancer och vilka psykosociala 

effekter det kan få på kvinnornas vardagliga liv har ökat på senare år och det har gjorts en del 

undersökningar och studier kring detta (Anagnostopoulos & Myrgianni, 2009). Fortfarande 

finns många frågor obesvarade när det gäller kvinnornas egna upplevelser. När den första 

chockfasen har lagt sig kan patienterna gå in i en mer känslomässig fas där de bearbetar sin 

situation. Då kan behovet av att prata uppkomma och därför är det viktigt med bra kontakt 

med sjukvårdspersonal och familj. Bruun Lorentsen och Grov (2011) menar att sjuksköterskor 
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kan komma att ställas inför patienter vars livssituation är högst påverkat av förändring och 

förlust.  

Dessa möten kan ske i många olika sammanhang, både inom öppen- och slutenvård. I enlighet 

med ICN:s Etiska kod för sjuksköterskor (2014) har sjuksköterskan ett grundläggande ansvar 

att främja patientens hälsa, förebygga sjukdom, lindra lidande och återställa hälsa (Svensk 

sjuksköterskeförening 2014). Hon ska finnas där för dessa kvinnor och ge sitt stöd och på så 

sätt hjälpa och underlätta för dem att acceptera sin nya kropp och hitta tillbaka till sig själva. 

Både i direkt anslutning till diagnos men även under lång tid efteråt kan stöd behövas. Då 

många strävar efter normalitet kan negativa känslor undertryckas för att utåt visa sig stark och 

låtsas som om ingenting har hänt, men detta utesluter inte att kvinnorna på insidan både sörjer 

sitt forna jag och har svårt att anpassa sig till sin nya livssituation.  

Teoretisk ram 

För att anknyta ämnesvalet till ett omvårdnadsperspektiv valdes att fokusera på Joyce 

Travelbees omvårdnadsteori och hur hon ser på de centrala begreppen människa, miljö och 

hälsa och vilka passande omvårdnadshandlingar som finns. Travelbees människosyn 

definieras av att varje människa är unik och oersättlig (i Kristoffersen, 2006). Hon kommer 

som människa att få erfara allmänmänskliga händelser under sitt liv såsom alla människor 

gör. Detta innefattar glädje, sorg och lidande. Även om dessa är företeelser som alla 

människor ställs inför någon gång i livet är deras upplevelse högst personlig och lika unik 

som deras egen existens. Travelbee understryker att människor har en benägenhet att försöka 

finna en mening i mötet med lidande, sjukdom och smärta. Även denna mening är individuell. 

Enligt Kristoffersen (2006) kommenterar inte Travelbee mycket om den sjuka människans 

miljö, däremot nämner hon att den kultur personen är en del av kommer ha betydelse för 

vederbörandes uppfattning om sin sjukdom och sitt lidande. Detta är viktigt att ha i åtanke för 

sjuksköterskan som möter kvinnor med mastektomi då det i dagens samhälle fokuseras 

mycket på utseende och ens självbild kan vara starkt präglat av samhällets bild av 

kvinnokroppen. Travelbee fastslår att hälsa är en subjektiv upplevelse där en människa kan 

uppleva sig ha en god hälsa trots diagnostiserad sjukdom. Omvänt kan en medicinskt sett frisk 

person uppleva ohälsa. Denna subjektivitet är central i omvårdnadssammanhang menar 

Travelbee där människan är så frisk eller sjuk som hon upplever sig. Sjuksköterskor behöver 

förstå kvinnors situation i stort och vilka faktorer som kan spela in i deras 

anpassningsförmåga av sjukdomen och dess behandling, de måste vara medvetna om hur 
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olika patienter kan reagera på en och samma situation och utifrån det lära sig att tolka deras 

individuella behov av stöd (i Kristoffersen, 2006).  

Travelbee skriver i sin artikel (1972) om svårigheten med att definiera sjuksköterskans roll. 

Det är inte alla patienter som läggs in på sjukhus som botas, de erhåller visserligen behandling 

men alla sjukdomar går inte att bota. Sjuksköterskan skulle idealiskt sett arbeta för att 

förebygga ohälsa men då detta inte alltid är genomförbart ur ett samhällsekonomiskt 

perspektiv menar Travelbee att sjuksköterskans unika roll är att hjälpa patienten att finna 

mening i sin sjukdom eller att acceptera verkligheten som den ser ut. Att kunna klara av en 

sådan roll ställer krav på mognad. Sjuksköterskan måste reflektera över begrepp såsom 

sjukdom, lidande och död. Inte som abstrakta företeelser utan hon bör tänka sig in i patientens 

situation som vore den hennes egen. Hon måste utgå från sig själv och fråga sig vad som är 

meningen med sjukdom, lidande och död. Detta för att kunna hjälpa patienten att finna en 

egen mening i sin situation. Omvårdnad enligt Travelbee är således en mellanmänsklig 

process där sjuksköterskan hjälper en individ, en familj eller ett samhälle att i så stor 

utsträckning som möjligt, förebygga sjukdom och lidande och då det krävs, hjälpa till att finna 

mening i dessa upplevelser där det yttersta målet är att bibehålla hopp hos den sjuka 

(Pokorny, 2010). 

 

PROBLEMFORMULERING 

I denna studie kommer kvinnors upplevelser av den egna kroppen efter mastektomi att 

studeras. Detta för att det är av vikt att ytterligare studera detta fenomen för att få en djupare 

förståelse för hur kvinnor upplever sin kropp och vilka reaktioner det medför efter 

mastektomi. Många studier har redan gjorts inom detta område och därför är det motiverat att 

sammanställa ett resultat utifrån de fynd man hittat i tidigare forskning.  

 

SYFTE 

Syftet med studien var att utifrån befintlig litteratur belysa kvinnors upplevelser av den egna 

kroppen efter mastektomi relaterat till bröstcancer. 
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METOD 

 

Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie där relativt aktuell forskning 

sammanställts. Vilket i detta fall innebar att den äldsta artikeln publicerades år 1999. Genom 

sökningar i databaser hittades kvalitativa artiklar som presenterades i studiens resultatdel. 

Kvalitativa artiklar valdes då de anses bäst mäta upplevelser (Polit & Beck, 2012).  

 

Litteratursökning 

Datainsamlingen ägde rum mellan 25 mars och 11 april 2015. Sökningar gjordes i databaserna 

Pubmed, Cinahl och Psycinfo. Anledningen till detta val var att de ansågs ge en bra bredd av 

information inom hälso- och sjukvårdsforskning (Forsberg & Wengström, 2013). Inför 

litteratursökningen författades en arbetsplan där upplägget av sökningen planerades då detta 

enligt Östlundh (2012) är en bra startmetod. I denna plan ingick tänkbara sökord och därefter 

letades synonymer till dessa upp. De sökord som i slutändan användes var breast cancer, 

mastectomy, body-image, self-image, body, experience, qualitative, daily living, empirical 

study, psychosocial, quality of life, surgery.  Dessa baserades på studiens syfte.  

