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SAMMANFATTNING  
 

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

mastektomi används som en behandlingsform för denna diagnos. Mastektomi innebär att ett 

eller båda brösten helt avlägsnas från kroppen. Tidigare forskning visade att mastektomi kan 

vara en påfrestning såväl fysiskt som psykiskt exempelvis genom förändrad kroppsbild. 

Begreppet kvinnlighet är komplext och kan upplevas olika från kvinna till kvinna.  

Syfte: Syftet var att belysa hur kvinnor upplevde sin kvinnlighet efter att ha genomgått 

mastektomi.  

Metod: Litteraturstudie som baserades på tio kvalitativa vetenskapliga artiklar. Artiklar söktes 

ur databaserna Cinahl, Pubmed och PsycInfo och data analyserades utifrån en manifest 

kvalitativ innehållsanalys.  

Resultat: Fyra kategorier framkom ur analysen; Brösten har betydelse för upplevelsen av 

kvinnligheten, Kvinnlighet trots förlusten, Kvinnlighet i relation till hälsa och livet, 

Upplevelsen av kvinnlighet påverkas av omgivningen. 

Slutsats(er): Hur kvinnorna upplevde sin kvinnlighet efter mastektomi var individuellt 

beroende på kvinnans livsvärld och tidigare erfarenheter. För somliga kvinnor hade bröstet en 

stor betydelse för kvinnligheten medan bröstet för andra hade mindre betydelse. För att som 

sjuksköterska kunna möta dessa kvinnor krävs öppenhet och följsamhet i bemötande.  
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INLEDNING 

Att undersöka begreppet kvinnlighet hos kvinnor som genomgått mastektomi anses till detta 

examensarbete vara av stor vikt. Mastektomi är något som båda författarna kommit i kontakt 

med via närstående som drabbats utav bröstcancer. Likaså har kvinnligheten kommit att 

påverkas hos dessa kvinnor. Kampen efter mastektomin är enligt våra erfarenheter minst lika 

påfrestande och tuff som cancerbeskedet i sig. I vårt framtida yrke som sjuksköterskor hoppas 

vi att denna studie kommer ge mer kunskap om hur kvinnor upplever sin kvinnlighet och att 

detta kan vara en hjälp för att veta hur kvinnorna ska bemötas på bästa sätt.  

 

BAKGRUND  

Varje år diagnostiseras cirka 8000 kvinnor med bröstcancer och med cirka 20 nya fall per dag 

utgör bröstcancer den vanligaste cancerformen hos kvinnor. Bröstcancer förekommer främst i 

åldern 40 år och uppåt. Bröstcancer kan upptäckas genom att kvinnan känner en knöl i bröstet 

eller armhålan, indragningar i huden, hårt och förstorat bröst, men kan även upptäckas vid den 

årliga mammografin (Klasén McGrath, 2013; Nystrand, 2014). Mammografi erbjuds till alla 

kvinnor av Sveriges landsting från och med det året de fyller 50, detta för att upptäcka cancern 

i tid (Teder, 2013).  

 

Människokroppen består av miljarder celler och det pågår hela tiden en kontinuerlig 

celldelning och förnyelser av celler. När nya celler bildats dör de gamla. Det kan hända att 

cellernas balans rubbas och cellen delar sig hejdlöst och okontrollerat och då uppstår 

cancerceller. När cancercellerna blir fler kan de klumpa ihop sig och då bildas en tumör. 

Cancer delas in i fyra olika stadier, där stadie ett innebär att cancern endast finns på 

ursprungsstället och stadie fyra innebär att cancern spridit sig i kroppen och bildat metastaser 

(Einhorn & Sylwan, 2013; Klasén McGrath, 2013).  

Behandling vid bröstcancer – mastektomi  

Det finns två olika typer av kirurgiskt ingrepp vid bröstcancer där den ena innebär att ta bort 

den del utav bröstet där tumören är, vilket kallas lumpektomi eller bröstbevarande kirurgi. 

Lumpektomi ses som fördelaktigt på grund av färre postoperativa komplikationer. Om 

cancern är mer utvecklad krävs det en mastektomi, kirurgiskt avlägsnande av hela bröstet. De 

faktorer som avgör att mastektomi bör genomföras är bland annat tumörens storlek, om 

tumören ligger centralt i bröstet eller om patienten själv önskar detta för att senare undvika 

risken för recidiv. I och med mastektomi tas även lymfkörtlarna bort i armhålan, 

axillutrymning, på den sida som drabbats. Komplikationer från arm och axel kan förekomma 

till följd utav axillarutrymningen, vissa kvinnor kan bli svårt påverkade med exempelvis 

lymfödem (Järhult & Offenbartl, 2006, 412-415). Przezdziecki et al., (2013) nämner inte 

enbart de fysiska biverkningar som ärrbildning och asymmetriska bröst utan beskriver även 

att mastektomin kan innebära psykisk påfrestning så som ångest.  

 

Kirurgi är den vanligaste behandlingen vid bröstcancer. Utöver kirurgi används framför allt 

cytostatikabehandling, strålbehandling och hormonbehandling. Stadiet på cancern avgör 

vilken behandling som krävs. Vilken behandlingsmetod som genomförs bestäms i samråd 

mellan kirurg och patient (Nystrand, 2014; Przezdziecki et al., 2013).  
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Upplevelsen av och efter mastektomi 

Aktuell forskning visar att kvinnor som genomgått mastektomi upplever att de är obekväma i 

sina kroppar och att självbilden efter mastektomi förändras (Przezdziecki et al., 2013). Den 

förändrade kropps-och självbilden upplevs negativ och kvinnorna beskriver den som ”störd” 

(ibid.). Efter genomförd mastektomi känner sig inte kvinnorna hela på grund av en förlorad 

kroppsdel (Ussher, Perz & Gilbert, 2012). Att genomgå en mastektomi upplevs vara 

traumatiskt och något som påverkar kvinnans livskvalité. Post-traumatisk stress och 

depression visar sig vara vanligare hos kvinnor som genomgått mastektomi än vid en 

lumpektomi (Perret & Bruppacher, 2012; Skrzypulec, Tobor, Drosdzol, & Nowosielski, 

2009). Likaså påverkas kvinnors kroppsuppfattning betydligt mer i negativ riktning vid en 

mastektomi än vid en lumpektomi (Rosenberg et al., 2013). Det finns kvinnor som väljer att 

genomgå en profylaktisk mastektomi och det kan orsaka psykosociala besvär. Trots det 

upplever dessa kvinnor en lättnad över att slippa oro sig över att drabbas av bröstcancer 

(Altschuler et al., 2008). Mastektomi har dessutom visat sig påverka kvinnornas sexliv och 

lust på ett negativt sätt (Karabulut & Erci, 2009).   

Kvinnlighet 

Begreppet kvinnlighet är komplext och det är svårt att med ett ord ge en direkt förklaring till 

vad kvinnlighet är då det uppfattas och upplevs olika från en kvinna till en annan. Haines et 

al. (2010) definierar att vara kvinna som en form av passivitet och att vara i behov av skydd 

hos andra. Likaså beskrivs kvinnor som ömtåliga och mjuka individer. Begreppet kvinnlighet 

förknippas med sexualitet och att kvinnor är sexuella objekt gentemot och till männen i och 

med den kvinnliga kroppen (ibid.). Anledningen till att kvinnan och kvinnlighet förknippas 

med sexualitet kan bero på att den digitala världen sexualiserar kvinnan på ett sätt där brösten 

står i fokus. Brösten utgör därmed den största delen av kvinnligheten (Ussher et al., 2012). 

Dock är det viktigt att ha i åtanke att uppfattningen om kvinnlighet varierar mellan olika 

kulturer och religioner då kvinnans sexualitet ses och uppfattas på olika sätt (Karabulut & 

Erci, 2009).   

 

Thomas (2006) förstärker beskrivningen ovan bland annat om att vara kvinna innebär att vara 

passiv, mjuk och känslomässig och att detta är direkt förknippat med begreppet kvinnlighet. 

Egenskaperna är i motsats till vad manlighet innebär exempelvis offentlig, hård, kraftfull och 

aggressiv. För att definiera kvinnlighet krävs det att det finns en definition av manlighet. 

Dessa begrepp står i förhållande till varandra och beskrivs utifrån varandras olikheter. 

Kvinnlighet står inte i relation till den biologiska kroppen utan kvinnlighet definieras i 

relation till de ideal och föreställningar om kvinnlighet som bland annat samhället har. Till 

följd utav andra vågens feminism har beskrivningen och synen på kvinnlighet förändrats. 

Istället för att beskriva kvinnan utefter det som mannen inte är har en ny definition växt fram 

om att kvinnan är en stark och självständig individ som dock fortfarande kan vara feminin 

(ibid.).  

