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SAMMANFATTNING 

Bakgrund 

Bröstcancer är den vanligaste orsaken till dödlighet i cancer hos kvinnor. Framsteg inom 

diagnostik- och behandlingsmetoder har resulterat i bättre överlevnad varför allt fler lever 

med följderna av sin cancerbehandling. Standardbehandling vid bröstcancer är i första 

hand kirurgi och genomförs vanligtvis i kombination med adjuvant behandling. 

Bröstcancerbehandling kan resultera i stora förändringar av en persons kroppsbild. 

Kroppsbild innebär en uppfattning och upplevelse av den egna kroppen samt sätt att 

uppfatta och hantera den fysiska och sociala verkligheten. I det moderna samhället ses 

bröstet som markör för den vuxna fertila kvinnan och förknippas med kvinnlig identitet 

och sexualitet. Det medicinska synsättet hjälper oss inte förstå upplevelsen av att leva med 

en sjukdom. Det är först när man ser människan utifrån ett holistiskt perspektiv som 

upplevelsen kan förstås och ges mening. Vid vård av kvinnor med bröstcancer måste därför 

sjuksköterskan uppmärksamma och ta hänsyn till de emotionella aspekter bröstcancer kan 

medföra. 

Syfte 

Syftet var att beskriva kvinnors kroppsbild efter bröstcancerrelaterad mastektomi vid 

adjuvant behandling. 

Metod 

En litteraturbaserad studie har genomförts. Litteratursökningen genomfördes i databaserna 

Cinahl, PubMed och PsychINFO. Totalt inkluderades 16 artiklar varav en genom manuell 

sökning.  

Resultat 

Kvinnor som genomgått mastektomi beskrev en förändrad kroppsbild som ledde till 

negativa tankar och känslor om kroppen i allmänhet och bröstet i synnerhet. Bland annat 

uttrycktes en rädsla för sina ärr. Att möta sin spegelbild var en smärtsam upplevelse och 

kroppen beskrevs som tjock, ful, skallig eller vanställd. Kvinnorna tänkte inte på det 

förlorade bröstet när de bar kläder men blev medvetna om bröstet när de klädde av sig. 

Kvinnligheten försvann med bröstet och det uppstod ett behov av att omdefiniera sig själv 

och anpassa sig till avsaknaden av sitt bröst. Kvinnorna konfronterades med rådande ideal 

och normer och beskrev andra människors reaktioner som betydelsefulla. 

Slutsats 

Bröstcancerrelaterad mastektomi leder till individuella negativa förändringar av kvinnors 

kroppsbild. Upplevelsen av att känna sig stympad, främmande för sin egen kropp, skev och 

mindre hel beskrivs. Svårighet att möta sin egen spegelbild samt att ärren till följd av 

mastektomi orsakade många känslor, däribland rädsla. Bröstet förknippas tydligt med 

kvinnlig identitet och moderskap varför den förändrade kroppsbilden efter mastektomi kan 

påverka kvinnlighet och identitet. Vidare har rådande ideal och normer i samhället stark 

påverkan på kvinnor vilket kan leda till stigmatisering. Personer med bättre kroppsbild har 

en starkare tro på sin förmåga att klara av sjukdomen och dess behandling. 

Nyckelord 

Bröstcancer, kroppsbild, mastektomi, kvinnlig identitet
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BAKGRUND 

Ofta tar vi vår kropp för givet och blir inte medvetna om den förrän vi utsätts för sjukdom 

eller skada (Gadamer, 2003). Framsteg inom metoder vad gäller såväl diagnostik som 

behandling har resulterat i bättre överlevnadsprognos vilket innebär att allt fler kvinnor 

lever med följderna av sin bröstcancerbehandling (American Cancer Society, 2012). Fang, 

Shu och Fetzer (2011) menar att bröstcancer till en början innebär en kamp om överlevnad 

för att med tiden utvecklas till en kamp om att leva med de kroppsliga förändringar som 

behandlingen orsakar. Att dessutom förlora en så betydelsefull kroppsdel som bröstet ger 

kampen ytterligare en dimension. 

 

Bröstcancer 

Cancer är en av de tio vanligaste dödsorsakerna i världen där bröstcancer svarar för den 

mest förekommande orsaken till dödlighet i cancer hos kvinnor (World Health 

Organization, 2008). Under 2010 förstagångsinsjuknade knappt 8000 kvinnor i bröstcancer 

(Socialstyrelsen, 2011) vilket gör denna cancerdiagnos till den mest förekommande hos 

kvinnor i Sverige. De senaste decennierna har bröstcancerincidensen ökat vilket även ses i 

andra västeuropeiska länder (Swedish Breast Cancer Group [SweBCG], 2011). 

 

Genetiska faktorer och exposition av joniserande strålning mot bröstvävnad är i dagsläget 

två kända faktorer som kan orsaka bröstcancer. Joniserande strålning förklarar dock endast 

en liten andel av alla bröstcancerdiagnoser. Vad gäller de genetiska faktorerna har 

specifika genmutationer identifierats vilka kan orsaka bröstcancer (Holmberg & Frisell, 

2010; SweBCG, 2011). Även ärftlighet ökar risken för att utveckla bröstcancer där kvinnor 

som har en släkting i första ledet som diagnostiserats med bröstcancer löper två till tre 

gånger högre risk att insjukna. Andra faktorer som ökar risken för uppkomsten av 

bröstcancer involverar den kvinnliga hormonbalansen (Nelson et al., 2012) där tidig 

menarke, sen menopaus samt nulliparitet ger en ökad risk för bröstcancer. Antalet 

fullgångna graviditeter och amning verkar istället skyddande (SweBCG, 2011). Studien av 

Nelson et al. (2012) visar även att tre eller fler graviditeter samt graviditet innan 30 års 

ålder medför en lägre risk för att drabbas av bröstcancer. 

 

Diagnostisering 

Traditionellt har diagnosticeringen av bröstcancer i Sverige baserats på så kallad 

trippeldiagnostik vilket innebär klinisk undersökning, mammografi och biopsi (Holmberg 

& Frisell, 2010; SweBCG, 2011). Principen med trippeldiagnostik bygger på att 

metodernas olika egenskaper tillsammans ger en mycket god sensitivitet. Om en av de tre 

undersökningarna skulle tyda på malignitet måste ytterligare diagnostiska undersökningar 

genomföras för att ställa diagnos (Holmberg & Frisell, 2010). 

 

Vid kliniska upptäckter är mammografi förstahandsvalet för vidare utredning (SweBCG, 

2011). Alla kvinnor i Sverige mellan 40-74 år erbjuds mammografisk 

hälsokontrollscreening enligt Socialstyrelsens rekommendationer. Att den mammografiska 

hälsokontrollscreeningen inte genomförs i yngre och äldre åldersgrupper än rådande 

rekommendationer beror på frånvaro av vetenskapligt stöd som bevisar att det skulle 

reducera mortaliteten i dessa åldersgrupper (Socialstyrelsen, 2007a). Bröstförändringar 

som upptäckts med mammografi undersöks vidare med biopsi (Holmberg & Frisell, 2010; 

SweBCG, 2011). 
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Vidare undersökning av axillen ger prognostisk information och vägledning vid val av 

behandling. Axillen undersöks perioperativt med hjälp av sentinal-node biopsi. Detta 

innebär att en radioaktiv isotop och blå färg injiceras för att identifiera portvaktskörteln. 

Portvaktskörteln analyseras under pågående operation och vid innehåll av metastaserande 

celler utförs axillutrymning där portvaktskörteln och ett antal efterföljande lymfkörtlar tas 

bort (Socialstyrelsen, 2007b). 

 

Behandling 

Varje enskild kvinnas bröstcancerdiagnos diskuteras på en multidisciplinär konferens 

(SweBCG, 2011) bland diagnostiker, bröstonkologer och bröstkirurger för att utforma en 

optimal behandlingsrekommendation (Holmberg & Frisell, 2010). Behandling vid 

bröstcancer är i första hand kirurgi (Socialstyrelsen, 2007b). Bröstbevarande kirurgi är en 

metod som lokalt radikalt ska avlägsna tumören på ett tillvägagångssätt som ger 

förutsättningar för ett gott kosmetiskt och funktionellt utseende. Mastektomi är den 

kirurgiska metod som innebär avlägsnande av all bröstkörtelvävnad i det bröst där 

cancerceller påvisats. Indikationer som tyder på att mastektomi är att föredra framför 

bröstbevarande kirurgi är då kvinnan själv önskar genomföra mastektomi, när indikationer 

baserade på tumörens utseende eller utbredning visar risk för lokalrecidiv eller då man 

upptäckt ett lokalt recidiv efter tidigare bröstbevarande kirurgi (Holmberg & Frisell, 2010; 

SweBCG, 2011). Mammografiscreening har i Sverige bidragit till att diagnos kunnat 

ställas vid tidigare tumörstadier varför bröstbevarande kirurgi utförs i allt större 

utsträckning jämfört med mastektomi (Socialstyrelsen, 2007b). 

 

Om förhållandet mellan tumör och bröstvolym bedöms resultera i ett icke godtagbart 

kosmetiskt resultat kan kirurgisk rekonstruktion utföras i samband med cancerkirurgin 

(Holmberg & Frisell, 2010). Kirurgisk rekonstruktion har som målsättning att återskapa 

bröstets volym och form med hjälp av implantat, kroppsegen vävnad eller en kombination 

av dessa (Socialstyrelsen, 2007b). God symmetri har enligt SweBCG (2011) visat ge en 

förbättrad kroppsuppfattning. Vidare beskrivs att bröstrekonstruktion minskar den 

psykosociala morbiditeten och minskar de psykiska påfrestningar som cancerkirurgi 

orsakar. Möjlighet att genomföra rekonstruktion kan ske perioperativt eller vid ett senare 

tillfälle (Holmberg & Frisell, 2010). Denna typ av kirurgi ska endast genomföras om den 

inte påverkar eller hindrar postoperativ adjuvant behandling. Ett alternativ vid mastektomi 

är att postoperativt använda sig av en protes vilket erbjuds kvinnor för att förebygga 

fysiska besvär som kan orsakas av snedbelastning. Dessutom informeras kvinnor om att 

protesanvändning reducerar känslor av osäkerhet och identitetsförlust vilka kan uppstå till 

följd av mastektomi (Socialstyrelsen, 2007b). 

 

Kirurgi genomförs vanligtvis i kombination med adjuvant behandling för att minska risken 

för recidiv och mikrometastaser (Holmberg & Frisell, 2010) där bröstbevarande kirurgi 

tillsammans med strålbehandling utgör den vanligaste behandlingsrekommendationen vid 

mindre tumörer (Socialstyrelsen, 2007b; SweBCG, 2011). Adjuvant behandling kan ges 

pre- och postoperativt och avser hormonell-, cytostatika- och strålbehandling. Dessa 

behandlingar kan även kombineras för bättre effekt. Utifrån den cytologiska 

undersökningen bedöms tumörens hormonkänslighet för kvinnliga könshormoner vilket är 

grundläggande för att hormonell behandling ska ge effekt (Holmberg & Frisell, 2010). 

