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Abstrakt 

Bakgrund: Bröstcancer är idag den vanligaste cancerformen bland kvinnor. En av 

behandlingsmetoderna kan vara mastektomi dvs. att avlägsna hela bröstet. Mastektomi 

kan leda till att kvinnor får en förändrad kroppsuppfattning och medför ofta känslor av 

att inte vara fullvärdig som kvinna, vilket också kan påverka kvinnans relation till 

omvärlden. Syfte: Att belysa bröstcancerdrabbade kvinnors erfarenhet av 

kroppsuppfattning efter mastektomi Metod: En litteraturöversikt. Artiklarna söktes i 

databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO, vilket resulterade i åtta artiklar, varav sex 

kvalitativa och två kvantitativa. Artiklarna analyserades och diskuterades gentemot 

Antonovskys teori och livsvärldsteorin. Resultat: Fyra områden identifierades: Den 

fysiskt förändrade kroppen, Att förlora sin identitet till följd av den förändrade kroppen, 

Den emotionellt förändrade kroppen och Att anpassa sig till den förändrade kroppen. 

Slutsats: Utifrån resultatet kan slutsatsen dras att majoriteten av kvinnornas 

kroppsuppfattning påverkades negativt. Mastektomi märker kroppen med fysiska ärr 

men påverkar också kvinnans känslor samt livssituation. Många kände sig bl.a. 

begränsade, dolde sin kropp, led av identitetsförvirring och känsla av att vara onormal. 

Hur kvinnan uppfattade sin kropp kan härledas till samhällets kroppsideal och hur hon 

själv förhåller sig till sin kropp. Vi ser ett stort behov av att sjuksköterskan ska hjälpa 

och stödja dessa kvinnor med deras kroppsuppfattning. 

 

Nyckelord 

Bröstcancer, kroppsuppfattning, mastektomi 

 

Tack  

Stort tack till vår handledare Lise-lotte för bra handledning och även våra närstående 

som stöttat oss under hela arbetet. 
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1 Inledning 

Varje dag diagnostiseras ett 20-tal kvinnor med bröstcancer i Sverige (Bergh & Emdin, 

2008). Det får oss att tänka på att vem som helst kan drabbas, kanske någon i vår närhet, 

eller till och med vi själva. Därför känns bröstcancer och bröstförlust som ett högst 

aktuellt ämne.   

 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning i Tanzania, fick vi vara med på en operation 

där de tog bort hela bröstet på grund av bröstcancer. Det väckte funderingar på hur 

kvinnan påverkades av att hennes bröst var borta och vilka känslor som kunde uppstå 

vid en bröstförlust. Betyder det att problemen försvinner när sjukdomen är botad? Vad 

händer med alla mödosamma känslor som behandlingen kan efterlämna? I Tanzania 

lades fokus på att bota dessa kvinnor från sjukdomen och vi upplevde inte att det 

gjordes någon uppföljning av hur kvinnan faktiskt kände sig efteråt .Vi är medvetna om 

att det är stor skillnad mellan den svenska vården och vården i Tanzania. Det var ändå i 

Tanzania som frågan om kvinnors kroppsuppfattning efter mastektomi uppstod och vi 

bestämde att vi ville få mer kunskap om det. 

 

2 Bakgrund 

2.1 Bröstcancer 

Bröstcancer är idag den vanligaste cancerformen bland kvinnor, såväl i Sverige som i 

övriga världen. Årligen uppskattas globalt en miljon kvinnor att insjukna och 370 000 

kvinnor att avlida i sjukdomen (Bergh & Emdin, 2008). I Sverige diagnostiserades år 

2011 7619 kvinnor med bröstcancer (Socialstyrelsen, 2013). Även om allt fler drabbas 

är det också fler som botas och chansen för överlevnad blir större för varje år. Detta tack 

vare förbättrade behandlingsmetoder och ökad mammografiscreening. 

Mammografiscreening gör att sjukdomen upptäcks tidigare, och en tidig upptäckt av 

sjukdomen förbättrar prognosen avsevärt. En ytterligare bidragande faktor till att allt 

fler botas är kanske också att kvinnor i allmänhet har blivit mer uppmärksamma och på 

så sätt söker hjälp och kan diagnostiseras i ett tidigare stadium (Bergh, Brandberg, 

Ernberg, Frisell, Fürst & Hall, 2007). 
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Riskfaktorerna för bröstcancer är svåridentifierade i jämförelse med t.ex. lungcancer där 

rökning är en tydlig bov. Sjukdomen är svår att förebygga, och det är därför lättare att 

rikta in sig på kvinnorna med hög risk och erbjuda dessa ökad kontroll. Åldern är dock 

en av de viktigaste riskfaktorerna för att utveckla bröstcancer. Strax före det att en 

kvinna fyller 70 år är risken som störts att drabbas av bröstcancer. En av åtta 85-åringar 

drabbas samtidigt som risken för att drabbas före 55 års ålder bara är en på 30. Män kan 

också drabbas av bröstcancer även om det är sällsynt. Det kvinnliga könet är därför den 

enda riskfaktorn som är högre än åldern (Bergh et al., 2007). Samhället vi lever i och 

vår livsstil påverkar också risken att insjukna. Ju tidigare en kvinna debuterar med sin 

första menstruation, väntar med att skaffa barn och ju senare hon kommer in 

klimakteriet desto mer utsätts kvinnokroppen för könshormoner, vilket också är en 

bidragande riskfaktor för att utveckla bröstcancer (Bergh & Emdin, 2008). 

 

2.2 Mastektomi 

Det används idag tre olika behandlingsprinciper för att behandla bröstcancer; kirurgi, 

strålning och läkemedel. Kirurgi är standardbehandling i 90% av alla bröstcancerfall 

och kombineras ofta med efterföljande strålbehandling och eller läkemedel. En av de 

kirurgiska behandlingsmetoderna är mastektomi som innebär att hela bröstvävnaden 

inklusive bröstvårta och bröstvårtgård opereras bort. Mastektomi var tidigare 

huvudingrepp vid kirurgisk behandling men har allt mer kommit att ersättas av 

bröstbevarande kirurgi (Bergh et al., 2007). Enligt nationella bröstcancerregistret 2008 

utfördes mastektomi hos 46,5 procent och bröstbevarande kirurgi hos 53,1 procent 

(Socialstyrelsen, 2011). I de fall då tumören är spridd till flera delar av bröstet, är diffus 

eller större än 3-4 cm, är av inflammatorisk art och riskerar att ge ett dåligt kosmetiskt 

resultat vid bröstbevarande kirurgi anses mastektomi fortfarande vara 

förstahandsalternativet. Även hos de patienter där strålbehandling har eller ska användas 

blir mastektomi ett förstahandsval. Många kvinnor väljer idag att göra en 

bröstrekonstruktion dvs. att återskapa och operera in ett nytt bröst i form av en protes 

eller kroppsegenvävnad. Detta kan göras i anslutning till mastektomin men även vid ett 

senare tillfälle (Bergh et al., 2007). 

 

2.3 Bröstens betydelse 

Många kvinnor i den västerländska kulturen ser sina bröst som en viktig del av sin 

sexuella identitet. I det flesta fall kan det borttagna bröstet symbolisera att inte vara 
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fullvärdig som kvinna. Detta är individuellt och många olika faktorer kan påverka t.ex. 

hur relationen är till andra. De allra flesta kvinnor upplever det som ett stort trauma att 

förlora sitt bröst. Tankar som att av vara mindre värd och att kroppen är stympad är 

vanligt förekommande, men att bli frisk är viktigare än att förlora sitt bröst (Myklebust-

Sörensen & Almås , 2010). 

 

2.4 Kroppsuppfattning 

Enligt Frisén, Holmquist-Gattario och Lunde (2014) består människors 

kroppsuppfattning av deras upplevelser, attityder, beteende och känslor i relation till 

kroppen. Upplevelser kan vara vad människor ser när de ser sig själva i spegeln eller 

kroppens sinnesuttryck. Attityder kan betyda att man tycker det är viktigt att vara mån 

om sitt utseende. Känslor kan innebära att känna sig stolt eller missnöjd över sin kropp. 

