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Abstrakt 

Titel: Kvinnors upplevelse av självbild och sexualitet efter mastektomi till följd av 

bröstcancer - en litteraturstudie. 

Bakgrund: Bröstcancer är den vanligast förekommande cancern bland kvinnor och 

är en sjukdom som ökar i incidens samtidigt som dödligheten sjunker. Mastektomi är 

en av de vanligaste behandlingsformerna vilket innebär att fler och fler kvinnor 

kommer att leva i efterdyningarna av den. 

Syfte: Att beskriva kvinnors upplevelse av självbild och sexualitet efter mastektomi 

till följd av bröstcancer. 

Metod: Åtta vetenskapliga artiklar granskades, analyserades och sammanställdes till 

en litteraturstudie av kvalitativ ansats. Sökningen efter artiklar genomfördes i 

CINAHL, PubMed och PsycInfo. 

Resultat: Analysens resultat delades in i två domäner; Förändrad självbild och 

Förändrad sexualitet. Resultatet visar att efter ingreppet kan kvinnor uppleva 

förändringar såsom negativa känslor kring fysiskt utseende, känsla av femininitet och 

förändringar i sexlivet. 

Konklusion: Kvinnor som genomgått mastektomi är i behov av information och 

stöd för att kunna hantera förändringar rörande självbild och sexualitet. För att ge 

god omvårdnad behöver sjuksköterskor kunskap om vilka konsekvenser ingreppet 

kan ha för kvinnan. 

Nyckelord: Självbild, sexualitet, mastektomi, bröstcancer. 

  



 

 

Abstract 

Title: Women’s experiences of self-image and sexuality after mastectomy due to 

breast cancer - a literature study. 

Background: Breast cancer is the most common form of cancer among women and 

is an illness which incidence is increasing while the mortality is decreasing. 

Mastectomy is one of the most frequently used forms of treatment which means that 

a greater number of women will be living in the aftermaths of it. 

Aim: To describe women’s experiences of self-image and sexuality after mastectomy 

due to breast cancer. 

Method: Eight scientific articles were examined, analyzed and compiled into a 

literature study with a qualitative approach. The search for articles was conducted in 

CINAHL, PubMed and PsycInfo. 

Results: The results of the analysis were compiled into two domains; Altered self-

image and Altered sexuality. The results show that after the procedure women can 

experience changes such as negative feelings regarding physical appearance, sense of 

femininity and changes in sex life. 

Conclusion: Women who have undergone mastectomy are in need of information 

and support to cope with changes to their self-image and sexuality. To provide good 

care health nurses need knowledge of what implications the procedure can have for 

the woman. 

Keywords: Self-image, sexuality, mastectomy, breastcancer. 
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Bakgrund 
 

Bröst 
Bröstet har under historien haft många olika betydelser för kvinnor såväl som män. 

Det har setts som allt från ett kvinnligt attribut skapat för mannens belåtenhet, till 

symbol för liv och näring, politiska ståndpunkter och kvinnlig frigörelse. Bröstet har 

även pendlat mellan att vara en symbol för det “goda” med tonvikt på dess 

fysiologiska förmåga att producera mjölk, samt “onda” i form av dess förmåga att 

fresta och förföra. Bröstet har oavsett betydelse i tid och rum alltid varit starkt 

förknippat med femininitet och kvinnlighet. En ung kvinna anses bli en vuxen kvinna 

i samband med att hon får mens, men även när hon får bröst. 

 

Förutom att bröstet varit intressant ur könsnormativa aspekter har det även varit av 

intresse ur ett medicinskt perspektiv under en lång tid. Bröstet har granskats ur två 

synvinklar -  det ena på grund av dess förmåga att producera mjölk och det andra ur 

dess förmåga att drabbas av sjukdom. Bröstet har paradoxalt setts som både en 

bringare av liv, men även död. Under vårt sekel har fokus dock främst varit på bröstet 

som det sistnämnda, och då med fokus på främst bröstcancer (Yalom 1999, ss. 14-15, 

213). 

 

Bröstcancer 

Bröstcancer är den vanligast förekommande cancerformen hos kvinnor i Sverige och 

står för drygt 30 % av all kvinnlig cancer. Varje år ställs omkring 9 000 diagnoser 

vilket innebär att fler än 20 kvinnor får sin diagnos varje dag. Det är en sjukdom vars 

förekomst ökar, de senaste 10 åren har ökningen varit ungefär 2,6 % per år, men trots 

dessa siffror ses en viss nedgång i antalet dödsfall orsakade av cancer. Vad som 

orsakar bröstcancer är i dagsläget inte klarlagt, troligen beror det på en kombination 

av olika riskfaktorer som arvsanlag, hormonbalans och yttre miljöfaktorer (Nystrand 

2016; Cancerfonden 2016, s. 14).  

 

Hos friska individer sker nybildning (mitos), nedbrytning och elimination av gamla 

celler (apoptos) under kontrollerade former och i jämn takt så att ingen vävnad växer 

för kraftigt eller tränger in i annan vävnad. Mitos innebär normal celldelning. För att 

initiera celldelningen startar DNA-molekylen särskilda proteiner vilka kan drabbas av 
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onkogen aktivitet och lösgöra sig från det normala systemet. Därefter kan de öka sin 

delningshastighet vilket kan leda till tumörutveckling. Apoptos är programmerad 

celldöd vilket i en normal cell styrs av dess DNA-molekyl. Friska celler kan drabbas 

av mutationer och måste då antingen reparera skadan eller genomgå apoptos, om 

detta inte fungerar kommer cellen att ha förändrat DNA vilket kan orsaka senare 

utveckling av cancer (Ericson & Ericson 2012, s. 711). 

Symtom på bröstcancer kan te sig olika för olika patienter och vanligen tar det flera år 

från att de första mikroskopiska förändringarna uppstår tills att en knöl känns i 

bröstet. Vanliga symtom är smärta och sekretion från bröstvårtan, apelsinhud över 

bröstet och sår på bröstet som inte läker. Bröstcancerceller uppstår lokalt men kan 

även spridas till regionala lymfkörtlar i armhålan, runt nyckelbenet eller bakom 

bröstbenet. Cancerceller som sprids via lymfbanor ökar risken för spridning till andra 

ställen i kroppen, exempelvis skelettet. 

 

Behandling av bröstcancer kan ske på olika sätt. Beroende på tumörens storlek kan 

kvinnan välja mellan bröstbevarande kirurgi, vilket innebär att tumören avlägsnas 

med angränsande normal bröstvävnad, eller avlägsnande av bröstkörteln, en så 

kallad mastektomi. Vid bröstbevarande kirurgi behåller kvinnan bröstet men måste 

genomgå postoperativ strålbehandling för att minska risken av recidiv i bröstet. 

Genomgår kvinnan en mastektomi och om det preoperativt har påvisats att det finns 

cancerceller i armhålans lymfkörtlar tas även dessa bort, ingreppet kallas då 

modifierad radikaloperation.  

 

Förutom bröstbevarande kirurgi eller mastektomi kan det vara aktuellt med 

tilläggsbehandling i form av cytostatika, strålbehandling, endokrin terapi eller 

antikroppsbehandling. Valet av tilläggsbehandling beror på flera faktorer; tumörens 

storlek, vilken typ av operation kvinnan genomgått, tumörens storlek, egenskaper i 

bröstcancercellerna, kvinnans ålder, menopausal status samt om cancern 

metastaserat till lymfkörtlar i armhålan (Sørensen & Almås 2011, ss. 440, 444–

445).    

 

I Sverige har kvinnor som genomgått bröstkirurgi till följd av bröstcancer rätt att 

kostnadsfritt få tillgång till en bröstprotes. För de kvinnor som avlägsnat hela bröstet 

kan det även vara aktuellt med en så kallad bröstrekonstruktion, ett ingrepp som 
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vanligen görs i flera omgångar och som påbörjas antingen i direkt anslutning till det 

kirurgiska avlägsnandet av tumörvävnad eller cirka ett år senare. Även 

bröstrekonstruktionen är gratis och kan utföras med olika kirurgiska metoder 

(Nystrand 2016). 

Självbild  

En människas självbild kan förklaras som de tankar, uppfattningar och känslor hon 

har gällande sig själv (Herdman 2015, s. 336; Ternstedt & Norberg 2014, s. 42), både 

gällande det fysiska jaget där det handlar om hennes kroppsliga funktion och 

utseende, samt det personliga jaget som handlar om den inre mentala bild hon har av 

sig själv. Kroppen förändras av naturliga skäl under livets gång vilket gör att den 

normala kroppsbilden förändras, många tvingas dessutom anpassa sig till att 

kroppen förändras utöver det normala på grund av exempelvis sjukdom eller trauma 

(Schjølberg 2003, ss. 88–89). Enligt Price (1992) kan cancersjukdomar medföra ett 

flertal problem som orsakar förändringar i en persons kroppsbild. Dessa förändringar 

upplevs och hanteras på olika sätt och problematiken med en förändrad kroppsbild 

kan pågå under lång tid. Forskning visar att kvinnor som förlorat ett bröst kan känna 

sig annorlunda, ofullständig (Bredin 1999) och som att hennes värde minskat 

(Sørensen & Almås 2011, s. 448). 

