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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund 

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor och var tionde kvinna förväntas att 

insjukna någon gång under sin livstid. Många kvinnor behöver genomgå mastektomi som en 

del av bröstcancerbehandling vilket kan innebära en förändrad livssituation där fysiska och 

psykiska konsekvenser i form av kronisk- och fantomsmärta eller depression och ångest kan 

upplevas. Mastektomi innebär kroppsliga förändringar som kan påverka kvinnors 

kroppsuppfattning. För att kunna vårda och bemöta dessa kvinnor professionellt krävs således 

goda kunskaper, lyhördhet och en anpassad personcentrerad omvårdnad. 

 

Syfte 

Syftet var att beskriva kvinnors kroppsuppfattning efter mastektomi till följd av bröstcancer. 

Metod 

Vald design för denna studie var en litteraturöversikt där 16 vetenskapliga artiklar med 

kvalitativ ansats inkluderats. Artiklarna har analyserats genom integrerad analys. 

 

Resultat  

Tre kategorier kunde identifieras: Att förlora en del av sig själv, Genom andras ögon och 

Vägen till acceptans. Kvinnors kroppsuppfattning förändrades efter en mastektomi där 

missnöje över sin egen kropp var återkommande. Brösten visade sig ha en stor betydelse för 

kvinnan där förlusten av dessa innebar ett lidande. Kvinnors kroppsuppfattning står i relation 

till omgivningen där närstående utgjorde ett betydelsefullt stöd för kvinnan. Kvinnorna 

upplevde svårigheter att återgå till vardagen efter mastektomin där vardagslivet begränsades 

på grund av negativa tankar gällande deras kroppsuppfattning. I samband med en förändrad 

kroppsuppfattning upplevde kvinnor sexuell dysfunktion.  

 

Slutsats 

Kvinnors förändrade kroppsuppfattning efter mastektomi kunde bidra till ett fysiskt, psykiskt 

och emotionellt lidande för kvinnan där en negativ påverkan på identitet, femininitet och 

sexualitet var påtaglig. Människor i kvinnans omgivning visade sig ha stor betydelse för 

hennes kroppsuppfattning. Nära relationer som familj, vänner och partner kunde utgöra ett 

viktigt stöd för hur kvinnan hanterade den svåra tiden efter ingreppet. Brösten var av stor 

betydelse för kvinnan men i vilken utsträckning mastektomin påverkade kvinnan var 

individuell. Sjuksköterskan kan genom sitt professionella ansvar tillgodose dessa kvinnors 

behov av vård och stöd genom en personcentrerad omvårdnad. Det förutsätter en kunskap och 

förståelse för hur kvinnor som insjuknat i bröstcancer upplever tiden efter en mastektomi. 

 

Nyckelord: Mastektomi, kroppsuppfattning, bröstcancer, upplevelser, kvinnor 
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ABSTRACT 

 

Background 

Breast cancer is the most common form of cancer among women. One in every ten women is 

expected to develop breast cancer sometime during her lifetime. Many women need to 

undergo mastectomy as a breast cancer treatment, meaning a changed life situation impacting 

on physical and mental health resulting in chronic pain and phantom pain or depression and 

anxiety. A mastectomy involves physical changes that can affect a woman's perception of her 

body. To provide professional care for and treat these women requires good knowledge, 

sensitivity and adapting a person-centered care approach. 

 

Aim 

The aim of the study was to describe the women´s body image after mastectomy due to breast 

cancer.  

 

Method 

The chosen design for this study was a literature review where 16 scientific articles with a 

qualitative approach have been included. The articles have been analyzed through integrated 

analysis. 

 

Results 

Three categories could be identified: Losing a part of oneself, Through the eyes of others and 

the Path to acceptance. Women’s body image changed after a mastectomy, in which 

dissatisfaction with their own body was recurring. Breasts have a significant meaning for 

woman with the removal of breasts a cause of suffering for some women. Women's body 

image is formed in relation to other people, with family providers of significant support for 

the woman. Women experienced difficulties returning to everyday life after mastectomy 

where negative thoughts regarding their body image impacted on their daily life. In 

conjunction with a changed body image, women experienced a sexual dysfunction.  

 

Conclusions 

Women's changed body image after mastectomy can contribute to a physical, mental and 

emotional suffering for the woman where a negative impact on identity, femininity and 

sexuality is evident. People in the woman's surroundings proved to be of great importance to 

her body image. Close relationships with family, friends and partners could provide important 

support for how the woman coped with the difficult times following a mastectomy. Breasts 

were of great importance to many of the woman but the extent to which the mastectomy 

affected the woman was individual. Registered nurses can, through their professional 

responsibilities, meet these women's needs for care and support through a person-centered 

care approach. This approach is built on knowledge and understanding of how women with 

breast cancer experience their situation after a mastectomy. 

 

Keywords: Mastectomy, body image, breast cancer, experience, women 
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INLEDNING 
 

Ordet cancer lämnar ingen oberörd. Enligt World Health Organisation [WHO] (2018) är 

bröstcancer den vanligaste cancerformen bland kvinnor. Att insjukna i bröstcancer och 

dessutom behöva genomgå mastektomi som bröstcancerbehandling kan innebära en förändrad 

livssituation, både fysiskt och psykiskt (Holopainen, Nyström & Kasén, 2014). Mastektomi 

kan innebära att man blir fri från bröstcancern, men resulterar för många samtidigt i en kamp 

om att återfå sitt liv, där fysiska förändringar präglar relationen till sig själv och sin 

kroppsuppfattning. Hur kvinnan anpassar sig, hanterar och accepterar en mastektomi är 

individuellt (Granstam-Björneklett, 2012). 

 

Sjuksköterskan kommer med stor sannolikhet att möta kvinnor som insjuknat i bröstcancer 

och genomgått mastektomi. För att kunna vårda och bemöta dessa kvinnor professionellt 

krävs således goda kunskaper, lyhördhet och anpassad personcentrerad omvårdnad 

(International Council of Nurses, 2017; Svensk Sjuksköterskeförening, 2016). Med denna 

litteraturöversikt är förhoppningen att bidra med en ökad förståelse och kunskap om kvinnors 

individuella upplevelser av kroppsuppfattning efter genomgången mastektomi. 

 

BAKGRUND 

Bröstcancer 

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor och var tionde kvinna förväntas att 

drabbas någon gång under sin livstid (WHO, 2018). Cancer uppstår genom att en eller flera 

celler förändras genom mutation och utvecklas till cancerceller (Bergh, Brandberg, Ernberg, 

Frisell, Fürst & Hall, 2007). Dessa celler kännetecknas av att de kan dela sig ohämmat och 

klumpa ihop sig till tumörer som hindrar viktiga funktioner i kroppen från att fungera som de 

ska (Bergh et al., 2007). Vid bröstcancer utgår cancercellerna från bröstvävnaden vilken hos 

en kvinna består av mjölkkörtlar, fettväv och bindväv. Vanligast är att bröstcancern och 

tillväxten av tumören börjar i mjölkgångarna, vilket kallas ductal cancer eller i mjölkkörtlarna 

vilket då benämns lubulär cancer. Mjölkkörtlarnas funktion är att bilda mjölk vid amning. 

Från varje körtel leder en mjölkgång fram till bröstvårtan. Det är det kvinnliga könshormonet 

östrogen som styr tillväxten och tillbakabildning av mjölkkörtlarna och anses ha en betydande 

roll vid bröstcancerns uppkomst (Akram, Iqbal, Daniyal & Asmat, 2017). 

 

Ericson och Ericson (2012) skriver att bröstcancern delas in i Invasiv och Cancer in situ. 

Förstadium till cancern brukar benämnas Cancer in situ vilket innebär att tumören är 

begränsad lokalt inom bröstkörtelgången. Vid Invasiv cancer, har cancercellerna infiltrerat 

bröstet, ut i omkringliggande vävnad vilket kan ge en spridning med metastaser till blod och 

lymfa (Ericson & Ericson, 2012). 

 

Enligt Socialstyrelsens rapport (2018) insjuknar i Sverige drygt 9000 personer per år i 

bröstcancer. De flesta som insjuknar i bröstcancer är kvinnor i övre medelåldern. Dock kan 

även män drabbas av bröstcancer men i betydligt mindre omfattning. Risken att insjukna för 

kvinnor ökar vid stigande ålder och medianåldern vid insjuknandet ligger på omkring 66 år 

(Socialstyrelsen, 2018). Även om Socialstyrelsens (2018) statistik visar på en uppåtgående 

trend i antalet bröstcancerdrabbade, har prognosen att överleva cancern ökat de senaste 

decennierna. Att fler insjuknar i bröstcancer, men att chansen till överlevnad ökat anses bero 

på ett förebyggande arbete genom mammografi, vilket innebär röntgenundersökning av 
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brösten. Ökad chans till överlevnad bedöms även bero på förbättrad diagnostik och nya 

effektivare behandlingsmetoder (Manderson & Stirling, 2007). 

 

En studie av Fredholm et al. (2016) visar på att kvinnor som insjuknat av bröstcancer i ung 

ålder, under 35 år, sämre prognos och mortaliteten är således högre jämfört med kvinnor i 

andra åldersgrupper. De unga kvinnorna insjuknar även i större utsträckning av mer 

aggressiva former av bröstcancer som till exempel trippelnegativ bröstcancer. Denna variant 

saknar receptorer vilket gör den mer svårbehandlad (Fredholm et al., 2016). En möjlig 

anledning till den sämre prognosen är att unga kvinnor ingår i en åldersgrupp som ej 

innefattas av screening med mammografi vilket kan leda till att cancern oftast upptäcks när 

den börjat ge symptom och är längre gången (Fredholm et al., 2016). 

 

De bakomliggande orsakerna till bröstcancer är inte helt klarlagda men anses bero på ett 

samspel mellan ärftlighet, livsstil, yttre faktorer och hormoner. Riskfaktorer för att insjukna 

anses vara; tidig pubertet, sent klimakterium, Body Mass Index [BMI] >30 efter klimakteriet, 

stort alkoholintag, hormonbehandling samt tät bröstvävnad (Akram et al., 2017). Exponering 

för radioaktiv strålning kan också ge en förhöjd risk (Ericson & Ericson, 2012).  

 

Yi-Sheng et al. (2017) skriver att fem till tio procent av alla bröstcancerfall bero på ärftliga 

faktorer och idag finns det två kända ärftliga bröstcancergener; BRCA1 och BRCA2. Dessa 

två gener står för bröstcancergen ett respektive två (Petrucelli, Daly & Feldman, 2010). Om 

det finns tidigare cancerfall i familjen kan en utredning inledas för att kontrollera om dessa 

muterade gener är nedärvda. Individer som är bärare av någon av dessa gener har en kraftig 

förhöjd risk att insjukna i bröstcancer, men även i äggstockscancer (Petrucelli, Daly & 

Feldman, 2010; Bergh et al., 2007). 