Cytostatikabehandling innebär att cellhämmande läkemedel inte bara angriper tumörceller 

utan även humana celler som har liknande cellprocesser som tumörcellerna. Detta gör att 

cytostatikabehandling måste balanseras mellan att eliminera så mycket som möjligt av 

tumören utan att döda så många humana celler att det ger livshotande biverkningar 
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(Friberg & Ernberg, 2008). Strålbehandling innebär att en exakt dos joniserande strålning 

riktas mot vävnad där man önskar tumörläkning eller symtomlindring. Principen är 

densamma som vid cytostatikabehandling det vill säga att minimera effekten på frisk 

vävnad för att i största mån undvika biverkningar (Zackrisson & Turesson, 2008). 

 

Symtom som kan uppstå på grund av bröstcancerbehandling är fatigue, sömnsvårigheter, 

depression, kognitiv dysfunktion och lymfödem. Då hormonell behandling orsakar tidigare 

inträde i klimakteriet kan även menopausala besvär såsom nattliga svettningar, 

värmevallningar och symtom som berör reproduktion uppstå (Socialstyrelsen, 2007b). 

 

Kroppsbild 

Det vetenskapliga kunskapsläget kring det omfattande begreppet kroppsbild har en lång 

historia. En förståelse för det moderna perspektivet av begreppet kräver därför kunskap om 

begreppets utveckling. Tidiga försök för att förstå kroppsuppfattning gjordes av neurologer 

under tidigt 1900-tal då de studerade och behandlade hjärnskador hos personer med 

sällsynta former av kroppsuppfattningar. Vid denna tid togs det dock liten hänsyn till 

psykologiska faktorer och Paul Schilder kom att bli den första som gav begreppet en 

biopsykosocial dimension. Han gjorde detta genom att betona behovet av att analysera 

såväl neurologiska, psykologiska som sociokulturella aspekter (Cash & Smolak, 2011). 

Schilder beskrev kroppsbild som en subjektiv bild av kroppen som skapas i sinnet (Price, 

1990b). En beskrivning som därmed innefattar en personlig upplevelse av den egna 

kroppen (Price, 1990a).  

 

Under 1990-talet var kroppsbild ett omtalat ämne inom psykologin. En stor mängd artiklar 

och studier riktades mot begreppet vilket gjorde det till ett snabbt växande ämnesområde. 

Under forskningens framfart rådde oenighet kring definitionen av kroppsbild, något som än 

idag diskuteras (Sarwer, Grossbart & Didie, 2003). Begreppet kroppsbild kan närmast 

översättas till engelskans body image och dess definition innebär en uppfattning och 

upplevelse av den egna kroppen samt sätt att uppfatta och hantera den fysiska och sociala 

verkligheten (Egidius, 2008a). Det liknande begreppet kroppsuppfattning kan definieras 

som den kognitiva uppfattningen av kroppen och saknar helt upplevelser och känslor 

(Egidius, 2008b). Vidare belyser även Price (1990a) att begreppet kroppsbild inkluderar 

fler dimensioner än begreppet kroppsuppfattning. 

 

Oavsett om det inte finns någon entydig definition av kroppsbild så är begreppet en 

multidimensionell konstruktion och spelar en avgörande roll för hur människor upplever 

sitt utseende och sig själv (Sarwer et al., 2003). Innebörden av begreppet kroppsbild är 

såväl komplext som multidimensionellt, könsbundet och åldersberoende. Begreppet är 

vidare etniskt och kulturellt samt står i beroende till en persons fysiska såväl som psykiska 

tillstånd (Cash & Smolak, 2011).  

 

Förändringar av kroppsbild till följd av bröstcancerbehandling 

Viktförändringar till följd av cytostatikabehandling har visat sig påverka kroppsbilden 

negativt. Likaså har även hårförlust till följd av cytostatikabehandling visat sig skapa 

problem med en persons kroppsbild (Fobair et al., 2006). Bergh et al. (2007) belyser vidare 

att kvinnor känner en oro över att tappa håret i samband med cytostatikabehandling 

eftersom det utåt sett är ett tydligt tecken på sjukdom. Andra synliga förändringar 

presenteras hos kvinnor som genomgår strålbehandling där färg och texturförändringar av 

det behandlade bröstet beskrivs (Schnur, Ouellette, Dilorenzo, Green och Montgomery, 
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2011). Vidare orsakar den kirurgiska behandlingen fysiska förändringar i form av ärr som 

alltid kommer att finnas kvar som en ständig påminnelse om bröstcancerdiagnosen (Bergh 

et al., 2007).  

 

Genom förlust av en kroppsdel, vanställdhet, ärr eller hudförändringar kan 

cancerbehandling således resultera i stora förändringar av en persons kroppsbild. Detta 

anses vara en av de mest plågsamma aspekterna av denna sjukdom (Hopwood, Fletcher, 

Lee & Al Ghazal, 2001). Vidare beskriver White (2000) att cancerbehandling som 

resulterar i utseendeförändringar av en kroppsdel som representerar en stark personlig 

investering leder till negativa utseenderelaterade antaganden, tankar, känslor eller 

beteenden. Hur kroppsbilden förändras är dock i högsta grad personlig (Price, 1992) och 

kan inte generaliseras utifrån omfattningen av kroppsliga förändringar (Price, 1990b). 

Psykologisk forskning har visat att negativt förändrad kroppsbild förknippas med dålig 

självkänsla, social ångest och depressiva symtom (White, 2000). Det har även visat sig att 

personer med bättre kroppsbild har en starkare tro på sin förmåga att klara av sjukdomen 

och dess behandling (Pikler & Winterowd, 2003).  

 

Vid det akuta skedet av sjukdomen hävdar Price (1992) att personen befinner sig i ett 

chocktillstånd och att det är först vid ett senare skede som personens förändrade kroppsbild 

kommer till uttryck. Eftersom en förändring av kroppsbild omfattas av flera faktorer och 

förändras allt eftersom sjukdom och behandling fortskrider behöver varje patient en 

individuell bedömning och vårdplan för att hantera sin sjukdom. I en studie av Hsu, Wang, 

Chu och Yen (2010) fick kvinnor pre- och postoperativ individuell information om bland 

annat sjukdomen, behandlingen, prognos, hur kroppen skulle kunna se ut efter mastektomi 

samt användandet av protes. Kvinnorna fick titta på bilder och modeller för att få en 

uppfattning om hur kroppen skulle kunna se ut efter kirurgin. Dessutom erbjöds 

möjligheten att få hjälp med att prova ut bh och protes. Slutligen erbjöds kvinnorna att via 

telefon få information om stödgrupper samt möjlighet att ställa frågor eller få råd om 

sårvård, rehabilitering, motion och sexuella problem. Denna typ av intervention visade sig 

ge positiv effekt på kvinnornas kroppsbild.  

 

Kroppsideal – med fokus på bröstet 

Genom historien har bröstet utgjort en symbol för liv, moderskap och fruktsamhet och har 

därför spelat en betydande roll i religiösa, sexuella, familjära, psykologiska och 

kommersiella sammanhang (Yalom, 1999). I det moderna samhället ses bröstet som en 

markör för den vuxna fertila kvinnan och är tydligt förknippat med kvinnlig identitet och 

sexualitet. Denna symbolik av bröstet är något en kvinna som drabbas av bröstcancer kan 

komma att konfronteras med (Langellier & Sullivan, 1998). 

 

Bröstets betydelse har alltid varit kopplat till kulturella normer och samhällsvärderingar 

där medias bild av standardiserade bröst lämnar få oberörda (Yalom, 1999). Media utgör 

en central roll i skapandet av ett kroppsideal (Sandberg, 2005), något som många försöker 

efterlikna (Risberg, 2004). Följden av ett samhälle som ser den idealistiska kvinnokroppen 

som smal och storbystad kan skapa ett stort missnöje med den egna kroppen (Koff, Lucas, 

Migliorini & Grossmith, 2010). 

 

Det sägs att skönhet ligger i betraktarens öga vilket innebär en individs subjektiva 

bedömning av vad som är attraktivt (Svartvik & Svartvik, 2004). Fysiska tecken på 

ungdom och hälsa såsom fylliga läppar, jämn hy, glänsande hår och god muskeltonus är 

förknippade med skönhet därför att de enligt evolutionsteorier anses vara tydliga tecken på 
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fertilitet. Vi lever i en värld som värdesätter skönhet men hur det påverkar kvinnor som 

drabbats av en sjukdom vars behandling innebär påtagliga kroppsliga förändringar har vi 

bristfällig kunskap om (Sarwer et al., 2003). 

 

Problemformulering 

Historiskt sett har bröstet utgjort en symbol för sex, liv och näring. Ibland tenderar det att 

istället förknippas med sjukdom och död där bröstcancer är den faktor som gör att bröstet 

ibland associeras med medicinska problem (Yalom, 1999). Det medicinska synsättet 

hjälper till att förstå fysiologiska orsaker till sjukdomen samt möjliggör behandling men 

det medicinska synsättet bidrar inte till att förstå upplevelsen av att leva med sin sjukdom. 

Det är först när man ser människan utifrån ett holistiskt perspektiv som den subjektiva 

upplevelsen kan förstås och ges mening (Fallbjörk, 2012).  

 

Oberoende av cancerform leder cancer till individuella förändringar av en persons 

kroppsbild. Vidare beskrivs att personer sällan beklagar sig över sin förändrade kroppsbild 

utan har lättare för att tala om besvär av fysisk karaktär. Vid vård av kvinnor med 

bröstcancer måste därför sjuksköterskan uppmärksamma och ta hänsyn till de emotionella 

aspekter som cancer kan medföra (Price, 1992). På grund av den stora 

bröstcancerincidensen (SweBCG, 2011) är det sannolikt att många sjuksköterskor någon 

gång under sitt professionella yrkesliv kommer vårda kvinnor med bröstcancer. En ökad 

förståelse för de emotionella aspekterna kan förhoppningsvis leda till såväl utveckling av 

omvårdnadsåtgärder som främja bemötandet av denna patientgrupp. För att öka förståelsen 

är området således värt att studeras. 

 

SYFTE 

Syftet var att beskriva kvinnors kroppsbild efter bröstcancerrelaterad mastektomi vid 

adjuvant behandling. 

 

METOD 

De senaste åren har den vetenskapliga forskningen ökat markant. I takt med att kraven på 

evidensbaserad vård ökar blir välgjorda forskningsöversikter därför ett viktigt hjälpmedel 

för att snabbt få en tydlig överblick av kunskapsläget (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 

2011). Då det fanns gott om vetenskapliga artiklar publicerade inom föreliggande studies 

problemområde ansågs det vara aktuellt att genomföra en litteraturbaserad studie.  

 

Datainsamling 

Databassökning 

För att undvika bias har litteratursökningarna i enlighet med Willman et al. (2011) 

genomförts i olika databaser. Litteratursökningarna utfördes därför i Canahl, PubMed och 

PsychINFO. Relevanta sökord utarbetades från studiens syfte. Sökorden användes för 

fritextsökningar samt för sökningar utifrån respektive databas ämnesordlista. För att vidare 

precisera sökningarna i enlighet med Willman et al. (2011) användes vid vissa sökningar 

ämnesordets aspekt, det vill säga tillhörande underkategori. Dessutom användes den 

booleska sökoperatorn AND för att precisera och effektivisera sökningarna. 