 

Sexualitet 
World Health Organization definierar sexualitet som en grundläggande aspekt av att 

vara människa. Det innefattar kön, könsidentiteter och roller, sexuell orientering, 

erotik, njutning, intimitet och reproduktion. Sexualitet upplevs och uttrycks genom 

tankar, fantasier, begär, övertygelser, attityder, värderingar, beteenden, praktiker, 

roller och relationer. Alla dessa dimensioner inbegrips men det är inte alltid de 

uttrycks eller upplevs. Sexualitet influeras av interaktionen mellan biologiska, 

psykologiska, sociala, ekonomiska, politiska, kulturella, legala, historiska, religiösa 

och spirituella faktorer (World Health Organization 2006).   

 

Det är inte ovanligt att kvinnor i allmänhet upplever problem kopplade till 

sexualiteten. Folkhälsomyndigheten publicerade år 2012 “Sex, hälsa och 

välbefinnande” - en rapport rörande svenska befolkningens sexualliv var en kan läsa 

att 47 % av de tillfrågade kvinnorna erfarit nedsatt sexuell förmåga, vilket kan 
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innebära allt från vaginal torrhet, minskat intresse för sex eller svårighet att uppnå 

orgasm (Folkhälsomyndigheten 2012). Vidare visar forskning att kvinnor som 

genomgått mastektomi upplever att sexualiteten förändras (Ussher et al. 2012; Pelusi 

2006; Fallbjörk et al. 2013; Fobair et al. 2006). Till detta finns ett flertal orsaker, 

exempelvis att känslan av att vara attraktiv minskat, att inte längre känna sig bekväm 

vid intima stunder (Fallbjörk et al. 2013), trötthet, smärta och psykisk stress (Ussher 

et al. 2012).  

 

Lidande 

Eriksson menar att hälsa är att vara en helhet, och blir människan i något avseende 

avskuren eller reducerad från sig själv och sin helhet uppstår lidande. Lidande är 

någonting ont som plågar människan, något hon utsätts för och måste leva med. Att 

lida innebär att genomgå en kamp, men lidande kan också vara konstruktivt eller 

meningsbärande. Oavsett vilken mening lidandet har för den enskilde individen, så är 

lidande och hälsa två sidor i människans livsprocess som är integrerade i varandra 

och ständigt närvarande.  Beroende på omständigheter kan graden av lidande i 

relation till hälsa variera i uppfattning från person till person (Eriksson 2015, ss. 58, 

18, 60). 

 

Enligt Eriksson finns tre olika former av lidande i vården: sjukdomslidande, 

vårdlidande och livslidande. Sjukdomslidande är lidande som är relaterat till 

sjukdom och behandling och som vidare kan indelas i två kategorier: kroppslig 

smärta och själslig smärta. Vårdlidande är lidande relaterat till själva vårdsituationen 

patienten befinner sig i och kan sammanfattas i följande kategorier: kränkning av 

patientens värdighet, fördömelse och straff, maktutövning samt utebliven vård. 

Livslidande är lidande relaterat till det egna unika livet – att leva och att inte leva. Att 

vara patient och erfara ohälsa och sjukdom berör hela människans livssituation och 

livslidande kan därmed uppstå. Livslidande är relaterat till allt vad det innebär att 

vara människa bland andra människor och att leva (Eriksson 1994, s.77–88).  
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Problemformulering 

Eftersom bröstcancer är en sjukdom vars förekomst ökar men dödlighet minskar 

(Cancerfonden 2016, s.14) kommer fler och fler kvinnor att leva i sjukdomens 

efterdyningar. Många kvinnor genomgår mastektomi som en del av sin behandling 

för bröstcancer. Ingreppet innebär en förlust av en kroppsdel som för många kvinnor 

är förknippad med sexualitet, kvinnlighet och som således kan påverka hennes 

självbild (Przezdziecki et al. 2013; Heidari & Ghodusi 2015; Manganiello, Hoga, 

Reberte, Mirande & Rocha 2011; Karabulut & Erci 2009). Sett utifrån aktuell 

forskning innebär detta att fler kvinnor kommer att leva med en påverkad självbild 

och sexualitet till följd av sin mastektomi. För att kvinnor som genomgår detta 

ingrepp ska få god omvårdnad är det viktigt att sjuksköterskor har kunskap gällande 

ämnet.  

 

Syfte 
Studiens syfte är att beskriva kvinnors upplevelse av självbild och sexualitet efter att 

ha genomgått mastektomi till följd av bröstcancer. 
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Metod 
 

Denna litteraturstudie har gjorts med kvalitativ ansats. Syftet med kvalitativ 

forskning är att ta del av människors inre världar (Olsson & Sörensen 2011, s. 23), 

beskriva, förklara och fördjupa förståelsen för människors upplevelser och 

uppfattningar (Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström 2016, s. 52), vilket är 

förenligt med studiens syfte; att beskriva kvinnors upplevelser. 

 

Sökmetoder 

Sökningarna har genomförts i databaserna CINAHL, PubMed och PsycInfo. Dessa 

databaser innehåller enligt Forsberg & Wengström (2016, ss. 74-77) 

forskningsmaterial relevant för omvårdnad. I enlighet med Friberg (2012, s. 138) 

gjordes ett antal testsökningar för att hitta lämpliga sökord och kombinationer. 

Sökorden breast cancer, breast neoplasm, mastectomy, self-image, body image, self-

esteem, sexuality och qualitative valdes ut. Boolesk söklogik användes för att styra 

sökordens relation till varandra, vilket innebar att operatorerna ”AND”, ”OR” och 

”NOT” lades till i olika kombinationer för att hitta artiklar som svarade till studiens 

syfte samt för att begränsa antalet träffar.  

 

För att endast inkludera aktuell forskning användes avgränsningen publiceringsår 

och således uteslöts initialt artiklar publicerade innan år 2006. Även peer-reviewed 

och abstract available användes som avgränsningar. Vid ett tillfälle användes female 

som en avgränsning för att utesluta artiklar om manlig bröstcancer, samt english för 

att utesluta artiklar på andra språk än engelska. På grund av svårigheter att finna ett 

tillfredsställande antal artiklar att basera denna litteraturstudie på inkluderades en 

artikel skriven innan år 2006 efter kvalitetsgranskning.  

 

Databassökningarna kompletterades med manuell sökning vilket är lämpligt enligt 

Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström (2016, s. 88). 
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Urval 

Med anledning av denna litteraturstudies beskrivande syfte inkluderades endast 

kvalitativa studier. I enlighet med Statens beredning för medicinsk utvärderings 

(SBU) handbok för utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården genomfördes 

relevansbedömning och därmed urval av artiklar i flera steg. I de två första stegen 

valdes artiklar vars titel och abstrakt stämde överens med studiens syfte, därefter 

behölls de artiklar som fortfarande var relevanta efter att hela artikeln lästs (Statens 

beredning för medicinsk utvärdering 2014). Dessa steg dokumenterades, se bilaga 1, 

tabell 1.  

 

 

Inklusionskriterier 

Denna litteraturstudie inkluderade endast studier publicerade mellan år 2006 - 2016. 

Samtliga fokuserade på kvinnors upplevelse av att genomgå mastektomi till följd av 

bröstcancer och var peer-reviewed. På grund av författarnas språkliga begränsningar 

inkluderades endast artiklar skrivna på svenska eller engelska. 

 

 

Exklusionskriterier 

Studier gällande manlig bröstcancer och studier gällande kvinnor som genomgått 

mastektomi i profylaktiskt syfte exkluderades. 

 

 

Kvalitetsgranskning 

De artiklar som bedömdes ha relevans för studiens syfte granskades med SBU:s ”Mall 

för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik – 

patientupplevelser”, se bilaga 2, i syfte att sålla bort artiklar av otillräcklig kvalitet. 

Alla kvalitetsgranskade artiklar höll dock hög eller medelhög kvalitet vilket var 

författarnas krav, således exkluderades ingen artikel i detta steg. Dessa steg 

genomfördes gemensamt av författarna vilket enligt Wallengren & Henricson (2012, 

s. 490) är lämpligt för att stärka en studies trovärdighet. De slutliga åtta artiklarna 

sammanställdes i en artikelöversikt, se bilaga 3, tabell 2. 
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All data hämtad ur dessa studier är taget från studiernas resultat och vid analys har 

författarna endast valt att inkludera text där det är tydligt beskrivet att det är 

kvinnornas egna upplevelser som beskrivs, samt att texten handlar om upplevelser 

relaterade till tiden före eller efter mastektomin.  Vid urval av text från studier där 

inte bara mastektomins utan även andra bröstkirurgiska behandlingars påverkan på 

självbild och sexualitet förekommer har författarna varit noggranna med att enbart 

inkludera text och upplevelser som direkt kan härledas till mastektomins påverkan.   

 

 

Analys 

I analysen är endast data från artiklarnas resultat gällande kvinnornas upplevelse av 

sin självbild och sexualitet inkluderad. Kvalitativ analys inspirerad av Friberg (2012, 

s. 127-129) genomfördes i flera steg. Initialt lästes de valda artiklarna enskilt av 

författarna med fokus på dess resultat, detta för att minska risken för att författarna 

skulle påverka varandra, utesluta eller förbise viktiga delar av studierna.  