 

Symptom och tecken vid bröstcancer 

Oftast upptäcker kvinnor cancern genom att palpera en hård knöl i bröstet eller i armhålan. 

Andra mer ovanliga symptom av bröstcancer kan vara indragen hud vid bröstvårtan, rodnader 

på bröstet eller att genomskinlig eller blodig vätska rinner från bröstvårtan (Akram et al., 

2017; Socialstyrelsen, 2018).  

  

Diagnostik och behandling av bröstcancer 

De flesta bröstcancerfall upptäcks vid mammografiscreening. I Sverige infördes år 1974 

screeningprogrammet med mammografi för alla kvinnor mellan 40 och 70 år (Socialstyrelsen, 

2018). Mammografiundersökningen rekommenderas att göras med två års intervall med syfte 

att i tidigt skede upptäcka cancern (Bergh & Emdin, 2008).  

 

Efter att en misstänkt knöl upptäckts brukar en så kallad trippeldiagnostik genomföras som 

består av en klinisk läkarundersökning, ultraljud samt biopsi. Efter det att patienten genomgått 

utförlig diagnostik kan behandling planeras och påbörjas (Bergh et al., 2007). Behandlingen 

av bröstcancer är individuell och skiljer sig beroende på tumörens typ, läge, spridning och 

tillväxt (Lilliehorn, 2013). I Sverige finns regionala och nationella riktlinjer för vård gällande 

utredning och behandling (Bergh et al., 2007). För att behandla bröstcancer krävs nästan alltid 

någon form av kirurgiskt ingrepp och därefter följer oftast adjuvant eller komplementär 

behandling i form av strålbehandling, cytostatikabehandling eller hormonbehandling 

(Lovelace, McDaniel & Golden, 2019).  

 

Strålbehandling innebär att det cancerdrabbade området strålas med joniserande strålar för att 

förstöra de cancerceller som ej kunnat avlägsnas kirurgiskt. Biverkningar i form av smärta 
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och hudreaktioner i det strålade området är vanligt men även illamående, aptitlöshet samt 

trötthet kan förekomma (Lilliehorn, 2013). I många fall behövs även tilläggsbehandling med 

cytostatika, vilket ges postoperativt men även stundom innan operation i syfte att minska 

tumörens storlek innan det kirurgiska ingreppet. Vanliga biverkningar i samband med 

cytostatikabehandling är bland annat illamående, håravfall, fatigue som är en särskild 

kraftlöshet och trötthet, sköra slemhinnor och ökad infektionskänslighet (Bergh et al., 2007). 

Om tumören visar sig vara hormonberoende det vill säga att tumören påverkas av kvinnliga 

könshormoner behövs behandling med antihormoner för att minska risken för återfall. Dessa 

påverkar östrogenet genom att blockera och minska dess effekt (Akram et al., 2017).  

 

Den primära kirurgiska behandlingen består av bröstbevarande kirurgi eller mastektomi 

(Lovelace, McDaniel & Golden, 2019). Förstahandsvalet av operationsmetod är 

bröstbevarande kirurgi där endast den del av bröstet där tumören sitter opereras bort, vilket i 

bästa fall innebär ett mindre ingrepp och därmed mindre påverkan på kvinnan (Lovelace, 

McDaniel & Golden, 2019). Om tumörerna är flera i antal, diffust spridda, centralt 

lokaliserade och större i storlek, men även om kvinnan strålbehandlats förut, är mastektomi ett 

bättre och mer effektivt alternativ för att kunna behandla bröstcancern (Akram et al., 2017; 

Bergh et al., 2007). 

Mastektomi  

I Sverige genomgår cirka 45 procent av kvinnor med bröstcancer mastektomi (Regionalt 

Cancercentrum, 2016). Mastektomi innebär att hela bröstet opereras bort, vilket innebär att all 

bröstvävnad samt bröstvårta avlägsnas och bröstkorgsväggen blir platt (Bergh et al., 2007). 

Då enbart ena bröstet opereras bort benämns det unilateral mastektomi och de fall båda 

opereras bort benämns det bilateral mastektomi (Lovelace, McDaniel & Golden, 2019). Efter 

det kirurgiska ingreppet undersöks angränsande lymfkörtlar för att kontrollera spridningen av 

cancercellerna. Om cancerceller upptäcks, opereras även de drabbade lymfkörtlarna bort 

(Bergh et al., 2007). Profylaktisk mastektomi, vilket innebär att brösten opereras i 

förebyggande syfte, anses ha ökat under de senaste åren. Det rekommenderas främst till 

kvinnor som har en hög prevalens av bröstcancer i familjen och vid BRCA positivitet samt till 

unga kvinnor med aggressiv bröstcancersjukdom (Alaofi, Nassif & Al-Hajeili, 2018). 

 

Lovelace, McDaniel och Golden (2019) skriver att fysiska biverkningar i form av kronisk 

smärta, fantomsmärta i det borttagna bröstet samt lymfödem är biverkningar som många 

kvinnor upplever på lång sikt efter ingreppet. Mastektomi kan även medföra psykiska 

konsekvenser som depression, ångest, oro samt förändring i den upplevda kroppsbilden 

(Schmid-Büchi, Halfens, Dassen & Van Den Borne, 2011). 

 

I samband med mastektomin eller vid ett senare tillfälle beroende på kvinnans önskemål kan 

en rekonstruktiv kirurgi av bröstet göras. En bröstrekonstruktion innebär att på kirurgisk väg 

återskapa bröstet vilket vanligen görs genom implantat eller kroppsegen vävnad (Lovelace, 

McDaniel & Golden, 2019). Alternativet för kvinnor som ej önskar en bröstrekonstruktion är 

att prova ut en lös extern protes (De Boer, Van Der Hulst & Slatman, 2015). 

Kroppsuppfattning 

Kroppsuppfattning kan ses som ett paraplybegrepp som beskriver den mentala bilden och 

upplevelsen av den egna kroppen och utseendet. Det innefattar både hur en person ser på sig 

själv genom sina tankar och känslor men även hur man tror att omgivningen uppfattar en 

(Cash, Jakatdar & Williams, 2004). Inom vårdvetenskapen anses kroppen vara en viktig 

bärare av friskt och sjukt samt hälsa och ohälsa. Att insjukna i en allvarlig sjukdom, utsättas 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cash%20TF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18089159
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jakatdar%20TA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18089159
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Williams%20EF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18089159
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för ett trauma samt genomgå behandling innebär en förändring av kroppen som kan påverka 

personens kroppsuppfattning (Lindwall, 2004).  

 

Kroppsuppfattningen står i relation till genus och rådande kroppsideal. Hur en person 

upplever och förhåller sig till att kroppen förändras är subjektivt och relaterar till kroppsliga 

normer (Cash, Jakatdar & Williams, 2004). Enligt Fenton, Brooks, Spencer och Morgan 

(2010) kan kroppsuppfattningen vara både positiv och negativ. En negativ kroppsuppfattning 

kan ge upphov till en försämrad självbild, med oro, nedstämdhet och ångest som följd 

(Fenton, Brooks, Spencer & Morgan, 2010). Bröstcancerbehandling innebär kroppsliga 

förändringar, vilka kan påverka relationen till kroppen och kroppsuppfattningen (Fang, Shu & 

Chang, 2013). 

Sjuksköterskans professionella ansvar 

Sjuksköterskans huvudansvar och specialistområde är omvårdnaden vilken utgår ifrån en 

humanistisk människosyn och innefattar både ett patientnära arbete men även en gedigen 

kunskap förankrad i vetenskap. Sjuksköterskans arbete styrs i enlighet med Hälso- och 

Sjukvårdens regelverk, författningar och styrdokument och arbetet grundas på 

sjuksköterskans sex kärnkompetenser; Personcentrerad vård, Säker vård, Informatik, 

Samverkan i team, Evidensbaserad vård och Förbättringskunskap (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). 

 

Personcentrerad omvårdnad 

Omvårdnad utgår ifrån ett humanistiskt synsätt där människan står i fokus och tros ha en aktiv 

roll i skapandet av sitt eget liv och livsmening (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Enligt 

disciplinen ska all omvårdnad ske utifrån ett personcentrerat förhållningssätt där människor 

anses vara unika varelser som ska bemötas utifrån personens egna förutsättningar (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). Enligt Centrum för Personcentrerad vård [GPCC] (2017) finns 

det tre grundläggande fundament för personcentrerad vård; Partnerskap, Patientberättelse och 

Dokumentation. Partnerskapet innebär en ömsesidig respekt för varandras kunskap mellan 

patienten, dess anhöriga och sjuksköterskan. Patientberättelse innebär att patientens historia 

och berättelse är central för dennes omvårdnad och slutligen betonar dokumentationen vikten 

av en uppdaterad journal gällande den unika patientberättelsen och hälsoplanen (Centrum för 

personcentrerad vård, 2017). 

 

Sjuksköterskans stödjande funktion 

Den legitimerade sjuksköterskan har en viktig stödjande funktion i patientens 

omvårdnadsarbete och är delvis ansvarig för att hjälpa patienten att uppnå bästa möjliga hälsa 

och välbefinnandet, återställa hälsa, lindra lidandet och förebygga sjukdom (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2012). För att kunna uppnå detta krävs det kommunikation, närvaro 

och delaktighet som i sin tur kan leda till att individerna känner tillit och trygghet till 

sjuksköterskan och därmed till sitt nya tillstånd (Poochikian-Sarkissian,  Sidani, Ferguson-Pare 

& Doran, 2010). Kourkouta och Papathanasiou (2014) menar att det är genom 

kommunikationen man lär känna patienten på djupet och därmed kan få en större förståelse 

för dennes situation istället för att endast förhålla sig till dennes diagnos. En förutsättning för 

att kunna anpassa kommunikationen utifrån individen kräver en förmåga att kunna se 

patienten i nuet och utifrån ett helhetsperspektiv (Holopainen & Nyström, 2014). 

 

Tidigt psykosocialt stöd för patienter med bröstcancer har visat sig förbättra förmågan att 

hantera den nya krisen (Remmers, Holtgräve & Pinkert, 2010). Kvinnor som insjuknat av 

bröstcancer är i särskilt behov av vägledning, stöd och information. Sjuksköterskan har därför 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cash%20TF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18089159
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jakatdar%20TA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18089159
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Williams%20EF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18089159
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Poochikian-Sarkissian+S&cauthor_id=21268489
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Sidani+S&cauthor_id=21268489
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Ferguson-Pare+M&cauthor_id=21268489
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Doran+D&cauthor_id=21268489
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genom sitt professionella ansvar möjlighet att kunna tillgodose dessa behov och därmed 

minska deras lidande (Dawe, Bennett, Kearney & Westera, 2014). Omvårdnaden har 

dessutom som målsättning att främja hälsa och välbefinnande, förebygga ohälsa samt lindra 

lidandet (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Även om allt lidande inte kan lindras, är det 

viktigt för sjuksköterskan att inte orsaka ytterligare lidande genom sitt beteende och språkliga 

yttranden (Almås, 2011). Eftersom sjuksköterskan bär det främsta ansvaret för omvårdnaden 

ligger det i sjuksköterskans intresse att både ta reda på patientens omvårdnadsbehov och hur 

dessa bäst kan tillgodoses med hänsyn till patientberättelsen (Meleis, 2011). 