Efter lite provsökningar visade sig några specifika sökord ge bättre utfall då träffarna bättre 

stämde in på studiens syfte. Olika kombinationer provades ut och de booleska sökteknikerna 

AND och OR provades. Inklusionskriterier var att kvinnorna skulle genomgått mastektomi, 

det skulle vara vetenskapliga artiklar som publicerats inom ett tidsspann på sexton år samt att 

de skulle ha en kvalitativ ansats då upplevelser skulle undersökas. De skulle dessutom 

uppfylla etiska krav såsom informationskrav, samtyckeskrav och konfidentialitetskrav. Inga 

specifika begränsningar gjordes i sig under själva litteratursökningen men artiklar som hade 

ett för gammalt publiceringsår exkluderades manuellt. En grovsortering gjordes genom att 

artiklarnas titlar granskades, därefter lästes abstracten och de artiklar som stämde överens med 

syftet valdes ut och studerades närmre. Från början samlades 28 artiklar in men allt eftersom 

granskningen fortskred exkluderades 18 artiklar. Det fanns lite olika anledningar till detta, bl a 

att de inte svarade mot syftet eller att de använt en kvantitativ metod. Se tabell 1. 
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Kvalitetsgranskning och analys 

I denna studie användes Fribergs (2012) modell för granskning och analys av 

litteraturöversikt. De artiklar som valts ut under den första grovsållningen från 

litteratursökningen lästes igenom och granskades sedan med hjälp av granskningsmallen för 

kvalitativa studier. Denna granskningsmall innehöll fjorton frågor som bl a berörde 

problemformulering, syfte, metod, undersökningspersoner, analys av data, resultat och etiska 

resonemang. Kvaliteten delades in i låg, medel och hög beroende på hur väl den uppfyllde 

granskningskraven. En översikt över de valda studierna kan ses i tabell 2. Endast de artiklar 

vars kvalitet klassades som medel eller hög inkluderades i resultatet. Av de artiklar som 

granskades utifrån Fribergs frågor klassades ingen ha låg kvalitet utan de flesta frågor ur 

Fribergs bok (2012) kunde besvaras på ett tillfredställande sätt utifrån materialet i studierna. 

De artiklar som valdes att ha med i studien lästes sedan i sin helhet för att få en generell 

uppfattning om innehållet. Huvudfynd rörande syftet markerades med överstrykningspenna. 

Dessa huvudfynd skrevs ner och bearbetades där skillnader och likheter identifierades.  

Utifrån denna bearbetning formulerades olika teman som redovisas i resultatet.  

 

Etiska överväganden  

Inom forskning är det av yttersta vikt att inte fusk eller oredlighet förekommer. Det innebär 

att fabricering, stöld eller plagiering av någon annans data inte får förekomma (Codex, 2015). 

Detsamma gäller förvrängning eller medveten feltolkning av forskningsprocessen. Enligt 

upphovsrättslagen (SFS 1960:729) måste den som avser att göra studien på ett korrekt sätt, 

referera till andra författares material. Detta betyder att det är förbjudet att ändra texternas 

innehåll då detta skulle kränka materialet. Det är forskarens ansvar att resultatet är korrekt och 

att tolkningen gjorts på ett tillfredställande sätt. Till detta följer korrekt referenshantering och 

citering. När en systematisk litteraturstudie skall göras är det av vikt att tänka etiskt kring 

urval och presentation av resultatet (Forsberg & Wengström, 2013). Detta innebär bland annat 

att välja studier som har fått tillstånd av en etisk kommitté eller att det har gjorts noggranna 

etiska överväganden. Vidare bör redovisning göras av de artiklar man använt i 

litteraturstudien för att sedan arkivera dessa på ett säkert sätt i tio år. Slutligen är det viktigt att 

presentera alla resultat, både de som stöder respektive inte stöder en eventuell hypotes då det 

är oetiskt att endast presentera de artiklar som stöder forskarens egen åsikt.  
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RESULTAT 

Resultatet baserades på de tio utvalda studierna som samtliga är kvalitativa. Deltagarna i 

studierna har alla genomgått kirurgisk behandling relaterat till bröstcancer, varav mastektomi 

var det vanligaste alternativet. I vissa fall gjordes en rekonstruktion av bröstet efteråt eller i 

direkt anslutning till borttagandet av bröstet. Detta resulterade i varierande reaktioner hos 

kvinnorna. Fem huvudsakliga teman kunde identifieras och presenteras i en form av 

kronologisk ordning i Figur 1 nedan. 

Figur 1. Upplevelser till följd av mastektomi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förlust & främmandeskap 

Att få ett eller två bröst bortopererade visade sig medföra blandade reaktioner. För många 

kvinnor var det en livsomtumlande händelse vilket utmanade deras identitet som kvinnor och 

sättet de såg på sig själva (Bredin, 1999; Fallbjörk et al., 2012; Piot-Ziegler et al., 2010). 

Diagnosen om bröstcancer medförde starka känslor av ångest och den första reaktionen var att 

till varje pris bli av med sin cancer. Vissa upplevde att deras kropp hade svikit dem genom att 

vara bärare åt en farlig tumör. De kände sig förrådda och som om de inte längre kunde lita på 

sin kropp, bröstet blev förknippat med cancer (Lindwall & Bergbom, 2009). Då mastektomin 

väl var ett faktum, medförde det i sig starka känslor. Även om kvinnan från början inte brytt 
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sig särskilt mycket om sina bröst var dem likväl en del av hennes identitet, kvinnorna 

upplevde inte bara en kroppslig förändring utan att något var annorlunda på ett djupare plan 

(Bredin, 1999). Genom att operera bort sin cancer gjorde de upptäckten att de inte bara 

eliminerat sjukdomen utan också en del av sig själva (Fallbjörk et al., 2012). 

”I didn’t recognize myself – it wasn’t me – it was quite grotesque”(Fallbjörk et al., 2012, s 

44) 

Kroppen upplevdes främmande och var förändrad för all framtid (Lindwall & Bergbom, 

2009). Kvinnorna föll offer inte bara för sin sjukdom utan även för dess behandling (Rubin & 

Tanenbaum, 2011). En stark känsla av kontrollförlust infann sig hos många kvinnor (Brunet et 

al., 2013). Mastektomin medförde existentiella frågor och funderingar för många kvinnor då 

den kropp de fötts in i och alltid haft nu inte längre var densamma. Vissa uttryckte sig väldigt 

målande då de likande operationen vid hur en slaktare skär bort en bit kött och sen slänger den 

i soptunnan (Piot-Ziegler et al., 2010). Samma bit kött som dem ammat sina barn med. De 

kände sig onormala och asymmetriska och det var nu svårt att förhålla sig till den nya 

kroppen. Många nämnde att de hade svårt att acceptera förlusten och de kände sig stympade 

när de såg sitt ärr i spegeln.  

 ”Well, for three months I didn’t even look at myself, I just put a lot of bubbles in the bath, I 

didn’t look at all” (Bredin, 1999, s 1116) 

Vissa kvinnor menade på att förlusten av ett bröst inverkade på deras sociala identitet. De 

kände sig mindre sociala, blev tillbakadragna, oroade sig för att andra skulle märka något, 

hade svårt att hitta kläder som de tyckte passade dem eller som de kände sig bekväma i, de 

förändrade sitt beteende gentemot familj och vänner (Bredin, 1999; Brunet et al., 2013; 

Fallbjörk et al., 2012). Detta gjorde i sin tur att de blev begränsade i sin livsföring och kunde 

på så vis känna sig isolerade.  

”When I am not feeling good about my body, I just close myself at home and watch TV and I 

try to stay away from people” (Brunet et al., 2013, s 348) 

Att se ärret var också en ångestfylld upplevelse, inte bara för att det påminde om att de 

förlorat en kroppsdel men också för att det fyllde dem av tankar om eventuella återfall av 

cancer (Fallbjörk et al., 2012; Lindwall & Bergbom, 2009).  