 

På grund av att litteratursökningarna i PsychINFO inte resulterade i några artiklar som 

ansågs kunna besvara syftet inkluderades inga artiklar och litteratursökningarna i denna 

databas presenteras därför inte i tabell 1. Vidare presenteras inte sökningar som bland 
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annat utfördes tillsammans med sökorden nursing och Mastectomy/psychology [Majr] 

eftersom de inte gav några unika artiklar. De sökningar som inte genererade i några 

inkluderade artiklar beror på att artiklar som ansågs relevanta för studiens syfte redan 

funnits i tidigare sökresultat. 

 

Manuell sökning 

Enligt Willman et al. (2011) bör informationssökningen kompletteras med en manuell 

sökning varför sökning i relevanta artiklars referenslistor gjordes. En artikel har inkluderats 

genom manuell sökning. 

 

Urval 

Urvalskriterier 

Östlundh (2012) menar att forskning är en färskvara, varför flertalet sökningar begränsades 

till att endast inkludera artiklar som blivit publicerade under de senaste tio åren. I de 

databaser där begränsningen var möjligt exkluderades artiklar som inte var peer reviewed. 

Vidare begränsades sökresultaten till att endast inkludera originalartiklar skrivna på 

engelska då det är detta språk författarna till föreliggande studie behärskar. Studier som 

hade profylaktisk mastektomi eller män i sin urvalsgrupp exkluderades. Likaså 

exkluderades studier som använt sig av andra ord istället för body image, till exempel 

begreppet body perception. Då den kirurgiska behandlingen enligt Holmberg och Frisell 

(2010) vanligtvis kombineras med adjuvant behandling inkluderades studier där kvinnor 

genomgått mastektomi med adjuvant behandling. Såväl kvalitativa som kvantitativa studier 

inkluderades. 

 

Tabell 1. Databassökningar som genererat inkluderade artiklar 

 

Urvalsprocess 

Litteratursökningarna resulterade i totalt 347 träffar vilka inledningsvis sorterades 

individuellt utifrån huruvida artikels titel ansågs relevant för studiens syfte. Denna 

sortering resulterade i 134 artiklar vars abstracts blev föremål för vidare granskning. Under 

Datum 

Databas 

Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Granskade 

abstract 

Granskade 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

120906 

Cinahl 

 

(MH "Body Image") AND (MH 

"Breast Neoplasms") 

AND (MH "Mastectomy") 

English 

Language; Peer 

Reviewed 

68 17 4 3 

120906 

PubMed 

"Body Image" [Mesh] AND 

"Breast Neoplasms"[Mesh] AND 

"Mastectomy"[Mesh] 

Published in 

the last 10 

years; English 

111 49 15 9 

120906 

PubMed 

 

 

 

"Body Image" 

[Mesh] AND 

"Breast 

Neoplasms/psychology"[Mesh] 

AND 

"Mastectomy/psychology"[Mesh] 

published in 

the last 10 

years; English 

65 32 1 1 

120911 

PubMed 

 

“Breast Cancer” AND “Body 

Image”[Mesh] AND 

“Mastectomy” [Mesh] 

published in 

the last 10 

years; English 

91 35 2 1 

120921 

PubMed 

"Life Change Events"[Mesh] 

AND "Body Image"[Mesh] AND 

"Breast Neoplasms"[Mesh] 

 12 1 1 1 

Totalt:   347 134 23 15 
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denna process exkluderades artiklar som inte ansågs överensstämma med aktuellt syfte 

eller undersökningsgrupp. Likaså exkluderades artiklar med metodologiska svagheter. 

Utifrån 134 abstracts valdes 23 artiklar för granskning i sin helhet av båda författarna, 

oberoende av varandra. Till studiens resultat inkluderades 15 artiklar från 

litteratursökningarna (se tabell 1). Ytterligare en artikel inkluderas genom manuell 

sökning. Samtliga inkluderade artiklar presenteras i tabell 2 (se bilaga I). 

 

Databearbetning och analys 

De inkluderade artiklarna lästes i sin helhet flera gånger för att få en god förståelse för 

innehållet. Data från artiklarna sammanställdes sedan i en översiktstabell i tabell 2 (se 

bilaga I). Artikelmaterialet har strukturerats, analyserats och sammanställts enligt Willman 

et al. (2011). Denna process började med att, utifrån tabell 2, identifiera likheter och 

olikheter i artiklarnas resultat. Dessa likheter och olikheter sorterades sedan in i sju koder. 

Koderna kategoriserades därefter in i tre teman genom att placera koder som berörde 

samma ämne under samma tema. 

 

Kvalitetsbedömning och klassificering 

För att kontrollera de inkluderade artiklarnas kvalitet har de bedömts utifrån 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag som presenteras i tabell 3 (se bilaga II). 

För att vidare säkerställa den vetenskapliga kvaliteten på de inkluderade artiklarna har 

endast originalartiklar vilka genomgått peer review process inkluderats. Huruvida 

artiklarna varit peer reviewed eller inte har kontrollerats i enlighet med Östlundh (2012) 

genom tidskriftens hemsida för att finna information om granskning och vetenskaplig 

status. 

 

Reliabilitet och validitet  

För att stärka reliabiliteten har författarna till föreliggande studie strävat efter en noggrann 

metodbeskrivning av datainsamling och analysmetod. Detta för att studiens resultat inte 

ska vara en tillfällighet utan ska kunna upprepas av andra. För att tydliggöra vad som var 

avsett att undersöka och för att uppnå validitet har en målsättning varit att undvika 

feltolkningar av inkluderat material. Vidare har målsättningen varit att tydligt och noggrant 

beskriva studiens syfte och insamlad data (Helgesson, 2006). För att, i enlighet med 

Willlman et al. (2011), öka studiens validitet har granskning och analys gjorts av 

författarna oberoende av varandra. 

 

Forskningsetiska överväganden 

För att undvika feltolkningar och missvisningar samt uppnå ett korrekt och tillförlitligt 

resultat som möjliggör omprövning har författarna till föreliggande studie i enlighet med 

Helgesson (2006) strävat efter att under hela processen bibehålla en objektiv syn, ärlighet 

och noggrannhet vad gäller urval, analys och presentation. Dessutom har reflektion kring 

moraliska frågor och forskningsetiska överväganden gjorts med respekt för vetenskapen 

och med medvetenhet om forskningsresultatets eventuella konsekvenser. 

Forskningsprocessen har i enlighet med Willman et al. (2011) omfattats av 

mellanmänskliga processer där vikten av empiri, estetik och etik utgjort grunden för 

forskningsutvecklingen. Då Vetenskapsrådet (2011) menar att plagiat utgör den vanligaste 

formen av vetenskaplig oredlighet har författarna till föreliggande studie strävat efter 

korrekt referenshantering. Vidare har det säkerställts att de inkluderade studierna har 

genomgått etikprövning och fått godkännande av en forskningsetisk kommitté. Dessutom 



 

   8 

har öppenhet för kritik visats under hela forskningsprocessen för att skapa en god 

forskningsmiljö.  

 

RESULTAT 

Resultatet presenteras utifrån bearbetade teman som återkommande har identifierats i de 

granskade artiklarna: Bröstcancerbehandlingens betydelse för kroppsbild, Hur mastektomi 

påverkar den kvinnliga identiteten och Kvinnans kroppsbild i mötet med andra människor. 

 

Bröstcancerbehandlingens betydelse för kroppsbild 

I en studie med kvinnor över 67 år visade det sig att kroppsbild var en viktig faktor vid 

valet av kirurgisk behandling. Vidare sågs att kvinnor som genomgick mastektomi fastän 

de föredrog bröstbevarande kirurgi hade den sämsta kroppsbilden (Figueiredo, Cullen, 

Hwang, Rowland & Mandelbatt, 2004). Landmark och Wahl (2002) presenterade att de 

som genomgått mastektomi beskrev en förändrad uppfattning av sin kropp samt hur hon 

upplevde och förstod sig själv. Ett halvår efter kirurgisk behandling visade det sig att 

förlusten av ett bröst resulterade i en förändrad kroppsbild (Odigie et al., 2010). 

 

Negativa tankar om kroppen i allmänhet och bröstet i synnerhet framkom i såväl studien av 

Freysteinson et al. (2012) som studien av Shoma et al. (2009). Det framkom vidare i 

studien av Engel, Kerr, Schlesinger-Raab, Sauer och Hölzel (2004) att kvinnor inte kände 

sig hela efter att ha genomgått mastektomi. Kvinnor som genomgått mastektomi uttryckte i 

studien av Piot-Ziegler, Sassi, Raffoul och Delaloye (2010) en känsla av att vara stympade 

och främmande för sin egen kropp. 

 

Kvinnorna uttryckte en rädsla för sina ärr och att det var en smärtsam upplevelse att möta 

sin spegelbild (Avis, Crawford & Manuel, 2004). Kvinnor som genomgått mastektomi 

visade ett ökat missnöje med sina ärr i jämförelse med kvinnor som genomgått 

bröstbevarande kirurgi (Anagnostopoulos & Myrgianni, 2009; Engel et al., 2004). Kvinnor 

uttryckte att de undvek speglar i flera dagar postoperativt på grund av rädsla för vad 

spegeln skulle avslöja. De beskrev vidare att det blev lättare med tiden och att religiös tro 

var en viktig hjälp för att möta sin spegelbild. Kvinnor uttryckte även att de på något sätt 

ändå måste börja älska den delen av sig själva igen (Freysteinson et al., 2012). Kvinnor 

beskrev att de hanterade avsaknaden av sitt bröst genom att vara mer noggrann vid klädval 

och hygien samt genom att göra motion till en vardaglig rutin. Genom att vara mån om sitt 

utseende anpassade sig kvinnorna till förlusten av bröstet men förlusten var sällan glömd. 

Det uttrycktes att kvinnor inte tänkte på det förlorade bröstet när de bar kläder men att de 

blev medvetna om bröstet när de klädde av sig. Vad gäller hårförlust som en följd av 

cytostatikabehandling var detta förödande för vissa kvinnor. Förlust av ögonfransar och 

ögonbryn upplevdes som att definitionen av ansiktet försvann och kvinnorna kände sig 

därmed ansiktslösa. Andra kvinnor tog istället kontroll över hårförlusten genom att klippa 

sig innan håret föll av vilket gav dem en känsla av kontroll och tillfredsställelse (Wilmoth, 

2001). 

 

Alla kvinnor i en studie beskrev sin kropp som tjock, ful, skallig eller vanställd när de såg 

sin spegelbild. Upplevelsen av att känna sig vanställd följdes av många känslor såsom 

chock, ovärdighet, avsky, frustration, ilska, rädsla, sårbarhet och sorg samtidigt som det 

hos vissa istället skapade lättnad och glädje (Freysteinson et al., 2012). Ytterligare 

framkom en känsla av skam hos kvinnor som genomgått mastektomi (Moreira & 
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Canavarro, 2010) samt en känsla av att vara mer generad än de kvinnor som genomgått 

bröstbevarande kirurgi (Anagnostopoulos & Myrgianni, 2009). 

