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ABSTRAKT 

Bakgrund: Bröstcancer är den främsta cancerformen hos kvinnor världen över. 

Kirurgi är den viktigaste behandlingen vid bröstcancer och innebär att antingen delar 

av bröstet eller hela bröstet avlägsnas. Till följd av kirurgin kan kvinnorna antingen 

välja att rekonstruera sitt bröst eller använda en protes. Många kvinnor beskriver en 

förändrad kroppsuppfattning efter bröstoperationerna.  

Syfte: Syftet med studien var att belysa kvinnors upplevelser av sin 

kroppsuppfattning och dess inverkan på vardagen efter bröstoperation till följd av 

bröstcancer. 

Metod: Tolv kvalitativa artiklar valdes ut, sammanställdes och analyserades enligt 

kvalitativ innehållsanalys. Sökningen av artiklarna genomfördes i CINAHL, PubMed 

och PsycINFO. Även manuell sökning genomfördes.  

Resultat: Att genomgå lumpektomi eller mastektomi visade sig ha en inverkan på 

kvinnornas identitet och feminitet. Det resulterade också i en upplevelse av 

asymmetri. Kvinnorna hade svårigheter att bemöta operationsområdet och sörjde 

sina tidigare kroppar. De copingstrategier som kvinnorna använde sig av för att 

hantera kroppsuppfattningen var anpassning av klädval, protesanvändning eller 

bröstrekonstruktion. Kroppsuppfattningen som kvinnorna erhöll efter operationen 

inverkade på deras sexualitet. Deras partner och andra sociala faktorer inverkade 

också på den kroppsuppfattning kvinnorna erhöll efter bröstoperationerna.  

Konklusion: Resultatet visar på att upplevelsen av kroppsuppfattningen efter 

bröstoperation är komplex. Det är därför viktigt att sjuksköterskan har ett 

personcentrerat förhållningssätt i bemötandet av den bröstopererade kvinnan. 

Nyckelord: Bröstcancer, bröstrekonstruktion, kroppsuppfattning, lumpektomi, 

mastektomi 

  



  

ABSTRACT 

Background: Breast cancer is the leading cancer among women worldwide. Surgery 

is the main treatment for breast cancer and leads to that part of the breast or the 

whole breast being removed. Following the surgery women can choose either to 

reconstruct their breast or use prosthesis. Many women describe an altered body 

image after the breast surgeries.  

Aim: The aim with the study was to illustrate women’s experience of their body 

image and its impact on everyday life after breast surgery due to breast cancer.  

Method: Twelve qualitative articles were included and were compiled and analyzed 

with qualitative content analysis. The article search was performed in CINAHL, 

PubMed and PsycINFO. Articles were also searched manually.  

Results: To undergo lumpectomy or mastectomy was found to have an impact on 

the identity and the femininity. It also resulted in an experience of asymmetry. The 

women had difficulties to face the surgical site and mourned their former bodies. The 

coping strategies that the women used to deal with their body image were to adapt 

their clothing choices, use prosthesis or undergo breast reconstruction. The body 

image the women received after the surgery had an impact on the women’s sexuality. 

Their partners and other social factors influenced the body image that the women 

received after the breast surgeries.  

Conclusion: The results show that the perception of body image after breast surgery 

is complex. That is why it is important that the nurse have an person-centered 

approach in the treatment of the breast operated woman.  

Keywords: Body image, breast cancer, breast reconstruction, lumpectomy, 

mastectomy 
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BAKGRUND 

I Sverige ställs över 8000 bröstcancerdiagnoser varje år vilket innebär att ungefär 20 

kvinnor insjuknar varje dag. Det är ovanligt att kvinnor under 40 år insjuknar i 

bröstcancer, men diagnosen blir allt vanligare vid stigande ålder (Nystrand 2013). 

Bröstcancer är en av de främsta cancerformerna hos kvinnor världen över. 

Bröstcancer har en högre incidens i industriländer än i utvecklingsländer. Däremot 

ses en ökande trend av bröstcancer i utvecklingsländerna till följd av ökad 

medelivslängd, urbanisering och av en mer västerländsk livsstil (WHO 2014). 