Beteende är hur människor agerar utifrån sina upplevelser, känslor och attityder till 

kroppen (Frisén et al., 2014). Vid cancersjukdomar uppträder vanligtvis kroppsliga 

förändringar och det kan även ske vid behandling av cancer (Börjeson & Johansson, 

2008). Efter behandlingen kan de kroppsliga förändringarna t.ex. ärr på kroppen leda till 

känslor som sorg och saknad. De ärr som finns på kroppen är ett avtryck som inte går 

att bortse från, det påminner en ständigt om den genomgångna sjukdomen (Bergmark, 

2007). Forskning visar att mastektomi påverkar kroppsuppfattningen negativt som leder 

till försämrad livskvalité. Den kan dock förbättras för de  kvinnor som genomgått 

bröstbevarande kirurgi eller bröstrekonstruktion (Börjesson & Johansson, 2008;  

Bergmark, 2007). En studie visar att bröstrekonstruktion hjälper kvinnor att leva ett 

normalt liv och ger dem en känsla av att vara sig själva igen (Mckean, Newman & 

Adair , 2013). För många är kroppsuppfattningen viktig för den emotionella, sociala och 

sexuella funktionen (Börjeson & Johansson , 2008).  

 

2.5 Sjuksköterskans roll  

Efter att en kvinna har genomgått mastektomi kan det vara svårt att visa andra att hon 

tagit bort bröstet. Hon ställs inför uttalade och outtalade frågor och även andras 

kommentarer kan upplevas som obekväma. Det är viktigt att kvinnan får stöd av 

sjuksköterskan att acceptera den förändrade kroppen. Sjuksköterskan bör vara medveten 

om att kvinnans reaktion kan variera och det är mycket viktigt att respektera och stödja 

hennes beslut. Direkt efter operationen är det många kvinnor som vill undvika att se 

operationssåret i samband med att första förbandet byts, detta bör sjuksköterskan 
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givetvis respektera. Samtidigt finns det en strävan att kvinnan ska försöka ta steget att se 

på ärret, innan de lämnar sjukhuset. Första gången när de ska konfronteras med ärret ska 

det helst ske tillsammans med en sjuksköterska. Sjuksköterskan kan då stödja kvinnan 

genom att finnas där, svara på frågor eller funderingar som uppstår. Om kvinnan känner 

att hon behöver prata om hennes känslor rörande det förlorade bröstet bör 

sjuksköterskan vara uppmärksam på de tecken som tyder på att kvinnan behöver prata. 

Det är viktigt att ge utrymme och tid till att prata ut, svara på frågor och även ge råd. På 

de flesta sjukhus runt om i Sverige finns det kontaktsjuksköterskor som är särskilt 

inriktade på bröstcanceropererade kvinnor. Samtalen med kontaktsjuksköterskan visade 

sig vara betydelsefullt för kvinnan i den psykiska bearbetningen och gav en känsla av 

trygghet, att ha någon att vända sig till (Myklebust-Sörensen & Almås, 2011). Studier 

visar att kvinnor ansåg det var viktigt och att ett behov av stöd från sjuksköterskan eller 

annan vårdpersonal fortfarande kvarstår fast behandlingen är över, åtminstone första 

veckorna eller månaderna efter behandlingen (Landmark, Böler, Loberg & Wahl, 2008; 

Lindop & Cannon, 2001).  

 

2.6 Livsvärld 

Dahlberg & Segesten (2010) beskriver att livsvärlden beror på hur vi förstår oss själva, 

andra samt hur vi ser på världen omkring oss. Det handlar om hur vi tar oss an världen 

vi lever i. Vi delar livsvärlden med andra, dock är den oerhört personlig, individuell och 

unik. Det går inte att frångå livsvärlden utan den är djupt sammankopplad med 

individen och kan vara svår att med hjälp av sinnena urskilja. Trots detta utmärks 

livsvärlden av tid och rum. Detta kan innebära att även om två individer befinner sig på 

samma plats och tidpunkt kan de uppfatta situationen olika. En individ kanske upplever 

att tiden inte räcker till medan en annan känner att situationen känns som en evighet. 

Livsvärlden är förankrad till den levda kroppen dvs. att kroppen kan ses som ett subjekt 

som bär på minnen, tankar, känslor och erfarenheter. Enligt Merleau-Ponty (1997) lever 

vi genom kroppen och det är den som är kärnan till hur vi upplever, förstår och förhåller 

oss till världen. Hälsa, välbefinnande och lidande utspelar sig genom livsvärlden. När 

kroppen utsätts för sjukdom eller skada sker en förändring av kroppen men också av 

livet (Dahlberg & Segesten, 2010).För att sjuksköterskan ska kunna förstå hur kvinnan 

erfar sin kroppsuppfattning efter mastektomi bör hon med öppenhet ta emot kvinnans 

livsvärld.   
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2.7 Känsla av sammanhang 

Dahlberg och Segersten (2010) skriver om hur människor söker förståelse för att få 

sammanhang i en situation. Detta fenomen kan kopplas till Antonovskys (1991) teori 

känsla av sammanhang och begrepp Kasam (Känsla Av SAMmanhang). Begreppet 

återspeglar vilken förmåga en individ har att hantera en svår situation. Kasam består av 

tre sammanflätade grundkomponenter som var och en är viktiga, såväl var för sig som i 

förhållande till varandra. Den första är hanterbarhet som handlar om hur väl en situation 

hanteras och vilka verktyg som finns till förfogande. Den andra är begriplighet och 

handlar om hur väl en situation upplevs  förklarlig, sammanhängande och tydlig. Den 

tredje och kanske viktigaste komponenten är meningsfullhet och handlar om hur 

betydelsefull och motiverande situationen känslomässigt upplevs. Graden av Kasam är 

något som ständigt formas och utvecklas. När vi föds har vi en relativt svag Kasam, 

men ju mer åren går desto starkare blir den. Hur väl känslan av sammanhang förstås 

formas genom tidigare erfarenheter i livet. Oavsett graden av Kasam kan den temporärt 

ändras vid en påfrestande situation i livet (Antonovsky, 1991). En mastektomi kan vara 

en påfrestande process att ta sig igenom och på så sätt påverka hur livet uppfattas. Det 

kan kännas både obegripligt, ohanterligt och meningslöst. Att som sjuksköterska förstå 

och ha kunskap om vad en person har för förmåga att förstå, hantera och se 

meningsfullhet i en svår situation såsom livet och kroppsuppfattningen efter en 

mastektomi kan vara användbart i omvårdnaden (Langius-Eklöf, 2009). För att kunna 

mäta graden av Kasam utformade Antonovsky ett frågeformulär där det ställs frågor 

som berör olika områden i livet. Det är dock viktigt att ta hänsyn till att en person med 

svag Kasam inte nödvändigtvis är en labil person och att en stark Kasam inte 

nödvändigtvis betyder att en person känner sig kraftfull (Antonovsky, 1991). Vi finner 

både livsvärldsteorin och Kasam som relevanta teorier för att diskutera och förstår hur 

kvinnan uppfattar sin kropp efter en mastektomi. 

 

3 Problemformulering 

Omkring 7000 kvinnor i Sverige drabbas varje år av bröstcancer som även är det 

vanligaste cancerformen hos kvinnor (Bergh & Emdin, 2008). En av 

behandlingsmetoderna kan vara mastektomi som innebär att operera bort hela bröstet 

för att få bort tumören. Vid detta ingrepp är det inte enbart tumören som försvinner utan 

också en, för många kvinnor, betydelsefull kroppsdel. Mastektomi kan leda till att 
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kvinnor får en förändrad kroppsuppfattning och medför ofta känslor av att inte vara 

fullvärdig som kvinna, vilket också kan påverka kvinnans relation till omvärlden 

(Lindop & Cannon , 2001; Myklebust-Sörensen & Almås, 2010). I dagsläget finns det 

inte tillräckligt med forskning gällande vilka åtgärder som bör följas vid en förändrad 

kroppsuppfattning efter en mastektomi (Börjesson & Johansson, 2008). Därför vill vi 

som blivande sjuksköterskor få mer kunskap om hur kvinnans kroppsuppfattning 

påverkas av en mastektomi och med den kunskapen kunna stödja kvinnan att hantera 

den förändrade kroppen och den nya situationen, såväl före operation som efter avslutad 

behandling. 