 

Kvinnor som behandlats med mastektomi hade sämre kroppsbild än de kvinnor som 

genomgått bröstbevarande kirurgi (Alicikus et al., 2009; Monteiro-Grillo, Marques-Vidal 

& Jorge, 2005; Shoma et al., 2009). Samma resultat framkom även i uppföljningar ett och 

två år postoperativt (Figueiredo et al., 2004). I en femårsuppföljning genomförd av Engel 

et al. (2004) sågs vidare att kvinnor som genomgått mastektomi hade sämre kroppsbild 

under hela studietiden. Det framkom även att en förändrad kroppsbild var oberoende av 

ålder då kvinnorna i studien varierade mellan 27 till 91 år. Dessutom framkom i studien av 

Anagnostopoulos och Myrgianni (2009) att mastektomi även leder till en känsla av större 

missnöje med kroppen och utseendet jämfört med bröstbevarande kirurgi. Moreira och 

Canavarro (2010) presenterar att kvinnor som genomgått mastektomi hade lägre 

utseendemässig tillfredsställelse ett halvår efter avslutad adjuvant behandling jämfört med 

kvinnor som genomgått bröstbevarande kirurgi. I motsats till detta står studien av Collins 

et al. (2011) där liknade kroppsbild rapporterades vid samtliga fyra tillfällen under en 

tvåårsperiod, oavsett om kvinnorna genomgått mastektomi eller bröstbevarande kirurgi.  

 

Rekonstruktion efter mastektomi beskrevs av kvinnor som associerat till en tro om att 

bröstcancersjukdomen var botad och att inga fler behandlingar behövdes (Landmark & 

Wahl, 2002). Ett samband mellan rekonstruktion och mastektomi samt dess betydelse för 

kroppsbild sågs i studierna av Metcalfe et al. (2012) och Collins et al. (2011). Collins et al. 

(2011) presenterar att kvinnor som genomgått enbart mastektomi hade bättre kroppsbild 

sex veckor efter kirurgi jämfört med de kvinnor som genomgått mastektomi med direkt 

rekonstruktion. Metcalfe et al. (2012) presenterar vidare att kvinnor som genomgått 

mastektomi eller mastektomi med direkt rekonstruktion hade bättre kroppsbild ett år efter 

kirurgi än kvinnor som genomgått mastektomi med fördröjd rekonstruktion. 

 

Hur mastektomi påverkar den kvinnliga identiteten  

Efter att kvinnorna accepterat det faktum att de drabbats av bröstcancer var förlusten av 

bröstet det första som konfronterade dem. Kirurgin uppfattades som ett angrepp på den del 

av dem som representerade en känslomässig investering. Bröstet hade givit näring till deras 

barn och även definierat dem som kvinna. Kvinnorna i studien beskrev att kvinnligheten 

försvann med bröstet och att kvinnorna till följd av detta behövde omdefiniera sig själva 

och anpassa sig till avsaknaden av sitt bröst (Wilmoth, 2001). Bröstet, som tidigare 

representerat kvinnlighet, fertilitet och moderskap, fick en förändrad symbolik och 

orsakade en identitetskris. Vidare beskrevs en stark ambivalens kring bröstrekonstruktion 

då en sådan operation ansågs upprätthålla skenet av att allt var som vanligt inför andra men 

skulle aldrig kunna återupprätta den egna integriteten eller ersätta den förlorade 

kvinnligheten (Piot-Ziegler et al., 2010). 

 

Det uttrycktes att mastektomi kunde påverka känslan av kvinnlighet (Landmark & Wahl, 

2002) något som även kom till uttryck genom att kvinnor beskrev en känsla av att vara 

mindre kvinna (Freysteinson et al., 2012; Wilmoth, 2001). Detta återspeglades även i 

enkätsvar i studien av Odigie et al. (2010) där majoriteten av kvinnorna kände sig 

otillräckliga till följd av mastektomi. Påverkan på kvinnligheten ansågs bland annat bero 

på svårigheter att amma med endast ett bröst. Beskrivningen av att mastekomi påverkade 

moderskap och specifikt amning återkom även i studien av Piot-Ziegler et al. (2010) där 

kvinnorna ansåg att amning skapade ett speciellt band mellan mor och barn.  
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Utseendet beskrevs som en viktig aspekt av kvinnlighet och en del av kvinnans identitet 

(Piot-Ziegler et al., 2010). Ytterligare beskrevs att känslan av att vara kvinna hade blivit 

ersatt med en känsla av att se skev ut (Avis et al., 2004). Ett ökat missnöje med sin kropp 

och upplevelsen av att inte tycka om sitt utseende sågs i en prospektiv studie under fem år 

där det dessutom framkom att kvinnor kände sig mindre attraktiva (Anagnostopoulos & 

Myrgianni, 2009; Engel et al., 2004). Även i studien av Alicikus et al. (2009) undersöktes 

under en tvåårsperiod upplevelsen av fysisk attraktivitet utan sexuell koppling där det 

framkom att kvinnor upplevde sig själva som fysiskt oattraktiva. 

 

Kvinnans kroppsbild efter mastektomi – i ett socialt perspektiv 

Kvinnor beskrev hårförlust till följd av adjuvant behandling som värre än förlusten av 

bröstet. Detta förklarades av att hårförlusten var mer offentlig och kunde uppmärksammas 

av andra i omgivningen. Dessutom sågs hårförlusten som en ständig påminnelse för 

kvinnan att hon drabbats av bröstcancer (Avis et al., 2004). 

 

Det beskrevs att kvinnor som genomgått mastektomi konfronterades med rådande ideal 

och normer i samhället. Till följd av kirurgin stämde inte hennes egen verklighet överens 

med det som var socialt förväntat av en kvinnas utseende. I detta sammanhang beskrevs 

vidare att andra människors reaktioner var betydelsefulla. Dessutom beskrevs en rädsla för 

huruvida andra skulle reagera negativt inför deras förändrade utseende. Även en tro om att 

andra skulle reagera genom att känna sig stötta eller chockade framkom. Detta tog sig 

uttryck i att kvinnorna försökte dölja sin kropp, bland annat genom att undvika att bära 

avslöjande eller urringade kläder (Piot-Ziegler et al., 2010). Liknande resultat sågs i 

studien av Metcalfe et al. (2012) där kvinnor som genomgått mastektomi visade en ökad 

stigmatisering av sin kropp och hade behov av att dölja den. Vidare beskrev alla kvinnor i 

studien av Freysteinson et al. (2012) att bröstet behövde gömmas, rekonstrueras eller 

täckas över. Kvinnorna i studien av Landmark och Wahl (2002) gav exempel på hur en 

scarf kunde användas för att kamouflera sitt bröst och i situationer då det inte var 

tillräckligt valde de istället att dölja hela kroppen. I studien av Monteiro-Grillo et al. (2005) 

exemplifierades detta genom att kvinnor undvek att gå till stranden och bära urringade 

kläder. Dessutom sågs ett behov av att behöva dölja sjukdomen för sina vänner. 

 

Det visade sig att kvinnor som genomgått mastektomi kände sig mer osäkra och undvek 

kontakt med andra människor i större utsträckning i jämförelse med kvinnor som 

genomgått bröstbevarande kirurgi. Dessutom påverkades arbete och fritidsintressen genom 

att de var mer begränsade. Detta mönster visade sig vara konsekvent under alla fem år som 

studien genomfördes (Engel et al., 2004). Kvinnor som genomgått mastektomi genomförde 

fler förändringar av sitt sociala beteende i jämförelse med kvinnor som genomgått 

bröstbevarande kirurgi (Monteiro-Grillo et al., 2005). 
 

Ett sätt att undvika stigmatisering gjordes genom att använda protes. Andra orsaker till 

varför en protes användes kunde vara i ett försök att återställa kroppen till det den var 

innan behandling eller för att tillgodose den egna komforten (Thomas-Maclean, 2005). 

Kvinnor uttryckte vidare att det var viktigt att återställa kroppens symmetri samtidigt som 

det medförde en oro för om andra kunde se att de genomgått mastektomi trots att de bar 

protes (Freysteinson et al., 2012).  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Val av metod och formulering av syfte 

Valet av metod till föreliggande studie grundades i att det fanns ett stort antal publicerade 

artiklar inom valt problemområde. En stor forskningsmängd kan utgöra ett problem för 

sjuksköterskan att ta till sig kunskap inom området varför, i enligt Willman et al. (2011), 

en litteraturbaserad studie genomfördes. Friberg (2012) beskriver att ytterligare ett motiv 

till att göra en litteraturbaserad studie kan vara att öva på att sammanställa publicerad 

forskning på ett strukturerat arbetssätt. Även Willman et al. (2011) beskriver ett motiv till 

att välja en litteraturbaserad studie som möjlighet för studenten att förbereda sig på att som 

yrkesverksam kunna läsa och förstå litteraturstudier. 

 

Under arbetsprocessen till föreliggande studie har metoden utvecklats till att grundas i det 

motiv som syftar till att öva på arbetssättet och utveckla färdigheter som kan bli 

användbara i en framtida yrkesroll. Huruvida en kvalitativ metod hade kunnat användas för 

valt problemområde har diskuterats. En intervjubaserad studie med kvinnor som genomgått 

mastektomi hade kunna genomföras för att undersöka valt problemområde. Hypotetiskt 

sett hade det gett ett annat resultat då en metod med kvalitativ ansats i enlighet med 

Segesten (2012) ger en djupare förståelse för problemområdet. 

 

Vid formulering av föreliggande studies syfte krävdes ett antal ställningstaganden, 

däribland definitionen av kroppsbild. Flertalet av de vetenskapliga artiklar som granskats 

har använt begreppet body image vilket i föreliggande studie närmast översatts till 

kroppsbild. Detta gjordes med utgångspunkt i Egidius (2008a) och Price (1990a) vilka 

beskrivit begreppet body image. Detta ställningstagande har präglat föreliggande studie i 

sin helhet och kan därför ha skapat konsekvenser för hur resultatet har framställts. Bland 

annat kan urvalet ha påverkats genom att artiklar som studerat begrepp såsom body 

perception, vilket Egidius (2008b) närmast översätter till kroppsuppfattning, har 

exkluderats. Om sådana artiklar hade inkluderats hade resultatet tagit en annan form och 

beskrivit kvinnors kroppsbild på ett annat sätt. Ett annat ställningstagande som författarna 

till föreliggande studie tog vid formulering av syftet var huruvida den adjuvanta 

behandlingen skulle ingå eller ej. Under databearbetningen framkom att det var svårt att 

studera mastektomi utan adjuvant behandling då dessa behandlingar enligt Holmberg och 

Frisell (2010) vanligtvis kombineras. 

 

Datainsamling och urval 

Litteratursökningen genomfördes i olika databaser i ett försök att undvika bias. Med 

hänsyn till att föreliggande studies syfte inkluderade såväl mastektomi som adjuvant 

behandling hade sökord som mer specifikt syftat till den adjuvanta behandlingen kunnat 

anses lämpliga men då syftet fokuserade på mastektomi exkluderades sådana sökord. Då 

PsychINFO enligt Willman et al. (2011) innehåller studier av psykologisk inriktning har 

det diskuterats om andra sökord varit mer lämpliga för sökningar i denna databas. Hade till 

exempel psychosocial factors använts som sökord hade kanske sökningarna gett fler 

träffar, genererat fler inkluderade artiklar och därmed hade resultatet kanske tagit en annan 

form. 