Kvinnor som får en bröstcancerdiagnos drabbas i dubbel psykologisk bemärkelse. 

Dels genom ovissheten kring metastaser, sjukdomen och död men även av följderna 

som behandlingen kan ge på kvinnligheten och utseendet (Tjemsland et al. 1998). 

Bröstcancerbehandling 

Den viktigaste behandlingen vid bröstcancer är kirurgi. Kirurgi kan utgöra ensam 

behandling eller kombineras med strålbehandling, cytostatika och endokrin 

behandling. Vid en kirurgisk behandling avlägsnas tumören tillsammans med 

omgivande bröstkörtelvävnad. Operationen kan utföras med bröstbevarande kirurgi, 

lumpektomi, om patienten har en liten tumör. Operationen kan också utföras genom 

avlägsnande av hela bröstkörteln, mastektomi (Sørensen och Almås 2011, 444). 

Vilken typ av operation som blir aktuell beror på vilken typ av bröstcancer kvinnan 

drabbats av men det kan även bero på till exempel hur stor tumören är, hur många 

tumörer det finns, var i bröstet tumören är lokaliserad och efter kvinnans önskemål 

(Rydén 2013).  

Bröstoperationer i samband med bröstcancer 

Lumpektomi (även kallad partiell mastektomi) är en operation där endast en del av 

bröstkörtelvävnaden opereras bort. Mer än ¼ av vävnaden bör inte avlägsnas från 

bröstet då det postoperativa resultatet av kirurgin ofta anses vara kosmetiskt 

oacceptabelt (Ingvar 2012, 258). När kvinnor får välja mellan att genomgå 

mastektomi eller lumpektomi uttryckte de kvinnor som väljer lumpektomi en större 

oro över kroppsliga förändringar. De kvinnor som genomgår en lumpektomi gör ofta 

detta på grund av utseendemässiga skäl (Schover 1991). Kvinnor som valde 

lumpektomi som behandlingsalternativ uttryckte en större rädsla för att förlora 
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kvinnligheten samt att de inte trodde på sin förmåga att hantera en mastektomi 

emotionellt (Romanek et al. 2005).  

Mastektomi är en operation där hela bröstkörteln avlägsnas. När det preoperativt 

påvisats att det finns cancerceller i armhålan brukar även lymfkörtlarna i armhålan 

opereras bort, detta kallas för modifierad radikaloperation (Sørensen och Almås 

2011, 444). En operation i armhålan kan leda till en komplikation som vanligen kallas 

lymfarm vilket brukar ge postoperativa besvär som till exempel svullnad av armen, 

domningar och rörelseinskränkning av armen på den opererade sidan (Ericson och 

Ericson 2012, 720). Kvinnor som genomgår en mer omfattande kirurgi av bröstet har 

en större risk för att känna oro över hur kroppen ska se ut postoperativt (Rosenberg 

et al. 2013). Fobair et al. (2006) beskriver att kvinnor som genomgått en mastektomi 

får efterföljande känslor av kroppsskam och självmedvetenhet över sitt utseende. 

Kvinnor som genomgått en mastektomi upplever ofta att deras partners sexuella 

intresse till dem har minskat (Fallbjörk et al. 2013).  

Om patienten önskar kan bröstet rekonstrueras efter en mastektomi. Det är inte 

ovanligt att kvinnor väljer att rekonstruera bröstet. En bröstrekonstruktion innebär 

att ett implantat läggs in under bröstmuskeln. Det går även att skapa ett nytt bröst 

med kroppens egna vävnader (Järhult och Offenbartl 2013, 565). Det är också möjligt 

att genomgå en bröstrekonstruktion efter lumpektomi för att ”reparera defekter” till 

följd av operationen (Kronowitz et al. 2006). Kvinnor som genomgick direkt 

bröstrekonstruktion efter mastektomi upplevde att bröstrekonstruktionen hjälpte 

dem att undvika känslan av att vara missformad (Bostwick 1995). Enligt Holly et al. 