 

4 Syfte 

Att belysa bröstcancerdrabbade kvinnors erfarenhet av kroppsuppfattning efter 

mastektomi 

 

5 Metod 

Detta arbete är en litteraturöversikt, vilket enligt Friberg (2012) handlar om att skapa en 

översikt över ett visst omvårdnadsrelaterat område genom att samla in redan befintlig 

forskning och skapa en uppfattning av vad som redan studerats. I en litteraturöversikt 

kan både kvalitativa och kvantitativa artiklar användas (Friberg, 2012). Genom att 

integrera både kvantitativ forskning (numerisk data) och kvalitativ forskning (textdata) i 

en forskningsstudie så kan respektive metods begränsningar delvis elimineras medan de 

båda metodernas styrkor kvarstår (Borglin, 2012). I vårt fall ville vi belysa 

bröstcancerdrabbade kvinnors erfarenheter av att mista ett bröst med fokus på 

kroppsuppfattning. Med stöd av vald metod samlades vetenskapliga artiklar in på ett 

strukturerat tillvägagångssätt genom att sortera, granska, analysera och på så sätt 

sammanställa resultaten i nya områden.  

 

5.1 Inklusion & exklusionskriterier 

Olika inklusionskriterier användes för att avgränsa och tydliggöra vårt syfte (Willman, 

Stoltz & Bahtsevani, 2011). De kvinnor som inkluderades skulle ha genomgått en 

mastektomi på grund av bröstcancer. När mastektomin genomfördes i relation till 

studien hade ingen betydelse eftersom det var själva upplevelsen av att förlora ett bröst 

som var av intresse. Ingen bestämd åldersgrupp eller nationalitet valdes då detta inte 
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ansågs vara relevant för att svara an på syftet. Östlundh (2012) skriver att avgränsningar 

kan användas för att sortera bort artiklar som inte tillhör intresseområdet. 

Avgränsningen Peer reviewed valdes i CINAHL och psycINFO för att få fram endast de 

artiklar som publicerats i vetenskapliga tidsskrifter. För att sortera bort artiklar som är 

skrivna på språk som inte behärskades gjordes en språkavgränsning till engelska. Till en 

början valdes att tidsavgränsa artiklarna från 2000-2014 för att få fram aktuella artiklar, 

men då urvalet var litet togs tidsavgränsningen bort. I sökningen fick vi även fram 

artiklar om kvinnor som genomgått profylaktisk mastektomi, postoperativa och 

medicinska komplikationer. Dessa valdes bort då de inte besvarade vårt syfte. Artiklar 

som enbart handlade om bröstrekonstruktion exkluderades också eftersom vi var 

intresserade av de kvinnor som förlorat och fysiskt saknar ett bröst.  

 

5.2 Sökningsförfarande  

I Mars 2015 inleddes datainsamlingen med en inledande sökning för att få en 

orienterande överblick. Den första sökningen gjordes ej systematisk utan var mer av 

experimentell art för att hjälpa oss att ringa in ett lagom avgränsat ämnesområde, vilket 

också Östlundh (2012) talar för. De databaser som användes oss av var CINAHL, 

PubMed och PsycINFO. CINAHL är en databas som täcker omvårdnadsområdet. 

PubMed innehåller material från hela det biomedicinska området såsom medicin och 

omvårdnad. I PsycINFO finnes material inom beteendevetenskap och psykologi. 

(Karlsson, 2012). Till en början provades olika sökord; Mastectomy, breast cancer, 

breast neoplasms, body image, experience, lived experience, sexual, surgery, quality of 

life. Med hjälp av sökverktyget Svensk MeSH översattes sökorden till relevanta 

ämnesord. De slutliga sökorden blev då: Mastectomy, breast neoplasms, body image, 

experience och surgery. För att få en bredare sökning använde vi oss av 

ämnesordsökning som kompletterades med fritextsökning. Enligt Backman (2008) 

genomgörs den mest effektiva sökningen med hjälp av tesaurusar, även kallade 

ämnesordlistor. När de olika sökorden kombinerades upptäckte vi att breast neoplasms 

var ett alldeles för brett sökord och valde istället breast neoplasms / surgery för att 

avgränsa vår sökning i Cinahl och Pubmed. Sökorden kombinerades med hjälp av 

boolesk söklogik. Operatorn AND användes för att få träffar innehållande alla de sökta 

orden och operatorn OR i de fall sökorden var synonyma (Östlundh, 2012). Se bilaga 

(1-3) för de olika kombinationerna. Eftersom PsycINFO är en mindre databas användes 

sökordet breast neoplasms utan att specificera, och kombinerade det istället med 
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sökordet surgery. Sökordet experience fanns ej med i någon ämnesordlista och söktes 

som fritext i alla de valda databaserna. För att få med ordets alla olika böjningsformer 

trunkerades sökordet experience (Östlundh, 2012). Litteratururvalet gjordes i olika steg 

med stöd av Östlundh (2012). Steg ett var att välja ut de titlar som överrensstämde med 

vårt syfte. Steg två var att läsa abstraktet på de artiklar vars titel svarade an på vårt syfte. 

Efter att ha läst abstrakten gallrades ytterligare några artiklar bort då de inte matchade 

vårt syfte. Steg tre var att läsa de valda artiklarna i fulltext. Efter att ha läst de tolv 

utvalda artiklarna sorterades ytterligare några artiklar bort. Kvar återstod åtta artiklar 

som svarade an på kvinnors kroppsuppfattning efter  mastektomi.  

 

5.3 Kvalitetsgranskning 

För att kunna värdera, urskilja och fokusera på det som är viktigt i artiklarna menar 

Forsberg och Wengström (2013) att en kvalitetsgranskning bör göras. För  

kvalitetsgranskning användes Willman et al. (2011) granskningsprotokoll för att 

bedöma artiklarnas kvalité. Deras granskningsprotokoll sammanfattar bedömningen av 

kvalité med hög, medel och låg. Eftersom granskningsprotokollen gav svarsalternativ 

som Ja, Nej, Vet ej tillämpades ett poängsystem, Ja-svarsalternativ fick ett poäng och 

Nej och vet ej – svarsalternativ fick noll poäng. Enligt Willman et al. (2011) är det 

forskningsgruppen som avgör om de vill använda sig av poängsystem. Fördelen med 

poängsystem är att det tydligt visar kvalitetsbristerna i en studie. I de kvalitativa 

granskningsmallen var maxpoängen 12 poäng varav hög kvalité 8-12, medelkvalité 5-7 

och låg kvalité 0-4 poäng. I den kvantitativa granskningsmallen var maxpoäng 11 och 

samma poängindelning användes som i det kvalitativa. I sökning framkom både 

kvantitativa och kvalitativa artiklar som besvarar vårt syfte. Då kvantitativa artiklar 

användes som var icke-experimentella valdes Willman et al. (2011) 

granskningsprotokoll fastän det inte fanns något alternativ som angav forskningsmetod 

för icke-experimentella studier. Frågor gällande randomisering och blindning uteslöts 

eftersom det inte framkom i någon av artiklarna. På så vis undveks att undervärdera och 

övervärdera artiklarnas kvalité. I granskningsprotokollet för kvalitativa artiklar var det 

frågor gällande mättnad av data och analys som ansågs var svåra att bedöma då ingen av 

artiklarna nämner något om det. Genom stöd av litteratur bekräftades att det kan vara 

svårt att avgöra om mättnad har uppnåtts eftersom det inte går att utesluta att 

datainsamlingen inte skulle tillföra något nytt (Thorén-Jönsson , 2012). Därför uteslöts 

frågor om mättnad. Artiklarna granskades oberoende av varandra och sedan 
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sammanställdes resultatet tillsammans i en gemensam diskussion. Se bilaga (4) för 

granskningsprotokoll. Samtliga artiklar uppvisade god kvalité, varav två fick medel och 

resterande fick hög kvalité. Alla åtta artiklar inkluderas till analysprocessen.  