 

Teoretisk utgångspunkt-Lidande 

Definitionen av att lida är enligt Eriksson (1994) att pinas och våndas, vilket beskrivs som 

något ont vilket människan måste utstå. Att lida kan samtidigt innebära en försoning och 

något meningsfullt utifrån individens egna värderingar (Eriksson, 1994).  

  

Lidande är ett vårdvetenskapligt kärnbegrepp som rymmer flera dimensioner. Lidandet 

beskrivs stå i relation till hälsa och välbefinnande, som både en ofrånkomlig del av livet men 

även som något som bör elimineras och lindras (Arman, 2003). Travelbee (1971) belyser 

också lidandet som något ofrånkomligt i livet, det påpekas dock att upplevelserna av lidandet 

är individuellt då lidande kan upplevas oavsett det medicinska tillståndet. Eriksson (1994) 

beskriver lidandet som dubbelsidigt där lidandet kan relateras till hälsa som en negativ motpol 

men även något människan behöver lära sig att leva med för att kunna uppnå hälsa. 

  

Arman (2003) beskriver hur bröstcancer orsakar ett lidande hos kvinnor. I kontext till kvinnan 

i ett vårdsammanhang kan lidandet vara både fysiskt och psykiskt och yttra sig som ett 

sjukdomslidande eller vårdlidande (Arman, 2003). Sjukdomslidande innefattar det lidande 

som en sjukdom och dess behandling åsamkar framförallt i form av fysisk smärta men även 

det psykiska lidandet. Lidandet förknippas med upplevelser av skam, skuld och oro som 

sjukdomen och behandlingen orsakar (Eriksson, 1994). Vårdlidandet kan sammanfattas som 

det lidande som vården och vårdpersonal orsakar genom exempelvis utebliven vård, ojämn 

maktfördelning mellan patient och vårdpersonal, fördömande attityder samt 

integritetskränkning (Eriksson, 1994). Enligt Arman (2003) kan även en allvarlig sjukdoms 

tillträde med upplevelsen av att tappa kontrollen och förlusten av hopp frambringa ett lidande. 

 

Det mänskliga lidandet är hälso-och sjukvårdens främsta uppgift att om möjligt eliminera och 

lindra (Arman, 2012). Omvårdnaden är sjuksköterskans främsta verktyg. För att kunna lindra 

lidandet behöver patientens lidande bekräftas, vilket kräver en förståelse för vad ett lidande 

kan innebära (Svensk sjuksköterskeförening, 2016).   

Problemformulering 

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor och en av tio kvinnor förväntas att 

insjukna under sin livstid. Eftersom allt fler kvinnor överlever bröstcancer har hälso- och 

sjukvården inte bara en utmaning i att möta dessa kvinnors fysiska följder, men även deras 

psykosociala och emotionella behov som ofta uppkommer till följd av sjukdomen och dess 

behandling. Att genomgå mastektomi kan innebära mer än bara ett kirurgiskt ingrepp och 

beroende på kvinnans individuella situation kan ingreppet även ha en påverkan på hennes 

kroppsuppfattning. För att kunna vårda och bemöta dessa kvinnor professionellt krävs att 

sjuksköterskan besitter goda kunskaper och lyhördhet för att kunna ge anpassad 

personcentrerad omvårdnad. 
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Syfte 

Syftet var att beskriva kvinnors kroppsuppfattning efter mastektomi till följd av bröstcancer. 

Metod 
 

Design 

Den metod som ansågs vara lämplig och som valdes för att besvara syftet med studien är en 

litteraturöversikt. En litteraturöversikt har som syfte att identifiera, kritiskt analysera samt 

sammanfatta information för att ge en större överblick av det nuvarande forskningsläget inom 

ett visst kunskapsområde (Polit & Beck, 2017). Framkomna data kan senare användas av 

hälso- och sjukvårdspersonal som underlag för att kunna bedriva evidensbaserad vård och 

fördjupa kunskaper i det specifika huvudområdet (Friberg, 2017). En litteraturöversikt ska ha 

ett tydligt ställt syfte och en problemformulering (Polit & Beck, 2017). Utifrån dessa följer ett 

systematiskt arbetssätt där varje steg ska kunna redovisas (Friberg, 2017).  

 

En litteraturöversikt syftar att identifiera, analysera och kritisera evidens för att ge en 

sammanfattad bild utifrån olika perspektiv inom det valda kunskapsområdet (Polit & Beck, 

2017). Metoden går även ut på att fördjupa och utveckla kunskaper i huvudområdet 

omvårdnad utifrån kunskap som finns i befintliga texter (Friberg, 2017). 

Urval 

Avgränsningar  

Vetenskapliga forskningsartiklar publicerade mellan tidsintervallet år 2010 och år 2020 valdes 

för att få en bred samt mer relevant mängd artiklar, samtidigt som forskningen inom valt 

ämnesområde skulle vara aktuellt i tiden (Friberg, 2017). Ytterligare avgränsning för språk 

och publikationstyp gjordes där artiklarna som ingår i studiens resultat var originalartiklar 

skrivna på engelska och vetenskapligt granskade, så kallat peer-reviewed. Dessa 

inklusionskriterier hjälper att säkerställa kvaliteten och kan stärka denna litteraturöversiktens 

reproducerbarhet (Karlsson, 2017). Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature 

[CINAHL] är den enda databas som använts där avgränsning för peer-reviewed artiklar kunde 

göras vid sökningen. Ingen geografisk avgränsning genomfördes då artiklar från olika delar av 

världen ansågs kunna ge ett bättre och bredare svar på syftet. 

  

Inklusionskriterier 

Endast originalartiklar som ansågs uppnå en god kvalitet rankade I eller II efter 

kvalitetsgranskning enligt Sophiahemmets bedömningsmall har inkluderats (se bilaga A & B). 

Inklusionskriterier var även att artiklarnas deltagare skulle vara vuxna kvinnor över 18 år som 

diagnostiserats med bröstcancer och genomgått mastektomi inom 10 år efter att ingreppet 

genomfördes. De skulle dessutom ha genomgått bilateral eller unilateral mastektomi, med 

eller utan bröstrekonstruktion efter bröstcancer. Enbart kvalitativa forskningsartiklar har 

inkluderats då artiklar med kvalitativ design ansågs lämpligast för att kunna ge svar på denna 

studies syfte (Friberg, 2017). Enligt Danielsson (2017) är kvalitativ metod lämpligast för att 

undersöka upplevelser kring ett specifikt fenomen, vilket var syfte med denna 

litteraturöversikt. 

 

Exklusionskriterier 

Artiklar som handlar om mastektomi på grund av könsdysfori exkluderades eftersom de inte 

ansågs lämpliga att kunna besvara syftet. Av samma anledning exkluderades även artiklar 

vars deltagare är kvinnor som genomgått profylaktisk mastektomi då dessa kvinnor på eget 
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bevåg väljer innan cancerdiagnos har ställts att genomföra mastektomi. Vidare exkluderades 

tidigare gjorda sammanställningar av ämnet i form av litteraturöversikter då dessa ej 

innehåller förstahandsinformation (Karlsson, 2012). 

Datainsamling 

Datainsamlingen för denna litteraturöversikt inleddes med en övergripande sökning på ämnet 

bröstcancer och mastektomi i två databaser; Public Medline [PubMed] och CINAHL vilket 

gav stora träffar på artiklar. Det var samma databaser som senare användes vid sökning av 

forskningsartiklar då båda databaserna är inriktade på omvårdnadsforskning (Karlsson, 2017). 

Användning av olika databaser ökar tillförlitligheten att hitta rätta artiklar (Henricson, 2017). 

Forskningsartiklarnas indexering skiljer sig mellan olika databaser. I PubMed betecknas dessa 

termer som Medical Subject Headings (MeSH-termer) och i CINAHL benämns de som 

CINAHL Headings (Forsberg & Wengström, 2015). För att hitta relevanta artiklar inom det 

berörda området är det väsentligt att hitta rätt terminologi samt kombinationer (Karlsson, 

2017). I denna studie diskuterades de olika möjliga kombinationer samt termer för indexering. 

Svensk MeSH användes för att korrekt översätta de svenska termerna till engelska. Strategin 

vid sökningen bestod inledningsvis av att göra sökningar med olika kombinationer med hjälp 

av Boolesk funktionen “AND” och “OR”, för att begränsa och eller öka sensitiviteten i 

sökningen samt fritext-sökningar (Karlsson, 2017; Forsberg & Wengström, 2015). Med 

fritextsökning menas sökningar utan indexord som tenderar ge stora träffar med ökad risk för 

irrelevanta artiklar (Kristensson, 2014) (Tabell 1).   

 

Sökorden som tillämpades i denna studie var “Mastectomy”, “Body Image”, “Breast cancer”, 

“Experience”, “Women”, och “Qualitative Research”. Samtliga termer och kombinationer kan 

ses i tabellen nedanför (Tabell 1).  

 

Tabell 1. Presentation av databassökning i CINAHL och PubMed 
Databas  

Datum 

Sökord Antal 

träffar 

Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

PubMed 

21/2 2020 

Qualitative research 

[MeSH Major Topic] 

AND 

Mastectomy [MeSH Major 

topic] 

AND 

Body Image [MeSH Major 

Topic] 

15 15 6 2 

PubMed 

02/03 2020 

Mastectomy [MeSH Term] 

AND 

Body Image [MeSH Term] 

169 20 10 2 

CINAHL 

7/2 2020 

Mastectomy MJ 

AND 

”Experience” 

61 19 12 6 

 

PubMed 

11/2 2020 

"Mastectomy" [MeSH 

Major Topic] 

AND 

Women 

AND 

"Experience" 

150 15 9 2 

 

PubMed 

12/2 2020 

Qualitative Research 

[MeSH Term] 

AND 

Mastectomy [MeSH Term] 

AND 

53 20 4 2 
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Breast Cancer [MeSH 

Term] 

Manuella sökningar*    2 2 

Totalt  448 89 43 16 

 

För att få träffar på relevanta artiklar till denna studie bokades ett handledningstillfälle med 

bibliotekarie vid Sophiahemmets Högskola. Författarna till denna litteraturöversikt gjorde de 

första databassökningar tillsammans och sedan gjordes det sökningar på varsitt håll för att 

minimera risk för exklusion av viktiga artiklar och minimera författarnas påverkan på 

varandra i val av artiklar. I samband med sökningarna kunde olika indextermer identifieras 

som användes till fler och mer anpassade sökningar. Under arbetets gång blev det tydligt att 

syftet behövdes begränsas ytterligare eftersom det ursprungliga syftet var för brett (Friberg, 

2017). Vid varje sökning lästes samtliga titlar av de påträffade artiklarna och sedan lästes de 

”abstracts” till de artiklar vars titel antydde kunna svara på studiens syfte. Om artiklarnas 

”abstracts” ansågs vara relevanta sparades dessa i olika mappar under respektive sökning. 