Däremot fanns en mindre grupp kvinnor som inte tycktes ta förlusten av ett bröst särskilt hårt. 

De var så lättade över att ha eliminerat hotet om cancer och kände en inre frid (Altschuler et 
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al., 2007) Andra menade på att de redan fått sina barn och ammat dem och därmed hade 

brösten uppfyllt sin plikt, de började själva bli gamla och brydde sig inte så mycket om sitt 

utseende längre. Även om det inte var ”kul” att operera bort ett bröst verkade inte brösten 

betyda mer för dem än någon annan kroppsdel (Fallbjörk et al., 2012).  

”At this age… it is not so important what you look like, what is important is health. When you 

get older, imperfections count for less… you actually should have some rips in your sails 

when you get older” (Fallbjörk et al., 2012, s 44) 

Sorg 

Varje kvinna hade förlorat ett bröst för att kunna rädda sitt liv. Ärren från operationen fanns 

alltid kvar för att påminna dem om sin förlorade kroppsdel och om sin cancer (Fallbjörk et al., 

2012; Piot-Ziegler et al., 2010). Även om alla kvinnor då de fått sin diagnos inte tvekade på 

att bli opererade och botade var det många som blev förvånade över vilken stor inverkan deras 

bröst hade på dem. Det bröst de tidigare bara hade tagit för givet och kanske rent av varit lite 

missnöjda med blev plötsligt starkt emotionellt laddat då dess existens hotades. Vissa kvinnor 

kände sig ledsna över att de inte accepterat och uppskattat sina kroppar mer innan sjukdomen 

bröt ut (Piot-Ziegler et al., 2010) 

”I did not like my breast; it has always been too heavy. I would have liked to be slimmer, 

slender, more::: But when you know that you won’t have them anymore, you become aware 

that it is a terrible loss” (Piot-Ziegler et al., 2010, s 490) 

Andra hade alltid haft ett bra och starkt förhållande till sina bröst och kände också sorg då de 

inte längre fanns kvar.  

”I am different. I had the most rounded boobs and I was proud of them. Although they were 

big, they were an important part of my life and now they are gone and yes there is a loss there 

– I feel diminished in some way but I couldn’t tell you in what way; incomplete I suppose you 

would say” (Bredin, 1999, s 1117)  

En känsla av tomhet efter brösten kunde påvisas och många uppfattade sin nya kropp som 

asymmetrisk och deformerad (Bredin, 1999; Piot-Ziegler et al., 2010). Tomhetskänslan 

resulterade i ett sorgearbete eftersom kroppen aldrig skulle bli densamma igen (Lindbom & 

Bergbom, 2009). Sorgen kunde triggas igång då de såg kvinnokroppar porträtterade i 

massmedia (Piot-Ziegler et al., 2010). I en del fall sörjde kvinnorna sina bröst något enormt 

men kände på samma gång skuld och otacksamhet eftersom operationen hade räddat deras liv 
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(Bredin, 1999; Fallbjörk et al., 2012). De kände att de borde vara mer tacksamma för att vara 

vid liv och inte hänga upp sig på något så bagatellartat som bröst.  

Andra effekter såsom känselbortfall var för några kvinnor en besvärande effekt av 

mastektomin. Det var nästan lika viktigt som det förlorade utseendet, då hudområdet där 

bröstet suttit kunde kännas bedövat och inte längre hade samma förmåga till stimulans, vilket 

vissa tyckte var märkligt och saknade (MacLean, 2005). 

”I miss the erotic sensations from my breasts more than words can describe! I mourn the 

loss” (Altschuler et al., 2007, s 30) 

Kvinnlighet 

För många kvinnor innebar brösten kvinnlighet. Det är en kroppslig symbol för sensualitet, 

sexualitet och moderlighet (Da Silva & Dos Santos, 2010). Då de blivit opererade upplevde 

många att de hade svårare att känna sig feminina och att deras kvinnlighet var hotad (Bredin, 

1999; Dos Santos & Da Silva, 2010; Elmir et al., 2010; Fallbjörk et al., 2012; Piot-Ziegler et 

al., 2010). I och med att brösten försvann, försvann också en del av kvinnligheten och den 

sexuella identiteten. Detta upplevde i stort sett samtliga kvinnor men i högre eller lägre grad 

och blev mer eller mindre besvärade av det. För många uppkom frågor och värderingar kring 

normativ kvinnlighet - hur man ska se ut eller bete sig som kvinna – och hur deras egen 

kvinnliga identitet såg ut (Rubin & Tanenbaum, 2011).  

”My gender identity is of a woman entirely, I’m sad that my breasts are gone. This is not… 

my triumphant identity choice to have my breasts removed. I was happy with my breasts. I’m 

very sad that I’m losing them… When I take of my clothes I want to have the form of a 

woman” (Rubin & Tanenbaum, 2011, s 409)  

Vissa upplevde att de skulle bli könlösa eller att de skulle förvandlas till en pojke (Piot-

Ziegler et al., 2010). 

Många uttryckte oro för vad andra skulle tycka, speciellt kvinnornas respektive partners. De 

oroade sig över intimitet och sexuella relationer efter mastektomin och hur dessa skulle 

komma att förändras. Eftersom deras kropp nu var annorlunda utbröt starka känslor av ångest, 

osäkerhet och rädsla över att inte längre vara attraktiva (Bredin, 1999; Elmir et al., 2010; Piot-

Ziegler et al., 2010). De var rädda för att ärret som sådant skulle vara avskräckande och göra 

dem mindre kvinnliga (Piot-Ziegler et al., 2010). En del rapporterade att de kände olust för att 
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visa sig nakna inför andra och ville inte ta av sig sin bh och behövde i så fall ha släckt inne på 

rummet (Fallbjörk et al., 2012).  Då många upplevde att det var svårt att identifiera sig med 

den nya kroppen avlägsnade de sig emotionellt och sexuellt vilket resulterade i att de 

avskärmade sig från sina partners (Bredin, 1999).  

”You don’t feel desirable or your husband would want you anymore… it was me that didn’t 

want to partake in any sort of sexual relationship… I was quite frightened and scared…” 

(Elmir et al., 2010, s 2535)  

De som inte levde i stabila förhållanden tyckte att tanken på att träffa någon ny kändes mer 

avlägsen efter operationen, både på grund av den förändrade kroppen men de var också rädda 

för att bli stigmatiserade eftersom de haft cancer (Bredin, 1999; Fallbjörk et al., 2012; Rubin 

& Tanenbaum, 2011). Kvinnorna upplevde att det blev svårare att hitta ett sätt att klä sig efter 

operationen och vissa var ledsna då deras gamla klänningar eller tröjor inte längre satt bra på 

dem (Brunet et al., 2013; Fallbjörk et al., 2012; MacLean, 2005). Detta gjorde att olika 

strategier uppkom för att maskera det förlorade bröstet. En del använde sig av externa 

proteser, vissa bara utanför hemmet och andra hela tiden, de började klä sig mer säckigt, en 

del lät det bara vara och somliga valde att genomgå rekonstruktiv kirurgi med antingen 

artificiella implantat eller med kroppsegen vävnad.  