Författarna sparade sedan på varsitt håll den data de ansåg vara användbar för att 

kunna besvara studies syfte och denna data sammanställdes sedan i ett gemensamt 

dokument. Författarna gick sedan igenom det gemensamma dokumentet 

tillsammans och valde ut data som båda ansåg relevanta för att besvara studiens syfte 

och för att användas som analysmaterial. 

Författarna läste sedan igenom den data som valts ut en gång till för att säkerställa 

att ingen data som berör annan bröstkirurgi än mastektomi inkluderats samt för att 

kunna koda och strukturera texten utifrån likheter.  Författarna diskuterade 

meningsenheterna, likheter sammanfördes och fram trädde två domäner – Självbild 

och Sexualitet. Efter att dessa två domäner uppkommit analyserades texten 

ytterligare en gång. Detta gjordes för att validera att författarna uppfattat datan 

korrekt och för att säkerställa att den datan sattes i rätt kontext. Denna analys 

resulterade i underkategorier till de befintliga domänerna, se tabell 3. Detta skrevs 

sedan om till löpande text.  
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Forskningsetik 

För att få bedriva forskning på människor finns ett flertal olika regler och 

konventioner som bör följas för att forskningen ska anses vara etiskt försvarbar. Det 

etiken syftar till är att skydda deltagande personers grundläggande värde och 

rättigheter. De som medverkar i forskning ska skyddas och respekteras oavsett om de 

väljer att fullfölja sitt deltagande eller inte. Vidare spelar forskningsetiken en viktig 

roll i att skydda det förtroende allmänheten har till forskning och högskoleutbildning 

(Kjellström 2012, s. 70).  

 

Helsingforsdeklarationen (2013) är en av de mest fundamentala etiska riktlinjerna 

gällande forskning på människor. Den innebär bland annat att forskningen ska 

kunna motiveras genom att den ska generera viktig och väl underbyggd kunskap samt 

att vinsterna ska vara större än de eventuella risker eller obehag deltagarna utsätts 

för. I Sverige är det sedan år 2008 obligatoriskt enligt lag att göra forskningsetiska 

bedömningar och endast forskning som kan utföras med respekt för människovärdet 

ska godkännas (Olsson & Sörensen 2011, ss. 86–87).   

 

Eftersom en mastektomi i sig kan ha en stor negativ påverkan på en kvinnas 

välmående (Sørensen & Almås 2011, s. 448), har denna litteraturstudie i enlighet med 

Forsberg och Wengström (2016, s. 59) endast inkluderat studier som fått tillstånd av 

en etisk kommitté eller där noggranna etiska överväganden gjorts. Detta har gjorts 

för att minska risken för att kvinnorna ska ha utsatts för ytterligare psykisk 

påfrestning samt ha haft alla rättigheter som ska finnas vid deltagande i en 

vetenskaplig studie enligt Helsingforsdeklarationen.  
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Resultat 
 

Studiens syfte var att beskriva kvinnors upplevelse av självbild och sexualitet efter 

mastektomi till följd av bröstcancer. Analysen resulterade i två domäner, Förändrad 

självbild och Förändrad sexualitet, med tillhörande underkategorier, se tabell 3.  

 

 

Tabell 3, domäner. 

Förändrad självbild Förändrad 
sexualitet 

Känna sig missnöjd med sin kropp Känna sig oattraktiv 

Känna sig annorlunda skapar ångest och behov av att 
skyla sin kropp 

Ett förändrat sexliv 

Känna sig begränsad 
 

Känsla av ofullständighet och förlorad kvinnlighet 
 

 

Förändrad Självbild 

 

 

Känna sig missnöjd med sin kropp 

Det är vanligt att känna missnöje med sin kropp (Piot-Ziegler, Sassi, Raffoul & 

Delaloye 2010; Fallbjörk, Salander & Rasmussen 2012; Brunet, Sabiston & Burke 

2013; Kurowecki & Fergus 2014) och vissa kvinnor upplever sig fula och vanställda 

till följd av sin mastektomi (Brunet, Sabiston & Burke 2013). I Kurowecki & Fergus 

(2014) studie uppgav flera kvinnor att hennes själv- och kroppskänsla i någon mån 

skadats till följd av mastektomin och att kvinnorna använde negativt laddade ord i 

samband med att de talade om sin kropp, såsom ful, äcklig och stympad.  För en del 

kvinnor var uppfattningen att mastektomin gjort kroppen asymmetrisk, vilket ledde 

till att kvinnorna såg på sin kropp som ett skal (Piot-Ziegler et al. 2010), andra 

uppgav att avsaknaden av bröst signalerade åldrande och sjukdom (Klaeson, Sandell 

& Berterö 2011).  

 

Känna sig annorlunda skapar ångest och behov av att skyla sin kropp 
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Känslan av att uppfatta sig själv som annorlunda och att inte leva upp till normen för 

hur en kvinna ska se ut kan väcka ångest (Loaring, Larkin, Shaw & Flowers 2015). 

Kvinnorna uppgav att de kände missnöje över sin kropp på grund av att den inte såg 

ut som den gjort förr, men även på grund av att den avvek från idealet (Brunet, 

Sabiston & Burke 2013). Känslan av att kroppen är vanställd gjorde att många 

jämförde sina kroppar med kvinnor som inte haft bröstcancer, vilket ledde till att 

deras självförtroende drogs ner och att de upplevde sig ofullkomliga som kvinnor 

(Kurowecki & Fergus, 2014). I studien av Klaeson, Sandell & Berterö (2011) uttryckte 

flera kvinnor att de hade en känsla av att vara annorlunda och utanför. 

 

Känslan av att vara ful och att vara utanför har för många kvinnor resulterat i att de 

känt obehag i samband med situationer där nakenhet varit ett inslag, exempelvis 

omklädningsrum eller badhus. Många kände skuld och skam för sin kropp och kände 

att de borde skyla sig; inte för sin egen skull, utan för att andra inte skulle känna 

obehag av deras kroppar (Klaeson, Sandell & Berterö 2011). Kvinnorna var rädda för 

att andra människor skulle bli chockade av deras kropp, och två av kvinnorna 

berättade att de inte kunnat visa sin överkropp för andra eftersom de då skulle se att 

kroppens integritet skadats. En av dessa kvinnor sa att hon trodde att hon aldrig 

kommer kunna visa den för någon (Piot-Ziegler et al. 2010). Förutom rädsla att andra 

skulle bli chockade av deras kropp fanns även en rädsla att andra skulle finna åsynen 

av deras kropp frånstötande (Kurowecki & Fergus 2014).  

 

Känna sig begränsad 

Mastektomin hade även påverkan på kvinnornas vardagsliv. För flera kvinnor 

innebar det nya utseendet utan bröst och med nya ärr att de kände sig obekväma i sitt 

vardagliga liv (Klaeson, Sandell & Berterö et al. 2011). Exempel på hur det påverkade 

vardagslivet var att det synliggjorde sjukdomen för andra, vilket i sin tur ledde till att 

kvinnorna var mindre benägna att delta i aktiviteter med sina barn på grund av rädsla 

att skrämma barnet eller få oönskad uppmärksamhet från andra barn. Det fanns även 

osäkerhet och rädsla kring vad andra mödrar skulle tycka (McKean, Newman & Adair 

2013). 

Kvinnorna upplevde sig begränsade gällande klädval samt i förmåga att ta sig an och 

njuta av vardagliga uppgifter (McKean, Newman & Adair 2013). Denna utmaning 
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synliggjordes även i Wilmoth (2001) där kvinnorna upplevde att kirurgin resulterat i 

att deras kläder inte längre passade dem och att storleksskillnaden på brösten var 

synlig även när de var fullt påklädda.  

 

För många kvinnor blev kroppen ett viktigt verktyg som kunde användas för att visa 

andra att de var välmående. Kvinnorna ville genom kroppens utseende kontrollera 

hur andra såg på, och därmed reagerade på, deras kroppar för att säkerställa att inte 

bli särbehandlade. Kvinnorna ville se normala ut för att undvika negativ 

uppmärksamhet, skydda sig från att bli dömda av andra och undvika det stereotypa 

utseendet som associeras med att vara sjuk i cancer (Brunet, Sabiston & Burke 2013). 

 

 

Känsla av ofullständighet och förlorad kvinnlighet 

Förlusten av bröst ledde för många kvinnor till en känsla av att vara stympad 

(Fallbjörk, Salander & Rasmussen 2012) och inte längre hel (Fallbjörk, Salander & 

Rasmussen 2012; McKean, Newman & Adair 2013). En del kvinnor kände att de blivit 

avskurna från sin kropp och att de inte kände igen sig själva (Brunet, Sabiston & 

Burke 2013). I Klaeson, Sandell & Berterö (2011) beskriver kvinnorna hur de efter sin 

mastektomi upplevde att de blev sina kroppar, att de hade svårt att anpassa sig till sitt 

nya skal och kropp, och att det var svårt att återfinna en känsla av att vara sig själv.  