 

Flertalet av databassökningarna begränsades till att endast inkludera artiklar som 

publicerats under de senaste tio åren då Östlundh (2012) menar att forskning är en 
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färskvara. Dock inkluderades en studie från 2001 eftersom den ansågs besvara syftet och 

bedömdes som aktuell trots att den publicerats ett år tidigare än valda urvalskriterier. De 

sökningar som inte begränsades vad gäller tid gjordes i ett försök att säkerställa att 

relevanta artiklar inte missades.  

 

Databassökningarna resulterade i inkluderade studier som utförts i olika länder till exempel 

Egypten, Grekland, Kanada, Nigeria, Turkiet och USA. Dessutom har studierna inkluderat 

kvinnor med olika religioner och åldersgrupper. Denna mångfald har eftersträvades för att 

ge en allmän bild över kvinnors kroppsbild utan att begränsas till nationalitet, kultur, 

religion eller ålder. Dessutom anser författarna till föreliggande studie att denna mångfald 

och variation i stor utsträckning återses i dagens vårdverklighet. Enligt Forsberg och 

Wengström (2008) återspeglar ett brett urval populationen och ger en ökad validitet som 

gör studien mer generaliserbar. Willman et al. (2011) menar att även om de inkluderade 

studierna har utförts i olika länder med olika undersökningsgrupper kan trovärdigheten av 

resultatet öka om studiernas resultat pekar i samma riktning. För detta krävs dock att 

bestämda urvalskriterier finns varför tydligare urvalskriterier i föreliggande studie 

eventuellt kunnat ge ett mer trovärdigt resultat. 

 

Enligt Forsberg och Wengström (2008) finns en risk för selektivt urval vid val av artiklar. 

Även Willman et al. (2011) beskriver en viss subjektivitet i urvals- och 

granskningsprocessen. I föreliggande studies urvalsprocess gavs ett relativt stort utrymme 

för subjektivitet eftersom urvalet till viss del gjordes individuellt av författarna. Däremot 

stärks tillförlitligheten eftersom granskningen av samtliga 16 inkluderade artiklar gjordes 

av författarna oberoende av varandra. 

 

Av de 16 inkluderade artiklarna var fem av kvalitativ metod medan resterande 11 var av 

kvantitativ metod. Forsberg och Wengström (2008) menar att studier med kvalitativ ansats 

ger en mer ingående förståelse medan kvantitativa studier med god validitet och reliabilitet 

skapar ett mer generaliserbart resultat. Med tanke på att majoriteten av de inkluderade 

artiklarna i föreliggande studies resultat utgjordes av studier med kvantitativ metodansats 

har det troligtvis präglat föreliggande studies resultat och påverkat dess överförbarhet. 

Willman et al. (2011) menar att det är viktigt att ta hänsyn till kvaliteten på de inkluderade 

artiklarna och därigenom även deras tillförlitlighet. Kvalitetsbedömningen i föreliggande 

studie tog bland annat hänsyn till bortfallet i respektive studie. Då bortfallet var högt i 

förhållande till antalet deltagare eller när metodbeskrivningen var bristfällig i sin 

deklaration av bortfall bidrog det till att artikeln i fråga bedömdes ha lägre kvalitet. De 

inkluderade artiklarna var slutligen av hög- och medelkvalitet vilket stärker studiens 

tillförlitlighet. Dock har endast en studie klassificerats som en randomiserad kontrollerad 

studie. Då denna typ av studie enligt Willman et al. (2011) anses ha högre tillförlitlighet 

och minskar risken för missvisande resultat vore det därför önskvärt om fler sådana studier 

hade kunnat inkluderas till föreliggande studie. 

 

Databearbetning och analys 

Författarna till föreliggande studie identifierade tidigt under databearbetningen fynd som 

var återkommande i studierna och ansågs besvara syftet. Även andra fynd som inte ansågs 

besvara syftet identifierades, exempelvis att sex, samlevnad och reproduktion påverkades 

till följd av bröstcancerbehandlingen. En diskussion fördes mellan författarna angående 

huruvida även sådana aspekter skulle kunna påverka kroppsbilden. Svårigheten i denna 

process var att särskilja vilka fynd som besvarade syftet och vilka som inte ansågs göra det. 

Denna problematik grundar sig eventuellt i begreppet kroppsbild och dess komplexitet som 
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beskrivs av Sarwer et al. (2003). Den främsta svårigheten, som även kan kopplas till 

svårigheten att formulera syftet, var att hitta fynd som enbart kunde relateras till 

mastektomi eftersom behandlingen enligt Holmberg och Frisell (2010) vanligtvis ges i 

kombination med adjuvant behandling. Den adjuvanta behandlingens påverkan på 

kroppsbild redovisas därför i föreliggande studies resultat utifrån de sammanhang där den 

adjuvanta behandlingen ansågs vara kopplad till kroppsbild. Detta har med största 

sannolikhet påverkat hur resultatet har framställts. De fynd som slutligen ansågs besvara 

syftet kodades och kategoriserades sedermera i teman. I detta skede uppkom ytterligare 

svårigheter då temats namn i enlighet med Willman et al. (2011) ska passa alla inkluderade 

koder. För att ge ett så rättvist namn som möjligt utvecklades namnen allteftersom koderna 

beskrevs under respektive tema.  

 

Resultatdiskussion 

Cancerbehandling kan resultera i stora förändringar av en persons kroppsbild genom 

förlust av en kroppsdel, vanställdhet, ärr eller hudförändringar. Den förändrade 

kroppsbilden anses vara en av de mest plågsamma aspekterna av denna sjukdom 

(Hopwood et al., 2001). Att bröstcancerrelaterad mastektomi påverkar kvinnors kroppsbild 

framgår tydligt i föreliggande studies resultat. Att den förändrade kroppsbilden sedermera 

även visades kunna påverka kvinnlighet och den personliga identiteten samt ha en 

stigmatiserande effekt hos kvinnor kan kanske förklara varför en förändrad kroppsbild 

anses vara en av de mest plågsamma aspekterna av bröstcancer.  

 

Den kirurgiska behandlingen vid bröstcancer har i föreliggande studies resultat visat sig ha 

betydelse för kvinnors kroppsbild. En tydlig koppling mellan hur kvinnor beskrev sin 

kroppsbild och vilken typ av kirurgi de genomgått åskådliggjordes. Kvinnor som 

behandlats med mastektomi hade sämre kroppsbild än kvinnor som genomgått 

bröstbevarande kirurgi (Alicikus et al., 2009; Figueiredo et al., 2004; Monteiro-Grillo et 

al., 2005; Shoma et al., 2009) något som även andra studier bekräftar (Ahn et al., 2007; 

Falk Dahl, Reinertsen, Nesvold, Fosså & Dahl, 2010; Nano et al., 2005).  

 

Mastektomi avlägsnar all bröstkörtelvävnad medan bröstbevarande kirurgi avlägsnar 

tumören på ett tillvägagångssätt som ger förutsättningar för ett gott kosmetiskt och 

funktionellt utseende (Holmberg & Frisell, 2010; SweBCG, 2011). Skillnaderna mellan 

kirurgimetodernas omfattning förklarar därmed kanske varför kvinnor som genomgått 

mastektomi har sämre kroppsbild än kvinnor som genomgått bröstbevarande kirurgi. Price 

(1990b) hävdar dock att det inte går att generalisera förändringar i en persons kroppsbild 

utifrån omfattningen av de fysiska förändringarna. Detta kan kanske förklara varför studien 

av Collins et al. (2011) visade att kvinnor som genomgått bröstbevarande kirurgi och 

kvinnor som genomgått mastektomi hade liknande kroppsbild även två år efter kirurgi.  

 

Kvinnor som genomgått mastektomi fastän de föredrog bröstbevarande kirurgi hade den 

sämsta kroppsbilden (Figueiredo et al., 2004). Detta kan kanske härledas till de 

förväntningar som kvinnan har på kirurgin. När förväntningarna inte motsvarar det 

slutgiltiga resultatet tar det sig kanske uttryck i en försämrad kroppsbild. Enligt Cullberg 

(2006) behöver kvinnor som drabbats av bröstcancer mycket information på grund av de 

komplicerade behandlingarna som följer bröstcancerdiagnosen. Cooper, Loeb och Smith 

(2010) menar att sjuksköterskan har en stark inverkan på bröstcancerbehandlingen genom 

att vara verksam i olika roller för att förbättra behandlingsresultatet. Vidare menar de att 

det är avgörande för behandlingsresultatet att informera och utbilda kvinnan och hennes 

familj under hela behandlingstiden. Här menar författarna till föreliggande studie att det 
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ges utrymme för sjuksköterskans profession att bistå med relevant och anpassad 

information för att undvika att kvinnans kroppsbild påverkas till följd av förväntningar som 

inte införlivas. Postoperativt skulle sjuksköterskan även kunna erbjuda stöd genom 

exempelvis stödgrupper. Liknande omvårdnadsåtgärder har visat sig ge positiv effekt på 

kvinnors kroppsbild i en studie av Hsu et al. (2010) där olika typer av anpassad 

information gavs till kvinnorna pre- och postoperativt. Varför denna typ av intervention 

visade sig vara framgångsrik i främjandet av kroppsbild grundar sig kanske i vad Cullberg 

(2006) beskriver om att information behöver anpassas utifrån vilken fas, chock-, reaktions-

, bearbetnings- eller nyorienteringsfas, kvinnan befinner sig i och vilken information hon är 

i behov av. Eftersom kroppsbild omfattas av flera faktorer och kan förändras allt eftersom 

sjukdom och behandling fortskrider behöver varje kvinna en individuell bedömning och 

anpassad vårdplan (Price, 1992). 

 

Kvinnornas sätt att hantera den förändrade kroppsbilden kan i föreliggande studie 

identifieras som copingstrategier. Bland annat ses att kvinnor tog kontroll över sin situation 

genom att klippa håret innan det föll av, vara mer noggrann vid klädval och hygien samt 

genom att motionera regelbundet (Wilmoth, 2001). Vidare uttrycktes att religiös tro var en 

central hjälp för att möta sin spegelbild (Freysteinson et al., 2012). Som sjuksköterska är 

det viktigt att betrakta copingstrategier som ett individuellt sätt att hantera sin situation och 

utifrån detta ge stöd och råd för hur kvinnan på bästa sätt kan hantera sin förändrade 

kroppsbild. 

 

I det moderna samhället är bröstet tydligt förknippat med kvinnlig identitet (Langellier & 

Sullivan, 1998) vilket bekräftas av föreliggande studies resultat där kvinnor uttryckte att 

bröstet till följd av mastektomi fick en förändrad symbolik och orsakade en identitetskris 

(Piot-Ziegler et al., 2010). Vidare beskrivs att mastektomi kan påverka känslan av 

kvinnlighet (Freysteinson et al., 2012; Landmark & Wahl, 2002; Odigie et al., 2010; 

Wilmoth, 2001) något som bekräftas i en studie av Sackey, Sandelin, Frisell, Wickman och 

Brandberg (2010) där kvinnor som genomgått mastektomi kände sig mindre kvinnliga. 