 
Femininity is the quality of being feminine or the trait of being female. (Thomas, 2006, s. 153) 

 

Kvinnor upplever brösten som en stor del utav den kvinnliga kroppen och beskriver att 

upplevelsen utav kvinnlighet hänger ihop med att ha god självkänsla. Det framkommer att 

kvinnor, utan diagnosen bröstcancer, har en allmän uppfattning om att bröstcancer är 

förknippat med kvinnlighet och eventuell förlust utav den.  Därmed upplevs mastektomi vara 

ett hot mot kvinnligheten (Kearney, 2006). 
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TEORETISK REFERENSRAM 

Vårdvetenskapen är den disciplin som ligger till grund för denna studie och för 

allmänsjuksköterskans profession. Patient, hälsa, vårdande och miljö är de fyra bärande 

begreppen inom denna vetenskap vilket innebär att fokus är förståelse för patienten i 

förhållande till övriga begrepp. När en forskare har ett vårdvetenskapligt synsätt eller tar på 

sig de vårdvetenskapliga glasögonen innebär det att patienten ses i den situation hon/han 

befinner sig i och forskaren försöker sätta sig in och förstå livsvärlden (Dahlberg & Segesten, 

2010, s. 22-23). För att patientperspektivet ska kunna förstås ännu bättre krävs också att 

studien utgår från ett livsvärldsperspektiv. Livsvärldsperspektivet utgår från individen och 

hennes känslor. (Ibid. s. 127) 

Livsvärld 

Livsvärlden kan förklaras som en personlig sfär som varje människa har. Människan kan 

aldrig kliva ur sin egen livsvärld och samtidigt kan ingen annan människa träda in i denna sfär 

fullt ut. Det är inom livsvärlden människan upplever hälsa, välbefinnande och sjukdom. Enligt 

vårdvetenskapen är en förståelse för den andres livsvärld centralt i vårdandet. All vård måste 

bygga på en insikt i patientens livsvärld för att vården ska kunna individanpassas och på så vis 

utföras på bästa möjliga sätt (Dahlberg & Segesten, 2010, s. 127,129). 

Levd kropp  

Det centrala i varje människas livsvärld är kroppen. Sjukvården ser många gånger kroppen 

som ett objekt som ska vårdas och medicineras men inom vårdvetenskapen belyses kroppen 

som ett subjektivt ting som har erfarenheter – en levd kropp. Ur den levda kroppen kan en 

människa aldrig kliva ur och det är i den levda kroppen som bland annat minnen, känslor och 

erfarenheter finns. Att se på kroppen som levd innebär att människan ses ur ett 

helhetsperspektiv där kropp och själ är ett. Eftersom kroppen är det centrala i varje individs 

livsvärld är det runt kroppen allting kretsar och det är genom den som en människa har 

tillgång till världen runtomkring (Dahlberg & Segesten, 2010, s.131-134). 

 
… förändring i kroppen medför en förändring av tillgång till världen och till livet.  (Dahlberg 

& Segesten, 2010, s.133).  

Hälsa 

Hälsa är ett övergripande begrepp inom vårdvetenskapen och definieras enligt Dahlberg och 

Segesten (2010):  

 
Hälsa innebär att ”må bra” och att vara i stånd till att genomföra det man anser vara av 

värde i livet, både i stort och i smått. (Dahlberg & Segesten, s. 52). 

 

Dock är hälsa ett komplext begrepp och att uppleva hälsa innebär nödvändigtvis inte ett 

lyckligt liv och tvärtom behöver inte ohälsa innebära ett olyckligt liv. Både biologiska och 

existentiella frågor kan kopplas till begreppet hälsa. Oavsett vad hälsa betyder för den 

enskilda individen är hälsa vårdandets mål, enligt vårdvetenskapen. För att kunna uppleva 

hälsa är det viktigt att människor också upplever mening och sammanhang. Meningen i livet 

kan upptäckas i samband med sjukdom. Att finna mening i livet är av stor vikt, att leva livet 

utefter de små och stora tingen som utgör meningen (Dahlberg & Segesten, 2010, s.77-79).  

Lidande 

Alla människor möter lidande någon gång i livet, ibland i samband med sjukdom. Dock 

innebär inte lidande enbart kroppsliga symtom, som fysisk smärta, utan berör även det andliga 
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och själsliga i människor. Lidandet har sin utgångspunkt i livsvärlden och kan se ut på olika 

sätt och bemöts även på olika sätt av människor, till exempel med ilska eller ångest men också 

ibland med acceptans (Wiklund, 2009 s. 300-301). 

 

PROBLEMFORMULERING OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Bröstcancer är som tidigare nämnt den vanligaste cancerformen hos kvinnor. Hur kvinnor 

upplever behandlingsformen mastektomi finns det mycket forskning om. Likaså finns det 

forskning om hur kvinnor upplever förlust av ena eller båda brösten. Dock är forskning om 

hur kvinnor upplever sin kvinnlighet efter mastektomi bristfällig. Därmed läggs stor vikt vid 

att i denna studie belysa kvinnors upplevelser av sin kvinnlighet efter mastektomi. Resultatet i 

denna studie kan komma att ge förståelse och kunskap om hur sjuksköterskor bör möta 

mastektomerade kvinnor och på så vis individanpassa vården för dem. Frågan är vilken 

betydelse brösten har för att en kvinna ska uppleva kvinnlighet samt hur kvinnors upplevelser 

av sin kvinnlighet påverkas efter att ha genomgått mastektomi?  

 

SYFTE 

Syftet var att belysa hur kvinnor upplevde sin kvinnlighet efter att ha genomgått mastektomi.  

 

METOD  

Denna studie genomfördes som en litteraturstudie vilket innebär att söka ny kunskap och även 

att värdera, analysera och sedan sammanställa kunskapen (Axelsson, 2012, s. 205).  

Människors tankar och upplevelser utav kvinnlighet efter mastektomi var grunden för denna 

studie och därför var kvalitativ metod att rekommendera enligt Friberg (2006, s.87). 

Datainsamling 

Tio vetenskapliga artiklar var grunden i denna litteraturstudie. Artiklarna söktes i databaser 

för omvårdnad och medicinsk vetenskap.  

Urvalsförfarande 

För att hitta artiklar som matchade studiens syfte på bästa sätt gjordes sökningar i Cinahl, 

Medline/PubMed och PsycINFO som är referensdatabaser inriktade mot medicin, omvårdnad, 

psykologi och sociologi. En tesaurus, som enligt Östlundh (2006, s.66) är en hierarkisk 

ämnesindelad ordlista och till hjälp för att få mer specifika sökresultat, användes. Sökhjälp 

togs av en kontaktbibliotekarie på institutionen för hälso- och vårdvetenskap på 

Linnéuniversitetet i Växjö. De ämnesord som stämde överens med studiens syfte och 

användes vid databassökningen var ”Breast Neoplasms”,”Mastectomy” och ”Body Image”. 

Begreppet ”Femininity” har sökts i ovan nämnda databaser och deras tesaurusar, där det fanns 

som ett ämnesord. Dock framkom det att i Cinahl Headings är motsvarigheten till 

”Femininity” ”Gender Identity” vilket då användes vid sökning i Cinahl. På grund av 
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bristande resultat vid artikelsökning användes också följande begrepp; ”Experience”, ”Body 

Awareness” och ”Breast Cancer”, som tillägg till ämnesorden ovan (se Bilaga 1).  

 

När artiklar valdes ut användes inklusions- och exklusionskriterier för att data skulle vara 

relevant utefter studiens syfte. För att en artikel skulle inkluderas krävdes det att artikeln 

belyste bröstcancerdrabbade kvinnor som genomgått mastektomi och att artiklarna var 

kvalitativa där upplevelsen av kvinnligheten efter genomgången mastektomi framkom. De 

artiklar som enbart riktade in sig på profylaktisk mastektomi exkluderades. Likaså var ett 

primärt exklusionskriterie att artiklar äldre än åtta år inte skulle inkluderas till studien men på 

grund av svårigheter att hitta artiklar kom detta exklusionskriterie att ändras. Det sekundära 

exklusionskriteriet blev därmed artiklar äldre än tio år. 

När ett urval av artiklar hittats lästes titlarna igenom. Vid nästa steg förkastades de artiklar där 

inklusions- och exklusionskriterierna inte uppfylldes. Därefter lästes abstractet igenom och 

artiklar valdes då ut till att eventuellt ingå i studien om de uppfyllde alla kraven. Sedan lästes 

de utvalda artiklarnas resultat igenom i sin helhet av båda författarna. Fokus låg även på att 

granska metoddelen och etiska aspekter i artiklarna. Om artiklarna i detta skede fortfarande 

var relevanta till studiens syfte, uppfyllde alla kriterier samt gick igenom 

kvalitetsgranskningen användes artiklarna som grund för studiens resultat (Se Bilaga 2). 

 

”Peer reviewed” bockades för i de databaser där möjlighet fanns. Det innebar att artiklarna 

som var publicerade var vetenskapligt granskade (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011, s.90). 

Tidsskrifterna undersöktes i Ulrichs web för att säkerställa att de var vetenskapligt granskade 

(Polit & Beck, 2012). Artiklarnas kvalitét har granskats utifrån en kvalitetsbedömningsmall i 

Willman et al. (2011, s.175-176) (Se Bilaga 3). Författarna av denna studie krävde att 

artiklarna minst skulle klassas som medel för att få ingå i studien.  

Analys 

För att få fram ett nytt resultat ur den litteratur som valdes ut till resultatet genomfördes en 

manifest innehållsanalys. En kvalitativ innehållsanalys enligt Danielson (2013, s.332-333) 

bestå utav: helhetsbild, meningsenheter, kondensering, kodning, för att till sist få fram 

kategorier (Se Bilaga 4). För att skaffa sig en helhetsbild utav artiklarna lästes resultatet 

igenom ett flertal gånger. Därefter plockades viktiga delar ut ur artiklarnas resultat som 

stämde överens med denna studies frågeställningar och bildade meningsenheter. 