 

Mastektomin beskrevs som en kränkning mot kvinnligheten (Piot-Ziegler et al. 

2010), liknande resultat påvisades av Kurowecki & Fergus (2014) där de flesta 

kvinnorna uppgav att de kände att mastektomin inneburit att deras femininitet och 

kvinnlighet förlorats. Förlusten av kvinnlighet speglas även i Fallbjörk, Salander & 

Rasmussen (2012) där många kvinnor uppgav att brösten varit en stor del av hur de 

sett på sig själva, och att en stor del av deras kvinnliga värde låg i brösten. Förlusten 

av bröst innebar även en känsla av att kvinnligheten förgåtts. För en del kvinnor var 

deras bröst starkt kopplade till deras känsla av kvinnlighet, vilket innebar att 

förlusten av brösten påverkade deras känsla av identitet (McKean, Newman & Adair 

2013). Att uppleva att identiteten förändrats påvisades även i Klaeson, Sandell & 

Berterö (2011) där kvinnorna uppgav att de hade känslor av att de inte längre var 

tillfredsställande som kvinna, fru, älskare, mamma, arbetskamrat eller vän. Bland de 

kvinnor som var småbarnsföräldrar beskrevs det som att bröstet var starkt kopplat 
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till kvinnans förmåga att ta hand om sitt barn, och därmed även hennes självbild som 

förälder (McKean, Newman & Adair 2013). Liknande resultat presenteras även i 

Wilmoth (2001) där kvinnorna såg på kirurgin som ett angrepp mot en kroppsdel 

som definierat dem som kvinnor och som gett näring åt deras barn. En kvinna 

uppgav att bröstförlusten återföljdes av förlust av kvinnligheten och vissa trodde att 

de skulle bli mindre värda som kvinnor.  

 

Utöver de kvinnor som upplevt mastektomin som ett hårt slag mot sin kvinnlighet 

fanns även dem som inte såg på sig själva som mindre värdefulla kvinnor bara för de 

saknar bröst, utan värderade kvinnlighet i andra saker såsom hur de klär sig eller 

personliga egenskaper som att vara omhändertagande. De kände att de fortfarande 

var värdefulla som personer, och en uppger att hon är kvinna med eller utan sina 

bröst (Fallbjörk, Salander & Rasmussen 2012). En annan ansåg att förlusten av ett 

bröst inte var hela världen, de gjorde henne inte till kvinna och det viktigaste var att 

vara vid liv (Brunet, Sabiston & Burke 2013). 

 

 

Förändrad sexualitet 

 

Känna sig oattraktiv 

Brösten förknippades starkt med sexualiteten (Fallbjörk, Salander & Rasmussen 

2012), sågs som en viktig del av intimiteten (Piot-Ziegler et al. 2010), och att ha 

förlorat ett eller båda ledde till att flertalet kvinnor uppgav att de inte längre såg sig 

själva som attraktiva eller sexiga (Fallbjörk, Salander & Rasmussen 2012; Brunet, 

Sabiston & Burke 2013). Bland vissa kvinnor förekom beskrivningar av den egna 

kroppen med ord såsom monstruös och rädsla fanns för att framstå som könlös på 

grund av avsaknaden av bröst (Piot-Ziegler et al. 2010). Att känna obehag inför 

situationer som krävde nakenhet var vanligt bland kvinnorna, och de uppgav att det 

blivit svårare att vara naken inför sin partner på grund av att självförtroendet 

försämrats (Klaeson, Sandell & Berterö 2011; Loaring et al. 2015). Att ta emot 

komplimanger eller bekräftelse från sina partners blev problematiskt eftersom 

svårigheter fanns i att lita på att partnern verkligen kunde finna dem attraktiva 

(Loaring et al. 2015). En kvinna beskrev hur hon hade svårt att stå ut med sin mans 
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blickar (Piot-Ziegler et al. 2010), andra kände behov av att dölja sina kroppar genom 

att bära kläder eller ha lamporna släckta för att de var rädda för att väcka anstöt hos 

sina partners (Klaeson, Sandell & Berterö 2011; Kurowecki & Fergus 2014). 

 

Ett förändrat sexliv 

Svårigheter som uppkommit ledde till att sexlivet i viss mån förändrats för ett flertal 

av kvinnorna. Ett problem som uppkommit var att förmågan att känna lust 

försämrats och att det blivit svårare att bli upphetsad (Klaeson, Sandell & Berterö 

2011; Brunet, Sabiston & Burke 2013; Wilmoth 2001). Lusten beskrevs av kvinnorna 

som en pirrande känsla; vilken fortfarande var uppnåelig men för att komma dit 

krävdes mer tid och mental förberedelse och ibland infann den sig inte alls. 

Ytterligare en besvikelse som uppgavs av kvinnorna var att de upplevde det som 

svårare att känna attraktion till män (Klaeson, Sandell & Berterö 2011). I Wilmoth 

(2001) uppger vissa kvinnor att de inte längre har någon känsel i brösten kvar. Att 

känseln i bröstet reducerats utgjorde en del av att upplevelsen av sex förändrats och 

kvinnorna var tillsammans med sina partners tvungna att frångå sina vanliga sexuella 

rutiner och hitta nya vägar till närhet (Loaring et al. 2015), vilket också beskrevs av 

Klaeson, Sandell & Berterö (2011) där vissa par för att väga upp för de förändringar 

som skett i sexlivet istället börjat ligga nära varandra och kela. För andra upphörde 

sexuella aktivitet helt (Kurowecki & Fergus, 2014). En oro relaterad till sexlivet sågs i 

Piot-Ziegler et al. (2010), där kvinnorna funderade över vilken möjlighet de hade att 

leva upp till den plikt som de ansåg sig ha som kvinna i ett heterosexuellt förhållande. 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva kvinnors upplevelse av självbild och 

sexualitet efter att ha genomgått mastektomi till följd av bröstcancer. Resultatet visar 

att ingreppet för många kvinnor innebär en förändrad självbild och sexualitet.  

 

Enligt Eriksson (1994 s. 84) kan människan drabbas av andligt och själsligt lidande 

orsakat av känslor av skuld och skam som uppkommit till följd av hennes sjukdom 

eller behandling. Att uppleva kroppen som annorlunda och avvikande från bilden av 

hur en kvinna bör se ut framkom i resultatet. Crompvoets (2006) presenterar ett 

liknande resultat där kvinnor med ett bröst ses som annorlunda gentemot den 

rådande normen. Studiens resultat visade att vissa kvinnor kände sig utanför och 

dessa känslor kunde framkalla ångest. I en studie genomförd av Montebarocci, Lo 

Dato, Baldaro, Morselli & Rossi (2007) framkom det att mastektomerade kvinnor 

skattade sig högre på en skala gjord för att mäta ångest än kvinnor som inte 

genomgått bröstkirurgi.  

 

Att ha ångest över sin kropp kan antas bero på flera olika faktorer, däribland 

samhälleliga normer kring hur en kvinnokropp bör se ut. I media finns en 

överrepresentation av kvinnor inom den del av media som består av reklambilder och 

kvinnokroppen används ofta som ett sexualiserat objekt i syfte att väcka 

uppmärksamhet, vidare porträtteras kvinnor där ofta i stereotypi som exempelvis 

”den vackra hustrun” (Fagerström & Nilsson 2008, s.50–51). Att ha ett utseende som 

frångår det porträtterade idealet kring femininitet och skönhet och därmed ha 

svårigheter med att identifiera sig med bilden av hur en kvinna bör se ut, skulle i 

denna kontext kunna antas intensifiera känslan av utanförskap och att vara 

avvikande.  

 

 

Att ha en kropp som avviker från det porträtterade idealet kring kvinnokroppen kan 

även medföra att ens värde som kvinna, och på så vis även ens värde i samhället 

förändras (Crompvoets, 2003). I en studie berättar en kvinna som genomgått 

mastektomi hur borttagandet av hennes bröst gjorde att hennes självbild och 
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självuppfattning inte bara förändrades i hennes egna ögon, utan att hon även märkte 

skillnad på hur hon blev värderad i samhället (Crompvoets, 2003). Enligt Fortune 

(1979) finns det acceptabla sätt för en kvinna att se ut vilket innebär att kroppsbild är 

delvis kopplat till kön. Den kvinnliga kroppen förväntas se ut på ett visst sätt där en 

kurvig kropp med stor byst är positivt värderad (Fortune 1979). Vidare benämner 

Eriksson (1994, s.79) att själsligt lidande i samband med sjukdom och behandling 

delvis kan förorsakas av personens sociala sammanhang. Detta kan kopplas till 

dennas studies resultat där de sociokulturella normerna och värderingarna ligger till 

grund för att kvinnorna upplever att deras mastektomerade kroppar inte längre 

tillhör idealet; varför de känner skam och därmed drabbas av lidande.   