Den förändrade kvinnligheten ansågs bero på att bröstet var förknippat med fertilitet, 

moderskap och amning (Odigie et al., 2010; Piot-Ziegler et al., 2010; Wilmoth, 2001). 

Denna association till moderskap tycker författarna till föreliggande studie är intressant i 

den bemärkelsen att det kan tänkas variera mellan olika individer, kulturer, åldersgrupper 

och huruvida kvinnan har barn eller inte. I exempelvis kulturer där kvinnan förväntas 

amma förknippas kanske bröstet starkare till kvinnlighet och fertilitet i jämförelse med 

kulturer där det är mer accepterat att använda sig av alternativa metoder för att ge näring 

till sitt barn. Även om studierna av Odigie et al. (2010), Piot-Ziegler et al. (2010) och 

Wilmoth (2001) genomfördes i olika länder där olika kulturer kan tänkas förekomma 

framkom inte tillräcklig information för att kunna se några samband eller skillnader 

kulturerna emellan.  

 

Att ersätta det förlorade bröstet med antingen protes eller bröstrekonstruktion visade sig i 

föreliggande studies resultat vara förknippat med viss ambivalens. I studien av 

Freysteinson et al. (2012) beskrev kvinnor som bar protes en känsla av oro för om andra 

kunde se att de genomgått mastektomi även om de bar protes. I motsats till detta står de 

nationella riktlinjerna från Socialstyrelsen (2007b) vilka menar att känslor av osäkerhet 

och identitetsförlust till följd av mastektomi kan undvikas genom att använda protes. 

Anledningen till att bära protes beskrevs i studien av Thomas-Maclean (2005) som ett 

försök till att undvika stigmatisering och återställa kroppen till vad den var innan 

behandling. Detta menar även Healey (2003) som beskriver att användning av protes kan 
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motverka de förändringar av kroppsbild som mastektomi medför. Här åskådliggörs att 

användandet av protes och hur det påverkar kvinnans kroppsbild är högst individuellt. 

 

Anledningen till varför kvinnor valde bröstrekonstruktion var för att det skulle få dem att 

återfå känslan av kvinnlighet och känna sig mer hel (Shameen, Yip & Fong, 2008). Detta 

motsäger vad som beskrivs i föreliggande studies resultat där bröstrekonstruktion endast 

skulle bevara skenet socialt men inte återupprätta den egna fysiska integriteten eller ersätta 

den förlorade kvinnligheten (Piot-Ziegler et al., 2010). Kanske kan det förklaras av att 

kvinnlighet har en högst individuell betydelse och likaså vilka faktorer som påverkar 

känslan av att vara kvinna. Vad som påverkar beslutet om att genomföra en 

bröstrekonstruktion eller inte kan man därför inte säga med säkerhet. Några anledningar till 

varför kvinnor inte valde bröstrekonstruktion var för att ingreppet sågs som riskfyllt och 

inte nödvändigt för deras välmående (Shameen et al., 2008). Chan (2010) menar dessutom 

att beslutet kanske grundar sig i att kvinnorna hade en motståndskraftig kroppsbild innan 

sin bröstcancerdiagnos. Med utgångspunkt i detta ansåg därför författarna till föreliggande 

studie att det vore av intresse att veta hur kvinnorna beskrev sin kroppsbild innan kirurgin 

och kanske till och med innan diagnos. En annan aspekt av bröstrekonstruktion vore att se 

till huruvida alla kvinnor som fysiologiskt sett skulle kunna genomgå en sådan kirurgi 

också erbjuds denna möjlighet. Kanske står erbjudandet i beroende till läkaren på så sätt att 

erbjudandet baseras på kvinnans ålder och en föreställning om att en viss åldersgrupp är 

mer benägen att genomgå bröstrekonstruktion än en annan. Att erbjudandet om 

bröstrekonstruktion står i starkt beroende till läkaren menar även Shameen et al. (2008) 

som anser att detta förklarar varför antalet genomförda bröstrekonstruktioner varierar 

mellan länder. Hur starkt erbjudandet beror på kvinnans ålder är tänkvärt då föreliggande 

studies resultat belyser att kvinnors kroppsbild påverkas av mastektomi oavsett ålder 

(Engel et al., 2004). 

 

Att mastektomi påverkar kvinnans kroppsbild negativt är tydligt i föreliggande studies 

resultat. Egidius (2008a) definition av kroppsbild innebär en uppfattning och upplevelse av 

den egna kroppen men innefattas även av en persons sätt att hantera den fysiska och 

sociala verkligheten. I föreliggande studies resultat ses att kvinnor som genomgått 

mastektomi påverkas starkt av de rådande ideal och normer som finns i samhället (Piot-

Ziegler et al., 2010). Bröstet har alltid haft en central roll i skapandet av kroppsideal 

(Sandberg, 2005) där media i dagens samhälle framställer den idealistiska kvinnokroppen 

som smal och storbystad (Koff et al., 2010). Med utgångspunkt i Egidius (2008a) 

definition av kroppsbild kan det som beskrivs som den sociala verkligheten tolkas som 

samhällets ideal och normer i föreliggande studie. Därmed tydliggörs hur starkt inflytande 

samhället har på en persons kroppsbild och att detta kan resultera i en konflikt hos kvinnan 

på så sätt att hennes egen verklighet inte längre stämmer överens med vad samhället 

förväntar sig av hennes utseende. 

 

White (2000) menar att cancerbehandling som resulterar i förändringar av en kroppsdel 

som representerar en stark personlig investering leder till negativa utseenderelaterade 

tankar, känslor och beteenden hos personen. Kvinnor i studien av Wilmoth (2001) såg 

bröstet som en känslomässig investering vilket skulle kunna kopplas samman med det 

White (2000) beskriver med personlig investering. Detta kan kanske förklara varför 

kvinnor med bröstcancer utvecklade negativa tankar, känslor och förändrade 

beteendemönster vilket bland annat sågs i studierna av Monteiro-Grillo et al. (2005) och 

Engel et al. (2004). Tankar, känslor och förändrade beteendemönster sågs i föreliggande 

studies resultat främst då kvinnans förändrade kroppsbild konfronterades med samhället. 
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Negativa tankar och känslor tog sig exempelvis uttryck i en rädsla för hur andra skulle 

reagera och kvinnor kände därför ett behov av att dölja sin kropp inför andra (Piot-Ziegler 

et al., 2010). Det förändrade beteendemönstret sågs vidare hos kvinnor i studien av Engel 

et al. (2004).  

 

Slutsats och klinisk tillämpbarhet 

Bröstcancerrelaterad mastektomi leder till individuella förändringar av kvinnors 

kroppsbild. Upplevelsen av att känna sig stympad, främmande för sin egen kropp, skev och 

mindre hel beskrivs. Svårighet att möta sin egen spegelbild beskrivs samt att ärren till följd 

av mastektomi orsakar många känslor däribland rädsla. Bröstet förknippas tydligt med 

kvinnlig identitet och moderskap varför den förändrade kroppsbilden efter mastektomi kan 

påverka kvinnlighet och identitet. Dessutom har rådande ideal och normer i samhället stark 

påverkan på kvinnor vilket leder till stigmatisering. Detta tog sig exempelvis uttryck i att 

kvinnor kände ett behov av att dölja sin kropp för andra människor.  

 

Många sjuksköterskor kommer sannolikt någon gång under sitt professionella yrkesliv 

vårda kvinnor med bröstcancer. En ökad förståelse för att mastektomi påverkar kvinnors 

kroppsbild kan förhoppningsvis främja bemötandet av dessa kvinnor. Kroppsbild omfattas 

av flera faktorer och förändras allt eftersom sjukdom och behandling fortskrider. Varje 

kvinna behöver därför en individuell bedömning och anpassad vårdplan. Denna 

patientgrupp kan tänkas behöva relevant och individanpassad information före och efter 

mastektomi, stöd och individuella samtal. Personer med bättre kroppsbild har en starkare 

tro på sin förmåga att klara av sjukdomen och dess behandling.  

 

Fortsatta studier 

Föreliggande studie har resulterat i intresseväckande aspekter inom valt problemområde.  

Exempelvis är det svårt att bedöma huruvida en negativ kroppsbild enbart är ett resultat av 

bröstcancer, mastektomi eller eventuell adjuvant behandling. Många kvinnor hade kanske 

en otillfredsställande kroppsbild innan bröstcancerdiagnosen som påverkade den 

postoperativa kroppsbilden. Det vore därför av intresse att undersöka hur kroppsbild 

beskrivs hos friska kvinnor och jämföra detta med hur kroppsbild beskrivs hos kvinnor 

som genomgått mastektomi.  

 

Föreliggande studies resultat grundades till stor del på studier vilka beskrev kvinnors 

kroppsbild som bättre eller sämre. Som komplement till detta vore det därför 

eftersträvansvärt att studier med kvalitativ ansats genomförs för att ge en djupare förståelse 

för hur kvinnor upplever sin kroppsbild efter mastektomi. 
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Tabell 2. Matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz 

och Bahtsevani (2011) 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 

Författare 

År         

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat 

 

Typ 

Kvalitet 

Alicikus, 

Gorken, Sen, 

Kentli, Kinay, 

Alanyali & 

Harmancioglu. 

 

2009 

Turkiet 

 

 

Psychosexual and 

body image 

aspects of quality 

of life in turkish 

breast cancer 

patients: a 

comparison of 

breast conserving 

treatment and 

mastectomy. 

Syftet var att bedöma 

psykosexuella och 

kroppsbildsaspekter av 

livskvalitet hos turkiska 

kvinnor som behandlats 

med antingen mastektomi 

eller bröstbevarande 

kirurgi till följd av 

bröstcancer. 

 

Turkiska muslimska 

kvinnor som genomgått 

kirurgi svarade på ett 

frågeformulär om 

sexualitet och 

kroppsbild två år efter 

behandling. Svaren 

jämfördes mellan 

grupperna. 

n=112 

(257) 

 
369 patienter 

blev 

tillfrågade 
varav 112 

valde att 

delta 

Kvinnor som genomgått mastektomi upplevde inte sig 

själva som fysiskt attraktiva (P=0,03). Det fanns en trend 

med mer problem relaterat till kroppsbild hos kvinnor som 

genomgått mastektomi i jämförelse med kvinnor som 

genomgått bröstbevarande kirurgi.  

P 

II 

 

Anagnostopou 

los & 

Myrgianni. 

 

2009 

Grekland 

 

 

Body image of 

greek breast 

cancer patients 

treated with 

mastectomy or 

breast conserving 

surgery. 

Syftet med denna studie 

var att utvärdera och 

jämföra kroppsbild hos 

kvinnor med bröstcancer 

som genomgått 

bröstbevarande kirurgi 

eller mastektomi, samt 

jämföra dessa med en 

kontrollgrupp med friska 

kvinnor. 

En varierande tid efter 

kirurgin fyllde 

kvinnorna i två stycken 

självskattningsskalor 

som handlade om 

kroppsbild och generell 

hälsa.  