(2003) så finns det empiriskt data som antyder att de kvinnor som genomgått 

bröstrekonstruktion efter mastektomi får bättre psykologiska förutsättningar att 

hantera den emotionella påfrestningen en mastektomi innebär.  

Upplevelsen av att operera bort en kroppsdel 

Förlusten av en kroppsdel bidrar till känslor av förlust och sorg hos en patient. Den 

första reaktionen som sker efter en amputation är att inse förlusten av kroppsdelen 

och en krisreaktion börjar. Kvinnan känner då en längtan efter att återfå den 

bortopererade kroppsdelen. En person som genomgår en amputation blir upptagen 

med tankar om sin förändrade kropp. Personen önskar att kroppen ska vara som den 

brukade vara och tenderar att avunda andra ”intakta människor” (Flannery och Faria 

1999). Cullberg (2003, 120-123) beskriver att kvinnor som på grund av bröstcancer 
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behövt amputera bröstet kan uppleva en traumatisk kris som innebär att ”individens 

fysiska existens, sociala identitet och trygghet eller basala 

tillfredställelsemöjligheter i tillvaron hotas”. Wilmoth (2oo1) nämner att kvinnor 

som överlevt bröstcancer beskrev en ambivalens mot att vara vid liv då de tvingats 

”förlora” kroppsdelar och förändra delar av sig själva som de upplever definiera dem 

som kvinnor.  

Att få en protes utprovad 

Det finns flera olika typer av proteser en kvinna kan använda efter lumpektomi och 

mastektomi. Vid en mastektomi kan kvinnan använda självhäftande helproteser eller 

lösa helproteser som placeras i behån. Vid en lumpektomi kan en delprotes utprovas 

som döljer asymmetrin av bröstet som uppkommit till följd av operationen (Sørensen 

och Almås 2011, 449).  

Kvinnor som är aktuella för att få en protes utprovad beskriver att de behöver 

använda copingstrategier för att hantera förändringarna i deras kroppsform. 

Kvinnorna hanterade den nya bilden av sig själva genom att strategiskt välja kläder 

och genom att använda bröstprotes (Gallagher et al. 2010). Lazarus och Folkman 

(1984, 141) förklarar att coping innebär att personen med kognitiva och 

beteendemässiga insatser försöker hantera yttre eller inre krav som personen 

upplever överstiger hans eller hennes resurser.  

Kroppsuppfattning 

Inom onkologin beskrivs kroppsuppfattningen som en patients tankar, känslor, 

beteenden, livserfarenheter och övertygelser relaterat till utseendet. 

Kroppsuppfattning beskrevs vara en bred term som även används för att bland annat 

förklara kroppens relation till sexualitet, självförtroende, stigma och 

självmedvetenhet (White 2002, 379-382). Prince (1990) beskriver vidare att 

kroppsuppfattningen påverkas av omgivningen och att den bidrar till en antingen 

positiv eller negativ inverkan på självbilden.  

Motiv 

Behandlingen av bröstcancer har en stor inverkan på kvinnornas kroppar. Den nya 

obekanta kroppen gör att kvinnorna känner sig obekväma i sitt dagliga liv (Klaeson et 

al. 2011). En viktig del i en sjuksköterskas postoperativa omvårdnad av 

bröstopererade patienter är att hjälpa dem hantera känslor som är relaterade till 
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förlusten av bröstet men även förändringar i kroppsuppfattningen (Weaver 2009). 

Tidigare kvantitativa studier har visat att många kvinnor får en förändrad 

kroppsuppfattning efter bröstoperation till följd av bröstcancerbehandling och därför 

vill vi få en mer djupgående kunskap i detta ämne.  

Syfte  

Syftet med studien är att belysa kvinnors upplevelser av sin kroppsuppfattning och 

dess inverkan på vardagen efter bröstoperation till följd av bröstcancer.  

METOD 

Sökmetoder 

De vetenskapliga artiklarna söktes i Cinahl, PubMed och PsychINFO under perioden 

141111-141119. De sökord som användes var: Breast cancer, mastectomy, body image, 

qualitative research, breast reconstruction, lumpectomy och experience. Sökorden 

kombinerades i olika variationer i de valda databaserna. En av de urvalda artiklarna 

hittades genom sekundärsökning (se bilaga I). Friberg (2012, 75) förklarar att 

sekundärsökning innebär att referenslistor studeras hos intressanta författare för att 

se om det finns några relevanta referenser där.  