Meningsenheterna skalades av och förkortades så det väsentliga i varje meningsenhet kom 

fram. Det gav de kondenserade meningsenheterna. Sedan kodades dessa kondenseringar 

vilket betydde att en kort, tydlig sammanfattning av meningsenheterna kom fram. Det utgör 

innehållsanalysens koder. När alla koderna tagits fram lästes de igenom ett flertal gånger för 

att se om det fanns likheter samt skillnader mellan dem vilket formade olika underkategorier. 

Dessa sammanfördes utifrån samma princip till fyra huvudkategorierkategorier, vilka är 

rubriker i studiens resultatdel.  

Etiska överväganden 

All medicinsk forskning ska genomföras på ett sätt som främjar och skyddar patienters hälsa 

och välbefinnande. Likaså ska patienters/informanters rättigheter respekteras 

(Helsingforsdeklarationen, 2013). I största möjliga mån utfördes denna studie endast på 

artiklar där de etiska aspekterna tydligt framkom i texterna.  

Studien genomfördes i det syfte som all medicinsk forskning bör genomföras i enligt 

Helsingforsdeklarationen (2013), det vill säga sökandet på ny kunskap som förbättrar och 

utvecklar kunskap till förmån för patienterna och inte till främsta förmån för forskarna själva. 

Studien var väl planerad och genomfördes med genomtänkt metod, där syftet med studien var 

att ta fram sann kunskap. Därför förvrängdes inte resultatet för att få fram ett visst specifikt 
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resultat. Författarna till denna studie diskuterade och reflekterade över sin förförståelse och 

blev därmed medvetna om den. Dels gav förförståelsen inspiration till studiens ämne men 

behövdes dels återhållas så att studiens slutgiltiga resultat blev så sanningsenligt som möjligt.  

RESULTAT 

Efter att en manifest kvalitativ innehållsanalys genomförts kunde fyra kategorier urskiljas; 

brösten har betydelsen för upplevelsen av kvinnlighet, kvinnlighet trots förlusten, kvinnlighet 

i relation till hälsan och livet samt upplevelsen av kvinnlighet påverkas av omgivningen. 

 

Brösten har betydelse för upplevelsen av kvinnlighet 

Det framkom att brösten hade betydelse för kvinnornas kroppsbild samt att brösten 

identifierade och definierade dem som kvinna (Manderson & Stirling, 2007; Piot-Ziegler, 

Sassi, Raffoul & Delaloye, 2010). Till en början upplevde kvinnorna att det inte var ett 

problem att ta bort bröstet på grund av att sjukdomen som hotade deras liv fanns där. Dock 

framkom andra känslor när mastektomin väl genomförts – kvinnorna kände sig halva och 

kände inte igen sig själva. Likaså beskrev de att med mastektomin förlorade de sin kvinnlighet 

(Fallbjörk, Salander & Rasmussen, 2012a). Att kvinnorna upplevde känslan av vara halv som 

kvinna belystes också i Denford, Harcourt, Rubin och Pusic (2011) samt i Manderson och 

Stirling (2007). 

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

 

I och med mastektomin försvann en del utav kvinnligheten. Det som kvinnorna definierade 

som vackert och kvinnligt togs bort (Denford et al., 2011). Förlusten av kvinnlighet var som 

värst när en kvinna var naken, på grund av att känslorna av att ha förlorat kvinnligheten 

förstärktes då. Med kläder på kunde förlusten döljas (Fallbjörk et al., 2012a).  

 

Huvudkategori Underkategori 

Brösten har betydelsen för upplevelsen av 

kvinnlighet 

– Ett hot mot kvinnligheten 

– Halv som kvinna 

 

Kvinnlighet trots förlusten – Kvinnlighet är mer än bara brösten 

– Bröstet definierar inte vem jag är som 

kvinna 

 

Kvinnlighet i relation till hälsan och livet – Att ha livet i behåll 

– Livet är viktigast  

– Hälsan är viktigast  

 

Upplevelsen av kvinnlighet påverkas av 

omgivningen 

– Min partners åsikt har betydelse 

– Omgivningens påverkan på min 

kvinnlighet 

– Samhället definierar en kvinna genom 

brösten  
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Everything that I defined my beauty, my woman hood on, more or less, is gone … (Denford et 

al., 2011, s.556). 

 

Likaså beskrev vissa kvinnor att till följd utav mastektomin kände de sig fula och äckliga 

(Manderson & Stirling, 2007; Piot-Ziegler et al., 2010), som ett monster (Lindwall & 

Bergbom, 2009; Piot-Ziegler et al., 2010) och som en alien (Brunet, Sabiston & Burke, 2013). 

Mastektomin beskrevs som en kvinnlig stympning (Fallbjörk et al., 2012a). 

 
I don’t even like looking at it because I look at it and I think mutilation, damage, defect, yuck. 

(Manderson & Stirling, 2007, s.82). 

 

Kvinnorna hade ett begär av att få tillbaka bröstet för att kunna känna sig hela och normala 

igen. De poängterade emellertid att känslan av normalitet aldrig kom att komma tillbaka efter 

mastektomin. Inte ens en rekonstruktion upplevdes komma att ersätta den förlorade 

kvinnligheten. En rekonstruktion kom att se liknande ut fysiskt men de psykiska 

påverkningarna som en mastektomi orsakat beskrevs finnas kvar trots en rekonstruktion 

(Denford et al., 2011). Att bli av med bröstet kändes väldigt oroande för vissa utav kvinnorna 

eftersom det för dem bland annat symboliserade kvinnlighet och intimitet. Utan brösten kände 

sig kvinnorna inte längre som kvinnor utan som små flickor. Kvinnor upplevde att det som 

var kvar efter mastektomin var som ett hål och en oroskänsla uppkom över hur de skulle 

kunna leva med detta.  De beskrev att rekonstruktionen kunde ersätta förlusten av själva 

bröstet, men det fanns däremot inget som kunde ersätta den förlorade kvinnligheten som 

försvann i samband mastektomin (Piot-Ziegler et al., 2010). 

 

Till skillnad från det som är beskrivet i föregående stycke om att kvinnor inte upplevde att 

något kunde ersätta deras kvinnlighet efter mastektomin beskrevs även det motsatta. Dessa 

kvinnor upplevde att en rekonstruktion hjälpte dem att återfå känslan av kvinnlighet och att 

känna sig kvinnlig (Denford et al., 2011; Fallbjörk et al., 2012a; Hill & White, 2008). Att 

genomföra en rekonstruktion nämnde flertalet kvinnorna som en självklarhet eftersom de 

förlorat, inte enbart bröstet, utan även kvinnligheten i och med mastektomi (Freysteinson et 

al., 2012). 

 
Because they’re taking part of your femininity away, so we have to replace that. (Denford et 

al., 2011, s.556) 

 

Kvinnor lade vikt vid det fysiska utseendet när de pratade om hur de upplevde sig själva efter 

mastektomi, de beskrev att de upplevde och störde sig på att brösten var asymmetriska. 

Därmed önskades att göra en dubbelsidig mastektomi för att de skulle må bättre över att 

återigen se symetrisk ut. Många kvinnor grät och var chockade när bröstet tagits bort och de 

beskrev vikten av att ha en bröstvårta, att den lilla delen på bröstet avgjorde om de kände 

kvinnlighet eller inte (Piot-Ziegler et al., 2010).  

Kvinnlighet trots förlusten 

Även om det, efter att kvinnor genomgått mastektomi, visade sig att bröstet hade en större 

betydelse än vad kvinnorna först trott, beskrev kvinnorna att de inte ville att bröstet skulle få 

ta all fokus. De bestämde sig därför för att bröstet inte skulle få ha någon betydelse för deras 

kvinnlighet (Hill & White, 2008). Kvinnorna upplevde att innebörden av att vara kvinna inte 

endast hängde ihop med att ha sina bröst i behåll eller inte. Kvinnligheten hörde inte enbart 

ihop med det fysiska utseendet utan innefattade även bland annat en kvinnas personlighet 

samt att kunna leva ett vanligt liv efter mastektomin (Fallbjörk et al., 2012a). 
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More than being connected to the breast, ‘‘femininity’’ was defined as being connected to 

other aspects of physical appearance, such as how to dress, but also to typical personal 

qualities and functions in everyday life, such as caring for others. (Fallbjörk et al., 2012a, 

s.44) 

 

Brösten sågs som könsneutrala och som vilken kroppsdel som helst. Att genomgå en 

mastektomi, där ett eller båda brösten opererades bort, kunde likaväl varit som att operera bort 

en fot och därmed upplevdes inte mastektomin som ett hot mot kvinnligheten. Trots ett eller 

inga bröst värdesatte de sig själva fortfarande som kvinnor (Fallbjörk et al., 2012a). Det fanns 

en medvetenhet hos kvinnor om att deras identitet påverkades efter mastektomin, men 

personligheten i sig var inte kopplad till brösten (Piot-Ziegler et al., 2010). 

 
I´m a woman with or without my breasts. (Fallbjörk et al., 2012a, s.45). 

 

Bröstet hade ingen betydelse för kvinnligheten när det jämfördes med biverkningarna av 

cellgiftsbehandling. Förlusten av håret upplevdes som ett större hot mot kvinnligheten än att 

genomgå en mastektomi och därmed förlora ett bröst (Elmir, Jackson, Beale & Schmied, 

2010; Truelsen, 2003). Flera kvinnor beskrev sig vara helt nöjda med sig själva, precis som de 

var, och upplevdes inte vara i behov av att återfå sitt/sina bröst genom rekonstruktion eller 

protes (Freysteinson et al., 2012).  