Därefter lästes alla “abstracts” igen av båda författarna tillsammans och artiklarna som 

klarade första gallringen togs fram i sin helhet. Alla artiklar i fulltext lästes igenom och 

granskades med hjälp av bedömningsunderlag (Bilaga B) för vetenskaplig klassificering samt 

kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats (Berg, Deckner & 

Skärsäter, 1999; Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016).  Först lästes samtliga 

artiklar inledningsvist enskilt för att se om huruvida författarna valt samma artiklar. Därefter 

diskuterades de artiklar där författarna inte var eniga och slutligen lästes ytterligare alla 

artiklar en sista gång och en avslutande gallring gjordes. Vidare gjordes två manuella 

sökningar som komplement till datainsamlingen som resulterade i en total av 16 vetenskapliga 

forskningsartiklar (Tabell 1). Dessa två manuella sökningar som är markerade med ** (Bilaga 

A) hittades via referenslistor till väsentliga forskningsartiklar (Forsberg & Wengström, 

2015).  

Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsgranskning enligt Sophiahemmets bedömningsmall (Bilaga B) utfördes innan den 

slutgiltiga inkluderingen av artiklarna som ett sätt att säkerställa en god vetenskaplig och etisk 

kvalité av underlaget för denna litteraturöversikt. Efter kvalitetsgranskningen blev det 

slutgiltiga antalet inkluderade artiklar 16 (Bilaga A) som ansågs uppnå en god kvalitet i 

enlighet med de bedömda aspekterna i bedömningsunderlaget. Genom kvalitetsgranskning 

kan trovärdigheten, pålitligheten och överförbarheten i artiklarnas resultat säkerställas 

(Wallengren & Henricson, 2012).  

Dataanalys 

En integrerad analys har använts för granskning av artiklarna i denna studie (Kristensson, 

2014). Integrerad analys är en forskningsmetod som används vid kvalitativ forskning för att 

analysera olika typer av texter. Denna analys görs metodiskt i olika steg för att hitta 

återkommande mönster i materialet för att på så sätt överskådligt sammanställa resultatet 

(Kristensson, 2014). 

 

Data från artiklarnas resultat har brutits ned till mindre och mer begripliga kategorier och 

därefter har all data sammanställts och presenterats i framkomna kategorier och teman 

(Kristensson, 2014; Forsberg & Wengström, 2015). Artiklarna i denna studie har granskats 

ingående och i flera led. Första steget i processen innebar en noggrann läsning av allt material 

i både digital och pappersform för en fördjupad förståelse av datamaterialet. Under 

inläsningen utfördes anteckningar som användes som grund för ytterligare granskning av 
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dataurvalet och för att fånga in artiklarnas essens. Andra steget innebar att samtliga artiklar 

lästes upprepade gånger vilket medförde att ett mönster i datan kunde identifieras som 

resulterade i olika kategorier och teman. Dessutom användes ett färgsystem som möjliggjorde 

för etikettering av olika fynd och navigering av datamaterialet (Kristensson, 2014; Friberg, 

2017). Under hela processen fanns det en öppen dialog som gav tid för reflektion om huruvida 

artiklarna svarade på studiens syfte. Detta gav utrymme att kunna gå fram och tillbaka i 

tolkningsprocessen och för identifiering av kategorierna (Denscombe, 2018). Det tredje steget 

utgjordes av att sortera artiklarna utifrån de kategorier som identifierades under 

analysprocessen. Dessa kategorier var; Att förlora en del av sig själv, Genom andras ögon: 

kvinnors kroppsuppfattning i relation till andra och Vägen till acceptans. Kategorierna blev 

sedan de rubriker som använts för att presentera resultatet (Tabell 2). 

Forskningsetiska överväganden 

Vid forskningsetiska övervägande läggs vikten på att undvika att människor skadas, utnyttjas 

eller såras i samband med forskningsstudier. Det är viktigt att ta hänsyn till forskningsetik 

under forskningens alla steg, från insamling av data till redovisning av resultat (Kjellström, 

2017; Denscombe, 2018). Forskningsetiska principer används som ett ramverk för att 

minimera risken för att människor drabbas i oetiska forskningssammanhang som fysisk eller 

psykisk skada, kränkning, osv (Kjellström, 2017). Flera internationella forskningsetiska koder 

finns för att säkerställa att forskare och forskningsdeltagare följer riktlinjerna. 

Helsingforsdeklarationen är en essentiell forskningsetisk riktlinje inom medicinsk forskning 

vilken efterföljs av forskare från många länder (World Medical Association, 2013). 

Deklarationen innehåller aspekter på krav gällande information, informerat samtycke, 

konfidentialitet och nyttjande, aspekter som också diskuteras och framhävs i svenska lag om 

etikprövning av forskning som avser människor (SFS, 2003:460, 13–22 §§). 

 

Hänsyn togs avseende de etiska förhållningssätten som de valda vetenskapliga artiklarna för 

denna studie hade. Endast etiskt beprövade artiklar eller artiklar med utförligt resonemang av 

de etiska övervägandena inkluderades i denna litteraturöversikt.  

 

I föreliggande studie har hänsyn till författarnas förförståelse och förutfattade åsikter om 

studiens ämne tagits i beaktning för att säkerställa att resultat inte påverkats av partiskhet. 

Detta beaktades genom att ständigt diskutera om hur denna förförståelse och förutfattade 

åsikter skulle eventuellt kunna påverka resultatet. Denna studie har genomförts med 

transparens, med en strävan att objektivitet skulle genomsyra hela arbetet. Redovisning av alla 

fynd, oavsett riktning, har presenterats på ett sakligt sätt (Helgesson, 2015; Vetenskapsrådet, 

2017). Särskilt försiktighet har vidtagits vid översättningar och omskrivningar av text då det 

inte funnits något uppsåt till att plagiera någons verk. Allt referat har därför gjorts med 

omsorg enligt American Psychological Associations (APA) referenssystem. 

Resultat 
Resultatet presenteras i tre huvudkategorier: Att förlora en del av sig själv, Genom andras 

ögon: kvinnors kroppsuppfattning i relation till andra och Vägen till acceptans. 

Varje kategori med respektive subkategori presenteras i tabellen nedan (Tabell 2). 
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Tabell 2. Resultatets huvudkategorier och dess subkategorier 

 

Huvudkategori Underkategori 

Att förlora en del av sig själv • Förlusten av bröstet och dess betydelse för den kvinnliga 

identiteten 

• Den förändrade kroppsuppfattningen och dess påverkan på 

det vardagliga livet 

• Sexuell dysfunktion 

Genom andras ögon: kvinnors 

kroppsuppfattning i relation till 

andra 

• Partners betydelse för kvinnors kroppsuppfattning 

• Omgivningens betydelse för kvinnors kroppsuppfattning 

Vägen till acceptans • Olika sätt att försonas med den nya tillvaron 

• Bröstrekonstruktion som väg till acceptans 

 

Att förlora en del av sig själv 

I denna huvudkategori kommer det att beskrivas hur en förlust av bröstet påverkar kvinnors 

vardagliga liv samt även hur kroppsuppfattning och relaterade aspekter som identitet, 

femininitet och sexualitet påverkas. 

 
Förlusten av bröstet och dess betydelse för den kvinnliga identiteten 

Flera studier tog upp att kvinnors kroppsuppfattning förändrades efter mastektomin där 

missnöje över sin egen kropp var återkommande (Gershfeld-Litvin, 2018; Menon & 

O´Mahony, 2019; Brunet, Sabiston & Burke, 2013; McKean, Newman & Adair, 2013). I 

studien av Menon och O´Mahony (2019) belystes kroppens betydelse för kvinnan. McKean et 

al. (2013) beskriver att kvinnor efter en mastektomi inte bara förlorar en fysisk del av sig 

själva utan också en viktig del av deras identitet. Ingreppet medförde att kvinnorna ställdes 

inför en omvärdering av sin livssituation, identitet och kroppsuppfattning (Archer, Holland & 

Montague, 2018; Pourfarzi, Ali-Mohammadi, Masumi, Agamohammadi & Mazaheri, 2013; 

Piot-Ziegler, Sassi, Raffoul & Delaloye, 2010). 

 

I flera studier beskrevs brösten som en symbol för kvinnlighet vilka är förknippade med 

moderskap, skönhet, femininitet och sexualitet (Batista, et al., 2017; Fallbjörk, Salander & 

Rasmussen, 2012; Rocha, Rodrigues Cruz, Vieira, Marques da Costa & Lima, 2016; Koçan & 

Gürsoy, 2016). Brösten beskrevs som ett organ som fulländar kvinnan (Koçan & Gürsoy, 

2016). Piot-Ziegler et al. (2010) framhävde också bröstens betydelse för kvinnan som 

sammankopplade till moderskap, fertilitet och förmågan att ge näring till sitt barn. Vilka 

förmågor som sedan efter mastektomin ifrågasattes av kvinnorna (Batista et al., 2017; 

Fallbjörk et al., 2011). Vidare menade en brasiliansk studie att brösten har en stor betydelse i 

dagens samhälle och utgör föremål för lust och tillfredsställelse (Rocha et al., 2016). 

Avsaknaden av brösten kopplades till identiteten med känslor av missnöje över sin egen kropp 

och att ha förlorat sin femininitet till följd (McKean et al., 2013; Archer et al., 2018; Piot-

Ziegler et al., 2010). Oavsett om enbart en del av bröstet eller båda brösten förlorades 

orsakade det reaktioner som nedstämdhet, matvägran, ångest och sorg. Dessa reaktioner 

uppkom till följd av den fysiska förändringen och den skiftande kroppsuppfattning efter 

ingreppet, vilket i sin tur kunde leda till starkare psykologiska och emotionella reaktioner, 

som svåra depressioner eller svår ångest (Fouladi et al., 2013; Rocha et al., 2016; Menon & 

O´Mahony, 2019; Fallbjörk et al., 2012). 