 

Flertalet kvinnor skämdes över sin kropps utseende och beskrev den som ful, 

vanställd och asymmetrisk. Liknande resultat kan ses i Montebarocci et al. (2007) där 

kvinnor som genomgått mastektomi skattade högre på en skala rörande missnöjdhet 

med sin överkropp än kvinnor som inte genomgått ingreppet. De negativa känslorna 

kvinnorna kände angående sin kropp ledde till ett behov av att skyla sig från andra 

människors blickar i exempelvis omklädningsrum, men även för sin partner. Många 

kvinnor upplevde obehag då de skulle visa sin nakna kropp för sin partner vid intima 

stunder och kände ett behov av att dölja sig med hjälp av klädesplagg eller att hålla 

lamporna släckta. Då mastektomin påverkade kvinnornas känsla av att vara attraktiv 

ledde detta för flera till svårigheter med sexuell intimitet. Andrzejczak, Markocka-

Mczka & Lewandowski (2012) presenterade ett liknande resultat där ett flertal av de 

deltagande kvinnorna upplevde sig som mindre attraktiva och majoriteten av dem 

kände ett behov av att skyla sig på grund av sitt utseende under intima stunder. 

Enligt Fortune (1979) påverkas och formas en människas kroppsbild av responsen 

den kroppen väcker hos andra. Sett till detta kan rädslan för responsen vara en av 

anledningarna till att kvinnor som genomgått mastektomi kan känna ett behov av att 

skyla sig. I Andrzejczak, Markocka-Mczka & Lewandowski studie (2012) uppgav 30 % 

av kvinnorna att de upplevde att deras partner fann dem mindre attraktiva efter 

mastektomin än innan. Vad som inte framkommer är om det är bekräftat av partnern 

att så är fallet eller om det är kvinnornas egna negativa kroppsbild och självbild som 

talar. 
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Studiens resultat visade att många kvinnor associerade sina bröst med kvinnlighet 

och i dem låg en stor del av deras kvinnliga värde. Att förlora ett bröst innebar för 

vissa att kvinnligheten kränkts eller förgåtts. Enligt Fortune (1979) utgör en 

mastektomi ett stort hot för kroppsbilden om kvinnan själv har känslomässiga 

investeringar i brösten som en symbol för femininitet.  Eriksson menar att i lidandet 

finns sorgen över vad människan håller på att förlora eller redan förlorat och att i allt 

lidande tas någonting från individen i konkret eller symbolisk mening. Vidare menar 

hon att en människa kan uppleva en ensamhet då hon fråntas något hon ägt, en 

ensamhet som kan vara outhärdlig (Eriksson 1994, ss. 14, 41). Detta kan kopplas till 

studiens resultat där kvinnorna förlorat något som inte bara är konkret utan även 

symboliskt för deras känsla av kvinnlighet och femininitet vilket orsakat lidande.  

 

I andra studier har brösten påvisats utgöra en vital del av den kvinnliga identiteten 

(Crompvoets 2006) och att mastektomi inneburit att kvinnligheten gått förlorad 

(Denford, Harcourt, Rubin & Pusic 2011), vilket lett till att kvinnan efter operationen 

upplevt sig som otillräcklig (Odigie et al. 2010). Vidare ledde bröstförlusten till att 

vissa kvinnor upplevde sig ha blivit stympade och som att de inte längre var hela. I 

Cromvoets (2003) studie väljer en kvinna att beskriva bröstets värde och koppling till 

självbilden genom att säga att bröstet är något mycket mer än bara en klump fett – 

det är kopplat till hur en ser på sig själv. Vidare säger hon att kroppen och jaget är 

oskiljaktigt kopplade från varandra för att skapa en helhet, varvid en mastektomi 

medför att kvinnan blir både fysiskt och emotionellt inkomplett (Crompvoets 2003). 

 

Samma sak har även beskrivits i en annan studie av Crompvoets (2006) där en 

kvinna beskrev sig som fysiskt, sexuellt och emotionellt ofullständig efter 

mastektomi. Kopplat till Erikssons (2015, s. 58) teori om lidande skulle kirurgin i 

detta avseende innebära att kvinnan blir avskuren från sig själv eftersom hennes 

bröst inte enbart är en del av hennes kropp utan också en del av hennes identitet och 

hon upphör därmed att vara en helhet, vilket kan skapa lidande. 

 

Ytterligare en påverkan på kvinnornas sexualitet var att förmågan att känna lust för 

många reducerats vilket upplevdes som en besvikelse. Kvinnorna uttrycker förändrad 

känsel i bröstet som en del av detta, något som även beskrivits av Takahashi & Kai 

(2005), vilket lett till att de tillsammans med sina partners blivit tvungna att utforska 
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nya vägar för att uppnå tillfredsställande sexuell intimitet. Förutom att finna nya 

vägar fanns det även de kvinnor som istället helt slutade ha ett sex, något som även 

kan ses i en studie av Sheppard & Ely (2008). De tidigare nämnda studierna belyser 

hur förmågan att känna lust och bli upphetsad försämrats, bland annat på grund av 

rädsla för att oförutsedda eller oförsiktiga rörelser skulle orsaka smärta i det 

opererade området, men också för att smekningar där inte längre innebar samma 

njutning som förr. Även i dessa uttryck att kvinnorna tillsammans med sina partners 

fått frångå sina sexuella rutiner för att kunna ha ett fungerande och tillfredsställande 

sexliv. 

 

Betydelse för omvårdnad  

Hur en mastektomin påverkar kvinnor är komplext, mångfasetterat och variationer 

förekommer kvinnor emellan. Påverkan anses gå att koppla till att från 

patientutbildning (Cho et al. 2013), kroppskänsla, psykisk hälsa och hopp (Heidari & 

Ghodusi 2015). Oavsett hur hon påverkas är det viktigt att vårdpersonal har tillräcklig 

kompetens för att tillgodose kvinnans individuella behov av information gällande 

konsekvenser som kan uppstå till följd av mastektomi. Forskning visar att 

vårdpersonal bör anta en stöttande roll för dessa kvinnor (Skrzypulec et al. 2008). 

 

Enligt Eriksson är den djupaste känslan av ensamhet att inte bli sedd och därmed 

kanske även det djupaste lidandet. Vidare menar hon att varje gång en människa 

lider känner hon sig kränkt och att denna känsla ofta leder till att personen undviker 

att tala om sitt lidande, speciellt då hon är mitt i det. Ett sätt att lindra lidande är 

enligt Eriksson att ge patienten möjlighet att samtala (Eriksson 1994, ss. 15, 38, 96), 

vilket förutsätter att sjuksköterskan besitter kunskap rörande hur en mastektomi kan 

påverka kvinnans självbild och sexualitet. 

 

Vikten av att ge individanpassad vård fastslås i Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 

genom att vårdpersonal ansvarar för att ge patienten individanpassad information. 

Enligt ICN:s etiska kod (Svensk sjuksköterskeförening 2014) är det en del av 

sjuksköterskans ansvar att säkerställa att patienten får korrekt och tillräcklig 

information gällande sin sjukdom och behandling. På grund av detta är det viktigt att 

sjuksköterskor har tillräckligt med kunskap för att kunna adressera ämnen som 
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påverkan på sexualitet och självbild, för att förbereda kvinnan på vilken inverkan 

mastektomi kan ha på dessa områden.  

 

Då sjuksköterskan vid ett stödjande möte med en patient bör ha ett holistiskt synsätt 

(Skärsäter 2014 s. 628) är det av vikt att alla dimensioner av människan integreras 

och ges utrymme att få finnas. Enligt Eriksson (1994, s.82) kan patienten uppleva en 

kränkning av sin värdighet och således uppleva vårdlidande om hon blir nonchalerad 

av vårdpersonal eller inte ges utrymme att bli sedd. Ett sätt att lindra lidande är att 

förmedla att för patienten att man faktiskt vill lyssna samt att uppmuntra, stöda och 

trösta. Att sjuksköterskan i sin omvårdnad integrerar samtal rörande kirurgins 

påverkan på självbild och sexualitet minskar risken för att mastektomerade kvinnor 

upplever vårdlidande.  

 

I denna litteraturstudies finns en övervikt av resultat gällande självbild gentemot 

sexualitet. Detta skulle kunna tyda på att mer forskningsmaterial existerar gällande 

mastektomis påverkan på självbild än på sexualitet, vilket skulle kunna förklaras 

genom att sexualitet är ett tabubelagt ämne. Det finns ett visst stigma kring sexualitet 

och det är ett ämne som lätt förbises. Många patienter har en önskan om att tala om 

vilka sexuella konsekvenser sjukdom, medicinering och behandling har men upplever 

att vårdpersonalen inte tar upp dessa samtal tillräckligt. Detta anses bero på att 

vårdpersonal inte känner sig bekväma med ämnet, vilket kan avhjälpas genom ökad 

kunskap (Hulter 2014, s. 582, 606).  

                                                                                                                                             

Genom att beskriva kvinnors upplevelse av självbild och sexualitet efter mastektomi 

till följd av bröstcancer är förhoppningen att denna studie ska kunna bidra till att öka 

sjuksköterskors kunskaper rörande dessa ämnen och således möjliggöra att kvinnor 

som genomgått mastektomi erhåller god omvårdnad.  

 

 

Metoddiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva kvinnors upplevelse av självbild och 

sexualitet efter att ha genomgått mastektomi till följd av bröstcancer. Att göra en 

litteraturstudie bedömdes av författarna vara en relevant metod då en 
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litteraturstudies syfte kan vara att göra en beskrivning av det nuvarande 

kunskapsläget inom ett visst område (Forsberg & Wengström, 2016 s.25). 