Tidsperioden under vilket artikeln skulle vara utgiven avgränsades från 1995-2014. 

Detta beslutet togs för att erhålla en tillräckligt bred sökning. Enbart kvalitativa 

artiklar inkluderades.  Att artikeln skulle vara peer reviewed var också en 

begränsning som gjordes. I PubMed går det inte att avgränsa sökningarna till peer 

reviewed, så de artiklar som valdes ut från PubMed kontrollerades i Ulrichsweb. Av 

språkliga skäl avgränsades sökningen av artiklarna till de som enbart var skrivna på 

engelska. Enligt Henricson och Billhult (2012, 130) avser kvalitativ design att studera 

personers levda erfarenheter av ett fenomen. Olsson och Sörensen (2011, 73) 

förklarar att peer reviewed innebär att artikeln är bedömd av kollegor som är insatta i 

ämnet. 

Urval 

Inklusionskriterierna var att studien skulle vara utförd på kvinnor som till följd av 

bröstcancer genomgått en operation som förändrat utseendet på bröstet. De 

behandlingar som valdes att inkluderas i studien var mastektomi, lumpektomi och 

bröstrekonstruktion. Enbart kvinnor över 18 år inkluderades. Exklusionskriterier var 
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kvinnor som genomgått profylaktisk mastektomi då vi ville undersöka de kvinnor 

som redan hade en bröstcancerdiagnos. Upplevelser relaterade till lymfarm 

exkluderas då detta är en komplikation till följd av radikal modifierad mastektomi 

och valet var att fokusera på upplevelsen av det förändrade bröstet efter 

bröstoperation. Forsberg och Wengström (2013, 98) redogör att inklusionskriterier 

är de krav som ställs för att få delta i studien.  

Artiklarna valdes ut i fyra olika steg. Urval 1 innebar att titeln på artikeln stämde 

överens med syftet. Urval 2 innefattade sållning med hjälp av abstrakt. Urval 3 

baserades på genomläsning av fulltext artiklarna. Slutligen, urval 4, innebar att 

artikeln genomgått etik- och kvalitetsgranskningen.  Två av stegen inkluderade 

Roséns metod. Enligt Rosén (2012, 436) ska artiklar värderas och väljas ut i två steg, 

sållning med hjälp av abstrakt och ett urval baserat på fulltext artiklarna. 

Vid kvalitetsgranskningen av de utvalda artiklarna användes Olsson och Sörensens 

(2011, 285) bedömningsmall för studier med kvalitativ metod (se bilaga III). Artiklar 

som hade låg kvalitet exkluderades. Valet gjordes att bedöma de vetenskapliga 

artiklarna tillsammans. Enligt Wallenberg och Henricson (2012, 490) är det viktigt 

att författarna bedömer artiklar på likartat sätt för att stärka innehållsvaliditeten och 

trovärdigheten.  

Analys 

Eftersom att valet var att analysera kvalitativa studier och att åskådliggöra 

upplevelser så togs beslutet att kvalitativ innehållsanalys skulle användas. 

Analysprocessen började med att artiklarna lästes igenom ett flertal gånger för att 

identifiera data. Efter detta bildades ett dokument innehållande intressant data för 

att skapa en överblick av materialet. Datan kodades utifrån vad den beskrivit för 

innehåll. Återkommande mönster och teman som förekom i ett flertal artiklar 

bildades till kategorier. Sammanfattningsvis blev det fyra kategorier och elva 

subkategorier. Analysprocessen har skett under samarbete och ständig dialog till 

konsensus uppnåtts mellan författarna. Enligt Wallengren och Henricson (2012, 492) 

så styr forskningsfrågan och syftet med studien valet av dataanalys. Friberg (2012, 

128) anser att det bör skapas en översikt över materialet som ska bearbetas för att 

lättare kunna utläsa vad som ska analyseras. Kvalitativ innehållsanalys innebär att 

data bryts ner till mindre enheter, kodas och namnges i enlighet med innehållet som 
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enheterna representerar. Det kodade materialet kategorieras därefter baserat på 

gemensamma nämnare (Polit och Beck 2013, 306).  