 

n=140 

(28) 

 
70 st i 

experiment-

grupp 

 
70 st i 

kontroll-

grupp 

Kvinnor som behandlats med mastektomi rapporterade 

minskad upplevd attraktivitet (P=0.005) och större 

missnöje med kroppen och utseendet (P <0.001) jämfört 

med kvinnor behandlade med bröstbevarande kirurgi. 

Kvinnor som genomgått mastektomi kände sig mer 

generade, gillade inte sitt totala utseende, var missnöjda 

med sina ärr och undvek kontakt med andra människor i 

större utsträckning än kvinnor som genomgått 

bröstbevarande kirurgi. Mer generella bekymmer relaterat 

till kroppsbild förknippades med mastektomi jämfört med 

den friska kontrollgruppen. 

 

CCT 
I 
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Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 

Författare 

År         

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat 

 

Typ 

Kvalitet 

Avis, Crawford 

& Manuel. 

 

2004 

USA 

 

 

Psychosocial 

problems among 

younger women 

with breast 

cancer. 

Syftet var att beskriva 

problemområden och 

symtom som rapporterats 

av unga kvinnor med 

bröstcancer och undersöka 

hur dessa problem varierar 

beroende på kirurgityp och 

adjuvant behandling.  

En tvärsnittsstudie med 

kvinnor (25-50 år) som 

fått diagnosen 

bröstcancer under de 

senaste 3,5 åren.  43% 

av kvinnorna hade 

genomgått mastektomi 

med eller utan 

rekonstruktion 

resterande endast 

adjuvant behandling. 

Kvinnorna fick besvara 

ett självskattnings-

formulär som avslutades 

med öppna frågor. 

n=204 

(60) 

 
264 st 

tillfrågades 

 
204 st 

inkluderades 

En hel del kvinnor beskrev att förlusten av hår har brytt 

dem mer än operationen eftersom det var mer offentligt. 

Det var svårare att hantera att förlora håret än att hantera 

förlusten av bröstet. Hårförlusten var en ständig 

påminnelse om cancern. Det beskrevs också att de kände 

sig vanställda, skeva och allmänt mindre attraktiva. Det 

beskrevs som att det gjorde ont att titta i spegeln och att 

ärret var skrämmande. En upplevelse av att inte känna sig 

kvinnlig uttrycktes samt en känsla av att se skev ut. 

P 

I 

 

 

Collins et al. 

 

2011 

USA 

 

 

 

Effects of breast 

cancer surgery 

and surgical side 

effects on body 

image over time. 

Syftet var att undersöka 

hur kirurgiska 

behandlingar 

(bröstbevarande kirurgi, 

enbart mastektomi och 

mastektomi med 

bröstrekonstruktion) 

påverkade kvinnornas 

kroppsbild med tiden. 

Prospektiv kvantitativ 

studie med datorstödda 

telefonintervjuer och ett 

enkätformulär med 

patienter (≥ 40 år) vid 

fyra tillfällen (fyra till 

sex veckor samt vid sex, 

12 och 24 månader) 

efter den definitiva 

kirurgiska behandlingen.  

n=514 

(35) 

 

 

Vid sex veckor efter definitiv kirurgi rapporterade kvinnor 

som genomgått mastektomi med rekonstruktion en sämre 

kroppsbild än patienter med endast mastektomi. Kvinnor 

som genomgått endast mastektomi rapporterade liknande 

kroppsbild som kvinnor som genomgått bröstbevarande 

kirurgi vid samtliga fyra intervjutillfällen. 24 månader efter 

definitiv kirurgisk behandling skiljde sig inte kroppsbild 

signifikant mellan de olika kirurgityperna. 

CCT 

I 
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Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 

Författare 

År        

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat 

 

Typ 

Kvalitet 

Engel, Kerr, 

Schlesinger-

Raab, Sauer & 

Hölzel. 

 

2004 

Tyskland 
 

 

Quality of life 

following breast-

conserving 

therapy or 

mastectomy: 

results of a 5-year 

prospective study. 

Att jämföra långsiktig 

livskvalitet mellan kvinnor 

i tre åldersgrupper (<50 år, 

50-69 år, >70 år) med 

bröstcancer som behandlats 

med bröstbevarande kirurgi 

eller mastektomi. 

Prospektiv kohortstudie 

som genomfördes med 

frågeformulär. Dessa 

skickades ut med start 

sex månader efter 

diagnos därefter årligen 

under fem år. 

Frågeformuläret gällde 

både livskvalitet och 

kroppsbild.   

n=686 

(304) 

 
 

Kvinnor som genomgått mastektomi hade signifikant 

(p=<0,01) sämre kroppsbild jämfört med kvinnor som 

behandlats med bröstbevarande kirurgi. Kvinnorna som 

behandlats med mastektomi kände sig mindre attraktiva, 

gillade inte sitt totala utseende, kände sig inte hela och var 

missnöjda med sina bröst och ärr. Dessutom påverkades 

arbetet och fritidsintressen på så sätt att de var mer 

begränsade. De var mindre sexuellt aktiva, kände sig 

osäkra och undvek kontakt med andra människor. Detta 

mönster var konsekvent under alla fem åren. Oavsett ålder 

på kvinnorna resulterade mastektomi i sämre kroppsbild 

jämfört med bröstbevarande kirurgi. Kvinnor >70 år 

rapporterade bättre kroppsbild efter bröstbevarande kirurgi 

jämfört med samma åldersgrupp som behandlats med 

mastektomi.  

CCT 
I 

 

Figueiredo, 

Cullen, Hwang, 

Rowland & 

Mandelblatt. 

 

2004 

USA 

 

 

 

Breast cancer 

treatment in older 

women: does 

getting what you 

want improve 

your long-term 

body image and 

mental health? 

 

Att utvärdera huruvida 

överensstämmelsen mellan 

mottagen behandling och 

behandlingsönskemål 

påverkar kroppsbild efter 

behandling och om 

kroppsbild i sin tur 

påverkar den psykiska 

hälsan hos äldre kvinnor 

med bröstcancer två år 

efter behandling. 

 

 

En longitudinell 

kohortstudie av kvinnor 

(67-95 år) med 

bröstcancer. Dessa 

intervjuades per telefon 

tre, 12 och 24 månader 

efter operation. Frågorna 

handlade om kroppsbild 

och mental hälsa. 

Intervjuerna pågick i 20-

30 minuter.  

n=563 

(155) 

 

 

31 procent av kvinnorna ansåg att kroppsbild var en viktig 

faktor vid beslut av behandling. I både första och andra 

årets uppföljningar hade kvinnor som genomgått 

mastektomi större problem med sin kroppsbild än de som 

behandlades med bröstbevarande kirurgi. Kvinnor som 

genomgått bröstbevarande kirurgi hade bättre kroppsbild 

två år efter behandling än kvinnor som genomgått 

mastektomi (P <0, 0001). Kvinnor som föredrog 

bröstbevarande kirurgi men som fick genomgå mastektomi 

hade den sämsta kroppsbilden.  

CCT 

I 
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Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 

 

 

 

Författare 

År          

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat 

 

Typ 

Kvalitet 
 

Freysteinson, 

Deutsch, Lewis, 

Sisk, Wuest & 

Cesario. 

 

2012  

USA 

 

 

The experience of 

viewing oneself 

in the mirror after 

a mastectomy. 

 

Att beskriva upplevelsen 

av att se sig själv i spegeln 

efter mastektomi. 

Enskilda intervjuer 

genomfördes med 

kvinnor tre till 12 

månader efter 

genomförd mastektomi. 

Strukturell analys och 

fenomenologisk tolkning 

gjordes av de inspelade 

intervjuerna.  

n=12 

(8) 

Tre teman identifierades: Min kropp - Det visade sig att 

kvinnor undvek speglar i flera dagar efter kirurgin på 

grund av rädsla för vad spegeln skulle avslöja, men med 

tiden blev det lättare. Deltagare beskrev att tankarna var 

värre än att faktiskt se sig själv i spegeln. Mina tankar - 

Alla kvinnor uttryckte att religiös tro var en essentiell hjälp 

till att se sig själv i spegeln. Kvinnorna hade nedslående 

tankar om mastektomiområde och oroade sig eller 

funderade över om andra kunde se att de hade gjort 

mastektomi även om de bar protes. Andra människor i 

min värld – Andra människor i kvinnornas liv uppfattades 

som antingen stöttande eller ej stöttande. En del av 

sjukvårdspersonalen uppfattades som oförskämd och 

saknade kommunikationsfärdigheter. 

 

Det framkom även att söka och återställa kroppens 

symmetri var viktigt för alla kvinnor. När kvinnorna såg 

sig i spegeln uppfattade alla att en del av kroppen var 

vanställd, tjock, skallig eller ful på något sätt. Vanställdhet 

följdes av många känslor så som chock, överraskning, 

ovärdighet, avsky, frustration, ilska, rädsla, sårbarhet, sorg, 

lättnad och glädje. Alla deltagare uttryckte att det 

mastektomerade bröstet behövde gömmas, rekonstrueras 

eller täckas över. Det uttrycktes att de kände sig mindre 

kvinnliga men att de på något sätt ändå måste börja älska 

den delen av sig själva igen.  

K 

I 
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Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 

 

  

Författare 

År         

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat 

 

Typ 

Kvalitet 
 

Landmark & 

Wahl. 

 

2002 

Norge 

 

 

 

Living with 

newly diagnosed 

breast cancer: a 

qualitative study 

of 10 women with 

newly diagnosed 

breast cancer. 

 

Att beskriva kvinnors 

erfarenheter av att leva 

med bröstcancer. 

Enskilda intervjuer med 

kvinnor som genomgått 

mastektomi. Tiden från 

diagnos  vid 

intervjutillfället 

varierade från fyra till 19 

månader. Intervjuerna 

pågick mellan 90 

minuter till tre timmar. 

Intervjuerna 

analyserades enligt 

fenomenologisk metod.  

n=10 

(-) 

Förlust av ett bröst kan resultera i en förändrad uppfattning 

av sin egen kropp och hur hon upplever och förstår sig 

själv. Dessutom påverkades kvinnas känsla av kvinnlighet. 

En stark önskan visades vad gäller att dölja förlusten av 

bröstet. I vissa situationer fann kvinnorna användning av 

en scarf till hjälp för att kamouflera sin förlust, i situationer 

då det inte var möjligt valde kvinnorna istället att dölja 

hela sin kropp. Kvinnorna hade olika åsikter om 

bröstrekonstruktion.  Att välja bröstrekonstruktion tycktes 

vara associerat  med en tro att cancern framgångsrikt 

behandlats.  

K 

I 

Metcalfe et al. 

 

2012 

Kanada 

 

 

Changes in 

psychosocial 

functioning 1 year 

after mastectomy 

alone, delayed 

breast 

reconstruction, or 

immediate breast 

reconstruction. 

Att redogöra förändringar i 

psykosociala funktioner 

hos kvinnor ett år efter 

cancerrelaterad 

bröstkirurgi. 

 

 

Urvalet bestod av tre 

studiegrupper (endast 

mastektomi, mastektomi 

med direkt 

rekonstruktion, 

mastektomi med 

fördröjd rekonstruktion). 