 

Litteratursökning skedde i databaserna PubMed, CINAHL och PsycInfo. Enligt 

Karlsson (2012, s. 108) ska valda sökord inringa studiens syfte, vilket fanns i åtanke 

vid sökning. Sökningarna genererade ett relativt högt antal träffar; varför booleska 

operatorer lades in för att begränsa antalet träffar och exkludera artiklar som inte 

svarade till syftet (Forsberg & Wengström 2016, ss. 78–79). För att beskriva självbild 

finns några olika engelska uttryck; varför den breddande booleska operatorn OR 

lades till för att kombinera dem. Detta innebar att samtliga artiklar innehållandes 

dessa ord inkluderades och därmed ökades sökningens sensitivitet (Karlsson 2012, 

108). För att endast ta del av aktuell forskning ställdes publiceringsår in på år 2006 

och framåt. Peer-reviewed valdes då endast referentgranskade artiklar var av intresse 

för att säkerställa en viss vetenskaplig standard och objektivitet. Sökningarna 

generade ett stort antal kvantitativa studier; varför sökordet qualitative adderades i 

syfte att finna fler kvalitativa studier. För att komplettera databassökningarna gjordes 

en manuell sökning, vilken grundade sig i andra studiers referenslistor, något som 

enligt Willman et al. (2016, s. 79) bör göras. Detta resulterade i ytterligare två 

artiklar, varav den ena publicerats innan år 2006. På grund av svårigheter att finna 

tillräckligt många artiklar som besvarade studiens syfte inkluderades denna artikel 

efter kvalitetsgranskning trots sin ålder.   

 

De valda artiklarna granskades enligt SBU:s ”Mall för kvalitetsgranskning av studier 

med kvalitativ forskningsmetodik – patientupplevelser”. Oklarheter i form av hur 

kvaliteten skulle bedömas uppstod, författarna beslutade att kvalitetsnivån, hög, 

medelhög eller låg skulle tilldelas efter antalet “ja”-svar på frågor gällande artiklarnas 

innehåll. Således beslutades att för att tilldelas hög kvalitet skulle antalet “ja”-svar 

uppgått till minst 75 %, medelhög kvalitet mellan 50–74 % och låg kvalitet under 50 

%. Detta kan bedömas som en svaghet eftersom studier kan av författarna ha 

bedömts ha obefogat hög kvalitet och därmed felaktigen inkluderats. För att undvika 

olika tolkningar genomfördes granskningen gemensamt av författarna. Samtliga 

artiklar, det vill säga åtta stycken, som kvalitetsgranskades togs med till analysen. 

Enligt Forsberg & Wengström (2016, s. 30) finns inga regler för hur många artiklar 

en litteraturstudie bör innehålla men forskningen som inkluderas ska vara relevant; 



 

21 
 

varför författarna valde att exkludera resultat som inte svarade till studiens syfte.  Ett 

större antal artiklar skulle kunnat ha genererat ett bredare analysmaterial och 

därmed ökat generaliserbarheten, vilket kan ses som en svaghet med denna 

litteraturstudie.  

 

För att säkerställa denna litteraturstudies trovärdighet har stegen i urval och analys 

grundligt dokumenterats och beskrivits. Valda inklusions- och exklusionskriterier 

finns väl beskrivna, så även urvalet, se bilaga 1, tabell 1. Ett av dessa 

inklusionskriterier var att studiernas fokus skulle ligga på kvinnors upplevelse av 

mastektomi. I en av de inkluderade studierna intervjuas par om kirurgins påverkan 

på självbild och sexuell intimitet. Det är dock väl beskrivet vem som säger vad och 

data rörande männens upplevelse har medvetet uteslutits ur denna litteraturstudies 

resultat.  

 

Enligt Wallgren & Henricson (2012, s. 492) ökar en studies trovärdighet om den 

utförs av mer än en person; varför samtliga moment som innefattat analys av data till 

denna studies resultat utförts gemensamt av de båda författarna. 

 

Denna litteraturstudie innehåller endast studier publicerade i länder med liknande 

sociokulturella- och ekonomiska förhållanden som Sverige, vilket gör resultatet 

överförbart på kvinnor som lever under liknande förhållanden. Det hade varit en 

styrka om fler länder funnits representerade eftersom det hade ökat resultatets 

överförbarhet. På grund av detta går det att ifrågasätta huruvida denna studies 

resultat är överförbart på kvinnor som lever i andra kulturer. Vidare anser författarna 

denna litteraturstudie vara tämligen heteronormativt fokuserad; önskvärt hade varit 

om kvinnor med annan sexuell läggning funnits representerade.  

 

 

Forskningsetisk diskussion 

Då denna studie är en litteraturstudie har ingen större beaktning behövts tas gällande 

forskningsetik såsom exempelvis etiska tillstånd erhållna av författarna själva. Tyngd 

har dock lagts på att alla artiklar som inkluderats ska ha genomgått etisk prövning för 

att säkerställa att god forskningsetik tillämpats de deltagande. 
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I den egna forskningsprocessen har författarna genom hela arbetet tagit stöd av 

varandra. Allt material som använts i form av artiklar och fakta har lästs av båda 

författarna. Det material båda författarna ansett på något vis kunna bidra till att 

kunna besvara studiens syfte har inkluderats och har oenighet uppstått gällande 

materialet har diskussion förts tills enighet uppstått om det bör tas med eller ej. 

Gemensam genomgång av allt material har gjorts för att minska risken för 

tolkningsskillnader relaterat till personliga åsikter eller tidigare erfarenheter. Ett 

kvalitetskrav i kvalitativ forskning är att förförståelsen ska redovisas så att läsaren 

ska kunna få en uppfattning om författarens utgångspunkt för tolkning (Forsberg & 

Wengström, 2016 s.143). I detta fall har förförståelsen varit att författarna själva är 

kvinnor, födda i västerländsk kultur vilket kan ha påverkat hur texten tolkats. Utöver 

detta har författarna gått in med inställningen att mastektomi de facto har en 

påverkan på en kvinnas självbild och sexualitet, något som inte blivit motbevisat i 

någon medtagen studie. Detta skulle dock kunna ha sin förklaring i att de kvinnor 

som inte upplevt någon vidare förändring inte söker sig till att delta i studier rörande 

detta, eller avböjer om de blir förfrågade.  

 

 

Konklusion 
Denna litteraturstudie visar att en mastektomi kan ha negativa konsekvenser för 

kvinnans självbild och sexualitet, såsom uppkomst av negativa känslor kring både 

utseende och kvinnlighet. Kirurgi kan också orsaka känslor som att känna sig utanför 

den rådande normen och begränsad i det vardagliga livet. Många kvinnor kände sig 

inte längre attraktiva efter operationen och svårigheter i sexlivet uppkom.  

 

För att kunna tillgodose kvinnors behov av information och stöd både för och efter 

ingreppet, samt för att kunna ge god omvårdnad är det viktigt att vårdpersonal har 

god kunskap om hur en mastektomi påverkar en kvinnas vardag. Bland de många 

faktorerna som avgör hur väl en bröstcanceropererad patient återhämtar sig spelar 

sjuksköterskan en av de avgörande rollerna. Sjuksköterskan har som uppgift att 

uppmuntra kvinnan att våga verbalisera sina rädslor och sin eventuella oro, men även 

att skapa utrymme och tillfälle för kvinnan att få tala öppet kring sina känslor. Att 
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kvinnan ges möjlighet att tala om påverkan på självbild banar även upp vägar för att 

våga tala om det känsliga ämnet sexualitet och kirurgins påverkan på denna. Genom 

kunskap och acceptans kan sjuksköterskan hjälpa kvinnan att återta eller etablera en 

ny självbild och sexualitet (Fortune 1979). 

  

Vidare kvalitativ forskning föreslås gällande hur en mastektomi påverkar självbild 

och sexualitet hos kvinnor som kommer från annan kultur än den västerländska, 

samt hos kvinnor med annan sexuell läggning än heterosexuell och hos personer med 

det biologiska könet kvinna men som inte definierar sig så. 
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Bilaga 1, tabell 1. Söktabell 
 

 

Databas, datum Begränsningar Sökord Antal 

träffar 

Urval 

1 * 

Urval 

2 ** 

Urval 3 

*** 

Urval 4 

**** 

PubMed 

 

2016-11-24 

10 years 

 

Abstract 

available 

 

Female 

 

English  

mastectomy AND (breast cancer OR breast neoplasm) 

AND (body image OR self-image OR self-esteem) AND 

sexuality NOT prophylactic 

49 15 4 2  2 

Cinahl 

 

2016-11-24 

2006-2016 

 

Peer-reviewed 

 

Abstract 

available 

(breast cancer OR breast neoplasm) AND mastectomy 

AND (self-image OR body image OR self-esteem) AND 

sexuality NOT prophylactic 

21 14 3 2  2  

Cinahl 

 

2016-11-24 

2006-2016 

 

Peer-reviewed 

 

Abstract 

available 

 

E 

 

(breast cancer OR breast neoplasm) AND sexuality AND 

qualitative 

24 12 7 3 

 

3 

 

 

 

PsycInfo 

 

2016-11-26 

2006-2016 

 

Peer-reviewed 

 

English 

 

(breast cancer OR breast neoplasm) AND mastectomy 

AND qualitative 

45 9 5 5 5 
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Female 

2016-11-28 

 

 
Manuell sökning 

    
1 

2017-02-06  Manuell sökning     1 

Totalt antal artiklar, 

inklusive dubbletter  

      
14 

Totalt antal artiklar 

exklusive dubbletter 

      
8 

 

* Titel stämmer överens med syftet 

** Abstrakt stämmer överens med syftet 

*** Passar efter att ha läst hela artikeln 

**** Passar efter kvalitetsgranskning enligt SBU 



     
 
 
 

 

Bilaga 2. 
 