 

5.4 Analysprocess 

Analysprocessen gjordes i olika steg med stöd av Friberg (2012). Vi började med att 

läsa igenom utvalda artiklar i sin helhet för att sedan forma en översiktstabell för varje 

artikel (se bilaga 5). Nästa steg var att enskilt läsa artiklarnas resultat och göra en 

sammanfattning av det som ansågs besvara vårt syfte. Sedan sammanstrålade vi för att 

diskutera de gjorda sammanfattningarna för att en få djupare förståelse av artiklarnas 

innehåll. Eftersom både kvalitativa och kvantitativa artiklar användes gjordes 

kvantitativa data om till textform. I nästa steg användes överstrykningspennor för att 

enklare identifiera likheter och skillnader i studiernas resultat. För att underlätta 

sökandet efter Fribergs (2012) likheter och skillnader togs stöd av Lundman och 

Hällgren- Graneheims (2012) analysbegrepp; Meningsenhet är den del av texten som är 

meningsbärande som kan bestå av meningar, stycken eller ord som är kopplat till 

innehållet och kontexten. Kondensering är att kort sammanfatta texten vilket innebär att 

gallra ut det som är oväsentligt och låter det viktiga i innehållet finnas kvar. Kod 

används för att sätta en etikett på en meningsenhet och som kort förklarar innehållet 

(Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012). Den överstrukna texten utgjorde senare de 

meningsenheter som valdes ut. Meningsenheterna kondenserades till kortare textstycken 

för att göra den mer lätthanterlig. Därefter gavs varje mening en kod som kort beskrev 

dess innehåll. Post-it-lappar användes för att enkelt se de 17 koderna framför oss. 

Kodernas innehåll diskuterades och jämfördes med varandra. De koder som berörde 

samma ämne resulterade slutligen i fyra olika områden. Även om Lundman och 

Hällgren- Graneheims (2012) analysbegrepp användes hade vi under hela 

analysprocessen Fribergs (2012) tankar om att identifiera likheter och skillnader med 

oss. Se nästa sida för exempel ur analysprocessen. 
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Tabell 1 exempel ur analysprocessen 

 

Meningsenhet Kondensering Kod Områden 

Varje kvinna offrade sitt 

bröst för att rädda sitt liv. 

Ärret och amputationen från 

operationen var en ständig 

påminnelse av bröstcancern.  

 

Det borttagna bröstet 

lämnade kvar ärr som 

påminner om bröstcancern 

 

Att vara märkt 

 

Den fysiskt 

förändrade kroppen 

 

Efter mastektomin  beskrev 

kvinnorna erfarenheter av 

att vara stympade. 

 

Erfarenheter av att vara 

stympad 

Att vara stympad 

Fyra kvinnor berättade 

öppet att de känner sig 

främmande i förhållande till 

sin kropp, de känner sig 

onormala i den plågade och 

förändrade kroppen. 

 

De känner sig onormala i 

den plågade och förändrade 

kroppen  

 

Att känna sig 

onormal  

 

Den emotionellt 

förändrade kroppen  

 

Det kvinnorna såg i spegeln 

resulterade i lidande, 

samtycke, eller en drivkraft 

att se framåt i framtiden. 

Lidande var associerat med 

förtvivlan, sorg, smärta, 

frustation och bedrövelse   

 

Att se sig i spegeln 

resulterade i lidande. 

Lidande var associerat med 

olika känslor. 

Lidande 

Efter mastektomin blev 

kvinnorna medvetna om hur 

de hade förlorat sig själva 

som person. 

 

Kvinnorna blev medvetna 

att de förlorat sig själv som 

person  

 

Förlora sig själv 

 

Att förlora sin 

identitet till följd av 

den förändrade 

kroppen 

 

Utseendet är en viktig 

aspekt på kvinnligheten, 

speciellt i sociala kontexter 

och relationer. Det (brösten) 

är en del av kvinnans 

identitet och hur hon 

identifieras. 

 

Kvinnans utseende är 

viktigt, och det är en del av 

kvinnans identitet. 

Förlorad 

kvinnlighet 

Den förändrade kroppen, 

resultatet av operationen, 

kan inte döljas, men 

kvinnorna behöver lära sig 

att leva med denna nya 

helhet och detta tar sin tid. 

 

Det går inte att dölja den 

förändrade kroppen, 

kvinnorna behöver lära sig 

att leva med den.  

 

Acceptans Att anpassa sig till 

den förändrade 

kroppen 

 

Efter mastektomin beskrev 

de sina klädval som väldigt 

begränsade eftersom de 

alltid behövde tänka på att 

täcka deras bröstprotes. De 

slutade att gå till gymmet 

eller badhuset för de ville 

inte blotta sig själva. 

 

Begränsade klädval för att 

täcka bröstprotes. Uteslöt 

gym eller badhus, ville ej 

blotta sig. 

Att vara 

begränsad 



  
 

11 

 

6 Forskningsetiska överväganden  

I litteraturöversikten inkluderas artiklar som svarar väl på vårt syfte och som har blivit 

godkända av forskningsetiska kommittéer. Enligt Forsberg och Wengström (2013) bör 

författarna ha etiska övervägande i åtanke vid urval och framförande av resultat. Vi har 

tillsammans kritiskt granskat artiklarna och försökt att inte låta våra egna åsikter 

påverka analysprocessen och resultatets sammanställning. 

 

7 Resultat 

7.1 Den fysiskt förändrade kroppen 

Efter mastektomin uttryckte många kvinnor att deras kropp inte var vacker att titta på. 

Detta ledde till en distans mellan kvinnan och hennes kropp, framförallt en distans 

mellan kvinnan och hennes bröst (Freysteinson, Deutsch, Lewis, Sisk, Wuest & 

Cesario, 2012; Piot-ziegler, Sassi, Raffoul, & Delaloye, 2010). Alla kvinnor offrade sitt 

bröst för att få bort tumören och så bota kroppen. Fast att bröstcancern hade försvunnit 

hade det kirurgiska ingreppet märkt kvinnorna med ytliga fysiska ärr. Kvar var en 

stympad kroppsdel eller amputation som alltid kommer att påminna kvinnan om 

bröstcancern (Lindwall & Bergbom, 2009; Piot-ziegler et al., 2010; Fallbjörk, Salander, 

& Rasmussen, 2012; Freysteinson et al., 2012). Många kvinnor plågades av att kroppen 

hade blivit asymmetrisk, vilket inte endast påverkade kvinnan psykologiskt utan också 

gav en kroppslig obalans. En del kvinnor ansåg att de hellre hade velat ha båda brösten 

borttagna istället för bara ett, för att slippa konfronteras med den asymmetriska kroppen 

och den fysiska obalansen (Piot-ziegler et al., 2010). Fast att de fortfarande var 

asymmetriska försökte de flesta att minska den fysiska obalansen genom att använda 

protes. Vissa kvinnor hade även en önskan att göra en bröstrekonstruktion (Freysteinson 

et al., 2012). 

 

7.2 Den emotionellt förändrade kroppen                                              

För många kvinnor var reaktionen av det borttagna bröstet oväntad, personlig och 

betydelsefull. De var bekymrade över att andra människor som inte gått igenom en 

mastektomi kunde känna igen deras känslor (Hill & White, 2007). Den förändrade 

kroppen ledde till att kvinnorna kände sig avvikande från det som ansågs vara normalt 
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och ifrågasatte den förändrade kroppen om den var normal (Hill & White, 2007; 

Freysteinson et al., 2012; Piot-ziegler et al., 2010). Förändringen av kroppen hindrade 

dem även att leva ett normalt liv och de kände sig utstötta av sig egen kropp (Piot-

ziegler et al., 2010). Fast att kvinnorna ansträngde sig för att leva upp till 

förväntningarna av att vara normala, kände de sig fortfarande annorlunda (Hill & White, 

2007; Lindwall & Bergbom, 2009). En kvinna menade att orsaken till att hon kände sig 

annorlunda faktiskt inte bara berodde på att hon saknade ett bröst, utan att hon också 

kände sig sviken av sin egen kropp som hade låtit sjukdomen ta plats, utan att varna 

henne (Piot-ziegler et al., 2010).  Många önskade att få tillbaka sin ursprungliga kropp 

och dess utseende, istället hade den blivit en främling och för alltid förändrad (Lindwall 

& Bergbom, 2009). Det uppstod olika åsikter om hur kvinnorna såg sina kroppar. Några 

kvinnor blev förvånade över kroppens utseende och hade förväntat sig något annat än 

vad de såg, att det skulle se bättre ut att inte ha ett bröst (Freysteinson et al., 

2012).  Andra kvinnor ansåg att kroppens utseende såg någorlunda ut dock kände de sig 

fortfarande annorlunda (Lindwall & Bergbom, 2009). Sedan fanns de kvinnor som 

knappt stod ut med att se området av det borttagna bröstet (Fallbjörk et al., 2012; 

Freysteinson et al., 2012; Piot-ziegler et al., 2010; Manderson & Stirling, 2007). Direkt 

efter operationen undvek många att titta sig själva i spegeln, de kände sig oroliga eller 

rädda för att spegeln skulle avslöja deras tankar och förväntningar. När de väl tittade på 

sig själva i spegeln uppstod det starka reaktioner av att vara avskyvärd och fördärvad, 

vilket resulterade i sorg, smärta, förtvivlan, frustation och skam av att förlora bröstet 

(Manderson & Stirling, 2007; Freysteinson et al., 2012; Piot-ziegler et al., 2010). 