Kvinnlighet i relation till hälsan och livet.  

Somliga kvinnor upplevde negativa tankar om sina kroppar efter mastektomi. Flera kvinnor 

var imponerade över att deras kropp var tillräckligt stark för att klara av cancern och 

behandlingarna till följd utav den. Kroppen hade hjälpt dem genom sjukdomen och 

tacksamheten de kände gentemot kroppen var starkare än känslorna av att förlora ett eller 

båda brösten. Att överleva cancern gav kvinnorna perspektiv på livet och en självacceptans, 

fokus låg inte på vad de förlorat utan det som de ansåg vara viktigt – att ha livet i behåll 

(Brunet et al., 2013). 
 

The important thing was being alive. (Brunet et al. 2013, s. 348) 

 

I många kvinnors fall sattes kvinnligheten i perspektiv till hälsa och livet i samband med att 

de genomgått en mastektomi. Efter att kvinnor genomgått mastektomin tänkte de inte på 

kvinnligheten eftersom den kändes obetydlig i jämförelse med cancern. Kvinnorna upplevde 

att deras kvinnlighet inte påverkats av det förlorade bröstet utan att livet och hälsan gick i 

första hand, kvinnligheten i andra hand (Fallbjörk et al., 2012a). 

 
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 itself? (Fallbjörk et 

al., 2012a, s 44). 

 

Livet sattes i perspektiv efter en mastektomi och flera kvinnor ansåg att livet var viktigare än 

deras upplevelse av att känna kvinnlighet (Hill & White, 2008; Truelsen, 2003). En kvinna 

beskrev att hon inte brydde sig om att förlora sina bröst, hon ansåg att om hon inte besegrade 

cancern och överlevde hade det ingen betydelse om hon hade brösten i behåll eller inte (ibid). 

Kvinnor upplevde missnöje över sina kroppar efter mastektomin. De fortsatte att bekymra sig 

över detta resten av livet men menade också att missnöjet med sina kroppar inte var 

betydande om de satte det i förhållande till livet (Brunet et al., 2013).  
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Mastektomin upplevdes vara en kamp för att kvinnorna inte kände igen sin kropp och att den 

för alltid kom att vara skadad. Efter mastektomin upplevde kvinnorna att de inte var samma 

kvinnor som de tidigare varit. Trots detta beskrevs insikten i att mastektomin var nödvändig 

för att överleva (Lindwall & Bergbom, 2009). En kvinna menade att hennes bröst var 

obetydliga och inte behövdes längre, hon ansåg att brösten redan gjort sitt genom att hon 

ammat sina barn (Fallbjörk et al., 2012a). Somliga kvinnor la fokus på kirurgen som utförde 

mastektomin och upplevde att denne sårade kroppen (Lindwall & Bergbom, 2009):  

 
The surgeon hurts the body by taking a part or parts of the body to cut off and throw away. 

(Lindwall & Bergbom, s. 283). 

 
Trots detta beskrev kvinnorna att det inte fanns något annat val än att opereras och att bli kvitt 

cancern eftersom de kunde dö av den, det övervägde känslan av att kirurgen sårade deras 

kropp (Lindwall & Bergbom, 2009).  

 

Efter mastektomin fick kvinnorna en annan syn på sin kropp och insåg att livet och hälsan var 

viktigare än exempelvis det fysiska utseendet. Därför valde en kvinna att inte göra en 

rekonstruktion då bröstet inte längre var lika viktigt för henne (Truelsen, 2003). Några 

kvinnor som genomgått en rekonstruktion beskrev att livet sattes i perspektiv. Först efter 

rekonstruktionen upplevde de att de kunde njuta av livet och leva det fullt ut (Hill & White, 

2008).  

 

Skuldkänslor framkom på grund av att en kvinna upplevde att mastektomin, som kan ha 

räddat hennes liv, borde ha fått henne att vara tacksam för livet och hälsan men hon upplevde 

ingen tacksamhet. Kvinnan beskrev att hon inte kunde vara tacksam för livet när hennes kropp 

inte upplevdes vara komplett med enbart ett bröst (Fallbjörk et al., 2012a).  

 

Åldern beskrevs ha betydelse för upplevelsen utav kvinnligheten efter mastektomi. Kvinnor i 

50-års-åldern brydde sig inte mycket om mastektomin och förlusten av brösten (Piot-Ziegler, 

Sassi, Raffoul & Delaloye, 2010). Ytterliggare en äldre kvinna (61år) menade på att i hennes 

ålder var inte kvinnligheten av lika stor vikt som hos de yngre kvinnorna, utan istället var det 

viktigaste att uppleva hälsa (Fallbjörk et al., 2012a). 

 
For me, maybe because of my age, it's not of such enormous importance, it's not of primary 

concern. (Piot-Ziegler et al., 2010, s.488). 

Upplevelsen av kvinnlighet påverkas av omgivningen 

Upplevelsen av kvinnlighet påverkades av hur människor runtomkring såg på kvinnan. 

Kvinnlighet kunde trots mastektomin upplevas, på grund av att människor i omgivningen 

fortfarande såg på och behandlade dessa som kvinnor (Fallbjörk et al., 2012a). En kvinna 

trodde att hon skulle känna sig mindre kvinnlig med enbart ett bröst men att hon, tack vare sin 

man, fortfarande kände sig som en kvinna efter sin mastektomi. På grund av att hennes man 

attraherades av henne och att deras sexliv inte förändrades efter mastektomin upplevde hon 

kvinnlighet (Truelsen, 2003). Trots att en kvinnas partner såg på kvinnan på samma sätt som 

innan mastektomin var det inte alltid tillräckligt för att hon skulle känna sig kvinnlig framför 

partnern (Hill & White, 2008). Andra kvinnor upplevde att kvinnligheten och sexualiteten 

förändrades efter mastektomin vilket ledde till en oro och osäkerhet över hur män skulle se på 

dem och vilka förväntningar de skulle ha på dem som kvinna (Elmir et al., 2010).  

 

Kvinnor upplevde att deras liv påverkades av andra människors blickar och eventuella åsikter 

om deras förändrade utseende efter mastektomin. Detta skapade känslor som oro och rädsla 



10 
 

över att exempelvis visa sig i utmärkande kläder som en urringad tröja. Några av dessa 

kvinnor trodde sig aldrig komma att visa denna del av kroppen för någon (Piot-Ziegler et al., 

2010). 

 
…they had not been able to show the upper part of their body to others since the surgical 

intervention, because all would notice their altered body integrity: Anyway, I don't think I'll 

ever show it. (Piot-Ziegler et al., s. 498) 

 

Flera kvinnor upplevde att de hela tiden konfronterades utav vad samhället förväntade sig av 

dem som kvinnor. De stressades utav den idealistiska bilden av hur en kvinna skulle vara och 

se ut, där samhället beskrev att de perfekta brösten var en symbol för kvinnlighet. I och med 

mastektomin utmanades denna symboliska del av kroppen och därmed hotades deras 

upplevelse av att känna kvinnlighet (Piot-Ziegler et al., 2010). På grund av att kvinnor ansåg 

att omgivningens åsikt hade betydelse för deras upplevelse av kvinnlighet var det viktigt för 

kvinnorna att göra sig fina. Detta för att omgivningen skulle tro att de mådde bra och för att 

kvinnorna på så vis själva skulle känna kvinnlighet (Brunet et al., 2013). 

 

Några kvinnor kände sig pressade att avstå en rekonstruktion för att samhället beskrevs ha en 

bild av att en kvinna som ersatte sitt förlorade bröst var svag. Detta gjorde att kvinnorna som 

egentligen bara ville få känna sig normala igen avstod från rekonstruktion, vilket i sin tur 

gjorde att de kände sig annorlunda (Hill & White, 2008). Andra kvinnor menade att den 

emotionella smärtan i att förlora bröstet inte kunde kompenseras fullt ut av en rekonstruktion, 

utan att smärtan låg på en djupare nivå än vad omgivningen kunde se (Denford el al., 2011; 

Piot-Ziegler et al., 2010). En rekonstruktion sågs av en kvinna som en utväg för att göra sin 

man och sina barn nöjda samt för att slippa skämmas över sin kropp i offentliga 

omklädningsrum. Dock menade kvinnan att en rekonstruktion inte var tillräckligt för att hon 

själv skulle känna sig nöjd och återfå den förlorade kvinnligheten.    

 
For me reconstruction is not enough. If you promise me that reconstruction will compensate 

for the loss of my femininity. Reconstruction is a fiction that will please my husband that will 

please my children, maybe, perhaps myself… (Piot-Ziegler et al., 2010, s. 491) 

 

En del kvinnor tog beslutet att göra en bröstrekonstruktion för sin egen skull medan andra 

gjorde det för att passa in i samhällets bild av hur en kvinna skulle se ut för att anses som 

normal (Denford et al., 2011).  

 

DISKUSSION 

Syftet med studien var att belysa hur kvinnor upplevde sin kvinnlighet efter mastektomi. 

Bröstets betydelse för kvinnligheten och hur kvinnors kvinnlighet påverkas av att genomgå en 

mastektomi är de frågeställningar som studien haft i syfte att besvara. Under resultatet 

framkommer det fyra kategorier som kan ses i relation till varandra men samtidigt skiljer sig 

åt; brösten har betydelse för upplevelsen av kvinnlighet, kvinnlighet trots förlusten, 

kvinnlighet i relation till hälsan och livet, upplevelsen av kvinnlighet påverkas av 

omgivningen. 