Bilaga 5. Mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ 
forskningsmetodik – patientupplevelser 

reviderad 2014 

SBU:s granskningsmall bygger på tidigare publicerat material [1,2], men har bearbetats och kompletterats för att 

passa SBU:s arbete. 

Författare:  ____________________  År:  _________  Artikelnummer:  __________ 

 

Anvisningar: 

• Alternativet ”oklart” används när uppgiften inte går att få fram från texten. 

• Alternativet ”ej tillämpligt” väljs när frågan inte är relevant. 

 

Kommentarer (urval, patientkarakteristika, kontext etc): 

 

mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik  5:1 

 

Hög     Medelhög     Låg   

      

a)   Utgår studien från en väldefinierad  

problemformulering/frågeställning? 

Kommentarer (syfte, problemformulering, frågeställning etc): 

      

a)   Är urvalet relevant? 

b)   Är urvalsförfarandet tydligt beskrivet? 

c)   Är kontexten tydligt beskriven? 

d)   Finns relevant etiskt resonemang? 

e)   Är relationen forskare/urval tydligt beskriven? 
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e) Genereras hypotes/teori/modell? 

f) Är resultatet överförbart till ett liknande sammanhang (kontext)? 

 

g) Är resultatet överförbart till ett annat sammanhang (kontext)? 

 

Kommentarer (resultatens tydlighet, tillräcklighet etc): 

 

5:2 utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården – en handbok 

      

a)   Är datainsamlingen tydligt beskriven? 

b)   Är datainsamlingen relevant? 

c)   Råder datamättnad? 

d)   Har forskaren hanterat sin egen förförståelse  

i relation till datainsamlingen? 

Kommentarer (datainsamling, datamättnad etc): 

      

a)   Är analysen tydligt beskriven? 

b)   Är analysförfarandet relevant i relation  

till datainsamlingsmetoden? 

c)   Råder analysmättnad? 

d)   Har forskaren hanterat sin egen  

förförståelse i relation till analysen? 

Kommentarer (analys, analysmättnad etc): 

      

a)   Är resultatet logiskt? 

b)   Är resultatet begripligt? 

c)   Är resultatet tydligt beskrivet? 

d)   Redovisas resultatet i förhållande  

till en teoretisk referensram? 
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Kommentarer till mallen för kvalitetsgranskning  av studier med 

kvalitativ forskningsmetodik – patientupplevelser 

1. Syfte Fundera över: 

• vad målsättningen med studien var 

• varför det är viktigt 

• relevansen 

• om kvalitativ metodik är lämplig för att utforska problem området/ svara på frågeställningen. 

2. Urval Fundera över: 

• om forskaren redovisat bakgrund till vald urvalsmetod 

• om forskaren redovisat hur deltagarna valdes ut 

• om forskaren redovisat varför de valda deltagarna valdes ut 

• om forskaren redovisat hur många deltagare som valdes ut 

• om forskaren redogjort för om någon inte valde att delta och i så fall varför 

• om forskaren lyfter fram etiska resonemang som sträcker sig längre  än informed consent och ethical approval 

• om forskaren beskrivit relationen mellan forskare och informant och hur denna skulle kunna påverka 

datainsamlingen, exempelvis tacksamhetsskuld, beroende förhållanden etcetera. 

3. Datainsamling Fundera över: 

• om ”settingen” för datainsamlingen var berättigad 

• om det framgår på vilket sätt datainsamlingen utfördes (t ex djupintervju, semistrukturerad intervju, 

fokusgrupp, observationer etc) 

• om forskaren har motiverat vald datainsamlingsmetod 

• om det explicit framgår hur vald datainsamlingsmetod utfördes  (t ex vem intervjuade, hur länge, 

användes intervjuguide,  var utfördes intervjun, hur många observationer etc) • om metoden 

modifierades under studiens gång 

(om så är fallet, framgår det hur och varför detta skedde) 

• om insamlat datamaterial är tydliga 

(t ex video eller ljudinspelningar, anteckningar etc) 

mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik  5:3 

• om forskaren resonerar kring om man nått mättnad, det vill säga när mer datainsamling inte ger mer 

ny data (inte alltid tillämpbart) 

• om det är tillämpbart att föra ett mättnadsresonemang, fundera på om det är rimligt, det vill säga 

faktiskt validerat på goda grunder. 

4. Analys Fundera över: 

• om analysprocessen är beskriven i detalj 

• om analysförfarandet är i linje med den teoretiska ansats som eventuellt låg till grund för datainsamlingen 

• om analysen är tematisk, framgår det hur man kommit fram till dessa teman? 

• om tabeller har använts för att tydliggöra analysprocessen 

• om forskaren kritiskt har resonerat kring sin egen roll, potentiell bias eller inflytande under analysprocessen 

• om analysmättnad råder (kan man hitta fler teman baserat på redovisade citat?). 
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5. Resultat Fundera över: 

• om resultaten/fynden diskuteras i relation till syftet eller frågeställningen 

• om ett adekvat resonemang förs kring resultaten eller om resultaten bara är citat/dataredovisning 

• om resultaten redovisas på ett tydligt sätt (t ex är det lätt att se  vad som är citat/data och vad som 

är forskarens eget inlägg) 

• om resultatredovisningen återkopplas till den teoretiska ansats som eventuellt låg till grund för 

datainsamling och analys 

• om tillräckligt med data redovisas för att underbygga resultaten 

• i vilken utsträckning motstridiga data har beaktats och framhålls 

• om forskaren kritiskt har resonerat kring dess egen roll, potentiell bias eller inflytande under 

analysprocessen 

• om forskaren för ett resonemang kring resultatens överförbarhet eller andra användningsområden 

för resultaten. 
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Bilaga 3, tabell 2. Artikelöversikt 
 

År 

 

Författare  

 

Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2013 

 

Brunet, J., 

Sabiston, C. 

M., 

Burke, S. 

 

Kanada 

Surviving 

breast cancer: 

Women’s 

experiences 

with their 

changed 

bodies 

Undersöka 

kvinnors 

upplevelse av sina 

förändrade 

kroppar efter 

behandling av 

bröstcancer 

11 kvinnor i åldrarna 

47-70 år som 

rekryterats genom 

snöbollsurval, reklam 

och genom att 

vårdgivaren tipsat 

kvinnor om studien. 

33.7 % hade 

genomgått mastektomi, 

66.7 % lumpektomi, 

detta i kombination 

med strål- cytostatika 

och/eller 

hormonbehandling för 

bröstcancer. 27 % av 

kvinnorna hade 

genomått rekonstruktiv 

kirurgi.  

Semistrukturerade 

intervjuer som 

spelades in och 

transkriberades.  

 

Analyserades 

enligt IPA och 

tematiserades.  

 

Etiskt godkänd. 

Fyra huvudteman: 

1. Att förändras på insidan 

och utsidan. 

2. Uppleva starka tankar 

och känslor. 

3. The meaning of the 

body: a vehicle of health, 

well-being and social 

expression – kroppen som 

fordon för hälsa, 

välmående och socialt 

uttryck. 

4. Klara av och hantera de 

fysiska förändringarna. 

Kvinnorna upplevde olika 

fysiska förändringar som 

till största del påverkade 

deras uppfattning, tankar, 

attityder, känslor och 

övertygelser negativt. 

Hög 
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År 

 

Författare 

 

Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2012 

 

Fallbjörk, U., 

Salander, P., 

Rasmussen, 

B. 

 

Sverige 

From “no big 

deal to losing 

oneself”: 

different 

meanings of 

mastectomy 

Undersöka kvinnors 

upplevelse av att 

förlora ett bröst till 

följd av bröstcancer 

och mastektomi samt 

deras tankar kring 

rekonstruktion.  

15 kvinnor i 

åldrarna 39–69 år 

som alla genomgått 

mastektomi. 

Strategiskt urval, 

kvinnorna bjöds in 

som fortsättning på 

tidigare studier. 

 

Samtliga födda i 

Sverige. 

Tematiska intervjuer 

baseratd på föregående 

enkätstudie. Intervjuerna 

spelades in och 

transkriberades. 

Författaren skrev ner sina 

reflektioner efteråt. 

Intervjuernas medellängd 

var 43 minuter. 

 

Analysen gjordes tematiskt 

i fyra steg.  

 

Etiskt godkänd. 

Tre huvudteman:  

1. Förlusten av bröstet 

är ingen ”big deal”: det 

finns inga motiv för 

rekonstruktion. 