 

” First I’m a human, and next I’m a woman, and next I’m a lesbian woman. Nobody likes to 

see themselves disfigured from a disease” (Rubin & Tanenbaum, 2011, s 409) 

Ett fåtal kvinnor ansåg att brösten inte hade särskilt mycket att göra med deras kvinnlighet. 

De tyckte att det fanns andra faktorer som var mer förknippade med femininitet såsom klädsel 

eller typiskt kvinnliga egenskaper som att vara omhändertagande. Då bröstet dessutom 

innehöll en tumör var det inte mycket att diskutera…  

”She asked me if I didn’t lose my femininity, and I thought, what on earth is she talking 

about! Does she think that this so-called ”femininity” is more important than life it self?”  

” I did not look upon myself as a woman of inferior quality, I did not… A breast more or less, 

it is – it surely is a part of the body – but it could have been the foot or… So it is not a big 

deal” (Fallbjörk et al., 2012, s 44)  
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… medan för andra innebar en förlust av brösten att de även förlorade sig själva som kvinnor 

och personer. 

”I would die without breasts; I could never live without breasts” (Fallbjörk et al., 2012, s 45) 

Behov av stöd 

Många kvinnor upplevde att stöd från både familj, vänner och vårdpersonal hjälpte dem 

mycket i sin process att acceptera sin nya kropp (Altschuler et al., 2007; Elmir et al., 2010; 

Fallbjörk et al., 2012; Piot-Ziegler et al., 2010). Då vissa fruktade sin partners blick efter 

operationen, kunde den verka stärkande för andra (Bredin, 1999; Fallbjörk et al., 2012). Det 

fick dem att själva börja se mer positivt på sina förändrade kroppar. Det kändes bra, 

fortfarande intimt och positivt istället för jobbigt och negativt. Deras partner fanns vid deras 

sida under hela behandlingstiden och även efteråt och tillsammans red de ut stormen och 

besegrade sjukdomen (Altschuler et al., 2007). Några menade på att det stöd de kände 

snabbade på deras återhämtningsprocess (Elmir et al., 2010).  

”My husband’s response to my double mastectomy was ”now I can hold you closer…” Yes, 

he is a gem” (Altschuler et al., 2007, s 29) 

En del betonade vikten av stöd från vårdgivare då samtal med dessa togs mycket seriöst. De 

upplevde att när de fick tydlig information och en strukturerad plan på det som skulle hända 

kände de sig tryggare och hade lättare att hitta styrka inom sig själva (Elmir et al., 2010). Det 

blev mindre rum över för ovisshet som kunde leda till ännu mer rädsla. De nämnde att stöd 

från både doktorer och sjuksköterskor värdesattes högt. I vissa fall ledde mastektomin 

fortfarande till nedstämdhet trots gott stöd från vårdpersonalen. 

”My doctor explained everything to me, before during, and after, and I’m very pleased with 

her, but even with all the support I had I still experienced depression. That passed after a few 

months but I wish I’d been better prepared for that” (Altschuler et al., 2007, s 30)  

 

För vissa blev bristen på stöd ödesdiger och fick dem att bli än mer förtvivlade över sin 

situation och kände sig som ofullständiga kvinnor (Fallbjörk et al., 2012; Piot-Ziegler et al., 

2010). En kvinna beskrev hur hennes partner inte kunde hantera vilken effekt hennes 

mastektomi hade på deras förhållande och lämnade henne kort efter operationen (Fallbjörk et 

al., 2012). En annan berättade hur hennes man blev irriterad då hon inte ville genomgå 

rekonstruktiv kirurgi eftersom hennes doktor avrått henne från det (Piot-Zigler et al., 2010) 
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”If I understand, you prefer me to have a prosthesis than to have a handicapped wife” (Piot-

Ziegler et al., 2010, s.497)   

 

Acceptans av den nya kroppen 

Att vänja sig vid och acceptera sin nya kropp visade sig vara en långdragen och svår process 

som krävde energi. Stöd från anhöriga eller vårdpersonal hjälpte många en god bit på vägen 

(Altschuler et al., 2007; Elmir et al., 2010). Kvinnorna lade mycket möda på att kamouflera 

sin bröstförlust med hjälp av proteser eller nya kläder för att uppnå ett yttre intryck av 

normalitet (MacLean, 2005).  

”To me it’s extremely important to just look normal. Just to look like anyone else on the 

street. It’s just to fit in with everybody else, not look any different. You can feel different 

inside, but just to look like everybody else because you are just like everybody else. You just 

carry this emotional scar and that’s why it’s important to look like everybody else” (Brunet et 

al, 2013, s 348)   

För många var det en emotionell utmaning att på nytt bli vän med sin kropp, den kropp som 

hade svikit dem genom att husera en cancer utan att de visste om det (Lindwall & Bergbom, 

2009). Då de fått sin diagnos upplevde kvinnorna att de förlorat kontrollen över sin kropp och 

nu gällde det att återta den (Brunet et al., 2013). Även om ärret för många till en början verkat 

avskräckande och obehagligt då det påminde dem om bröstet som en gång funnits där men 

också om den skrämmande cancern (Fallbjörk et al., 2012; Rubin & Tanenbaum, 2011) 

upplevde flera nu att ärret även kunde ha en mer positiv innebörd (Brunet et al., 2013). Det 

symboliserade att de genomgått en cancerbehandling och gått segrande ur den, de hade 

överlevt. Det ingav många kvinnor känslor av styrka och de kände att om de besegrat cancer 

kunde de klara vad som helst (Altschuler et al., 2007; Brunet et al., 2013). Deras tidigare 

dåliga kroppsbild blev istället mycket mer positiv och de uppskattade sina kroppar och deras 

förmåga till återhämtning.  

”My body actually was very brave, and this is what I think about it, it supported me” (Brunet 

et al., 2013, s 348) 

För en del var bröstförlusten ett stort problem att överkomma och de kände sig ofullständiga 

som kvinnor utan sina bröst varför vissa valde att genomgå rekonstruktiv kirurgi (Altschuler 
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et al., 2007; Fallbjörk et al., 2012) med mer eller mindre goda resultat. Medan andra 

accepterade kroppen som den var och gjorde det bästa av situationen. Besvär med att behöva 

tänka på proteser och att ha möjligheten att kunna fortsätta klä sig som innan var andra 

anledningar till att vissa kvinnor genomgick rekonstruktiv kirurgi (Rubin & Tanenbaum, 

2011).   

”I have implants that have never given any trouble. It’s true they don’t and can’t look real. 

But what the heck, I’m alive!”(Altschuler et al., 2007, s.30) 

 

DISKUSSION 

Att förlora ett bröst resulterade i en förändrad identitet och kroppsbild. Kvinnorna kände sig 

asymmetriska och i vissa fall stympade. De ansåg sig ha förlorat kvinnlighet och sexualitet. 