Många ansåg även  att deras känslor varierade mellan lidande och välbefinnande 

(Lindwall & Bergbom, 2009). För de kvinnor som hade fast partner uppstod starka 

känslor av att vara främmande. De ansåg att det var svårt att möta deras partners 

iakttagelse, eftersom det påverkade kvinnornas tankar om att vara oönskad och 

omänsklig på grund av hennes kropp. Många kvinnor konstaterade att deras 

kroppsuppfattning förändrades efter operationen. Två år efter ingreppet visade sig inte 

någon större förändring i kroppsuppfattning (Lindwall & Bergbom, 2009; Fallbjörk et 

al., 2012).  

 

7.3 Att förlora sin identitet till följd av den förändrade kroppen 

Återkommande i många av artiklarna var att kvinnorna efter mastektomin upplevde att 

de kände sig halva. Med bara ett bröst kvar kände många sig inte kompletta som 
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människor längre (Manderson, & Stirling, 2007; Fallbjörk et al., 2012; Piot-ziegler et 

al., 2010; Lindwall & Bergbom, 2009). En kvinna menade att hennes liv aldrig skulle 

bli detsamma igen (Lindwall & Bergbom, 2009). Mastektomin genererade för många en 

djup identitetskris (Piot-ziegler et al., 2010). I processen att bekämpa cancern gjorde 

kvinnorna en smärtsam upptäckt om att de inte bara eliminerat sjukdomen utan också 

sättet de såg på sig själva (Fallbjörk et al., 2012). Efter mastektomin blev kvinnorna 

alltså medvetna om hur de hade förlorat sig själva som personer (Fallbjörk et al., 2012; 

Lindwall & Bergbom, 2009). Mastektomin hade en stor inverkan på brösten som 

symbol. Brösten är nära relaterade till fruktsamhet, barnafödande och moderskap. Fyra 

kvinnor berättade om hur de kände att mastektomin hindrade dom från att bli mammor 

eftersom de menade att amningen skapade ett väldigt speciellt band mellan mamman 

och det nyfödda barnet. Utseendet var också en viktig aspekt för kvinnligheten, speciellt 

i sociala kontexter och relationer. Det var en del av kvinnans identitet och hur hon 

identifieras. Kvinnor som förlorade ett bröst miste också en viktig symbol i förförandets 

konst (Piot-ziegler et al., 2010). Brösten sågs för många av kvinnorna definitivt inte 

som någon sexneutral del av kroppen, utan snarare tvärtom. Att förlora ett bröst innebar 

för många av kvinnorna att förlora sin kvinnlighet och sexualitet, men också känslan av 

att vara attraktiv som person (Freysteinson et al., 2012; Fallbjörk et al., 2012). Det fanns 

även de kvinnor som menade motsatsen, att kvinnlighet inte borde förknippas med 

brösten. Många av kvinnorna upplevde mastektomin som extra svår när de var 

avklädda, då det saknade bröstet blottades och deras kvinnlighet ifrågasattes. Extra svårt 

var det för de kvinnor som saknade fast partner (Fallbjörk et al., 2012). En del kvinnor 

trodde också att operationen skulle minska deras chanser att träffa en ny (Piot-ziegler et 

al., 2010). Många kvinnor hade en oro om att de skulle uppfattas som könslösa då de 

saknade ett bröst, eller ännu värre, som en manlig person, på så sätt skulle deras 

könsidentitet förändras (Piot-ziegler et al., 2010). Mastektomin medförde en diskrepans 

mellan vad samhället förväntade sig av kvinnan och kvinnans faktiska verklighet. 

Dagligen tvingades dessa kvinnor att konfrontera det kvinnliga idealet genom 

samhällets media. Samtidigt som fyra kvinnor menade att andras attityd kring det 

kvinnliga idealet ansågs vara meningslöst i jämförelse med allvaret i sjukdomen (Piot-

ziegler et al., 2010). 
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7.4 Att anpassa sig till den förändrade kroppen 

Den förändrade kroppen var en förändring som kvinnan kommer att bära med sig hela 

sitt liv (Lindwall & Bergbom, 2009). Det var också något som många kvinnor upplevde 

det svårt att prata om (Manderson, & Stirling, 2007). En kvinna menade att ju fortare 

hon konfronterade sin kropp desto snabbare lärde hon sig att acceptera den. En del 

kvinnor hade dock svårt att acceptera den nya kroppen och sökte efter en mening eller 

ett svar till varför just dom hade blivit drabbade (Freysteinson et al., 2012). Den 

förändrade kroppen gick ej att dölja och många hade inte något val mer än att acceptera 

och bli vän med den nya kroppen, även om det var en process som kommer att ta tid 

(Lindwall & Bergbom, 2009; Freysteinson et al., 2012). Några kvinnor ansåg att tanken 

på att de gjort sig av med cancern hjälpte dom att acceptera den förändrade kroppen 

(Freysteinson et al., 2012). En kvinna ansåg att även om hon förväntades vara glad och 

lycklig över att ha överlevt cancern hade hon svårt att acceptera sin nya kropp (Fallbjörk 

et al., 2012). En del kvinnor upplevde att de innan mastektomin trodde att de skulle 

acceptera att mista ett bröst men att ärren var svårare att hantera än vad de trodde 

(Manderson & Stirling, 2007). En kvinna menade att hon aldrig kommer att acceptera 

tanken på den förändrade och stympade kroppen. Mastektomin förändrade inte bara 

relationen mellan kvinnan och hennes kropp utan ifrågasatte också relationen med andra 

människor (Piot-ziegler et al., 2010). Många uttryckte en oro om att deras närmsta inte 

skulle acceptera deras nya kropp (Freysteinson et al., 2012; Manderson & Stirling, 

2007). Oron och det borttagna bröstet orsakade många gånger missförstånd och skapade 

också lätt en distans i relationen till andra (Piot-ziegler et al., 2010). Många kvinnor 

som genomgått mastektomi ansåg att deras sexuella relation hade påverkats. De kände 

en minskad sexuell attraktion och en ökad osäkerhet vid intima relationer (Fallbjörk et 

al., 2012). Detta gjorde att många kvinnor dolde sina kroppar under intima kontakter, 

kände sig mindre attraktiva och att den sexuella njutningen minskade. Detta visade sig 

påverkade yngre kvinnor mer än äldre (Andrzejczak et al., 2013). En kvinna försökte att 

vara lika sexuellt aktiv som förut men hon kände sig begränsad och ville inte ta av sig 

behån och ville ha rummet släckt under intima möten (Fallbjörk et al., 2012). 

Återkommande var också en rädsla för vad omgivningen i allmänhet skulle tycka och 

hur de skulle reagera på kvinnornas förändrade kroppar (Piot-ziegler et al., 2010; 

Freysteinson et al., 2012; Hill & White, 2008; Fallbjörk et al., 2012). Rädslan för vad 

andra skulle tycka gjorde att kvinnorna undvek att klä sig avslöjande och urringat. 