 

Forskning visar på att mastektomi upplevdes som ett stympande ingrepp vilket fick kvinnorna 

att känna sig som ofullständiga (Batista et al., 2017; Fallbjörk et al., 2012; Koçan & Gürsoy, 

2016; Archer et al., 2018). Detta i sin tur påverkade självkänslan och kvinnornas självbild 
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(Rocha et al., 2016). Mastektomin bidrog till att kvinnans relation till sin kropp förändrades 

där ingreppet triggade igång känslor av förlust. Medvetenhet om att den delen av kroppen som 

innan tagits för given fick en annan mening för kvinnans liv och identitet. Kvinnorna 

upplevde sig vara mindre feminina och attraktiva i den modifierade kroppen (Piot-Ziegler et 

al., 2010). För vissa kvinnor symboliserade ärret som återstod efter ingreppet överlevnad som 

gav ett nytt perspektiv på livet (Slatman, Halsema & Meerschoek, 2016) och för andra blev 

ärret en påminnelse om att brösten inte längre fanns (Rocha et al., 2016). Att konfrontera 

kroppen med ärr och utan bröst efter ingreppet var påfrestande inte bara fysiskt och psykiskt 

men uttrycktes också bidra till en stress av hur kroppen efter ingreppet skulle uppfattas 

visuellt.  

 

Studien av Piot-Ziegler et al. (2010) visade på att kroppsuppfattningen efter mastektomi hos 

kvinnor i högre ålder påverkades mindre jämfört med kvinnor i yngre ålder. Detta beskrivs 

även av en israelisk studie där äldre kvinnor uttryckte att de inte längre behövde sina bröst i 

den åldern (Gershfeld-Litvin, 2018), då brösten redan uppfyllt sitt syfte (Fallbjörk et al., 

2011). På samma sätt belyste Batista et al. (2017) åldern som en central del av att acceptera 

mastektomin som en nödvändighet för cancerbehandlingen. Oavsett ålder var den emotionella 

konflikten mellan verkligheten och bröstens representativitet i kvinnans liv oundviklig (Rocha 

et al., 2016). 

 

Den förändrade kroppsuppfattningen och dess påverkan på det vardagliga livet 

Brunet, Sabiston och Burke (2013) kom fram till att kvinnors kroppsförändringar efter 

mastektomi och adjuvant behandling kunde vara både synliga och osynliga. Det beskrev 

att kroppens symmetri förändrades i samband med att bröstet avlägsnats men även hur vissa 

kvinnor gick upp i vikt efter cancerbehandlingen. De icke visuella kroppsförändringarna efter 

behandling som värmevallningar, fatigue, prematur menopaus bland annat ansågs också 

påverka kvinnan kroppsuppfattning (Brunet et al., 2013). I studien av Menon och O´Mahony 

(2019) belystes svårigheterna att återgå till vardagen efter mastektomin. Vissa kvinnors 

vardagsliv begränsades på grund av negativa tankar gällande kroppsuppfattningen (Brunet et 

al., 2013). Studier påvisade hur kvinnor i många fall försökte dölja kroppen och kroppens 

asymmetri efter mastektomi (Slatman et al., 2016; Brunet et al., 2013; Fouladi, Pourfarzi, 

Dolattorkpour, Alimohammadi & Mehrara, 2017; Fouladi et al., 2013). Brunet et al. (2013) 

belyste dessutom ansträngningen kvinnorna la ner i att maskera de fysiska förändringarna och 

hur de i vissa fall kände sig påtvingade att ändra klädstilen med syfte att dölja kroppen 

(Hussain, Kanji, Lalani, Moledina & Sattar, 2018). McKean et al. (2013) nämner att det 

förändrade fysiska utseendet påverkade kvinnornas förmåga att delta i barnens vardagliga 

aktiviteter på grund av rädsla av att se annorlunda ut i jämförelse med andra mammor. Den 

fysiska smärtan till följd av mastektomin påverkade också kvinnors vardagliga aktiviteter 

(Slatman et al., 2016). Piot-Ziegler et al. (2010) skriver att den förändrade kroppshållningen 

vilket en avsaknad av ett bröst kan ge försvårade en enkel aktivitet som att jogga. Vissa 

kvinnor slutade gå till simhallen eller gymmet av rädsla och osäkerhet att andra skulle se 

deras bröstproteser och för att slippa upplevelsen av fördömande blickar (Fallbjörk et al., 

2012; Gershfeld-Litvin, 2018; Slatman et al., 2016). Detta undvikandebeteende framkom även 

i andra studier där kvinnor undvek offentliga miljöer och sociala interaktioner av samma skäl, 

vilket resulterade i ett begränsat socialt liv (Brunet et al., 2013; Koçan & Gürsoy, 2016).  

 

Sexuell dysfunktion 

Förlusten av bröstet försvagade kvinnans känsla av kvinnlighet och därmed sexualitet (Rocha 

et al., 2016; Batista et al., 2017; Fallbjörk et al., 2012). Kvinnor gjorde olika typer av 

anpassningar, både beteendemässiga och fysiska, för att kunna bibehålla den sexuella 
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funktionen. Denna anpassning gjordes för att minska såväl partnerns som sociala 

påtryckningar (Fouladi et al., 2017).  

 

I samband med en förändrad kroppsuppfattning upplevde kvinnor en förändring i deras 

sexuella beteende med minskad libido. Faktorer som partners förväntningar och attityder 

kring kvinnans sexualitet samt syn på kvinnans kropp påverkade kvinnors lust till samlag med 

sin partner (Fouladi et al., 2017). Vidare visade en annan studie att den emotionella statusen 

efter mastektomi har en inverkan på den sexuella och affektiva relationen mellan den 

cancerdrabbade kvinnan och hennes partner (Hussain et al., 2018; Rocha et al., 2016; Fouladi 

et al., 2013; Koçan & Gürsoy, 2016). Kvinnans sexuella identitet ställs inför ett ifrågasättande 

genererad av en estetisk förvandling efter förlusten av bröstet. Denna fysiska förvandling 

resulterade i känslor av skam och förlägenhet som kunde orsaka störningar i intimiteten 

(Rocha et al., 2016). Känslor av otillräcklighet, förminskad självkänsla, depression och smärta 

hade också en stor påverkan på kvinnors lust till samlag (Fouladi et al., 2017). Den sexuella 

funktionen kunde också störas av den minskade eller förlorade känslan i ärrområdet som 

ledde till upphetsning (Rocha et al., 2016). I vissa fall upplevde kvinnor osäkerhet över att 

deras nya fysiska utseende. Detta hindrade dem att helt hänge sig i förhållandet vilket gjorde 

det svårt för dem att acceptera partnerns intima blick, visa sig nakna eller ha samlag (Piot-

Ziegler et al., 2010; Menon & O´Mahony, 2019). Det fanns andra kvinnor som inte kunde 

dela samma rum som sina respektive partners på grund av skamkänslor över kroppen, vilket i 

sin tur påverkade relationen till partnern (Gershfeld-Litvin, 2018). 

 

En brasiliansk studie tar upp hur kvinnans sexualitet påverkas av samhället och medias 

värdering av kvinnokroppen. Detta visades ha en negativ inverkan på partnerns uppfattning 

och nöjdhet om kvinnors förändrade kroppar efter mastektomi (Rocha et al, 2016; Gershfeld-

Litvin, 2018).  

Genom andras ögon: kvinnors kroppsuppfattning i relation till andra 

I denna huvudkategori kommer det att beskrivas hur omgivningen i form av familj, vänner och 

partner har en inverkan på kvinnors kroppsuppfattning.  

Forskning visade på att nära relationer som familj, vänner och partner kunde utgöra ett viktigt 

stöd för kvinnan efter sjukdom och behandling. Detta stöd ansågs vara betydelsefullt för hur 

hon valde att konfrontera den svåra tiden efter ingreppet (Hussain et al., 2016; Archer et al., 

2018; Almeida et al., 2016; Freysteinson et al., 2012).  

Partnerns betydelse för kvinnors kroppsuppfattning 

Partnern ansågs ha en betydelsefull roll i hur kvinnan förhöll sig till den nya kroppen efter 

mastektomin (Rocha et al., 2016; Hussain et al., 2019; Almeida et al., 2016; Menon & 

O'Mahony, 2019). Kvinnorna upplevde ett starkt stöd från deras partner efter behandlingen 

där partnern ansågs bidra till att kvinnorna kände sig älskade precis som de var trots den 

förändrade kroppen. Vissa kvinnor beskrev hur relationen till partnern blev starkare (Hussain 

et al., 2019). En stöttande partner gav ett positivt perspektiv avseende kvinnors 

kroppsuppfattning, där partners som varit kärleksfulla och stöttande underlättade för 

kvinnorna att själva acceptera sin nya kropp (Rocha et al., 2016: Hussain et al., 2019; 

Almeida et al., 2016; Menon & O'Mahony, 2019). Samtidigt visar studier på hur partnern 

också kan ha en negativ inverkan gällande kvinnors kroppsuppfattning, där en oro och rädsla 

för att visa upp sin kropp för sin partner och bli avfärdad var påtaglig. Kvinnor beskrev att de 

inte vågade visa sig utan kläder inför deras partners och att de på så sätt inte kunde vara 

intima (Fallbjörk et al., 2012; Rocha et al., 2016; Freysteinson et al., 2012; Piot-Ziegler et al., 
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2010; Koçan & Gürsoy, 2016; Menon & O'Mahony, 2019). I studien av Fouladi et al. (2017) 

beskrevs att kvinnor upplevde en känsla av dåligt samvete över att inte kunna vara tillräckligt 

bra kvinnor i enlighet med samhällets förväntningar. Vissa av kvinnornas partners uttryckte 

ett missnöje över deras förändrade kroppar vilket ansågs ge en ytterligare negativ inverkan på 

kroppsuppfattningen och känslan av att inte vara en “riktig” kvinna (Fouladi et al., 2017).  

 

Omgivningens betydelse för kvinnors kroppsuppfattning 

Enligt Freysteinson et al. (2012) kunde familj och vänner ses ha både en stödjande- och icke-

stödjande roll i kvinnans liv. Ett bra stöd från närstående tiden efter mastektomi underlättade 

för kvinnor att acceptera den nya verkligheten med den förändrade kroppen (Batista et al., 

2017; Hussain et al., 2016; Archer et al., 2018; Almeida et al., 2016; Freysteinson et al., 

2012). Detta bekräftades i en annans studie där kvinnor som saknade detta stöd upplevde tiden 

efter behandlingen som mer utmanande och emotionellt turbulent vilket bidrog till en längre 

tid för återhämtning (Archer et al., 2018).  

 

Samtidigt visar forskning på att förutfattade meningar i omgivningen och stigmat kring 

sjukdomen kan bidra till att kvinnor upplever ett fördömande som kunde resultera i en 

försämrad kroppsuppfattning (Archer et al., 2018; McKean et al., 2013; Rocha et al., 2016). 

Enligt Menon och O'Mahony (2019) framkom det att kvinnors kroppsuppfattning ofta var 

kopplad till andra människors åsikter. De redogör för hur flera kvinnor upplevde att andra 

människor runt omkring dem upplevdes ha ett större problem med mastektomin än kvinnorna 

själva. Avsaknaden av ett bröst beskrevs som ett synligt bevis på bröstcancern i andras ögon 

vilket upplevdes som utmanande (McKean et al., 2013; Koçan & Gürsoy, 2016; Brunet et al., 

2013; Piot-Ziegler et al., 2010). I flera studier framkom det hur samhällets och medias höga 

värdering på bröst för den kvinnliga kroppen ytterligare förstärkte känslan av ofullständighet 

som vissa kvinnor kände efter mastektomin (Rocha et al., 2016; Fouladi et al., 2016). 