Forskningsetik 

Vår förförståelse för det valda ämnet innefattar att det kan vara känslomässigt svårt 

att operera ett bröst. Därför var beslutet att enbart inkludera artiklar med etiskt 

tillstånd en självklarhet. Granskningen av etiskt tillstånd skedde i två steg. Steg 1 var 

att läsa om författarna till artikeln skrivit något om etiskt tillstånd i fulltext.  Steg 2 

innebar att undersöka om den tidsskrift som publicerat artikeln hade några etiska 

krav. Samtliga tolv artiklar som valdes ut till denna litteraturstudie hade blivit etiskt 

prövade och godkända. För att öka det vetenskapliga värdet på ett arbete är det enligt 

Wallengren och Henricson (2012, 492-493) eftersträvansvärt att enbart inkludera 

forskning som har tillstånd av etisk kommitté eller som visar att de gjort noggranna 

etiska överväganden. Enligt Kjellström (2012, 71) ska det undvikas att människor 

utnyttjas, skadas eller såras.  

Nio av de utvalda artiklarna beskrev i fulltext att deltagarna uttryckt ett samtycke till 

att delta i studien. Kjellström (2012, 82) beskrev att informerat samtycke bygger på 

den etiska principen om att värna om deltagarnas självbestämmande till att delta i 

forskningsprojektet. 
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RESULTAT 

Utifrån följande kategorier och subkategorier kommer resultatet att presenteras.  

Tabell 1. Översikt av kategorier och subkategorier.  

Kategorier Subkategorier 
Kvinnornas upplevelser av sin 

kroppsuppfattning till följd av 

mastektomi och lumpektomi 

 Upplevelser av att känna sig 

förändrad som person 

 Upplevelser av att känna sig 

asymmetrisk 

 Att uppleva svårigheter med att 

betrakta operationsområdet   

 Tankar om att omdefiniera 

normaliteten med eller utan 

bröstrekonstruktion 

Copingstrategier för att hantera det 

förändrade bröstet 

 Upplevelser av att integrera en 

protes i sin självbild 

 Klädernas inverkan på 

kroppsuppfattningen 

 Upplevelser av att hantera den 

förändrade kroppsuppfattningen 

genom bröstrekonstruktion 

Bröstoperationernas inverkan på 

relationer 

 Upplevelser av att sexualiteten 

begränsas 

 Upplevelser av att få stöd av 

partnern 

Sociala influenser  Upplevelser av social påverkan 

gällande kroppsuppfattningen  

 Den erhållna kroppsuppfattningens 

inverkan på det sociala livet  
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Kvinnornas upplevelser av sin kroppsuppfattning till följd av mastektomi 

och lumpektomi 

Upplevelser av att känna sig förändrad som person 

Att känna sig förändrad som person eller få en alternerad identitet var vanligt då 

kroppsuppfattningen blir förändrad av kirurgen då delar av bröstet eller hela bröstet 

tas bort (Lindwall och Bergbom 2009; McKean et al. 2013). Det förklarades att vissa 

kvinnor ansåg att mastektomin hade tagit bort några utmärkande drag hos dem som 

till exempel deras uppfattning av kvinnlighet, skönhet och utseende och att detta 

påverkade identiteten (Bredin 1999; Denford et al. 2011; Fallbjörk et al. 2012). Bredin 

(1999) förklarar att kvinnorna kan känna sig stympade, amputerade eller 

deformerade efter en mastektomi. Den mastektomerade kroppen beskrevs kunna 

upplevas som emotionellt, sexuellt och fysiskt ofullständig (Crompvoets 2006). Ett 

annat vanligt förekommande fenomen efter genomgången mastektomi var att 

kvinnorna beskrev att de inte kände sig normala på grund av sin förändrade 

kroppsuppfattning (Hill och White 2008; Piot-Ziegler et al. 2010). Hill och White 

(2008) beskrev att känslan av att inte känna sig normal kunde innebära en ökad 

självmedvetenhet, ett försämrat självförtroende och en försämrad självkänsla. Vidare 

beskrev Piot-Ziegler et al. (2010) att detta kunde innefatta att de mastektomerade 

kvinnorna kände sig främmande inför sina kroppar och att detta utmanade deras 

kroppsintegritet.   