Några kvinnor hade inte visat den övre delen av kroppen för någon annan sen 
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operationen (Piot-ziegler et al., 2010). De begränsande klädvalen gjorde att många 

kvinnor slutade att gå till gymmet eller badhuset för att slippa blotta den nya kroppen 

(Fallbjörk et al.., 2012). Trots svårigheten med att acceptera det nya begränsade livet 

och oron för vad andra ska tycka var det många kvinnor som kände sig hoppfulla 

(Freysteinson et al., 2012; Lindwall & Bergbom, 2009; Piot-ziegler et al, 2010). En 

kvinna menade att även om hon har en förändrad kropp är hon fortfarande samma 

person (Lindwall & Bergbom, 2009). Några kvinnor som var äldre bekymrade sig 

mindre över det bortagna bröstet och var tacksamma över att det hände nu och inte när 

de var yngre då brösten var mer betydelsefulla för dom (Piot-ziegler et al., 2010). En del 

kvinnor blickade framåt och tänkte på hur de kunde hjälpa andra. Detta hjälpte många 

av kvinnorna att gå vidare och att kunna leva med sin nya kropp (Freysteinson et al., 

2012). 

 

8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

8.1.1 Metodval 

För att svara an på vårt syfte valde vi att göra en litteraturöversikt och på så sätt göra en 

sammanställning och kartläggning av tidigare gjorda studier inom området. Enligt 

Friberg (2012) kan med fördel både kvalitativa och kvantitativa studier inkluderas. Vi 

anser att valet av att inkludera både kvalitativa och kvantitativa ger en större bredd på 

vårt arbete, vilket också styrks av Forsberg och Wengström (2013) som menar att ämnet 

på så sätt blir belyst från olika synvinklar. 

 

8.1.2 Urval 

Då Forsberg och Wengström (2013) förespråkar att forskningen som används bör vara 

så aktuell som möjligt gjordes först en tidsavgränsning från 2000 till 2014, men då 

urvalet var litet uteslöts tidsavgränsningen helt då det inte kändes nödvändigt för att 

besvara syftet på ett trovärdigt sätt. När urval och kvalitetsgranskning väl var färdigt 

upptäcktes att de artiklar vi valt att inkludera i slutänden ändå kan räknas som "aktuella" 

då de publicerats från 2006 till 2013. De inkluderade artiklarna representerar olika delar 

av världen och kvinnor i olika åldrar, då inga större skillnader upptäcktes vid 

genomläsningen ser vi det som en styrka att få med en stor population. En svaghet i 

litteraturöversikt kan vara det få antalet artiklar som i slutänden inkluderades. Dock 
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anser vi att de åtta artiklar som valts ger ett mättat resultat och resultatet tros inte bli 

annorlunda om fler artiklar inkluderats. Thorén-Jönsson (2012) menar att datamättnad 

uppnåtts när inget nytt kan tillföras i resultatet. Vid sökning på mastectomy och/eller 

breast neoplasms/surgery framkom många träffar som handlar om bröstrekonstruktion. 

Dessa exkluderades då vi endast är intresserade av de kvinnor som förlorat och fysiskt 

saknar ett bröst. Friberg (2012) skriver att det i många databaser ges en definition, även 

kallat scope note,  av de valda sökordet, för att klargöra hur det tolkas i den aktuella 

sökbasen. I databasen Cinahl definieras mastectomy som breast reconstruction, vilket 

också förklarar anledningen till många sökträffar på just detta. 

 

8.1.3 Sökningsförfarande 

En styrka i arbete var att det först gjordes en inledande sökning, vilket Östlundh (2012) 

förespråkar. Detta gjordes för att få en orienterande överblick och för att få fram 

relevanta sökord utifrån studiens syfte. En annan styrka i uppsatsen var att 

artikelsökning gjorts i flera olika databaser vilket också bekräftas Polit & Beck (2006). I 

sökningen framkom dubbletter av valda artiklar i de olika databaserna vilket vi anser 

tyder på att området täckts upp på ett tillfredande sätt. Om flera olika källor, i detta fall 

databaser, säger samma borde resultatet vara tillförlitligt och även öka trovärdigheten. 

Första artikelurvalet gjordes med inspiration av Östlundh (2012) som menar att första 

urvalet kan göras genom att välja ut de artiklar vars titel överensstämmer med syftet. Vi 

anser att detta tillvägagångssätt är både rimligt och systematiskt, men anser dock att 

även användbara artiklar kan ha sorterats bort på grund av titel. På grund av den 

begränsade studentbudget kan eventuellt en del användbara artiklar valts bort då de ej 

varit tillgängliga i fulltext och därmed krävt ekonomiska resurser.  

 

8.1.4 Kvalitetsgranskning 

En granskning gjordes av de valda artiklarna för att försäkra oss om att de höll en god 

kvalité. Friberg (2012) skriver att en artikelgranskning är nödvändig för ett relevant 

slutresultat. Artiklarna granskades utifrån Willman et al. (2011) protokoll och samtliga 

artiklar uppvisade en genomgående god kvalité. Genom att ha ett poängsystem gav det 

en tydlig överblick av artiklarnas kvalité. Granskningen gjordes först enskilt, oberoende 

av varandra, för att sedan tillsammans diskutera och jämföra, detta anser vi ökar 

trovärdigheten i granskningen. Polit och Beck (2006) belyser hur trovärdigheten i ett 

arbete ökar om mer än en författare inkluderas i arbetet. Detta kallar de för 
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forskartriangulering. I kvalitetsgranskningsprotokollet uteslöts de frågor som ej var 

relevanta och som ansågs svåra att bedöma. Vi tror inte att detta val påverkar artiklarnas 

kvalité, utan snarare att det gör bedömningen mer rättvis. Vår ovana att läsa 

vetenskapliga artiklar kanske kan ha påverkat hur vi granskat artiklarna och på så sätt 

lett till brister i kvalitetsbedömningen. 

 

8.1.5 Analysprocess 

Under arbetets gång har flera genomläsningar gjorts av de inkluderade artiklarna för att 

få en djupare förståelse för materialet. Forsberg och Wengström (2013) belyser vikten 

av upprepade genomläsningar för att kunna fånga upp det centrala ur artiklarnas 

resultat. Artiklarnas resultat analyserades först enskilt oberoende av varandra genom att 

välja ut meningsenheter och att kondensera dessa. Sedan gjordes kodning och områden 

tillsammans. Detta är delvis det Polit och Beck (2006) kallar för forskartriangulering, 

dvs. när författarna först arbetar oberoende av varandra för att sedan mötas, detta 

minskar risken för ett felaktigt resultat. Detta kan vara en styrka och Lincoln & Guba 

(1985) menar att det ökar pålitligheten i resultatet. När våra enskilda analyser jämfördes 

hade vi i stort sett tänkt liknande och konsensus fanns. Detta menar Lincoln och Guba 

(1985) ökar objektiviteten och stärker på så sätt också trovärdigheten i arbetet. 

Ytterligare en styrka i vår litteraturöversikt är att den under ett flertal gånger lästs av 

utomstående granskare, såväl vår handledare som närstående. Detta kallar Lincoln och 

Guba (1985) för peer-debriefing och menar att detta är en fördel då det stärker studien 

kvalité. 

 

8.1.6 Överförbarhet 

I litteraturöversikten inkluderas olika kvinnors subjektiva erfarenheter. Urvalet 

representerar olika åldrar och olika nationaliteter, men vi anser ändå att resultatet går att 

överföra till kvinnor oavsett ålder eller bakgrund. Dock bör eventuella kulturskillnader 

tas hänsyn till. Polit och Beck (2006) skriver att överförbarhet innebär i vilken 

omfattning resultatet kan överföras till liknande urval och kontext. Hur väl resultatet går 

att överföras är dock upp till läsaren att avgöra (Lundman & Graneheim, 2014). 

 

8.2 Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturöversikten var att belysa kvinnors erfarenheter av kroppsuppfattning 

efter mastektomi tillföljd av bröstcancer. I resultatet framkom det att majoriteten ansåg 
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att kroppsuppfattningen hade förändrats efter en mastektomin. De visade sig att många 

kvinnor uppvisade negativa erfarenheter av den förändrade kroppen, dock fanns det 

kvinnor som trots att de mist ett bröst blickade framåt i livet. Kvinnornas erfarenheter 

sorterades i fyra olika områden Den fysiskt förändrade kroppen , den emotionellt 

förändrade kroppen , Att förlora sin identitet till följd av den förändrade kroppen och 

att anpassa sig till den förändrade kroppen. Utifrån dessa områden kommer framförallt 

kvinnans subjektiva upplevelser, samhällets inverkan och acceptans att diskuteras då vi 

anser det har en betydande roll i hur kvinnor erfarit sin kroppsuppfattning efter 

mastektomi. Detta hade vi tänkt diskutera med stöd av den framställda problematiken, 

vetenskaplig litteratur och den teoretiska referensramen. Även sjuksköterskans insats till 

att hjälpa kvinnor att acceptera den förändrade kroppen kommer att diskuteras.  