Metoddiskussion  

Valet att skriva en kvalitativ litteraturstudie faller sig naturligt då syftet är att belysa 

upplevelser utav kvinnlighet. När sökningen efter artiklar påbörjades framkom det framförallt 
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kvantitativa artiklar, dock är det de kvalitativa artiklarna som är utav intresse för denna studie 

eftersom upplevelser ska studeras och beskrivas. Då det visade sig finnas ett fåtal kvalitativa 

artiklar som stämmer överens med syftet blev resultatet av artikelsökningen begränsat (se 

Bilaga 1) vilket kan ha påverkat studiens resultat. Det kan ses som en svaghet. Ur en annan 

synvikel kan detta ses som en styrka då underlag till studien har sökts intensivt och på olika 

databaser för att verkligen få fram de artiklar som passar direkt till frågeställningar samt syfte. 

Sökningen efter artiklar till resultatet har såvitt vi författare kan bedöma varit uttömmande. 

 

Sökning har gjorts i flera olika databaser som är relevanta inom vårdvetenskap; Cinahl, 

PubMED, MedLINE, PsycINFO. Att söka artiklar i flera olika databaser ökar trovärdigheten 

för en studie då chansen att hitta relevanta artiklar ökar (Henricson, 2013, s. 473). 

Sökningarna i databaserna har gjorts med Peer reviewed och artiklarna har därefter sökts i 

Ulrichs web vilket stärker kvaliteten på studien, då artiklarna samt tidsskrifterna de är 

publicerade i är vetenskapligt granskade.  

 

Tanken var från början att utgå från begreppet ”femininity” vid sökning av artiklar för att det 

är den direkta översättningen av kvinnlighet i Svenska MeSH (Kvinnlighet, 2014). Dock 

visade det sig i Cinahl Headings att begreppet ”femininity” inte finns som ämnesord utan 

enbart fritextsökningsord. De motsvarande begreppen är ”sex role” och ”gender identity” och 

vid sökningar i Cinahl användes det senare begreppet istället för ”femininity”. Anledningen 

till att enbart ”gender identity” användes var för att definitionen av det begreppet stämde 

överens med Svenska MeSH’s definition av ”femininity”:  

 
Female-associated sex-specific social roles and behaviors unrelated to biologic function. 

(Kvinnlighet, 2014).  

 

Den beskrivning som Svenska MeSH har om att kvinnlighet är en social konstruktion 

återfinns även liknande i Cinahl Headings om ”gender identity”. Därmed användes begreppet 

”gender identity” vid sökningar av artiklar till resultatet. Begreppet ”femininity” 

introducerades som ett ämnesord i MeSH först år 2010. Detta visar på att det är ett nyligen 

tilltaget begrepp. Hade ett annat begrepp än ”femininity” valts hade det möjligtvis funnits mer 

forskning och på så vis ett större urval av artiklar att använda till studien.  

 

För att säkerställa artiklarnas kvalitet var tanken till en början att utgå från en granskningsmall 

i Forsberg och Wengström (2013). Dock upplevdes denna mall otydlig vid bedömningen av 

vilken kvalitet varje artikel fick. Därmed valdes istället en granskningsmall ur Willman et al. 

(2011)(se Bilaga 3), då denna upplevdes ge tydligare resultat av kvalitet. 

Kvalitetsgranskningen av artiklarna delades upp mellan författarna vilket enligt Henricson 

(2013, s.473) sänker studiens pålitlighet. Dock genomfördes granskningen i närvaro av båda 

författarna och författarna hjälpte varandra med eventuella frågetecken och funderingar kring 

artikelns kvalitet. Detta kan i sin tur öka pålitligheten. Efter kvalitetsgranskningen klassades 

tre artiklar som medel kvalitet och sju av artiklarna klassades som hög kvalitet.  

 

Av de artiklarna som valts ut berör en utav dem både mastektomi och lumpektomi. Denna 

valdes ändå ut för att de delar som berörde mastektomi och upplevelser av det ansågs relevant 

och betydande för studiens resultatdel. Likaså valdes en artikel ut som var från 2003, fastän 

ett exklusionskriterier var att artiklarna inte fick vara äldre än åtta år gamla. Denna artikel 

ansågs ha relevant innehåll som stämde överens med denna studies syfte. Dessa två artiklars 

innehåll kan ha påverkat studiens trovärdighet samt pålitlighet i negativ riktning.  
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Denna studie baseras på enbart tio kvalitativa artiklar vilket gör att studien inte är direkt 

överförbar- dels på grund av det låga deltagarantalet i dessa tio artiklar, dels att tio artiklar i 

sig är för få. Ett flertal av artiklarna är publicerade och genomförda i Australien vilket sänker 

överförbarheten på denna studie. Dock kan resultatet eventuellt överföras på andra kvinnor i 

samma situation men upplevelser är alltid individuella och detta bör has i åtanke vid en studie 

med kvalitativ ansats.  

 

Vid analys av kvalitativa texter används många gånger innehållsanalys (Danielson, 2013, 

s.330; Lundman & Hällgren Graneheim, 2012, s.188-189). Det beskrivs av Danielson (2013, 

s.330) att denna form av analys inte är den enklaste analysformen vilket författarna är 

medvetna om. I och med att det är första gången författarna genomför en sådan analys kan det 

ha påverkat trovärdigheten av resultatet negativt. Innehållsanalysen gjordes av båda 

författarna på samtliga artiklars resultat för att få ut kategorier till denna studies resultat (se 

Bilaga 4). Att båda författarna genomförde analysen gemensamt ökar pålitligheten på 

analysen och därmed på resultatet.  

 

Under arbetets gång har författarnas förförståelse diskuterats och reflekterats sinsemellan för 

att det inte ska ha påverkat studiens resultat åt en viss riktning. Enligt Henricson (2013, s. 

474) är det en viktig aspekt att reflektera över sin förförståelse för att minimera dess påverkan 

på studien, och därmed öka pålitligheten. Under rubriken inledningen (se s.1) redovisas 

förförståelse och erfarenheter av det som studien avser undersöka, vilket enligt Wallengren 

och Henricson (2013, s.488) ökar bekräftelsebarheten.   

 

Till en början var syftet att undersökningsgruppen skulle vara kvinnor mellan 18-40 år men 

det märktes tidigt i studien att det fanns väldigt få artiklar om just denna åldersgrupp. Istället 

togs beslutet att undersöka kvinnor i alla åldrar (över 18år) för att minska risker för icke 

tillförlitligt material. Att studiens syfte ändrats under skrivandets gång har orsakat att mindre 

tid har funnits till att söka relevant material till det nuvarande syftet. Den än mer begränsade 

tidsaspekten kan ha påverkat studiens kvalité till det sämre, men syftet och frågeställningarna 

anses ändå vara besvarade.  

 

Då intresse fanns, från båda författarna, att undersöka tidigare forskning om hur kvinnlighet 

upplevs efter mastektomi gjordes en litteraturstudie. Eftersom artiklarna som valts till studien 

inte enbart behandlar kvinnlighet efter mastektomi utan även tar upp andra upplevelser efter 

mastektomi kunde intervjustudie ha givit mer specifika resultat på frågeställningarna. Då hade 

mer exakta frågor utefter syftet kunnat ställas till respondenterna.  

 

Genomgående i studien har citering skett på det språk som texterna är utgivna på, detta för att 

undvika feltolkade översättningar. 

Resultatdiskussion 

Analysen visar att de flesta artiklar som använts till resultatet tyder på att en mastektomi 

medför en mer negativ än positiv påverkan på upplevelsen av kvinnlighet. Det vill säga att 

majoriteten av kvinnorna upplever en förändrad eller förlorad kvinnlighet efter mastektomi. 

De kvinnor som upplever att kvinnligheten är obetydlig eller oförändrad efter mastektomi 

finns, men visar sig i resultatet är en minoritet.   

 

Att brösten har betydelse för att uppleva kvinnlighet visar sig i resultatet och utan sina bröst 

känner sig kvinnorna halva, fula och äckliga. Detta stämmer överens med vad som beskrivs 

utav kvinnorna i Odigie et al. (2010) där kvinnorna efter en mastektomi känner sig mindre 

kvinnliga och upplever en förändrad kroppsbild. Liknande framkommer även i Crompvoets 
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(2006) där kvinnor beskriver att en stor del av kvinnligheten och vad de identifierar sig själva 

som försvann i samband med mastektomin. Den mastektomerade kroppen är inte längre 

komplett på varken ett fysisk, sexuellt eller emotionellt (ibid.).  

 

I jämförelse med vad som beskrivs i ovanstående stycke framkommer det i resultatet en 

motsats vilket innebär att en mastektomi inte påverkar kvinnors upplevelse av sin kvinnlighet.   

Somliga kvinnor upplever att deras kvinnlighet inte alls har förändrats efter mastektomin utan 

kvinnligheten upplevs på precis samma sätt som innan (Odigie et al., 2010). Vissa kvinnor 

beskriver brösten som en neutral del utav kroppen och menar att brösten är helt och hållet 

oviktiga ur en emotionell och sexuell aspekt (Wasteson, Sandelin, Brandberg, Wickman, & 

Arver, 2011).  