Detta ledde till känslor av förlust, främmandeskap och sorg. Ett behov av stöd fanns och det 

kunde hjälpa dem i återhämtningen. Att lära sig acceptera och leva med den nya kroppen var 

en lång process där kvinnorna använde sig av olika metoder för att hantera förlusten av sitt 

bröst. Ärret blev en symbol för både cancern och förlust av en kroppsdel men också av att 

sjukdomen var besegrad. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visade att en mastektomi medförde en förändrad syn på sitt utseende för 

majoriteten av kvinnorna. Kroppen kändes främmande för dem både fysiskt men också 

psykiskt då den hade huserat en farlig tumör emot kvinnans vilja (Lindwall & Bergbom, 

2009). De kände sig förrådda av sin egen kropp och som om de hade tappat kontrollen över 

vad den gjorde. Den nya kroppen stämde inte in med hur de själva uppfattade sig som kvinnor 

eller personer. Det var inte längre sig själva de såg i spegeln. Det var svårt att få själ och 

kropp att hänga ihop. Enligt Kristoffersen (2006) menar Travelbee att olika människor 

kommer ställas inför samma sorts prövningar men kommer att reagera mycket individuellt 

och har olika sätt att hantera svåra situationer. I denna studie kunde detta fenomen noteras. 

Vissa kvinnor tog förlusten av ett bröst exceptionellt hårt och enda sättet de kunde känna sig 

något sånär hela igen var genom att genomgå rekonstruktiv kirurgi (Fallbjörk et al., 2012; 

Rubin & Tanenbaum, 2011). Andra kände till en början också en stor förlust och sorg men 

nöjde sig med att prova ut externa proteser och justerade sitt sätt att klä sig. Andra tog inte 
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bröstförlusten hårt över huvud taget utan var nöjda med att ha blivit botade från cancern 

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

Intressant var att vissa kvinnor som till en början varit mycket nedstämda, med tiden kunde 

rapportera en långsamt förbättrad kroppssyn. Efter ett tag kunde de titta på sitt ärr och istället 

för att känna sig frånstötande kände de att ärret symboliserade den cancer deras kropp hade 

övervunnit. De var i själva verket starka kvinnor som hade varit modiga och överlevt. Detta 

ställde kroppen i ett mer positivt ljus och de var stolta över den (Brunet et al., 2013). Detta 

kan också tolkas som ett sätt att acceptera sin situation och finna en mening i sin sjukdom och 

lidande och på så vis omvandla förlust till något positivt såsom Travelbee enligt Kristoffersen 

(2006) beskriver. Detta menar Travelbee leder till en god hälsa även om personen utåt sett 

inte uppfattas ha det på grund av sitt förlorade bröst. 

Vidare fanns det en tydlig upplevelse av att kvinnors identitet förändrades vid mastektomi 

(Piot-Ziegler et al., 2010). Att ta bort ett bröst betyder för många kvinnor att samtidigt ta bort 

en stor bit av deras kvinnlighet. De kände sig inte längre feminina i samma utsträckning som 

innan och de kände inte igen sig själva som kvinnor. Detta kunde triggas av den bild av 

kvinnor media visar, där det inte finns plats för några skavanker på kvinnokroppen. Detta går i 

linje med de fynd Fang, Chang och Shu (2014) hittade i sin studie. Idealet av den 

objektifierade kvinnokroppen visade sig svår att värja sig emot.  

Enligt Kristoffersen (2006) påtalar Travelbee att den kultur en person är en del av kommer ha 

betydelse för vederbörandes uppfattning om sin sjukdom och sitt lidande. Även här kommer 

vikten av media in i bilden. Kvinnorna i denna studie tillhörde alla den västerländska kulturen 

och de bodde i städer där reklam och media har ett oerhört stort inflytande. Det är möjligt att 

det finns en skillnad mellan hur västerländska kvinnor uppfattar en förlust av ett bröst jämfört 

med kvinnor i utvecklingsländer. Det är svårt att med säkerhet säga något om den saken men 

man kan konstatera utifrån resultatet i den här studien att det onekligen fanns ett uttalat 

kroppsideal bland kvinnorna som enligt Solvoll (2005) förknippas med lycka, framgång och 

socialt accepterande. Hur man som sjuksköterska ska kunna stötta kvinnor vars kropp inte 

längre är intakt är inte helt enkelt men att finnas som ett stöd och vara tillgänglig för samtal är 

en god början. Sjuksköterskan måste vara lyhörd för tecken på att kvinnan har ett behov av att 

prata om det som oroar henne i samband med bröstförlusten (Almås & Sørensen, 2011). 

Enligt Kristoffersen (2006) säger Travelbee att sjuksköterskan måste försöka sätta sig in i 

kvinnans mycket subjektiva upplevelser kring sin situation för att kunna ge ett så bra och 

individuellt anpassat stöd som möjligt. För vissa kvinnor skulle det kunna innebära att 
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sjuksköterskan bidrar med information om bröstcancerföreningar där de kan få möjlighet att 

träffa andra med liknande erfarenheter att prata med och på så vis kanske kunna hitta stöd och 

mening med sin situation. Andra kanske behöver hjälp med att prova ut proteser. Och 

ytterligare några kvinnor kanske skulle uppskatta information om möjlighet till kostnadsfri 

rekonstruktiv kirurgi, då det kanske skulle vara det som hjälper dem att komma vidare i sin 

process att acceptera den nya kroppen (Almås & Sørensen, 2011).   

För många kvinnor var åsynen av ärret en traumatisk upplevelse (Bredin., 1999; Fallbjörk.et 

al., 2012; Piot-Ziegler et al., 2010). Enligt Almås och Sørensen (2011) kan det vara lämpligt 

att sjuksköterskan är med kvinnan första gången hon tittar på ärret efter operationen. 

Sjuksköterskan kan då utgöra ett stöd och kan besvara eventuella frågor och funderingar som 

kvinnan kan ha. Om kvinnan har en partner är det bra om även denne är där och har sett ärret 

innan det är dags att åka hem från sjukhuset.  

Hur en partner skulle reagera på mastektomin var något många av kvinnorna oroade sig 

mycket över. Många hade starka känslor av ångest, rädsla och otillräcklighet och de fasade för 

vilken effekt mastektomin skulle ha på deras förhållanden och sexliv. De upplevde att deras 

sexuella attraktionskraft var tillintetgjord (Bredin, 1999; Elmir et al., 2010; Fallbjörk et al., 

2012; Piot-Ziegler et al., 2010). Det i sin tur ledde till att många kvinnor blev tillbakadragna 

från sina partners, de ville inte visa sig nakna och undvek intima situationer (Bredin, 1999; 

Elmir et al., 2010; Fallbjörk et al., 2012). Andra påtalade hur mycket deras partners stöd hade 

hjälp dem i sin återhämtningsprocess och i att acceptera sin förändrade kropp. Enligt Pokorny 

(2010) menar Joyce Travelbee att sjuksköterskan ska fungera som ett stöd både för den sjuke 

och dess anhöriga och familj. Hon måste hjälpa dem att finna mening i sjukdomen och 

lidandet för att kunna acceptera situationen och göra det bästa möjliga för alla parter. Enligt 

Almås och Sørensen (2011) menar Walker på ett omvänt sätt att sjuksköterskan bör betrakta 

kvinnan och hennes partner som en enhet då de sinsemellan påverkar varandra gällande rädsla 

och osäkerhet relaterat till cancersjukdomen. Partnern kan, precis som kvinnan, uppleva 

bröstförlusten som svår att acceptera och åsynen av ärret kan vara jobbig att hantera även för 

partnern. Det i sig kan kännas svårt att erkänna för sig själv då partnern kanske vill kunna 

vara ett stöd för kvinnan. Almås och Sørensen (2011) menar att sjuksköterskan kan tänkas 

behöva prata med partnern då denne troligtvis spelar en stor roll i hur kvinnan kommer att 

uppleva sin kropp. För partnern kan det vara en svår upplevelse. Inte minst gällande på vilket 

sätt denne kan vara ett stöd. Sjuksköterskan måste alltså finnas som stöd även för partnern så 

att denne på bästa sätt kan stötta kvinnan.  
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MacLean (2005) menar att kvinnor idag lever i en värld där de, trots en cancerdiagnos och 

efterföljande behandling, förväntas uppföra sig som om ingenting har hänt. De ska vara 

tillbaka på arbetet och bland vännerna och hålla god min och uppföra sig normalt. Men många 

känner sig inte alltid normala. Många kvinnor sörjde sitt förlorade bröst under en lång tid och 

processen att bli vän med sin kropp på nytt kunde både ta tid och vara energikrävande 