Vid två tillfällen 

(preoperativt och ett år 

postoperativt) fyllde 

deltagarna i 

självskattningsformulär 

som mätte olika 

psykosociala faktorer.  

n=158 

(32) 
När man jämförde förändringar i kroppsbild mellan de tre 

grupperna hade kvinnor som genomgått mastektomi med 

fördröjd rekonstruktion ett ökat missnöje med kroppsform 

och utseende och ökad stigmatisering av sin kropp (känslor 

av att behöva dölja kroppen och undvika fysisk intimitet) 

jämfört med kvinnor som genomgått endast mastektomi 

eller mastektomi med direkt rekonstruktion. 
 
 

CCT 

II 
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Författare 

År         

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat 

 

Typ 

Kvalitet 
 

Monteiro-

Grillo, 

Marques-Vidal 

& Jorge. 

 

2005 

Portugal 

Psychosocial 

effect of 

mastectomy 

versus 

conservative 

surgery in 

patients with 

early breast 

cancer. 

Att jämföra livskvalitet 

och psykosociala 

förändringar bland 

patienter med tidig 

bröstcancer som 

genomgått bröstbevarande 

kirurgi eller modifierad 

radikal mastektomi. 

Deltagarna fyllde i 

formulär för 

självskattning om 

psykosociala 

förändringar av 

kroppsbild, sociala 

sammanhang och 

sexualitet till följd av 

behandling.  

n=125 

(-) 

64 st 

mastektomi 

61 st bröst-

bevarande 

kirurgi 

Kvinnor som genomgått mastektomi rapporterade en 

signifikant ökad frekvens av förändringar av kroppsbild 

och sociala beteenden. De sociala förändringarna innebar 

till exempel att undvika att gå till stranden, bära 

urringade kläder och dölja sjukdomen för vänner.  

P 

II 

Moreira & 

Canavarro. 

 

2010 

Portugal 

 

 

A longitudinal 

study about the 

body image and 

psychosocial 

adjustment of 

breast cancer 

patients during 

the course of the 

disease. 

Att longitudinellt 

undersöka kroppsbild av 

kvinnor med bröstcancer 

och dess relation till 

psykosocial anpassning. 

Vid två tillfällen (i 

direkt anslutning till 

kirurgi och sex 

månader efter adjuvant 

behandlingsslut) fick 

deltagarna sex fråge-

formulär vilka handlade 

om kroppsbild och 

psykosocial 

anpassning.  

n=56 

(31) 

 

 

 

Att genomgå mastektomi var sex månader efter avslutad 

behandling associerat med skam och lägre 

utseendemässig tillfredsställelse i jämförelse med de 

kvinnor som genomgått bröstbevarande kirurgi.   

 

P 

II 

Odigie, 

Tanaka, 

Yusufu, 

Gomna, 

Odigie, 

Dowotola & 

Margariton. 

 

2010 

Nigeria 

Psychosocial 

effects of 

mastectomy on 

married African 

women in 

Northwestern 

Nigeria. 

 

 

Att beskriva de 

psykosociala effekterna 

av bröstcancer och 

efterföljande behandlingar 

på afrikanska kvinnor som 

lever i äktenskap. 

Varje kvinna tilldelades 

ett frågeformulär sex 

månaders uppföljning 

av kirurgin. Fråge-

formuläret innefattade 

självskattning av bland 

annat hur deltagaren 

upplevde sin 

kvinnlighet, självkänsla  
och kroppsbild. 

n=81 

(12) 

Sex månader efter operationen, visade enkätsvaren att 

67,9 procent av kvinnorna kände sig otillräckliga som 

kvinna tillföljd av mastektomi. Denna förlust av 

kvinnlighet kunde hänföras till en minskning av 

tillgivenhet från deras makar, svårighet att ammande med 

endast ett bröst och känslor av en förändrad kroppsbild 

på grund av förlusten av ett bröst. 
 
 

P 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Kliniskt kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

1 = Hög, II = Medel, III = Låg 

  



BILAGA I 

   VII 

Författare 

År  

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat 

 

Typ 

Kvalitet 
 

Piot-Ziegler, 

Sassi, Raffoul 

& Delaloye. 

 

2010 

Schweiz   

 

 

Mastectomy, 

body 

deconstruction, 

and impact on 

identity: a 

qualitative study. 

Att förstå de följder 

mastektomi orsakar vad 

gäller kroppslighet och 

identitet hos kvinnor med 

bröstcancer. 

 

 

 

 

Som en del av en större 

studie deltog kvinnorna 

i en semistrukturerad 

intervju i samband med 

mastektomi.  

n=19 

(-) 

Följande teman identifierades: Sjukdom och 

mastektomi – en utmaning för integritet och 

kroppslighet: Kvinnorna beskrev en upplevelse av att 

vara stympade/amputerade. Dekonstruktion av kroppen 

– en utmaning för kvinnas identitet: Vidare beskrevs 

en identitetskris där genusrelaterade dimensioner av 

kvinnlighet, moderskap, fertilitet påverkades på grund av 

förändrad symbolik av bröstet. Dekonstruktion av 

kroppen och förhållandet till andra: Andra människors 

reaktioner beskrevs som betydelsefulla och uttrycktes i 

ett behov av att dölja sina kroppar. I relation till 

sociokulturellt skapade ideal och normer inducerade 

kirurgin en oskiljaktighet mellan vad som är socialt 

förväntat av en kvinnas utseende och sin egen verklighet. 

Återuppbyggnad av kroppen – en utmaning för 

identiteten: Starka känslor av ambivalens kring 

bröstrekonstruktion beskrevs som att en sådan operation 

skulle upprätthålla skenet socialt men skulle aldrig 

återupprätta den egna fysiska integriteten eller ersätta den 

förlorade kvinnligheten. 

K 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Kliniskt kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

1 = Hög, II = Medel, III = Låg 
 

 

 

 

 

 

 

  
  



BILAGA I 

   VIII 

Författare 

År  

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat 

 

Typ 

Kvalitet 
 

Shoma et al. 

 

2009 

Egypten 

 

 

Body image 

disturbance and 

surgical decision 

making in 

egyptian post 

menopausal 

breast cancer 

patients. 

 

Att utvärdera den 

kirurgiska behandlingens 

påverkan på kroppsbild 

bland egyptiska 

postmenopausala kvinnor 

som genomgått 

bröstbevarande kirurgi 

eller modifierad radikal 

mastektomi. 

Prospektiv 

randomiserad studie 

mellan 2004 och 2007. 

Deltagarna delades upp 

i två studiegrupper 

utifrån kirurgi 

(modifierad radikal 

mastektomi och 

bröstbevarande 

kirurgi). Självskattning 

av kroppsbild gjordes 

med hjälp av fyra 

skalor pre- och 

postoperativt.  

n=100 

(-) 

 
50 st  

modifierad 

radikal 
mastektomi 

 

50 st 
bröstbevarande 

kirurgi 

Den postoperativa självskattningen visade att kvinnor 

som genomgått modifierad radikal mastektomi visade 

högre nivå av besvär relaterat till kroppsbild. Detta 

innebar negativa tankar om kroppen eller en specifik 

kroppsdel. En känsla av missnöje som tog sig uttryck i 

att kvinnorna undvek att göra vissa saker som väckte 

negativa tankar och känslor om kroppen eller en specifik 

kroppsdel.  

 

 

RCT 

II 

Thomas-

Maclean. 

 

2005 

Kanada 

 

Beyond 

dichotomies of 

health and 

illness: life after 

breast cancer. 

Att undersöka kvinnors 

upplevelser av 

embodiment efter 

bröstcancer. 

Fenomenologisk ansats 

grundad i ett 

feministiskt perspektiv. 

Enskilda intervjuer 

med kvinnor som 

överlevt bröstcancer 

där varje deltagare 

intervjuades  vid två 

tillfällen. Varje intervju 

varade mellan en till 

två timmar. Deltagarna 

rekryterades med 

snöbollsurval. 

n=12 

(-) 

Ett av de teman som identifierades handlade om att 

hantera utseendet. Kvinnorna beskrev upplevelsen av att 

bära protes som ett försök att återställa kroppen till vad 

den var innan behandling, ett sätt att undvika 

stigmatisering, tillgodose den egna komforten eller en 

kombination av dessa ansträngningar.  

K 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 

  



BILAGA I 

   IX 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat 

 

Typ 

Kvalitet 

Wilmoth. 

 

2001 

USA 

 

The aftermath of 

breast cancer: an 

altered sexual 

self. 

 

Att beskriva aspekter av 

sexualitet som var viktiga 

för kvinnor efter 

bröstcancerbehandling. 
 

 

 

Grounded theory-

metod där studiens 

deltagare (35-69 år) 

intervjuades vid ett 

tillfälle (alltifrån sex 

månader  till mer än tio 

år sedan behandling).  
 

 

n=18 

(3) 

 
7 st bröst-

bevarande 
kirurgi  

 

11 st 
mastektomi 

Två underkategorier framkom ur dataanalysen: Förlust 

av delar - saknade delar var den mest synliga 

förändringen som konfronterade kvinnorna när de 

började acceptera det faktum att de hade bröstcancer. 

Deltagarna var tvungna att anpassa sig till avlägsnandet 

av hela bröstet. Kirurgin uppfattades som ett angrepp på 

den del av dem som representerade en känslomässig 

investering. Bröstet hade givit näring till barnen och även 

definierat dem som kvinna. Kvinnorna hanterade 

avsaknaden av sitt bröst genom att vara mer noggrann vid 

klädval och hygien samt genom att göra motion till en 

vardaglig rutin. Genom att vara mån om utseendet 

anpassade de sig till förlusten av bröstet men förlusten 

var sällan glömd. Det uttrycktes att kvinnor inte tänkte på 

det förlorade bröstet när de bar kläder men att de blev 

medvetna om det när de klädde av sig. Tillfälliga 

aspekter av saknade delar var hårförlust till följd av 

cytostatikabehandling. Detta var förödande för vissa, 

speciellt förlusten av ögonfransar och ögonbryn eftersom 

de tyckte att definitionen av sitt ansikte försvann, de 

kände sig ”ansiktslösa”. Andra tog kontroll av 

hårförlusten genom att klippa håret innan. Detta gav dem 

känslan av kontroll och tillfredsställelse. Förlust av 

kvinnlighet – Denna kategori beskriver en intern 

reflektion över hur deltagarna såg sig som kvinna. De 

upplevde sig själva som ”mindre kvinna”. Det beskrevs 

som att kvinnligheten försvann med bröstet och att de 

behövde omdefiniera sig själva.  

K 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 
 

 



BILAGA II 

Arbetsmaterial, får ej kopieras I 

Tabell 3. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och 

kvalitativ metodansats modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) 

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 välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med få patienter/deltagare och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 

patienter/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 välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Adekvata statistiska 

metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/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 

patienter/deltagare och adekvata statistiska 

metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/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 patienter/deltagare tillräckligt stort för 

att besvara frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning 

av protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/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 (sammanhang). 

Motiverat urval. Välbeskriven urvalsprocess; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess 

och analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data 

och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för 

otillräckligt beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. 

Bristfällig resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvalitén värderas högre än III = Låg kvalitet. 