I vårt resultat framkom det tydligt att det var  kvinnornas subjektiva upplevelser som 

påverkade hur kvinnor förhåller sig till kroppen. Merleau-Ponty (1997) menar att 

kroppen inte endast är ett objekt utan också subjekt med minnen, erfarenheter, 

upplevelser och kunskap. Detta innebär inte att människan har en kropp utan är sin 

kropp och lever genom den. När kvinnan mister sitt bröst sker inte endast en förändring 

av kroppen utan också en förändring av livet. Som tidigare nämnts kan 

kroppsuppfattningen bestå av upplevelser, attityder, beteende och känslor i relation till 

kroppen (Frisén, Holmquist-Gattario, Lunde, 2014). Det framgår tydligt att 

kroppsuppfattningen är relaterad till människans livsvärld eftersom den handlar om hur 

vi förstår oss själva och hur vi förhåller oss till världen. Vårt resultat visar att det var 

många individuella känslor som uppstod hos kvinnorna bl.a. sorg, smärta, förtvivlan, 

skam, frustation eller att känslorna varierade mellan lidande och välbefinnande av att 

förlora ett bröst. Vi tänker att kvinnans tidigare kunskap, erfarenheter och kontexten hon 

lever i, t.ex. om hon har en fast partner eller ej, påverkar hur hon upplever situationen. 

Det är många olika faktorer som påverkar hur kvinnan upplever bröstförlusten, det kan 

vara hennes personliga erfarenheter men också hur förhållandet är till andra människor. 

Även om kvinnans livssituation är trygg kan en bröstförlust upplevas som ett stort 

trauma (Myklebust-Sörensen & Almås, 2010). Hur kvinnan upplever sin förlust kan 

återigen kopplas till livsvärldsteorin. Livsvärlden är personlig och är en ständigt 

pågående process i livet, och den synliggörs som mest vid trauma (Dahlberg & 

Segesten, 2010). 
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Vårt resultat visar att det var många olika känslor som uppstod. Att känna sig avvikande 

från det som anses vara normalt, att sträva efter att vara normal och att det uppstod ett 

hinder av att leva ett normalt liv återkom ofta i resultatet. Vi tror många människor har 

erfarenhet av att hela tiden sträva efter att passa in i samhällets normer. Vi upplever att 

uttrycket "normalt" är ett svårdefinierat ord eftersom det inte finns någon färdig mall på 

vad som är normalt. När människor upplever att de är onormala känns det som om det 

många gånger är relaterat till utseendet. Kroppens utseende förändras efter en 

mastektomi och det är en av anledningarna till att kvinnorna i vårt resultat kände sig 

onormala. Enligt Frisén et al. (2014) har utseendet genom tiderna alltid varit något som 

människor har brytt sig om. Kroppsuppfattningen har alltid varit den viktigaste 

utgångspunkten i vår självbild. Frisén (2014) menar även att en människa som trivs med 

sin kropp trivs med sig själv. Det är ofta svårt att vara tillfredsställd med sig själv utan 

att vara tillfredsställd med kroppens utseende. Vi anser att kvinnor som har genomgått 

en mastektomi har det extra svårt med att förbättra sin kroppsuppfattning när de 

konfronteras med samhällets utseendeideal. Frisén et al. (2014) förklarar vidare att 

utseendeideal är något som ständigt påverkar oss och finns överallt, framförallt i media 

men också i de vardagliga konversationerna mellan människor. I samhället har 

utseendeidealet länge varit det centrala, hur vi blir bedömda av andra och hur de 

uppfattar sig själva. Ghaderi och Parling (2009) poängterar att det är en ständig strävan 

att uppnå samhällets skönhetsideal. Även om måttet på vad som är vackert har ändrats 

med tiden är brösten något som alltid varit djupt förknippat med kvinnan och ett av de 

utseendemässiga drag som skiljer kvinnan från mannen (Frisen et al., 2014).Vårt 

resultat visar även att samhällets kroppsideal och bröstförlusten medför en 

identitetsförvirring hos många kvinnor och en del kvinnor anser att deras kvinnlighet är 

förlorad. En del av kvinnorna anser dock att kvinnligheten ej sitter i brösten. Samtidigt 

som många anser att brösten är en kroppsdel som symboliserar fruktsamhet, 

barnafödande och moderskap. Som tidigare nämnts ser många kvinnor i den 

västerländska kulturen sina bröst som en viktig del i sin sexuella identitet och ett 

borttaget bröst kan i värsta fall symbolisera att ej vara fullvärdig som kvinna 

(Myklebust-Sörensen & Almås , 2010). Risberg (2004) menar däremot att det inte 

enbart är biologin som bestämmer könet, även  samhällets och den enskilde individens 

värderingar och normer är avgörande för vad som anses kvinnligt respektive manligt. 

Detta bekräftar att samhället har ett stort inflytande på kvinnors kroppsuppfattning. Vi 

tror att det är svårt att ändra samhällsidealen, trots detta kan sjuksköterskan fortfarande 
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hjälpa kvinnan med att hantera hennes kroppsuppfattning. Enligt Ghaderi och Parling 

(2009) är det viktigaste hur kvinnan själv förhåller sig till kroppen.  

 

Vårt resultat visar att kvinnorna hanterar anpassningen till den nya kroppen på olika sätt 

och att det finns olika sätt att acceptera den nya situationen på. En del kvinnor menar att 

de aldrig kommer att acceptera tanken på den förändrade kroppen. Många kvinnor 

känner också sig begränsade och vill dölja sina kroppar, såväl på offentliga platser 

såsom badhus och gym, men också under mer intima tillställningar och sexuella 

relationer. Den förändrade kroppen och känslorna av att vilja dölja denna påverkade 

många av kvinnornas sexualitet. Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg 

(2003) menar att för att människan ska kunna känna välbefinnande måste hon lära sig 

att acceptera. Vi tänker att om kvinnan lär sig att acceptera den förändrade kroppen så 

som den är kommer hon också att känna sig mer trygg och mindre begränsad och på sätt 

kommer känslorna av att vilja dölja kroppen att minska. Enligt Kåver (2004) innebär 

acceptans inte att kvinnan nödvändigtvis tycker om eller tycker att kroppen är vacker 

utan att kvinnan har förmågan att se situationen och verkligheten som den faktiskt är. 

Kåver (2004) menar också att det vid svåra situationer är det inte ovanligt att negativa 

känslor och tankar uppstår och att hon handlar oförnuftigt istället för att faktiskt göra 

något åt situationen. Det är också så att en vägran att acceptera kan leda till ökat 

lidande. Dahlberg et al. (2003) skriver att målet med vårdandet är att skapa 

förutsättningar för välbefinnande och att lindra eller förhindra lidande. Det betyder 

därmed inte att den ena känslan utesluter den andra. Det är fullt möjligt att vara i ett 

lidande t.ex. på grund av det förlorade bröstet och samtidigt uppleva välbefinnande. 

 

I vårt resultat framkom också att många kvinnor sökte efter en mening eller ett svar till 

varför just dom hade blivit drabbade och tvingats leva med den förändrade kroppen. Vi 

tänker att kvinnan lättare kan acceptera situationen om hon finner en mening eller orsak, 

vilket också kan bidra till att situationen blir mer begriplig. Detta kan relateras till 

Antonovskys känsla av sammanhang. Antonovsky (1991) skriver att en person med hög 

känsla av meningsfullhet kanske inte nödvändigtvis tycker att situationen är 

betydelsefull men hon vänder situationen till en utmaning och är inställd på att söka en 

mening och komma igenom den. Han skriver också att en person med hög känsla av 

begriplighet ofta förmår att göra en svår situation begriplig. Här tänker vi också på alla 

de kvinnor i vårt resultat som försökte vända situationen till något positivt och valde att 
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se det som en seger över cancern istället för en förlust av bröstet. Vårt resultat visar 

också att det uppstod många olika känslor hos kvinnan i processen att acceptera 

kroppen. Hur kvinnan hanterar dessa kan bero på vilken grad av Kasam hon upplever. 