(Lindwall & Bergbom, 2009).  Enligt Solvoll (2005) krävs mycket mod och självinsikt för att 

kunna klä sina tankar kring den nya kroppen i ord. Detta är viktigt för sjuksköterskor att 

känna till då de möter dessa kvinnor i vården. Då olika personer reagerar olika på samma 

företeelse kan reaktioner hos vissa kvinnor vara undantryckta sedan lång tid och kännas 

betungande. Om sjuksköterskan kan identifiera och relatera till hur varje kvinna upplever just 

sin situation kan hon hjälpa henne att hitta mening i sin sjukdomssituation och på så vis 

acceptera den och gå vidare (Travelbee, 1972). Att se patienten som en unik individ med lika 

unika upplevelser och öppna upp till samtal och visa på förståelse och stöd kan hjälpa dem att 

verbalisera sina känslor (Solvoll, 2005). Lyckas de göra det kan det uppfattas som en lättnad 

att äntligen få prata om sina upplevelser.  

Kliniska implikationer 

Fynden från den här studien är av värde för sjuksköterskor i deras kliniska arbete då det 

visade sig att reaktionerna på mastektomi var starka och varierande. Att operera bort ett bröst 

och läka rent fysiskt från den kirurgiska behandlingen går relativt fort men såren på kvinnans 

känsloliv kan ta desto längre tid att läka och hennes sorg kan behöva bearbetas under en lång 

tid. Även om hon medicinsk sett är friskförklarad kan hon fortfarande känna ohälsa. Detta kan 

vara av vikt att veta för sjuksköterskor inom många olika vårdinstanser då de ska arbeta för att 

främja hälsa och förebygga ohälsa i enlighet med ICN:s Etiska kod för sjuksköterskor (2014). 

De bör känna till kvinnans sjukdomshistoria och vara lyhörda på de effekter bröstcancern och 

dess behandling fortfarande kan ha hos kvinnan. I många fall kanske ytterligare stöd kan 

behövas. Sjuksköterskan bör försöka ta reda på hur hon på bästa sätt kan möta kvinnans 

behov av stöd för att på så sätt få henne att må så bra som möjligt.  

 

Metoddiskussion 

Syftet med den här studien var att undersöka kvinnors upplevelser av sina kroppar efter 

mastektomi relaterat till bröstcancer. Då det var upplevelser som skulle mätas ansågs 

kvalitativa studier vara att föredra då de anses bäst mäta upplevelser (Polit & Beck, 2012). 
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Likaså Friberg (2012) menar att kvalitativa studier syftar till att skapa en djupare förståelse 

för en person och dennes livssituation. Sökorden formulerades utifrån studiens syfte och 

ansågs vara relevanta. Sedan visade det sig att vissa sökordskombinationer gav träffsäkrare 

utfall. Vid sökning fanns relativt många studier, en hel del behövde exkluderas då de använde 

kvantitativ metod. Ett av inklusionskriterierna behövde ändras. Från början var det tänkt att 

endast undersöka kvinnor som genomgått mastektomi utan rekonstruktiv kirurgi. Vid 

litteratursökning visade det sig att rekonstruktiv kirurgi i samband med mastektomi blev allt 

vanligare ju nyare forskningen var. Mastektomi utan rekonstruktion hittades främst i studier 

från början av nittio-talet. Då ett annat inklusionskriterium var att ha med relativt aktuell 

forskning blev det svårt att undvika studier där rekonstruktion gjorts i samband med 

mastektomioperationen. Alltså var det svårt att kunna tillgodose båda dessa kriterier och få 

ihop tillräckligt med artiklar. Således ändrades inklusionskriteriet om mastektomi utan 

rekonstruktion till bara mastektomi. Detta då författaren ansåg att det var viktigare att behålla 

inklusionskriteriet om aktuell forskning. De artiklar som slutligen inkluderades i studien 

passade bra in på syftet och var gjorda med kvalitativ metod. Artiklarna är publicerade mellan 

år 1999-2013. I en av artiklarna var metoden delvis kvantitativ men hade analyserats med 

kvalitativ analysmetod. 

Som redan nämnts i metoddelen valdes databaserna PubMed, Cinahl och PsycINFO eftersom 

de anses stora inom forskning på området medicin och omvårdnad. PsycINFO är något mer 

inriktad mot psykologisk forskning inom medicin och omvårdnad (Forsberg & Wengström, 

2013). Detta borde bidra till en förhöjd trovärdighet. Dock går det inte att utesluta att annan 

relevant forskning som publicerats i andra databaser hade kunnat vara relevant och som 

författaren därmed gick miste om. Detsamma gäller att studier som inte var skrivna på 

engelska hade kunnat innehålla värdefull information då dessa inte togs med. Under 

sökningens gång påträffades artiklar vars titel och ibland abstract var skrivna på engelska men 

inte själva studien. Vissa tycktes stämma bra in på syftet. Då artiklarna lästes fanns en ordbok 

till hands för att kunna undvika feltolkningar. Detta kan dock inte helt uteslutas då engelska 

inte är förstaspråk men det verkar inte troligt att det skulle ha inverkat på resultatets 

trovärdighet.    

De valda artiklarna granskades med Fribergs granskningsmall (2012) för kvalitativa studier på 

sidorna 138-139. Svaren på frågorna antecknades. Mallen var till stor hjälp, den kändes 

heltäckande och fungerade som en bra utgångspunkt för att bedöma studiernas kvalitet. 

Studierna bedömdes utifrån hur utförligt och hur många frågor de kunde besvara. Dock 
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saknade mallen någon form av poängsättningssystem och därför blev studiernas kvalitet 

indirekt, subjektivt bedömda vilket kan ha en inverkan på resultatet. Om en annan person 

använt samma mall till samma studier hade denne kanske tolkat och kvalitetsbedömt studierna 

annorlunda. I detta fall, bedömdes kvaliteten på de flesta studier som hög. Då artiklarna lästs i 

sin helhet och material rörande syftet markerats kunde likheter och olikheter identifieras. När 

dessa bearbetats lite närmare uppstod efter ett tag en känsla för återkommande teman. Några 

svårigheter med att formulera namn på dessa teman som speglade innehållet upplevdes inte. 

Dock resoneras kring huruvida en uppsatspartners ögon hade sett andra detaljer och fått andra 

intryck av texterna. Genom att på ett tydligt sätt redogöra för tillvägagångssätt för 

litteratursökning och granskning i metodavsnittet och genom att redovisa en översikt av de 

valda studierna strävades efter att uppnå en god kvalitet (Polit & Beck, 2012). 