 

För att få tillbaka känslan av kvinnlighet beskriver kvinnor i resultatet att de genomgår en 

rekonstruktion, vilket gav vissa av dem kvinnligheten tillbaka. Detta bekräftas utav Fallbjörk, 

Frejeus och Rasmussen (2012b) där kvinnorna bland annat beskriver att de efter en 

rekonstruktion upplever sig mer hela och åter känner igen sin kropp. Många kvinnor vill göra 

en rekonstruktion så fort som möjligt för att återfå känslan av sin kvinnlighet, vilket de också 

beskriver sig få efter en rekonstruktion (Crompvoets, 2006). Efter en rekonstruktion upplever 

kvinnorna att de kan klä sig obehindrat och att det inte längre är jobbigt att vara naken 

(Fallbjörk et al., 2012b). Likaså beskriver somliga kvinnorna i Regehr (2012) att efter att de 

genomgått en rekonstruktion hade mindre problem med dålig självbild än innan 

rekonstruktionen. Att återfå bröstet beskrivs i flera fall som det enda alternativet för att få 

tillbaka kvinnligheten och därmed känna sig som sig själv igen. Kvinnligheten beskrivs i 

dessa fall vara en stor del av kvinnans personlighet och därmed anser de att bröstet är av stor 

vikt (Crompvoets, 2006). Utifrån vad dessa kvinnor beskriver är det bröstet i sig som är 

betydande för att uppleva kvinnlighet. Efter en mastektomi upplevs kvinnligheten vara 

förlorad men med en rekonstruktion kan kvinnligheten återfås.  

 

Resultatet visar att det finns kvinnor som ser på en rekonstruktion som en uppbyggnad av de 

fysiska brösten. Dock upplevs rekonstruktionen otillräcklig då den inte kan ersätta 

kvinnligheten som försvann i samband med mastektomin då kvinnornas ”egna bröst” gick 

förlorade. Kvinnorna i Fallbjörk et al. (2012b) beskriver att de till viss del är nöjda över att ha 

fått en rekonstruktion men känner samtidigt att de rekonstruerade brösten aldrig kommer att 

kunna ersätta kvinnornas ”egna bröst” och den upplevelse av kvinnlighet som de gav dem. 

Till skillnad från de kvinnor som beskriver att en rekonstruktion ger dem kvinnligheten 

tillbaka visas det här att en rekonstruktion inte räcker till för att en kvinna ska uppleva 

kvinnlighet. Kvinnlighet är mer än bara det fysiska bröstet, det är också en känsla av att det är 

”mina” bröst.  

 

Det framkommer i resultatet att samhället har en föreställning av hur en kvinna ska se ut 

vilket gör att kvinnorna som genomgått mastektomi inte passar in i samhällets bild. Detta i 

leder i sin till att kvinnorna upplever en minskad kvinnlighet. Exempelvis är de perfekta 

brösten samhällets symbol för kvinnlighet. På samma sätt beskriver Regehr (2012) att 

människor i västvärlden anser att bröstet är den mest påtagliga signaturen för kvinnlighet. 

Thomas (2006) beskriver att kvinnlighet definieras utifrån den bild samhället har av kvinnan 

och förstärker därför delvis bilden utav att kvinnligheten definieras av brösten. Samtidigt har 

samhället en bild av kvinnan som en svag, mjuk och passiv individ (ibid.), vilket författarna 

av denna studie anser är mer förknippat med egenskaper hos en människa än med enbart det 

fysiska. Att andras åsikter har betydelse för kvinnligheten beskrivs i Wasteson et al. (2011) 

där kvinnor beskriver att de helst undviker offentliga omklädningsrum på grund av att de inte 
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vill visa upp sig för andra efter en mastektomi. Att det är jobbigt att visa sig naken inför andra 

efter en mastektomi återfinns i denna studies resultat. Samtidigt menar somliga kvinnor att de 

inte alls har problem med att bli exponerade i exempelvis offentliga omklädningsrum 

(Wasteson et al., 2011).  

 

När en kvinna gör en rekonstruktion och får tillbaka sina bröst passar hon in i den bild 

samhället har av en kvinna, och kan därmed uppleva kvinnlighet. Kvinnor i Regehr (2012) 

beskriver just detta, att de ”nya brösten” som de får efter en rekonstruktion är en symbol för 

normalitet och välmående gentemot omgivningen. Dock är det kanske inte alltid enkelt då det 

i resultatet framkommer att samhället anser att kvinnor som gör rekonstruktion efter 

mastektomi är svaga. Kvinnorna hamnar i kläm mellan samhällets åsikter samt sina egna 

tankar och viljor. 

 

Till skillnad från att kvinnor i resultatet beskriver att de upplever eller inte upplever 

kvinnlighet finns det kvinnor som inte alls fokuserar på kvinnligheten utan ser istället 

mastektomin som ett sätt att överleva och att ha livet i behåll. Kvinnorna anser att livet är 

viktigare än att fokusera på påverkan av sin kvinnlighet. I Wasteson et al. (2011)  beskriver 

kvinnorna att en mastektomi kan ge både psykisk och fysisk påverkan men anser ändå att det 

är värt att genomföra och skulle rekommendera det till en kvinna i samma situation. Precis 

som resultatet även visar kan mastektomin sätta kvinnligheten i perspektiv till livet och hälsan 

och livet och hälsan anses viktigare än att uppleva kvinnlighet. Det framkommer också i 

Regehr (2012) där en kvinna säger att cancern är det bästa som hänt henne. Hon ser på livet 

på ett annat sätt och tar vara på det mer efter cancerbeskedet, för hon vet inte hur 

morgondagen ser ut (ibid.).  

 

Resultatet visar att hälsa kan upplevas trots mastektomi. Mastektomin kan ses som en 

räddning för att överleva sin sjukdom och prioriteras därför framför kvinnligheten. Regehr 

(2012) beskriver att bröstet i samband med mastektomi bland annat kan ses som ”Det 

medicinska bröstet”, att bröstet är den sjuka delen utav kroppen och är något som måste tas 

bort. I motsats till detta menar Dahlberg och Segesten (2010, s.132-133) att den levda kroppen 

hänger ihop med hela existensen och kan inte bara ses som ett fysiskt ting. Några kvinnor i 

resultatet ser bara den stora förlusten av bröstet och menar att de kommer känna hälsa först 

om de får tillbaka det de förlorat. Dahlberg och Segesten (2010, s 145-146) beskriver att hur 

upplevelsen av att få ett sjukdomsbesked och genomgå behandling uttrycker sig på olika sätt 

från en individ till en annan. Livsvärlden och de erfarenheter som individen har sedan tidigare 

har betydelse för denna upplevelse (ibid.). Hur en kvinna upplever att genomgå en 

mastektomi beror på livsvärlden hon är i och de erfarenheter hon har. Om livsvärlden används 

som utgångspunkt för att förstå kvinnors upplevse kan en djupare förståelse växa fram för hur 

unik varje kvinnas upplevelse av sin kvinnlighet är. En kvinna i Crompvoets (2006) ser på sig 

själv som väldigt feminin och hon förknippar kvinnlighet med den hon är som person. Vid 

mastektomin förlorade hon en del utav sig själv (ibid.), och det var därför i kvinnans livsvärld 

väldigt traumatiskt att bli av med brösten. I detta fall kan en mastektomi och den eventuella 

förlusten utav kvinnligheten ses som ett lidande. Wiklund (2009) beskriver vikten av att hitta 

mening i sitt lidande för att på så vis kunna gå vidare och uppnå hälsa. Dock poängterar 

Dahlberg och Segesten (2010, s 80-81) att trots ohälsa, som i denna studie kan innebära 

bröstcancer och följderna av en mastektomi, kan hälsa erfaras. Detta kan ske bland annat kan 

genom att genomföra de saker man vill i livet (ibid.). I resultatet definieras kvinnlighet som 

att kunna genomföra de alldagliga aktiviteter och leva det liv som innan mastekomin. 
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Vad som kan utläsas av resultatet i sin helhet är att kvinnlighet upplevs väldigt olika från 

kvinna till kvinna och är därmed, som tidigare beskrivet, ett komplext begrepp. På grund av 

att kvinnlighet är ett svårdefinierat begrepp är resultatets delar stundtals motsägelsefullt om de 

jämförs med varandra. Somliga kvinnor anser att kvinnligheten inte alls är förknippat med 

brösten medan andra kvinnor menar att kvinnligheten helt och hållet utgörs utav brösten.  

När begreppet kvinnlighet slås upp i Svenska MeSH framkommer en definition som pekar 

mot att ordet är en social konstruktion snarare än en omedelbar kroppslig/anatomisk:  

 
Female-associated sex-specific social roles and behaviors unrelated to biologic function. 

(Kvinnlighet, 2014). 

 

Ovanstående citat kan stödjas utav Thomas (2006) som beskriver att kvinnligheten främst 

definieras i relation till de ideal och den bild samhället har utav kvinnor. I resultatet beskrivs, 

av vissa kvinnor, kvinnlighet som att vara i stånd till att leva sitt vanliga liv och att 

personligheten definierar kvinnan. Dock framkommer det också i resultatet att denna 

definition inte alltid är den som används av kvinnorna själva. Flera kvinnor beskriver att det 

är just deras bröst, det kroppsliga och biologiska, som utgör deras kvinnlighet.  

Slutsatser 

Fortsatt forskning kring begreppet kvinnlighet krävs eftersom det är ett nytilltaget begrepp i 

Svenska MESH och alltså är ett relativt outforskat område. Mer forskning kring just 

kvinnlighet och mastektomi anses också vara av vikt för att generera kunskap till hur 

sjuksköterskor bör bemöta och individanpassa vården för dessa kvinnor. Vidare anser 

författarna av denna studie att forskning bör ske kring hur kvinnor upplever att de kan stödjas 

utav närstående för att åter uppleva kvinnlighet efter mastektomi.  