En person med stark Kasam känner sig ofta mindre hotad av sina känslor då hon är mer 

medveten om dom och lättare kan beskriva dom. Langius-Eklöf (2009) skriver att det 

som sjuksköterska kan vara viktigt att förstå och ha kunskap om hur väl kvinnan 

hanterar, förstår och känner mening i situationen. Vi tänker också att en viktigt del i 

vägen mot acceptans är att göra kvinnan i sig medveten om detta och synliggöra för 

henne hur hon förmår att känna mening, förstå och hantera den förändrade kroppen. För 

att kvinnan ska uppnå en känsla av begriplighet kan sjuksköterskan ge tydlig 

information och vara öppen för att kommunicera med kvinnan. Hanterbarhet kan uppnås 

genom att sjuksköterskan visar sitt stöd till kvinnan. Meningsfullhet kan uppnås genom 

att sjuksköterskan uppmuntrar och motiverar kvinnan i en positiv riktning (Langius-

Eklöf, 2009). 

I vårt resultat framgår det att flera av kvinnorna önskar eller funderar på att göra en 

bröstrekonstruktion på grund av den asymmetriska och fysiska obalansen som 

mastektomin medför. Som tidigare nämnts i vår studie finns det forskning som visar att 

bröstrekonstruktion gav kvinnorna en bättre kroppsuppfattning och livskvalité 

(Börjesson & Johansson, 2008; Bergmark 2007). Som också tidigare nämnts gav 

bröstrekonstruktion kvinnorna en bättre självbild (Mckean, Newman & Adair , 2013). 

Andra studier visar dock att det finns delade meningar om bröstrekonstruktion. De 

kvinnor som gjorde bröstrekonstruktion i samband med borttagandet av bröstet fick en 

sämre kroppsuppfattningen än de kvinnor som gjorde en senare bröstrekonstruktion. 

Den senare rekonstruktionen uppfattades som en positiv förändring (Hill & White, 

2007) . Merleau-ponty (1997) skriver att kroppen ska ses som något levande och hur en 

förlust av ett bröst är en förlust av tillgången till livet. Han skriver också om hur det är 

viktigt att en eventuell ny kroppsdel, t.ex. en rekonstruktion eller protes, förenas med 

den subjektiva kroppen för att den ska upplevas som en naturlig del av kroppen. Vi 

anser att bröstrekonstruktion kan vara ett sätt att hjälpa kvinnan med hennes 

kroppsuppfattning och välbefinnande dock bör det inte ses som en uteslutande lösning, 

lika viktigt är att prioritera stöd till kvinnan. 

Det är viktigt att sjuksköterskan är medveten om att reaktionerna på 

kroppsuppfattningen kan variera (Myklebust-Sörensen & Almås, 2011). Vi anser det 



  
 

22 

viktigt att sjuksköterskan inte utgår från att alla kvinnor tycker det är svårt att mista ett 

bröst. Samtidigt ska hon vara uppmärksam och förbered på att ta hand om de kvinnor 

som upplever det svårt att acceptera den förändrade kroppen. Känslorna är individuella 

och Dahlberg & Segesten (2010) menar att även om sjuksköterskans kunskap bör vara 

en grund för det goda vårdandet är det också mycket viktigt att den individuella 

livsvärlden prioriteras. Fast människor har samma problem kan det upplevas på olika 

sätt. Det är viktigt att alla sorters upplevelser tas på allvar. Sjuksköterskan ska använda 

sin kunskap i det individuella mötet och visa patienten öppenhet och följsamhet till 

patientens livsvärld. Genom att sjuksköterskan visar ett intresse för livsvärlden kan hon 

enklare sätta sig in i hur patienten upplever sin situation. Detta bidrar till att 

sjuksköterskan kan hjälpa och stödja patienten att finna hälsa och välbefinnande. Vi 

anser det är viktigt att ha livsvärldsteorin som grund till att skapa en god vårdrelation 

mellan sjuksköterskan och patienten. Vårt resultat visar hur olika en kroppsuppfattning 

kan vara efter en mastektomi och sjuksköterskan bör undvika sin förförståelse vid mötet 

med kvinnan. Fast sjuksköterskan besitter mycket kunskap kan hon inte i förväg veta 

den individuella upplevelsen av att förlora ett bröst. Enligt Dahlberg & Segesten (2010) 

är det omöjligt att undvika sin förförståelse. Förförståelse kan vara en hjälp men också 

ett hinder. Det är viktigt att hitta en balans och försöka sätta sin förförståelse åt sidan 

och möta kvinnans livsvärld (Dahlberg & Segesten, 2010). När sjuksköterskan har tagit 

del av livsvärlden hur ska hon gå vidare med att hjälpa kvinnan att acceptera 

kroppsförändringen? Som tidigare nämnts är det viktigt att kvinnan får stöd i att 

acceptera den förändrade kroppen (Myklebust-Sörensen & Almås, 2011)  En kvinna i 

vårt resultat menar att ju fortare hon konfronterar sin kropp desto snabbare kan hon lära 

sig att acceptera den. Detta styrks av Kåver (2004) som menar att vi bör acceptera 

genom handling. Hon menar att det bästa sättet att övervinna en rädsla att utsätta sig för 

rädslan, att se verkligheten som den är. Det kan vara lämpligt att första gången de 

konfronteras med ärret att det sker tillsammans med en sjuksköterska (Myklebust-

Sörensen & Almås, 2011). Vi anser det ett relevant tillvägagångssätt att visa sitt stöd för 

de kvinnor som anser det  jobbigt att se sig själva. En tidigare studie menar att använda 

sig av en spegel kan hjälpa kvinnorna att konfrontera det borttagna bröstet 

(Freysteinson, 2010). Att använda sig av en spegel kan vara ett sätt för kvinnan att från 

en annan vinkel kunna se hela sin kropp. Vi tror att en spegel kanske kan vara ett 

lämpligt hjälpmedel för sjuksköterskan, och tillsammans med sitt stöd, hjälpa kvinnan 

att acceptera och hantera den förändrade kroppen. Det skulle vara intressant om det 
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gjordes mer forskning kring detta. Det är även viktigt att sjuksköterskan ger stöd i form 

av samtal då tidigare forskning visar att kvinnor har behov av detta. Trots att 

behandlingen är avslutad är det betydelsefullt med fortsatt stöd så länge kvinnan önskar 

det.  (Landmark et al., 2008; Lindop & Cannon, 2001). När kvinnor som genomgått 

mastektomi fått stöd och samtal av en sjuksköterska har det bland annat bidragit till 

positiv kroppsuppfattning (Hsu, Wang, Chu & Yen, 2010). 

9 Slutsats                                                     

Syftet med vår litteraturöversikt var att belysa bröstcancerdrabbade kvinnors 

erfarenheter av kroppsuppfattning efter mastektomi. Mastektomi är något mer än bara 

ett kirurgisk ingrepp, det märker kroppen med ett fysiska ärr men påverkar också 

kvinnans känslor och hela hennes livssituation. Hur kvinnor upplevde sin 

kroppsuppfattning efter operationen var högst individuellt men majoriteten av kvinnor 

påverkades negativt och hade svårt att acceptera den förändrade kroppen. Många 

kvinnor kände sig bl.a. begränsade, dolde sin kropp, led av identitetsförvirring och 

känsla av att vara onormal. Det fanns också kvinnor som trots det förlorade bröstet lärt 

sig acceptera situationen eftersom de ansåg att bröstförlusten räddade deras liv från 

cancern. Hur kvinnan uppfattar sin kropp kan härledas till samhällets kroppsideal och 

hur kvinnan själv förhåller sig till sin kropp. Vår slutsats är att kvinnan dels genom egna 

resurser men också med stöd av sjukvården lättare kan hantera sina känslor och på så 

sätt öka möjligheten till acceptans. Vi ser ett stort behov av att sjuksköterskan ska hjälpa 

och stödja dessa kvinnor med deras kroppsuppfattning genom att sjuksköterskan är 

öppen och följsam för kvinnans livsvärld. 
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