Vägen till acceptans 

I denna huvudkategori kommer det beskrivas hur kvinnorna hanterar den förändrade 

kroppsbilden. 

 

Olika sätt att försonas med den nya tillvaron 

Det beskrivs att det tar tid att lära känna sin kropp men också acceptera de både fysiska och 

psykiska förändringar som uppkommit till följd av bröstcancern och mastektomin. Hur vägen 

till försoning och acceptans av kroppen och kvinnans nya livssituation efter mastektomin ser 

ut skiljer sig (Slatman et al., 2016; Archer et al., 2018). 

 

Slatman et al. (2016) fann i deras studie att det fanns olika sätt för kvinnorna att förhålla sig 

till deras ärr och förändrade kroppar efter mastektomin. Kvinnor valde att antingen acceptera 

den nya tillvaron genom att distansera sig från sin kropp eller att närma sig den. Att dela med 

sig och vara öppen med andra om sin cancerhistoria ansågs ge kvinnorna en meningsfullhet. 

Detta beskrivs även av Archer et al. (2018) som fann att de kvinnor som valt att vara öppna 

med deras situation genom att visa ärret och berätta för andra om cancern och förlusten av 

bröstet upplevde att de fick en styrka. Förhållningssättet fick dem att känna sig som 

överlevare och “warriors” vilket beskrivs liknande i studien av Brunet et al. (2013). Där 

beskrevs dessutom att tanken på möjligheten att de skulle kunna hjälpa andra i en liknande 

situation gav dem positiv energi och meningsfullhet. Med detta förhållningssätt kunde de byta 

perspektiv på livet, sig själva och sin kropp, vilket kunde bidra till en bättre kroppsuppfattning 

(Brunet et al., 2013). 
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Tiden efter mastektomin kunde också innebära en sorg och smärta där det beskrevs av många 

kvinnor att det fanns ett behov av att sörja bröstet och dess betydelse för ens identitet 

(Gershfeld-Litvin, 2018; Brunet et al., 2013). Att isolera sig och undvika sociala tillställningar 

för att på så sätt kunna bearbeta sina egna känslor kring sin kropp i ensamhet först var ett 

annat sätt att hantera det på (Brunet et al., 2013). 

 

Att se sig själv och sin kropp i spegeln efter mastektomin togs upp som något jobbigt som de 

flesta kvinnor helst ville undvika (Freysteinson et al., 2012; Koçan & Gürsoy, 2016). 

Spegelbilden fick många att känna sig deformerade och ofullständiga och beskrevs som 

skrämmande (Koçan & Gürsoy, 2016). Kvinnor kände en oro, sorg och motvilja inför att se 

sig själv i spegeln för första gången men att det efter ett antal gånger kändes bättre och ledde 

till en bättre acceptans av sin spegelbild. Att se sig själv i spegeln tillsammans med någon 

nära anhörig eller en sjuksköterska efter ingreppet kunde hjälpa kvinnorna att möta sin nya 

kroppsbild (Freysteinson et al., 2012). 

 

Bröstrekonstruktion som väg till acceptans 

I studierna beskrevs hur mastektomi hade en negativ inverkan på kvinnans kroppsuppfattning 

och att en rekonstruktiv bröstkirurgi kunde därmed anses vara en möjlighet till acceptans och 

ett sätt att förbättra det fysiska och psykiska välbefinnandet (Gershfeld-Litvin, 2018; Fallbjörk 

et al., 2012; Archer et al., 2018; McKean et al., 2013). En bröstrekonstruktion ansågs som 

oundviklig och som en nödvändighet för att bli återställd estetiskt men också som kvinna 

(Gershfeld-Litvin, 2018; Fallbjörk, 2012; McKean et al., 2013; Menon & O’Mahony, 2019). 

Vidare ansågs ingreppet också kunna underlätta för kvinnan att återgå till vardagen och sitt 

jobb och därmed känna sig som sitt vanliga jag igen. Däremot ansågs bröstrekonstruktion inte 

vara en nödvändighet för alla, då flera studier visade på att många kvinnor betraktade 

ingreppet som något onödigt och riskfyllt. Annat skäl till att avstå rekonstruktionen var att 

vissa kvinnor med bra självkänsla inte upplevde förlusten av bröstet som något som 

påverkade deras kroppsuppfattning och identitet i tillräckligt stor utsträckning (Fallbjörk, 

2012; Gershfeld-Litvin, 2018; Archer et al., 2018). I de fallen där bröstrekonstruktion inte var 

aktuellt användes istället externa proteser som ett sätt att kunna försonas med sitt nya 

utseende vilket gav självförtroende att vistas ute i sociala sammanhang och en acceptans till 

sig själv (Gershfeldt-Litvin, 2018; Slatman et al., 2016).  

Diskussion 

Resultatdiskussion   

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva kvinnors kroppsuppfattning efter 

mastektomi. De huvudfynd som utgjorde resultatet av denna studie visar på att kvinnors 

kroppsuppfattning förändras efter en mastektomi där en negativ påverkan på identitet, 

femininitet och sexualitet var påtaglig. Ett annat huvudfynd var omgivningens betydelse för 

kvinnans kroppsuppfattning.  

 

Resultatet visade på att den förändrade kroppsuppfattningen efter mastektomi bidrog till ett 

ifrågasättande av identiteten, där kvinnorna beskriver att de i samband med mastektomin 

förlorade en del av sig själva med känslor av att vara ofullständiga (Fouladi et al., 2013; Piot-

Ziegler et al., 2010; Koçan & Gürsoy, 2016; Slatman et al., 2016; Archer et al., 2018; Brunet 

et al., 2013; McKean et al., 2013; Menon & O’Mahony et al., 2019; Gershfeld-Litvin, 2018; 

Fallbjörk et al., 2012). Känslan av ofullständighet efter mastektomi kan bekräftas av en annan 

studie av García och Domínguez (2011) som belyser vikten och behovet av att hitta sig själv 

på nytt efter en mastektomi.  
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Resultatet visade på att brösten har en stor betydelse för kvinnan (Koçan & Gürsoy, 2016; 

Piot-Ziegler et al., 2010; Fallbjörk et al., 2012). Brösten beskrivs historisk och i dagens 

samhälle som en symbol för kvinnlighet, moderlighet och femininitet och starkt förknippade 

med vad det kan innebära att vara kvinna (Webb, Jacox & Temple-Oberle, 2019). Även Gu, 

Groot, Holtslander och Engler-Stringer (2017) anser att brösten har betydelse för kvinnan och 

hennes kroppsuppfattning. Med denna utgångspunkt är det inte svårt att förstå att kvinnor 

upplever att de förlorat sin identitet och femininitet till följd av en mastektomi. Brösten utgör 

en viktig del av kvinnans kropp och kroppen anses i sin tur vara en del av ens identitet 

(Fallbjörk, 2012). Brösten ses vara starkt kopplade till normer och skönhetsideal där normen i 

dagens samhälle är att kvinnan ska vara tvåbröstad (Webb, Jacox & Temple-Oberle, 2019). 

Att förlora brösten kan upplevas som att förlora en del av sig själv och sin kvinnliga identitet 

då det avviker från den rådande normen, från att vara tvåbröstad. Samtidigt är det viktigt att 

nämna att en del kvinnor inte anser att brösten har en stor betydelse för deras person, vilket 

Fallbjörk et al. (2012) belyser. Det visar också på att det är individuellt och en subjektiv 

upplevelse hur stor betydelse kvinnorna tillskriver brösten likväl som i vilken utsträckning 

kvinnorna upplever att mastektomin påverkar deras kroppsuppfattning (Slatman et al., 2016; 

Archer et al., 2018; Fallbjörk et al., 2012; Menon & O´Mahony, 2019; McKean et al., 2013). 

Det går i linje med Granstam-Björneklett (2012) som också menar på att hur kvinnor 

upplever, hanterar och accepterar en mastektomi är individuellt. Kroppsuppfattningen enligt 

Cash, Jakatdar och Williams (2004) står i relation till sociala normer och ideal vilket därmed 

kan förklara våra fynd om att kvinnornas kroppsuppfattning påverkades på grund av förlusten 

av brösten (Brunet et al., 2013; McKean et al., 2013; Piot-Ziegler et al., 2010; Slatman et al., 

2016; Archer et al., 2018).  

 

Resultatet visade på att bröstförlusten och den försvagade kvinnliga identiteten ledde till en 

förändring i det sexuella beteendet där den intima relationen till partnern förändrades (Rocha 

et al., 2016; Batista et al., 2017; Fallbjörk et al., 2012; Hussain et al., 2018; Fouladi et al., 

2013; Koçan & Gürsoy, 2016; Fouladi et al., 2017; Menon & O´Mahony, 2019). Enligt 

Fallbjörk (2012) är femininiteten och sexuell attraktion en del av kvinnans självbild. García 

och Domínguez (2011) belyser relationen mellan mastektomi och försämrad självkänsla.  

Människor i kvinnans omgivning har en betydelse för kvinnans kroppsuppfattning (Fallbjörk 

et al., 2012; Rocha et al., 2016; Freysteinson et al., 2012; Piot-Ziegler et al., 2010; Koçan & 

Gürsoy, 2016; Menon & O'Mahony, 2019; McKean et al., 2013; Archer et al., 2018). Rädslan 

och oron över andra människors uppfattning om kvinnans kropp kunde bidra till en negativ 

kroppsuppfattning med begränsningar i det vardagliga livet (McKean et al., 2013; Fallbjörk et 

al., 2012; Gershfeld-Litvin, 2018; Slatman et al., 2016). Oron bidrog även till ett behov av att 

dölja kroppen med stora kläder och undvika sociala sammanhang för att ej väcka 

uppmärksamhet från omgivningen (Brunet et al., 2013; Koçan & Gürsoy, 

2016). Kroppsuppfattning innebär utöver hur en person ser på sig själv även tankar och 

känslor om hur man tror att omgivningen uppfattar en (Fallbjörk, 2012). Därmed kan denna 

påverkan av omgivningen på kvinnors kroppsuppfattning förklaras, vilket även bekräftas i en 

annan studie (Nizamli, Anoosheh & Mohammadi, 2011). En stöttande partner och närstående 

kunde påverka kvinnans kroppsuppfattning positivt tiden efter mastektomin (Rocha et al., 

2016; Hussain et al., 2019; Almeida et al., 2016; Menon & O'Mahony, 2019; Freysteinson et 

al., 2012). De kvinnor som hade stöd från partner eller närstående med ett positivt synsätt till 

kvinnans kropp bidrog till att kvinnorna upplevde att de lättare kunde acceptera kroppen efter 

mastektomin (Rocha et al., 2016; Hussain et al., 2019; Almeida et al., 2016; Menon & 

O'Mahony, 2019). Tidigare forskning visar också på att en positiv och stöttande partner efter 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jakatdar%20TA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18089159
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Williams%20EF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18089159
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bröstcancerbehandling ansågs vara en skyddsfaktor vilket bidrog till att kvinnorna upplevde 

ett bättre mående (Boeding et al., 2014). 