Författarna av denna studie har fått större kunskap om hur kvinnor som genomgått en 

mastektomi upplever sin kvinnlighet. Hur kvinnlighet definieras och hur den upplevs har visat 

sig vara olika från kvinna till kvinna. Därmed dras slutsatsen att alla sjuksköterskor som 

möter dessa mastektomerade kvinnor bör gå in i mötet med en öppenhet för att på så vis 

kunna möta varje enskild kvinnas individuella livsvärld och behov.   
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32 st 

 

 

 

 

1 st 

 2014-05-11 Mastectomy 

AND 

Body Image 

AND 

Experience* 

+ ** 

 

 

 

 

13 st 

8st  

 

 

 

 

 

2 st  

 2014-11-17 Mastectomy 

MM AND 

Body Image 

MH AND 

Experience  

+ ** 

 

 

 

 

20 st 

14st 

 

 

 

 

 

1 st 

 2014-11-18 Mastectomy/PF 

MM AND 

Breast 

Neoplasms MH 

AND 

Experience 

+ 2003-2014, 

peer-reviewed 

 

 

 

 

 

22 st 

 

15st 

 

 

 

 

 

 

 

1 st 

Medline 2014-11-05 Mastectomy 

MM  

Body Image 

MM 

 

 

 

29st 

 

 

 

1 st 

 2014-11-07 Mastectomy 

MM  

AND 

Gender Identity 

+2006-2014 

 

 

 

20st 

3 st 

 

 

 

 

1 st 

PsycINFO  

 

 

 

 

 

 

 

2014-11-05 Breast 

neoplasms MM 

AND  

Body awareness 

MM 

+ **  

 

 

 

 

5st 

1 st 

 

 

 

 

 

1 st  
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PubMed 2014-11-03 Femininity 

(MeSH terms) 

AND Breast 

Cancer (MeSH 

terms) + 10 

years 

 

 

 

 

 

9 st 

 

 

 

 

 

1
 
st 

 

* = Explode 

MM = Exact Major Subject Heading 

MH = Exact Subject Heading  

PF = Psychosocial Factors 

** = 2006-2014 + peer-review  
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Artikelöversikt 

 

Författare  

År 

Land  

Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat Bedömning av 

kvalitet 

Fallbjörk U., 

Salander P., 

Rasmussen B. 

2012 

Sverige 

Cancer Nursing  

From ”No Big Deal” to 

”Losing Oneself”- 

Different meanings of 

mastectomy 

Syftet var att belysa 

kvinnors berättelser 

om hur en 

mastektomi påverkat 

deras liv samt deras 

tankar kring 

bröstrekonstruktion 

Tematiska 

intervjuer 4,5 år 

efter 

mastektomi. 

Resultat 

framtaget 

genom 

kvalitativ 

innehållsanalys. 

N=15 Tre olika teman 

identifierades: ”no big deal” 

där kvinnorna upplevde att 

hälsan var viktigare än 

bröstet och kvinnligheten. 

Det andra temat där 

kvinnorna upplevde att de 

förlorat sig själva och sin 

kvinnlighet i samband med 

mastektomin samt en tredje 

grupp som beskrev att 

kvinnligheten blivit skadad, 

men inte i den grad att de 

inte längre kände sig som 

en kvinna. 

Medel  

Elmir, R., Jackson, 

D., Beale, B., & 

Schmied, V.  

Australien 

2010 

Journal of Clinical 

Nursing 

Against all odds: 
Australian women’s 

experiences of recovery 

from 

breast cancer 

Syftet var att få 

insikt i unga 

kvinnors upplevelse 

av att tillfriskna från 

en bröstoperation 

och att bidra till 

kunskap som kan 

användas i kliniskt 

arbete 

Inspelade semi-

strukturerade 

intervjuer 

transkriberades 

och analyserade 

för att hitta 

teman. 

Holistiskt 

förhållningssätt.  

N=4 Fyra olika teman 

identifierades: “It 

absolutely encompassed 

me,” “Being 

overwhelmed,” 

“Living with fear and 

uncertainty” and “Finding 

strength within.” Kvinnor 

beskrev cancerbeskedet i 

sig som jobbigt, men också 

det vardagliga livet och det 

förändrade utseendet som 

en kamp.  

Hög  



Bilaga 2 s. 2(5) 

 

Författare  

År 

Land  

Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat Bedömning av 

kvalitet 

Olivia Hill O., White 

K. 

2008 

Australien  

Oncology Nursing 

Forum 

Exploring Women’s 

Experiences 

of TRAM Flap Breast 

Reconstruction 

After Mastectomy for 

Breast Cancer 

 

Syftet var att undersöka 

och beskriva kvinnors 

upplevelse av TRAM- 

bröstrekonstruktion 

efter mastektomi till 

följd utan bröstcancer. 

Semi-

strukturerad 

intervju. 

Intervjuerna 

transkriberades, 

codades och 

kategoriserades 

för att sedan 

leda fram till 

olika teman. 

N=10 Tre teman hittades: ”ett 

förlorat bröst har 

betydelse”, 

”anpassning till 

förändrad kroppsbild” 

och ”känna sig normal 

igen”.  Att förlora ett 

bröst var större 

omställning en vad 

kvinnorna trodde och 

rekonstruktion var i 

flera fall självklart.  

Hög  

Freysteinson, W. M., 

Deutsch, A. S., Lewis, 

C., Sisk, A., Wuest, L., 

& Cesario, S. K 

2012 

U.S.A 

Oncology Nursing 

Forum   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Experience of 

Viewing Oneself in the 

Mirror 

After a Mastectomy 

Syftet var att beskriva 

upplevelsen av att titta 

sig själv i spegeln efter 

att genomgått en 

mastektomi 

Inspelade 

intervjuer som 

transkriberats 

och analyserats 

och teman har 

tagits fram. 

Fenomenologisk 

ansats  

N=12 Tre olika teman:”my 

body”- det var jobbigt 

att se sig själv I 

spegeln och se att 

kroppen inte är som 

den brukar vara, ”my 

thoughts”- tankar om 

att livet sätts i 

perspektiv, alltså 

hälsan är viktigare än 

utseendet och “other 

people in my world”- 

anhöriga hade stor 

betydelse för att kunna 

acceptera och leva med 

sin kropp.    

 

Hög  
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Författare  

År 

Land  

Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat Bedömning av 

kvalitet 

Manderson L., 

Stirling L. 

Australien 

2007 

Feminism & 

Psychology   

The Absent Breast: 

Speaking of the 

Mastectomied Body 

Syftet var att 

beskriva kvinnors 

upplevelser av sina 

kroppar efter 

mastektomi 

 

20 kvinnor 

intervjuades och 

18 kvinnor 

svarade på en 

enkät genom att 

spela in sina svar. 

Både intervju och 

inspelningar 

transkriberades 

och analyserades.  

N=38 Kvinnorna upplevde att 

de förlorade en del av sig 

själva i samband med 

mastektomin och 

skämdes över sina 

kroppar.  

 

Medel  

C. Piot-Ziegler, M.-L 

Sassi', W. RaffouP, J.-

F. Delaloye 

2010 

Storbritannien 

British Journal of 

Health Psychology  

Mastectomy, body 

deconstruction, and 

impact 

on identity: A 

qualitative study 

Syftet var att förstå 

konsekvenserna av 

kroppsförändringen 

efter mastektomi till 

följd av bröstcancer 

Semi-

strukturerad 

intervju med 

kvalitativ 

tematisk analys. 

Intervjuerna 

transkriberades 

och analyserades. 

N=19 Mastektomi skapar en 

smärtsam 

kroppsförändring och 

förändrar även 

kvinnligheten på ett 

känslomässigt och 

socialt plan. Trots 

möjlighet till 

rekonstruktion sörjer 

kvinnorna sina kroppar 

vilket kan leda till en 

identitetskris.  

Hög  
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Författare  

År 

Land  

Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat Bedömning av 

kvalitet  

Brunet, J., Sabiston, C. 

M., & Burke, S. 

2013 

Nederländerna 

Body Image  

Surviving breast 

cancer: Women’s 

experiences with their 

changed 

bodies 

Syftet var att 

undersöka kvinnors 

upplevelser av sina 

kroppar efter att ha 

genomgått 

bröstcancerbehandling  

Intervjuer som 

transkriberades 

och analyserades 

genom kodning 

och teman. 

Fenomenologisk 

ansats.  

N=11 Kvinnor upplevde olika 

fysiska förändringar 

som i sin tur 

förändrade tankar, 

känslor och attityder 

gentemot sina kroppar.  

 

Hög  

Lindwall L., Bergbom 

I.  

2009 

Sverige 

International Journal 

of Qualitative Studies 

on Health and Well-

being 

The altered body after 

breast cancer surgery 

Syftet var att beskriva 

hur svenska kvinnor 

upplever sina 

förändrade kroppar 

efter 

bröstcanceroperation 

Inspelade och 

transkriberade 

intervjuer. 

Analyserades 

genom kvalitativ 

innehållsanalys.  

N=10 Fyra olika teman: “my 

body has failed me”, 

“my body—a prison”, 

“a home where a 

struggle is taking 

place” och “to make 

friends with the altered 

body”. Resultatet visar 

att kvinnornas 

kroppsbild blivit 

förstörd efter operation 

och är en kamp de 

kommer bära med sig 

hela livet.  