De artiklar som inkluderades i studien var gjorda i olika länder och i olika världsdelar men 

speglade alla västerländska levnadsformer i urbana miljöer. På ett sätt kan hävdas att studiens 

resultat representerar kvinnor med olika bakgrund och kultur och på ett annat sätt kan 

konstateras att många hade mycket gemensamt vad gäller livsstil och möjligtvis ideal. Det var 

intressant att få med en blandad skara och därför inkluderades kvinnor med olika ålder, 

civilstånd och sexuell läggning eftersom alla människors upplevelser är unika. Resultatet som 

sådant är dels för litet för att generalisera till en stor population och det skulle inte heller vara 

lämpligt att applicera i utvecklingsländer. Dock kan det möjligtvis kasta en liten stråle ljus 

över hur urbana kvinnor i västerländska samhällen från kan tänkas reagera då de förlorar ett 

bröst. Vilket kan vara av intresse för sjuksköterskor som möter dessa patienter i sitt arbete. 

 

Slutsats 

Att genomgå mastektomi är en omtumlande upplevelse som påverkade kvinnornas syn på sina 

kroppar på flera olika plan. Denna förändrade kroppsbild påverkade deras identitet, känsla av 

kvinnlighet och det i sin tur hade en effekt på många andra domäner i deras liv såsom 

sexualitet och social identitet. Genom detta arbete kastas lite ljus över kvinnornas upplevelser 

av sina kroppar efter mastektomi. Sjuksköterskan behöver känna till dessa effekter så att hon 

på bästa sätt kan anpassa sin omvårdnad efter kvinnornas behov. Hon måste vara medveten 

om att reaktioner och sätt att uttrycka och hantera sin sjukdom och dess kirurgiska behandling 

kan skilja sig mycket åt mellan olika kvinnor.   
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Tabell 1: Litteratursökning 

Datum Databas Sökord och 

boolesk söklogik 

(and, or not) 

Typ av sökning Antal träffar Anledning till 

exklusion av 

studier 

Utvalda artiklar 

25/3 2025 Pubmed Mastectomy AND 

self image AND 

qualitative 

Fritext 20 Stämmer ej in på 

syftet, för gamla 

studier 

1. Stressors in breast 

cancer post-treatment: 

a qualitative approach 

 

25/3 2015 Pubmed Mastectomy AND 

body image AND 

qualitative 

Fritext 40 Stämmer ej in på 

syftet, för gamla 

studier 

1. Surviving breast 

cancer: womens 

experiences with their 

changed bodies. 

2. From ”no big deal” 

to ”losing oneself” – 

different meanings of 

mastectomy. 

3. Mastectomy, body 

deconstruction and 

impact on identity: a 

qualitative study. 

25/3 2015 Pubmed  Mastectomy AND 

experience AND 

qualitative 

Fritext 38 Stämmer ej in på 

syftet, för gamla 

studier 

Mastectomy, body 

image and therapeutic 

massage: a  

qualitative study of 

womens experience 
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6/4 2015 Psycinfo Breast cancer 

AND mastectomy 

AND identity 

Fritext 19 Stämmer ej in på 

syftet, kvantitativ 

metod, för gamla 

studier 

”Does that make me a 

woman?” 

Breast cancer, 

mastectomy and 

reconstruction 

decisions among 

sexual minority 

women 

7/4 2015 Cinahl Mastectomy AND 

body image AND 

qualitative 

Fritext 31 Stämmer ej in på 

syftet, för gamla 

studier 

Positive, negative and 

disparate – women’s 

differing long-term 

psychosocial 

experiences of 

bilateral or 

contralateral 

prophylactic 

mastectomy 

7/4 2015 Cinahl Breast cancer 

AND qualitative 

AND body 

Fritext  102 Stämmer ej in på 

syftet, för gamla 

studier 

Beyond dichotomies 

of health and illness: 

life after breast cancer 

11/4 2015 Psycinfo Breast cancer 

AND body AND 

surgery 

Fritext 176 Stämmer ej in på 

syftet, kvantitativ 

metod, för gamla 

studier 

1. The altered body 

after breast cancer 

surgery 

2. Against all odds: 

Australian women’s 

experiences of 

recovery from breast 

cancer 
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Kvalitetsgranskning och analys 

Tabell 2: Översikt över analyserad litteratur 

Författare, 

Land, 

År 

Titel Syfte Urval, 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande, 

Analys 

Resultat Kvalitet 

Altschuler, A., 

Nekhlyudov, L., 

Rolnick, S., 

Greene, S., 

Elmore, J., West, 

C., Herrington, 

L., Harris, E., 

Fletcher, S., 

Emmons, K & 

Geiger, A 

 

USA 

2007 

 

Positive, 

negative and 

disparate – 

women’s 

differing  

long-term 

psychosocial 

experiences of 

bilateral or 

contralateral 

prophylactic 

mastectomy 

Att belysa 

psykosociala 

konsekvenser 

Hos kvinnor som 

genomgått 

profylaktisk 

mastektomi 

684 kvinnor mellan 

18- 80 år som 

genomgått 

profylaktisk 

mastektomi.  

Utskickad enkät som 

innehöll både slutna 

och öppna frågor 

Deltagarna 

svarade på 

enkäterna. Svaren 

analyserades med 

kvalitativa 

metoder och 

kodades. Därefter 

delades de upp i 

olika kategorier 

Förebyggande 

Mastektomi 

medförde känslor 

av lättnad eftersom 

det eliminerar 

cancerrisken.  

Förlusten av bröst 

och känselförlust 

inverkade på 

sexlivet. Support 

från kvinnans 

partner kan lindra 

upplevelsen av 

förlust 

Hög 

Bredin, M 

 

Storbritannien 

1999 

Mastectomy, 

body image and 

therapeutic 

massage: a 

qualitative study 

of ten women’s 

experience 

Att undersöka 3 

kvinnors 

upplevelser av 

bröstförlust och 

hur det upplevde 

sin förändrade 

kropp 

3 kvinnor mellan 

åldrarna 25-65 år 

deltog i studien senast 

1 år efter sin diagnos, 

nu botade efter 

genomgången 

mastektomi. 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Intervjuerna 

spelades in och 

transkriberades. 

Analys gjordes 

med Guba & 

Lincolns metod. 

Kvinnorna upplevde 

förlust och olikhet 

på flera plan, både 

av bröstet men även 

av sin femininitet. 

Detta påverkade 

deras sociala 

identitet och 

åtaganden. Massage 

kunde ha en positiv 

inverkan. 

Medel 
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Brunet, J., 

Sabiston, C & 

Burke, S 

 

Kanada 

2013 

Surviving breast 

cancer: women’s 

experiences with 

their changed 

bodies 

Att utforska 

kvinnors 

upplevelser av 

sina kroppar till 

följd av 

behandling för 

bröstcancer 

11 kvinnor i 

åldrarna 47-70 år 

som blivit 

behandlade för 

bröstcancer 

rekryterades 

genom ett 

snöbollsurval och 

deltog i 

semistrukturerade 

intervjuer 

Varje intervju 

spelades in och 

transkriberades 

verbatim och 

analyserades med 

sk IPA 

(interpretative 

phenomological 

analysis) 

4 huvudteman 

kunde 

identifieras. 