 

I denna litteraturöversikt valdes lidandet som teoretisk utgångspunkt. Resultatet visar på att 

kvinnorna kan uppleva ett lidande efter mastektomin som uttrycks i sorg, smärta samt en 

skam över kroppen (Gershfeld-Litvin, 2018; Brunet et al., 2013). Att bröstcancerbehandling 

kan innebära ett lidande för kvinnan beskrivs även av Arman (2003). Eriksson (1994) skriver 

också att sorg är en naturlig del av lidandet vid förlust av något betydelsefullt. Sorgen ses som 

en viktig del i lidandeprocessen för att kunna gå vidare och finna mening (Eriksson, 1994). I 

resultatet framkom att kvinnorna hade ett behov av att sörja förlusten av bröstet och dess 

innebörd (Gershfeld-Litvin, 2018; Brunet et al., 2013). Arman (2003) skriver att 

sjukdomslidandet är det lidande som en sjukdom och dess behandling åsamkar. Resultatet 

visar på att kvinnorna upplever ett sjukdomslidande i form av både en fysisk och psykisk 

smärta till följd av bröstcancern och mastektomin (Slatman et al., 2016; Freysteinson et al., 

2012; Piot-Ziegler et al., 2010). Kvinnornas vardagsliv begränsas både till följd av fysisk 

smärta efter operationen men också av skam och rädsla över att det skulle synas att de haft 

bröstcancer (Menon & O´Mahony, 2019; Fallbjörk et al., 2012; Slatman et al., 2016; Archer 

et al., 2018). Erikson (1994) skriver också att lidandet kan innebära en försoning vilket 

resultatet också visar på hos de kvinnor som bytt perspektiv på livet och ser sig själva som 

starka överleverare (Brunet et al., 2013; Archer et al., 2018; Slatman et al., 

2016).                                                                                                     

 

Omvårdnaden har som målsättning att främja hälsa och välbefinnande samt förebygga ohälsa 

och lindra lidandet (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Det ingår i sjuksköterskans 

professionella ansvar att lindra lidandet där omvårdnaden är sjuksköterskans främsta verktyg 

men för att lidandet ska kunna lindras behövs också lidandet bekräftas (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). För att uppnå detta krävs att sjuksköterskan har kunskap och 

förstår de individuella behov kvinnor har efter mastektomi vilket Holopainen och Nyström 

(2014) även belyser.  

 

Det framkom att kvinnorna upplevde psykiska förändringar i form av sorg, smärta och i vissa 

fall depression efter genomgången mastektomi (Gershfeld-Litvin, 2018; Brunet et al., 2013). 

Det var svårt för kvinnor att se sig i spegeln med sina ärr och den förändrade kroppen 

(Slatman et al., 2016; Freysteinson et al., 2012; Piot-Ziegler et al., 2010). Kvinnor som 

insjuknat i bröstcancer är i särskilt behov av vägledning, stöd och information och 

sjuksköterskan har genom sitt professionella ansvar möjlighet att kunna tillgodose dessa 

behov och därmed minska deras lidande (Dawe, Bennett, Kearney & Westera, 2014). Ett sätt 

att stödja kvinnan efter mastektomin kan vara att se sig själv i spegeln tillsammans med en 

sjuksköterska eller närstående direkt efter operationen. Freysteinson et al. (2012) menar på att 

denna omvårdnadsåtgärd kan bidra till att kvinnan upplever sin kropp och ärr mindre 

obehagligt, vilket kan bidra till en bättre acceptans av kroppen. Omvårdnadsåtgärder som 

denna i samband med operation skulle kunna vara betydelsefullt för att stödja kvinnan.  

 

Baserat på det som presenterats under resultatet anses syftet vara besvarat, då ovanstående 

fynd beskriver kvinnors kroppsuppfattning efter mastektomi till följd av bröstcancer. 

 

Metoddiskussion 

Valet av metod för denna studie var en litteraturöversikt, vilken enligt Polit och Beck (2017) 

ansågs vara bäst lämpad för att kunna ge svar på studiens syfte. En litteraturöversikt ger en 
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överblick av det nuvarande forskningsläget (Friberg, 2017). Enligt Danielson (2017) hade en 

kvalitativ intervjustudie varit ett bättre val för att kunna svara på studiens syfte då denna 

metod har förmågan att skapa en djupare och mer specifik förståelse av ett ämne men är 

däremot mer tidskrävande än en litteraturöversikt. En styrka med denna litteraturöversikt är 

att endast kvalitativa artiklar använts för att beskriva kvinnornas subjektiva erfarenheter av 

kroppsuppfattning efter genomgången mastektomi och därmed svara på studiens syfte. I 

enlighet med Henricson (2017) kan användningen av artiklar med samma design styrka 

litteraturöversiktens validitet.  En annan styrka med denna litteraturöversikt är att båda 

författare till denna studie har granskat samtliga artiklar inledningsvist var för sig och sedan 

gemensamt vilket, enligt Henricson (2017) stärker studiens tillförlitlighet.  

 

Även om det funnits en förförståelse av ämnet har målsättningen för denna litteraturöversikt 

varit att det inte skulle påverka resultatet på ett negativt sätt. Resultatet har ej manipulerats 

genom förvrängning eller förstärkning på grund av den tidigare nämnda förförståelsen. Trots 

att det inte helt går att eliminera författarnas värderingar och identitet har författarna till 

föreliggande studie beaktat detta och med ett öppet sinne och objektivitet närmat sig data som 

använts för framställande av studiens resultat (Denscombe, 2018). För att minimera risken för 

en negativ inverkan på resultatet har författarna till denna studie öppet pratat och diskuterat 

om hur den tidigare förförståelsen skulle kunna påverka studien riktning (Henricson, 2017). 

Alla fynd från de valda artiklarna för denna studie och som svarat på studiens syfte har 

inkluderats oberoende av författarna värdering eller intresse.  

 

Genom ett systematiskt arbetssätt under studiens gång med tydliga sökstrategier och ett väl 

beskrivet metodavsnitt har objektivitet eftersträvats under hela arbetet (Friberg, 2017). 

Urvalet i form av inklusion- och exklusionskriterier samt avgränsningar i denna studie har 

noggrant beskrivits och specificerats vilket stärker graden av reproducerbarhet (Karlsson, 

2017). Databassökningar för denna litteraturöversikt gjordes i både PubMed och CINAHL 

vilket i enlighet med Henricson (2017) stärker studiens trovärdighet och sensitivitet ju fler 

databaser som används. Detta kunde bekräftas då flera artiklar återkom i form av dubbletter 

med olika sökningskombinationer i de olika databaserna. 

 

Gällande denna studies trovärdighet har denna stärkts med hjälp av granskning av en 

utomstående grupp av sex studenter och en handledare som vid upprepade tillfällen läst 

arbetet samt gett feedback (Henricsson, 2017). Detta har lett till att arbetet systematiskt 

förbättrats och behandlats. En annan åtgärd som anses stärka trovärdigheten för denna 

litteraturöversikt var att sent i resultatprocessen valdes att exkludera en artikel då den ej höll 

kvaliteten och artikelns trovärdighet ifrågasattes. Exkluderingen gjordes trots att artikeln 

svarade på studiens syfte och hade redan använts i arbetet. Detta resulterade i att 16 artiklar 

utgjorde basen till denna litteraturöversikt vilket enligt Forsberg och Wengström (2015) är ett 

tillräckligt antal artiklar för att en litteraturöversikt ska kunna dra värdefulla 

slutsatser. Kvaliteten för samtliga artiklarna som användes i denna studie är endast av hög- 

och medelhög kvalitet (Bilaga A) som styrker studiens tillförlitlighet (Friberg, 2017). Vidare 

har alla inkluderade artiklar i denna studie varit peer-reviewed vilket i enlighet med Henricson 

(2017) stärker ytterligare litteraturöversiktens trovärdighet. 

 

För bra genomförandet av en litteraturöversikt är ett tydligt och specifikt syfte av stor 

betydelse (Friberg, 2017). Syftet för denna litteraturöversikt har inte alltid varit självklart och 

har avgränsats under arbetets gång, vilket kan ha påverkat litteraturöversiktens kvalitet. I 

metodavsnittet beskrivs det att databassökningar genomfördes efter att syftet avgränsats men 

att inga nya artiklar valdes för att utgöra basen till denna litteraturöversikt. Faktumet att inga 
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nya artiklar inkluderades kan ha påverkat studiens kvalitet och resultat genom att gå miste om 

relevanta artiklar för studiens syfte. En annan aspekt som kan ha påverkat studiens kvalitet var 

den begränsade tidsaspekten vid genomförandet som denna studie hade. En svaghet med val 

av litteraturöversikt som metod var att inte all forskning inom det valda området används då 

den inte är lika noggrann som en systematisk litteraturöversikt och därmed sänks resultatets 

tillförlitlighet (Friberg, 2017). En annan aspekt som kan ha påverkat resultatets tillförlitlighet 

är att de inkluderade artiklarna för denna litteraturöversikt var skrivna på engelska vilket är 

inte författarna till denna studiens modersmål. Trots att båda författarna behärskar det 

engelska språket väl kan ett visst missförstånd och tolknings bias ha förekommit.   

 

 

Inga geografiska avgränsningar valdes för denna litteraturöversikt. De inkluderade artiklarna 

har en bred geografisk spridning och täcker alla kontinenter förutom Afrika. Detta anses 

enligt Henricson (2017) styrka resultatets överförbarhet. Det internationella urvalet av artiklar 

bidrog till att öka validiteten för denna studie då mätningarna av kroppsuppfattning efter 

mastektomi är gjorda på flera olika grupper och sammanhang (Kristensson, 2014). 

Slutsats 

Denna litteraturöversikt har beskrivit hur den förändrade kroppsuppfattningen efter 

mastektomi kan bidra till ett fysiskt, psykiskt och emotionellt lidande för kvinnan där en 

negativ påverkan på identitet, femininitet och sexualitet var påtaglig. Att förlora bröstet i 

samband med mastektomi kunde därmed betyda mer än bara ett livsnödvändigt ingrepp.  

 

Människor i kvinnans omgivning visade sig ha stor betydelse för hennes kroppsuppfattning. 