2. Förlusten av bröstet 

innebär att förlora sig 

själv som person, 

kvinna och sexuell 

varelse: rekonstruktion 

är nödvändigt för att 

kunna känna sig hel 

igen. 

3. Förlusten av bröstet 

innebär sargad 

kvinnlighet: 

rekonstruktion 

underlättar att se ut 

och känna sig som 

kvinna. 

Hög 
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År 

 

Författare  

 

Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2011 

 

Klaeson, K., 

Sandell, K., 

Berterö, C. M. 

 

Sverige 

To feel like an 

outsider: focus group 

discussions regarding 

the influence on 

sexuality caused by 

breast cancer 

treatment. 

Undersöka hur 

medelålders kvinnor 

som fortfarande 

menstruerade upplevde 

att sin sexualitet 

förändrades på grund 

av bröstcancern och 

dess behandling.  

12 kvinnor som var 

medlemmar i två 

olika stödgrupper 

rekryterades 

genom gruppernas 

ordförande. De var 

yngre än 50 år, 

fortfarande 

menstruerande och 

skulle ha fått 

diagnosen för minst 

6 månader sedan. 

 

75 % av kvinnorna 

hade genomgått 

mastektomi, 25 % 

partiell mastektomi. 

16.6 % hade även 

genomgått 

rekonstruktion. 

Diskussioner i 

grupp 

tillsammans 

med en 

moderator. 

Samtalen 

transkriberades 

och 

analyserades 

med kvalitativ 

innehållsanalys 

i fyra steg.   

 

Etiskt godkänd. 

Ett huvudtema: Att 

kännas sig utanför, 

och fyra subteman: 

1. Att känna sig 

annorlunda. 

2. Den oregerliga 

kroppen. 

3. Erotik är inte vad 

det brukade vara. 

4. Omvärdering 

 

Resultatet tyder på 

att 

förändringsprocessen 

som kommer efter 

bröstcancern och 

dess behandling är 

komplex och 

påverkas av 

samhälleliga normer 

och värderingar. 

Hög 
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År 

 

Författare  

 

Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2014 

 

Kurowecki, D., 

Fergus, K. D. 

 

Kanada 

Wearing my heart on 

my chest: dating, new 

relationships, and the 

reconfiguration of self-

esteem after breast 

cancer 

Undersöka kvinnors 

erfarenheter av att 

etablera en ny intim 

relation med en ny 

partner efter att ha 

diagnostiserats med 

och behandlats för 

bröstcancer. 

15 

heterosexuella 

kvinnor i 

åldrarna 18-18-

80 år  som 

diagnostiserats 

med bröstcancer 

och dejtar eller 

nyligen inlett en 

intim relation. 

Kvinnorna 

rekryterades 

med hjälp av 

vårdgivare, 

flygblad och 

redan anmälda 

deltagare.  

47 % av 

kvinnorna hade 

genomgått 

mastektomi, 20 

% bilateral 

mastektomi. 33 

% av kvinnorna 

hade genomgått 

rekonstruktion.  

Semistrukturerade 

enskilda intervjuer 

som spelades in 

och 

transkriberades. 

De flesta 

intervjuerna 

genomfördes på 

sjukhuset eller i 

deltagarnas hem.  

 

Analys enligt 

Grounded theory, 

transkripten 

delades in i 

meningsenheter 

som 

kategoriserades.  

 

Etiskt godkänd. 

164 underkategorier 

hittades och 

ordnades i 14 

mellankategorier. 

Dessa utgjorde 3 

huvudkategorier:  

1. Förlora och återfå 

självkänsla och body 

esteem.  

2. Att ta steget: 

dejting och att våga 

blotta sig. 

3. Att återta sig själv 

genom det nya 

förhållandet. 

 

Dessa kunde 

sammanfattas av ett 

huvudtema: att bära 

hjärtat utanpå 

bröstet. 

Medelhög 
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År 

 

Författare 

  

Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2015 

 

Loaring, J. M., 

Larkin, M., 

Shaw, R.,  

Flowers, P. 

 

Storbrittanien 

Renegotiating sexual 

intimacy in the context 

of altered 

embodiment: the 

experiences of women 

with breast cancer and 

their male partners 

following mastectomy 

and reconstrucion 

Undersöka pars 

erfarenheter av 

hur 

bröstcancerkirurgi 

påverkar 

kroppsbild och 

sexuell intimitet. 

 

Kvinnorna och 

deras partners 

rekryterades 

genom att 

sjuksköterskor 

identifierade och 

tillfrågade dem om 

deltagande.  

 

Samtliga kvinnor 

hade genomgått 

mastektomi med 

direkt 

rekonstruktion.  

Fyra 

heterosexuella 

par i åldrarna 

37-55 år. 

Samtliga kvinnor 

hade 

diagnostiserats 

med bröstcancer, 

genomgått 

mastektomi och 

rekonstruktion.  

Individuella, 

semistrukturerade 

intervjuer som spelades 

in och transkriberades.  

 

Tematisk analys i åtta 

steg. 

 

Etiskt godkänd. 

 

 

 

 

Tre huvudteman 

hittades: 

1. Cancer som 

hot 

2. Kroppen 

3.Kommunikation 

Resultatet 

belyser partners 

positiva 

acceptans av 

kvinnans 

förändrade 

kropp, hur 

könsskillnader 

och normativa 

sexvanor kan 

forma parens 

diskussioner 

kring intimitet, 

samt vikten av 

ömsesidig 

kommunikation. 

Hög 
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År 

 

Författare 

  

Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2013 

 

McKean, L. N.,  

Newman, E. F., 

Adair, P. 

 

Storbritannien 

 

Feeling like me 

again: a 

grounded theory 

of the role in 

reconstruction 

surgery in self-

image 

Utveckla 

teoretisk 

förståelse för 

vilken roll 

bröstrekonstr

uktion har för 

kvinnor 

självbild.  

10 kvinnor mellan 35 och 

43 år som genomgått 

bröstrekonstruktion efter 

mastektomi till följd av 

bröstcancer. Kvinnorna 

rekryterades genom sitt 

deltagande i en 

stödgrupp för kvinnor 

med bröstcancer.  

Kvinnor som de senaste 

tre månaderna fått strål- 

eller 

cytostatikabehandling 

exkluderades, så även de 

som vårdades palliativt.  

 

 

Individuella, 

semistrukturerade 

intervjuer spelades in 

och transkriberades.  

 

Analys gjordes enligt 

Grounded theory och 

tematiserades sedan. 

 

Etiskt godkänd 

En huvudkategori:  

 

Att känna mig som 

mig själv igen.  

 

Underkategorier: 

 

Normalt utseende. 

Normalt liv. 

 

Gå vidare. 

Att se sjuk ut. 

 

 

Medelhög 
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År 

 

Författare 

  

Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2010 

 

Piot-Ziegler, C., 

Sassi, M. L., 

Raffoul, W., 

Delaloye, J. F. 

 

Schweiz 

Mastectomy, 

body 

deconstruction, 

and impact on 

identity: A 

qualitative 

study 

Söka 

förståelse för 

konsekvenser 

som uppstår 

på kvinnors 

koppslighet 

och identitet i 

och med 

kroppens 

förändring på 

grund av 

mastektomi. 

19 kvinnor i åldrarna 

37-62 år, 

diagnostiserade med 

bröstcancer som hade 

eller skulle genomgå 

mastektomi, 

rekryterades genom 

vårdgivaren.  

Semistrukturerade 

intervjuer som 

spelades in och 

transkriberades.  

 

Kvalitativ tematisk 

analys 

genomfördes, vilken 

kan liknas vid 

fenomenologisk 

analys. 

 

Etiskt godkänd.  

Fem huvudteman:  

1. Sjukdom och mastektomi: 

en utmaning mot kroppslig 

integritet och 

förkroppsligande. 

2. Kroppslig dekonstruktion: 

en utmaning mot kvinnans 

identitet. 

3. Kroppslig dekonstruktion 

och förhållanden till andra 

4. Kroppslig återuppbyggelse: 

en identitetsutmaning. 

5. Omvärdera existentiella 

prioriteringar och omplacera 

ens identitet: att övervinna 

kroppen. 

Hög 
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År 

 

Författare 

  

Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2001 

 

Wilmoth, M. 

C.   

 

USA 

The aftermath of 

breast cancer: an 

altered sexual 

self.  

Att beskriva 

viktiga aspekter 

av sexualiteten 

för kvinnor som 

genomgått 

behandling för 

bröstcancer.  

18 kvinnor mellan 35 – 68 

år som diagnostiserats 

med bröstcancer för mer 

än 6 månader sedan 

rekryteradets med hjälp 

av nyhetsbrev och 

dagstidningar.   

Individuella 

intervjuer som 

spelades in och 

transkriberades.  

 

Analys gjordes enligt 

Grounded theory, 

sedan kodades och 

kategoriserades 

datan.  

 

Etiskt godkänd. 

 Två huvudkategorier 

med tillhörande 

underkategorier 

framkom: Förluster, 

av olika slag, 

exempelvis av bröst. 

Delar som 

underlättar 

återhämtningen, 

exempelvis 

relationer.  

 

 

 

Hög 

 