 

 

Hög  
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Författare  

År 

Land  

Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat Bedömning av 

kvalitet  

Denford, S., Harcourt, 

D., Rubin, L., & 

Pusic, A. 

2010 

Storbritannien  

Psycho-Oncology 

 

 

 

 

Understanding 

normality: a qualitative 

analysis of breast 

cancer patients 

concepts of normality 

after mastectomy 

and reconstructive 

surgery 

 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka begreppet 

normalitet i en grupp 

av 

bröstcancerpatienter 

som är berättigade 

till rekonstruktion till 

följd utav 

mastektomi.  

 

Semi-

strukturerade 

intervjuer. Data 

analyserades 

med ett 

sexstegs-

program som 

används för att 

utforska och 

finna nya 

mönster i 

kvalitativ data.  

N= 35 

 
En stor del utav 

informanterna ville efter 

mastektomin återfå vad de 

ansåg vara ett normalt 

utseende genom 

bröstrekonstruktion. 

Upplevelsen av 

normaliteten beskrevs 

utifrån aspekterna: 

utseende, beteende i 

alldagliga aktiviter, 

återställande av 

normaliteten och hälsan.  

Hög  

Truelsen, M. 

2003 

Skottland 

Counselling & 

Psychotherapy 

Research 

The meaning of 

‘reconstruction’ within 

the lived 

experience of 

mastectomy for breast 

cancer 

Syftet var att 

undersöka hur 

kvinnor återskapar 

sina liv efter 

mastektomi till följd 

utav bröstcancer 

Intervjuer 

spelades in och 

transkriberades. 

Texten lästes 

igenom ett 

flertal gånger 

och på så sätt 

analyserades.  

N=8 Resultatet visade att 

kvinnor kan uppleva en 

förlorad identitet i 

samband med 

mastektomi. Kvinnor 

upplevde oro över hur 

kvinnligheten skulle 

förändras efter 

mastektomin 

Medel 
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Kvalitetsbedömning 

Exempel på protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod  

Ur Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011).  

 

Beskrivning av studien 

Tydlig avgränsning/problemformulering?  Ja Nej Vet ej 

 

Patientkarakteristiska   Antal:  

   Ålder:  

   Man/Kvinna:  

 

Är kontexten presenterad?    Ja Nej Vet ej 

 

Etiskt resonemang?   Ja Nej Vet ej 

Urval 

- Relevant?    Ja Nej Vet ej 

- Strategiskt?    Ja Nej Vet ej 

Metod för 

- urvalsförfarande tydligt beskrivet?   Ja Nej Vet ej 

- datainsamling tydligt beskriven?  Ja  Nej Vet ej 

- analys tydligt beskriven?    Ja Nej Vet ej 

Giltighet 

- Är resultatet logiskt, begripligt?   Ja Nej Vet ej 

- Råder datamättnad?   Ja Nej Vet ej 

- Råder analysmättnad?    Ja Nej Vet ej 

Kommunicerbarhet 

- Redovisas resultatet klart och tydligt?   Ja Nej Vet ej 

- Redovisas resultatet i förhållande till en  Ja Nej Vet ej 

teoretisk referensram? 

Genereras teori?    Ja Nej Vet ej 

Huvudfynd  

Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/analys adekvat?  

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

Hög      Medel       Låg 

 

Kommentar:  

 

Granskare (sign.):  
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Innehållsanalys 

Meningsenheter Kondenserade 

meningsenheter 

Kod Under-

kategorier 

Kategorier 

The surgery had 

removed a defining 

feature of 

them…‘Everything that I 

defined my beauty, my 

woman hood on, more or 

less, is gone… 

Operationen tog 

bort den del av 

vad dem som 

dem definierade 

som vackert och 

kvinnligt. 

Mastektomin 

tog bort 

kvinnligheten

. 

Ett hot mot 

kvinnligheten.  

Brösten har 

betydelse för 

upplevelsen 

för 

kvinnlighet 

For these women, breast 

reconstruction was 

unavoidable; it was a 

necessity for being 

restored as a person. It 

gave hope of regaining 

the self as a person and a 

woman. …”I would die 

without breasts; I could 

never live without 

breasts.” 

För kvinnorna 

var 

rekonstruktion 

nödvändigt för 

att återfå sin 

personlighet och 

sin kvinnlighet; 

skulle aldrig 

kunna leva utan 

brösten. 

Rekonstrukti

on 

nödvändigt. 

  

‘Me with one breast, I’m 

half a woman now’. 

Med ett bröst 

känner jag mig 

som en halv 

kvinna. 

Ett bröst. Halv som 

kvinna. 

 

In a similar way, the 

women described 

experiences of being 

mutilated, feeling that 

they were only half a 

woman, and crying when 

they looked at 

themselves in the mirror 

Kvinnorna 

upplevde att de 

blivit stympade 

och kände sig 

som en halv 

kvinna. 

Mastektomin 

- kvinnlig 

stympning. 

  

More than being 

connected to the breast, 

‘‘femininity’’ was 

defined as being 

connected to other 

aspects of physical 

appearance, such as how 

to dress, but also to 

typical personal qualities 

and functions in 

everyday life, such as 

caring for others. 

Kvinnlighet är 

inte enbart 

kopplat till 

bröstet, utan till 

t.ex. hur man 

klär sig och 

personliga 

kvalitéter. 

Olika uttryck 

av 

kvinnlighet. 

Kvinnlighet är 

mer än bara 

brösten 

Kvinnlighet 

trots 

förlusten 
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The breast could even be 

looked upon as a sex-

neutral part of the body: 

“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.” 

 

Bröstet är som 

vilken kroppsdel 

som helst, kunde 

lika väl vara en 

fot. Jag är inte 

sämre som 

kvinna med ett 

bröst än som 

med två. 

Bröstet är 

könsneutralt. 

Bröstet 

definierar inte 

vem jag är som 

kvinna. 

Kvinnlighet 

trots 

förlusten 

(samma som 

kategori 2, 

s.1 Bilaga 4) 

 

 

 

However, they still 

talked about themselves 

as valuable human 

beings, as women, 

despite their lack of a 

breast: “I’m a woman 

with or without my 

breasts.” 

Upplever sig 

fortfarande som 

kvinnor oavsett 

om de har bröst 

eller inte. 

Bröst – 

obetydligt för 

kvinnlighet. 

  

It’s not the end of the 

world, it’s just a breast. 

It doesn’t make you a 

woman. . . The impotent 

thing was and is being 

alive. 

Bröstet gör dig 

inte till en 

kvinna, det är 

viktigare att 

leva.  

Livet är 

viktigare än 

brösten. 

Att ha livet i 

behåll. 

Kvinnlighet i 

relation till 

hälsa och 

livet 

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 

itself? 

Hon frågade om 

jag förlorat min 

kvinnlighet. 

Trodde hon att 

kvinnligheten 

var viktigare än 

livet? 

Kvinnlighete

n känns 

obetydlig. 

Livet är 

viktigast. 

 

At this age… it is not so 

important what you look 

like, what is important is 

health. When you are 

older, imperfections 

count for less… 

Det är inte 

viktigt hur man 

ser ut vid den 

här åldern, 

hälsan är vad 

som är viktigt.  

Äldre 

kvinnor bryr 

sig mer om 

hälsan än om 

utseendet. 

Hälsan är 

viktigast  
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I’m still a woman, and I 

guess that’s very much 

thanks to my husband. 

…He loves me as I am 

and looks upon me as a 

woman though I have 

only 1 breast left.  

Jag känner mig 

som en kvinna, 

tack vare att min 

man älskar mig 

trots att jag bara 

har ett bröst 

kvar. 

Partnerns 

åsikt 

betydande för 

att känna sig 

som en 

kvinna. 

Min partners 

åsikt har 

betydelse. 

Upplevelsen 

av 

kvinnlighet 

påverkas av 

omgivningen 

 

If you promise me that 

reconstruction will 

compensate for the loss 

of my femininity. 

Reconstruction is a 

fiction that will please 

my husband that will 

please my children, 

maybe, perhaps myself, 

as far as body 

appearance is concerned, 

because I care for my 

body appearance, it is 

true, regarding the 

others' gaze, the other 

women's gaze, and when 

going in public changing 

rooms and undress. 

 

Rekonstruktione

n är en fiktion 

som kommer 

göra min man 

och mina barn 

nöjda, kanske 

mig själv, jag 

bryr mig om 

mitt utseende 

inför exempelvis 

andra kvinnors 

blickar i 

omklädningsrum

. 

Andras syn 

på mig har 

betydelse. 

Omgivningens 

påverkan på 

min 

kvinnlighet. 

 

Daily, in the society in 

which these women live, 

they are confronted by 

an idealized image of 

women. It reinforces the 

physical discrepancy 

they already experience 

with mastectomy when 

they compare themselves 

to sociocultural norms 

conveyed by art, 

publicity, and public 

discourse: where the 

(perfect) breast is 

presented as a symbol of 

femininity. This 

symbolic part of their 

body is challenged by 

illness, and so is their 

entire feminine identity 

Kvinnor 

konfronteras av 

samhällets 

idealistiska bild 

utav en kvinna, 

där perfekta 

bröst är en 

symbol för 

kvinnlighet. På 

grund av 

sjukdomen hotar 

denna 

symboliska del 

hela den 

kvinnliga 

identiteten. 

Brösten 

symboliserar 

kvinnlighet. 

Samhället 

definierar en 

kvinna genom 

brösten. 

 