Överlag upplevde 

kvinnorna 

blandade fysiska 

förändringar som 

hade mestadels 

negativa 

konsekvenser på 

deras perception, 

tankar, attityder 

och känslor om 

sina kroppar 

Hög 

Da Silva, G & 

Dos Santos, M 

 

Brasilien 

2010 

 

Stressors in breast 

cancer post-

treatment: a 

qualitative 

approach 

Att identifiera 

stressorer hos 

kvinnor 1 till 5 år 

efter sin 

cancerdiagnos 

 

16 kvinnor mellan 

35 – 75 år som 

genomgått kirurgi 

som bröstcancer 

behandling, bl a 

mastektomi. 

Semi-

strukturerade, 

individuella 

intervjuer  

 

De inspelade 

intervjuerna 

transkriberades 

verbatim och 

uppdelades 

därefter i 

meningsbärande 

enheter. Sk 

innehållsanalys  

Cancer-

behandlingen 

hade negativa 

effekter på 

kroppsbilden, 

sinnelaget, det 

sociala nätverket 

och familjen samt 

deras 

arbetssituation 

 

Hög 



 

33 
 

Elmir, R., 

Jackson, D., 

Beale, B & 

Schmied, V 

 

Australien 

2010 

Against all odds: 

Australian 

women’s 

experiences of 

recovery from 

breast cancer 

Att skapa insikt i 

yngre kvinnors 

upplevelser av 

återhämtning från 

bröstcancer-

relaterad kirurgi 

samt att bidra till 

kunskapsbasen för 

läkare inom detta 

fält. 

4 kvinnor under 

50 år som 

genomgått kirurgi 

till följd av 

bröstcancer 

Diagnos. 

Semi-

strukturerade 

Intervjuer. 

Intervjuerna 

spelades in och 

transkriberades.  

Tematisk 

analysmetod av 

Van Manen  

Kirurgi relaterat 

till bröstcancer 

var en 

livsförändrande 

upplevelse med 

emotionell, social 

och fysisk 

inverkan. Stöd 

från familj och 

vänner gjorde en 

stor skillnad i 

återhämtningen.  

Hög 

Fallbjörk, U., 

Salander, P & 

Rasmussen, B 

 

Sverige 

2012 

 

From ”no big 

deal” to ”losing 

oneself” – 

different 

meanings of 

mastectomy 

 

Att undersöka hur 

kvinnor som 

genomgått 

mastektomi 

relaterat till 

bröstcancer 

beskriver dess 

inverkan på deras 

liv samt deras 

reflektioner kring 

rekonstruktiv 

kirurgi 

 

Ett strategiskt 

urval på 15 

kvinnor med olika 

ålder, civilstatus, 

utbildning och 

yrke från en större 

studie som 

genomgått 

mastektomi under 

år 2003 deltog i 

semi strukturerade 

intervjuer 

 

Intervjuerna 

spelades in och 

transkriberades 

verbatim. Extra 

noteringar gjordes 

efter intervjuerna. 

Intervjuer och 

noteringar lästes 

sedan igenom 

individuellt av 

forskarna och 

kodades. Dessa 

formulerades om 

till korta historier 

som sedan 

processades till 

tre framträdande 

”storylines”. 

Tre ”storylines” 

kunde identifieras 

utifrån kvinnornas 

berättelser. 1. 

mastektomi är 

ingen stor grej, 

kvinnornas 

självbild förblev 

intakt. 2. 

Mastektomi hade 

oerhört negativa 

effekter på 

självbild och 

identitet. 3. 

känslan av 

femininitet var 

skadad men de 

kände sig fortf 

som kvinnor. 

Hög 



 

34 
 

Lindwall, L & 

Bergblom, I 

 

Sverige 

2009 

The altered body 

after breast cancer 

surgery 

Att beskriva 

svenska kvinnors 

upplevelser och 

tankar om sina 

förändrade 

kroppar efter 

bröstcancer 

kirurgi 

10 kvinnor i 

åldrarna 43-62 år 

deltog i 

semistrukturerade 

intervjuer och 

berättade om sina 

kroppar efter 

bröstcancerkirurgi 

Intervjuerna 

spelades in och 

transkriberades 

verbatim. Därefter 

analyserades de i 

4 steg med 

fenomenologisk 

analysmetod 

Den förändrade 

kroppen blev en 

främling för 

kvinnorna, den 

hade bedragit dem 

då den huserat 

cancer, den blev 

ett fängelse och 

ett slagfält då 

behandlingen 

pågick. Sedan 

uppstod 

utmaningen att bli 

”vän” med sin 

kropp på nytt 

Hög 

Piot-Ziegler, C., 

Sassi, M., 

Raffoul, W & 

Delaloye, J 

 

Schweiz 

2010 

 

Mastectomy, 

body 

deconstruction 

and impact on 

identity: A 

qualitative study 

 

Att belysa vilka 

konsekvenser 

mastektomi får på 

kroppsuppfattning 

och identitet hos 

kvinnor med 

bröstcancer 

 

19 kvinnor i 

åldrarna 37-62 

som genomgått 

mastektomi.  

3 semi-

strukturerade 

intervjuer varav 

den ena gjordes 

precis innan 

mastektomi eller 

direkt efter. 

 

Intervjuerna 

spelades in och 

transkriberades 

verbatim. 

Kvalitativ 

tematisk analys 

skedde därefter. 

 

Mastektomi 

resulterar i en 

plågsam 

upplevelse av 

kroppslig 

förstörelse. 

Rekonstruktiv 

kirurgi hade både 

för- och nackdelar 

Upplevelser av 

stympning och 

främmandeskap 

kunde ses. 

Hög 



 

35 
 

Rubin, L & 

Tanenbaum, M 

 

 

USA 

2011 

 

”Does that make 

me a woman?” 

Breast cancer, 

mastectomy, and 

breast 

reconstruction 

decisions among 

sexual minority 

women 

 

Att identifiera 

nyckelteman i 

beslutsfattande 

kring 

rekonstruktiv 

kirurgi efter 

mastektomi hos 

kvinnor ur en 

sexuell minoritet 

13 lesbiska och 

bisexuella kvinnor 

i åldrarna 29-56 år 

som genomgått 

dubbel eller enkel 

mastektomi 

relaterat till 

bröstcancer. 

Individuella 

semistrukturerade 

intervjuer 

Intervjuerna 

spelades in och 

transkriberades 

verbatim och 

analyserades med 

en teoretisk 

analysmetod 

Anledningar till 

att vilja genomgå 

rekonstruktiv 

kirurgi var önskan 

om att känna sig 

”normal” igen, att 

känna sig mer 

balanserad. Att 

glömma bort 

cancern, att återfå 

femininitet samt 

att slippa använda 

externa proteser 

och få klä sig som 

innan. 

Hög 

Thomas-Maclean, 

R 

 

Kanada  

2005 

Beyond 

dichotomies of 

health and illness: 

life after breast 

cancer 

Att undersöka 

kvinnors 

upplevelser av 

förkroppsligande 

efter bröstcancer  

12 kvinnor i 

åldrarna 42-77 år 

intervjuades 

angående hur 

deras kroppar 

förändrats som ett 

resultat av 

bröstcancern 

Intervjuerna 

spelades in och 

transkriberades 

verbatim. Datan 

analyserades 

utifrån kvalitativa 

fenomenologiska 

riktlinjer  

Resultat visade att 

kvinnor med 

bröstcancer är en 

mångfacetterad 

grupp där 

förändrad känsel 

av den opererade 

kroppsdelen och 

förändring av 

klädsel spelar en 

stor roll utöver det 

förändrade 

utseendet. 

Hög 

 

 

 