Nära relationer som familj, vänner och partner kunde utgöra ett viktigt stöd för hur kvinnan 

hanterade den svåra tiden efter ingreppet. Rädsla och oro över andra människors uppfattning 

om hennes kropp kunde bidra till en negativ kroppsuppfattning vilket begränsade henne i det 

vardagliga livet. Litteraturöversikten visade på att brösten var av stor betydelse för kvinnan 

men i vilken utsträckning en mastektomi påverkar kvinnan är individuellt. 

 

Det är av stor vikt att sjuksköterskan besitter kunskap och förståelse för hur kvinnan upplever 

tiden efter mastektomi. Utifrån denna kunskap och förståelse kan ett professionellt bemötande 

och en god personcentrerad omvårdnad tillämpas och på så sätt främja hälsa och 

välbefinnandet för dessa kvinnor. 

  
Fortsatta studier 
Fortsatt forskning bör bedrivas gällande vilket stöd sjukvården bör erbjuda kvinnor som 

genomgått mastektomi. Litteraturöversikten visade på att kvinnor var i stort behov av stöd 

efter ingreppet och att både sjukvården och omgivningen var betydelsefulla för kvinnors 

kroppsuppfattning. Det vore av betydelse att ta fram nytt underlag om vilket stöd dessa 

kvinnor behöver för att bättre kunna hantera den nya situationen.  

 

Resultatet av denna litteraturöversikt visade på att kroppsuppfattningen efter mastektomi hos 

kvinnor i högre ålder påverkades mindre jämfört med kvinnor i yngre ålder. Det vore 

intressant att forska om ålderns inverkan på kvinnan kroppsuppfattning efter mastektomi för 

att bättre kunna inrikta de tillgängliga resurserna.  

 

Det vore önskvärt med vidare forskning för att ta reda på om det finns någon kulturell skillnad 

i hur kvinnor accepterar den förändrade kroppen efter mastektomi. Detta skulle kunna hjälpa 
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vårdpersonalen att bättre kunna anpassa den personcentrerade omvårdnaden efter 

mastektomi.  

  
Klinisk tillämpbarhet och hållbar utveckling 
Denna litteraturöversikts har som avsikt att bidra till en förbättrad förståelse gällande kvinnors 

individuella erfarenheter av förändrad kroppsuppfattning efter mastektomi. Förhoppningen är 

att kunskapen om kvinnors upplevelser av den förändrade kroppsuppfattningen ska fungera 

som ett underlag för sjuksköterskans omvårdnadsarbete. Kunskap om att närstående utgör ett 

betydelsefullt stöd för kvinnor efter mastektomi kan bidra till att sjukvården blir bättre på att 

inkludera närstående i kvinnans vård 

 

Den framkomna informationen belyser även att ett tidigt psykosocialt stöd förbättrar 

förmågan att hantera den nya situationen kvinnor ställs inför efter en mastektomi, vilket 

därmed skulle kunna lindra det psykiska lidandet. Med en ökad medellivslängd i Sverige där 

fler kvinnor överlever bröstcancer är det av stor vikt att ha en väl fungerande och hållbar 

välfärd som kan erbjuda förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för alla grupper i 

samhället (Svenska FN-förbundet, 2018).  Att identifiera de kvinnor som har ett behov av 

psykiskt stöd i ett tidigt skede kan bidra till att de får hjälp innan lidandet övergår i depression 

vilket främjar den psykiska hälsan. Utöver att främja hälsan för individen så bidrar det även 

till ett mer hållbart samhälle, där en depression i detta fall skulle kunna bidra till ett större 

vårdbehov och en förlorad arbetsinkomst. Ur ett samhälls- och hållbarhetsperspektiv är tidigt 

psykiskt stöd för riskgrupper av stor vikt då främjandet av den mentala hälsan är ett av de 

hållbara utvecklingsmålen som Sverige strävar efter att uppnå till år 2030 (Statens offentliga 

utredningar, 2016). 
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radikal) utan bröstrekonstruktion 

till följd av primär bröstcancer  

som var 18– 60 år.  

Datainsamling: Semistrukturerade 

intervjuer. 

Analys: Tematisk analys. 

20 

(-) 

Resultatet visade på att många 

kvinnor hade en negativ 

kroppsuppfattning och kände 

ett missnöje gällande deras 

utseende. Resultatet beskrev 

känslor av att känna sig 

halverade efter ingreppet. 

. 

K 

I 



5 

 

 

Författare  

År (för publikation)  

Land (där studien 

genomfördes)  

Titel  Syfte  Metod  

(Design, urval,  

datainsamling och  

analys)  

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat  Typ 

Kvalitet 

Mckean, L.N., 

Newman, E.F., & 

Adair, P.  

2013.  

England. 

 

Feeling like me 

again: a grounded 

theory of the role 

of breast 

reconstruction 

surgery in self-

image.  

Syftet vara att 

undersöka mer 

djupgående hur en 

bröstrekonstruktion 

kan ses som en 

nödvändighet för att 

återställa kvinnors 

självbild och 

kroppsbild efter 

mastektomi 

Design: Kvalitativ studie  

Urval: kvinnor från en stödgrupp 

som var 18 år eller äldre när de 

fick diagnosen bröstcancer och 

genomgått mastektomi samt 

bröstrekonstruktion. 

Datainsamling: semistrukturerade 

intervjuer 

Analys: Analys i två steg, utifrån 

grounded theory 

10 

(-) 

Resultatet visade på att 

kvinnor efter mastektomi 

upplevde att de förlorade sin 

identitet då bröstens 

kopplades till deras 

femininitet. Resultatet visade 

på ett missnöje över kroppen 

och att en genomgå 

bröstrekonstruktion kunna 

återfå det “normala” fysiska 

utseendet. Detta sågs som en 

nödvändighet för att återfå 

självförtroendet efter 

mastektomi.  

K 

I 

Menon, A., 

O'Mahony, M. 

2019 

Irland 

 

Women's body 

image following 

mastectomy: Snap 

shots of their daily 

lives 

Syftet var att 

undersöka kvinnors 

kroppsuppfattning 

efter att ha genomgått  

mastektomi 

Design: Kvalitativ design 

Urval: Kvinnor som genomgått 

unilateral eller bilateral 

mastektomi, tidigast 2 år innan. 

Datainsamling: Semi-

strukturerade intervjuer 

Analys: Kvalitativ innehållsanalys  

8 

(1) 

 

Resultatet visar på att  

mastektomin förändrar 

kroppsuppfattningen vilket 

påverkar kvinnornas dagliga 

liv, relationen till partner och 

deras behov av information 

och stöd.  

K 

I 

Piot-Ziegler, 

C.,Sassi', M-l., 

RaffouP, W., & 

Delaloye, J-F. 

2010 

Schweitz 

 

Mastectomy, body 

deconstruction, and 

impact 

on identity: A 

qualitative study 

Syftet var att förstå 

hur de kroppsliga 

förändringarna efter 

mastektomi påverkar 

kvinnan fysiskt men 

också identiteten 

Design: Kvalitativ design 

Urval:  kvinnor mellan 37-62 år 

med bröstcancer diagnos 

Datainsamling: Semi-

strukturerade intervjuer 

Analys: Tematisk analys.  

19 

(-) 

 

Resultatet visade på att 

mastektomi upplevs som ett 

trauma och bidrar till oro och 

en social förlägenhet. 

Mastektomi förändrar 

kvinnornas kroppsbild, 

kroppsintegritet, utseende 

såväl som hennes upplevelse 

av intimitet. 

Kvinnornas vardagliga liv 

begränsades på grund av skam 

och skuld. 

K 

I 

 



6 

 

 

Författare  

År (för publikation)  

Land (där studien 

genomfördes)  

Titel  Syfte  Metod  

(Design, urval,  

datainsamling och  

analys)  

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat  Typ 

Kvalitet 

Rocha, J F., 

Rodrigues, P K., 

Vieira, M., 

Marques, F., de 

Almeida, C. 

2016 

Brasilien 

 

 

Mastectomy scars 

in female sexuality. 

Syftet var att ta reda 

på hur kvinnors 

sexualitet påverkas 

efter en mastektomi 

Design: Kvalitativ deskriptiv 

design 

Urval: 14 st kvinnor i ålder 18 

och uppåt som genomgått total 

mastektomi tidigast 1 år innan. 

Datainsamling:  Semi-

strukturerade intervjuer 

Analys: Innehållsanalys 

 

14 

(-) 

 

Resultatet visade på att 

mastektomin innebar en 

påverkan på den kvinnliga 

identiteten och sexualiteten 

och till följd av detta 

upplevelser av förtvivlan, 

förlust, sorg.  

Resultatet visade även på att 

partnern ansågs ha en 

betydelsefull roll i hur 

kvinnan förhöll sig till den 

nya kroppen efter 

mastektomin  

 

K 

II 

Slatman, J., 

Halsema, A., 

Meerschoek, A.  

2016 

Nederländerna 

 

Responding to 

Scars After Breast 

Surgery. 

 

Syftet var att utforska 

och kategorisera olika 

typer av kroppsliga 

upplevelser relaterat 

till ärr efter 

bröstkirurgi 

Design: Kvalitativ design 

Urval: Kvinnor mellan 39-71 som 

nyligen genomgått bröstkirurgi  

Datainsamling:  Djupgående 

intervjuer i flera steg. 

Analys: Tolkande 

fenomenologisk analys  

19 

(-) 

Resultatet visar på att det 

fanns olika sätt kvinnor valde 

att förhålla sig till sin kropp 

där vissa väljer att distansera 

sig från sitt ärr/bröst och vissa 

kvinnor väljer att närma sig 

sitt ärr/bröst. Kvinnornas 

vardagliga liv begränsades på 

grund av skam och skuld. 

 

K 

I 
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Bilaga B. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, 

modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016). 

KOD OCH KLASSIFICERING VETENSKAPLIG KVALITET  

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial 

(RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en 

eller flera experimentgrupper.  

Större välplanerad och väl genomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning 

av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet 

deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska 

metoder.  

 

 

 

* 

Randomiserad studie med få deltagare och/eller för 

många delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk 

styrka. Bristfälligt antal deltagare, otillräckligt 

beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial (CCT) är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan kontrollgrupp 

och en eller flera experimentgrupper. Är 

inte randomiserad.  

Välplanerad och väl genomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material 

och metoder inklusive behandlingsteknik. 

Antalet deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder.  

 

 

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma 

statistiska metoder.  

Icke- kontrollerad studie (P) är 

prospektiv men utan relevant och samtida 

kontrollgrupp.  

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt 

antal deltagare och adekvata statistiska 

metoder.  

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma 

statistiska metoder.  

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något 

som redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och 

väl genomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och 

metoder.  

 

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma 

statistiska metoder.  

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser 

och erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga 

strukturer (teorier och modeller).  

Klart beskriven kontext. Motiverat urval. 

Välbeskriven urvalsprocess, 

datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. 

Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan 

data och tolkning påvisas. Metodkritik.  

* Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Deltagargruppen är otillräckligt beskriven. 

Metod/analys otillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning.  

 