Ett vanligt uttryck bland kvinnorna var att bröstoperationerna bidrog till en 

förändrad upplevelse av feminiteten (Denford et al. 2011; Fallbjörk et al. 2012; 

Freysteinson et al. 2012; Langellier och Sullivan 1998; McKean et al. 2013); Piot-

Ziegler et al. 2010). Piot-Ziegler et al. (2010) antydde att det kan beskrivas som en 

skymf mot kvinnligheten att genomgå en mastektomi. Brösten framställdes vara en 

viktig del i en kvinnas självkänsla (Crompvoets 2006). Olika upplevelser som 

påtalades om mastektomins inverkan på kvinnligheten var att inte uppleva sig vara 

en fullvärdig kvinna och att kvinnan genom ”förlusten av bröstet” förlorat 

symboliken för kvinnlighet (Freysteinson et al. 2012; Langellier och Sullivan 1998; 

McKean et al. 2013). Det framkom även enligt Fallbjörk et al. (2012) och Langellier 

och Sullivan (1998) uttalanden om att bröstet inte upplevdes var förknippat med 

feminitet.  
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Det uttrycktes även en längtan efter att kroppen skulle se ut som den gjort innan 

operationen (Crompvoets 2006; Fallbjörk et al. 2012; Lindwall och Bergbom 2009; 

Piot-Ziegler et al. 2010). Det berättades om att kvinnor som innan operationen inte 

varit nöjda med sina bröst eller inte haft en god självbild ångrade att de inte 

accepterat sina bröst tidigare och att brösten blev ett föremål för sorg (Crompvoets 

2006; Lindwall och Bergbom 2009; Piot-Ziegler et al. 2010).  

Upplevelser av att känna sig asymmetrisk 

Asymmetri relaterat till mastektomi beskrevs vara en fysisk förlust av balans och 

uppgavs kunna vara en psykologisk kris. Asymmetrin förklarades kunna inverka på 

kvinnornas förmåga att genomföra fysiska aktiviteter men även på stabiliteten och 

den visuella disharmonin (Hill och White 2008; Langellier och Sullivan 1998). 

Känslan av att vara skev redogjordes kunna påverka att kroppen kändes annorlunda 

vilket gjorde att kvinnorna blev självmedvetna om sina former. Ett vanligt uttryck var 

att kroppsformen upplevdes vara oproportionerlig (Bredin 1999). Upplevelsen av att 

vara i balans beskrevs vara att antingen ha inga bröst eller båda brösten (Hill och 

White 2008; Langellier och Sullivan 1998). Det framkom att åtgärder som kvinnorna 

vidtog för att dölja asymmetrin var bland annat att fylla ut behån, hänga en handduk 

runt halsen efter bad i havet och att hänga handväskan över axeln och hålla armen 

över bröstkorgen (Crouch och McKenzie 2000; Freysteinson et al. 2012). 

Att uppleva svårigheter med att betrakta operationsområdet   

Många kvinnor uttryckte en svårighet att titta på operationsområdet och att se dem 

själva i spegeln efter bröstoperationen (Fang et al. 2010; Freysteinson et al. 2012; 

Langellier och Sullivan 1998; McKean et al. 2013; Piot-Ziegler et al. 2010). Fang et al. 

(2010) beskrev att för att undvika att framkalla minnen av vad kvinnorna förlorat så 

utvecklade vissa kvinnor strategier för att distansera sig själva från sina ”imperfekta 

bröst”. Ett exempel som framkom på en sådan strategi beskrev Bredin (1999) som 

innebar att en kvinna tog sina bad i mörker då upplevelsen av att se den förändrade 

kroppen beskrevs bidra till missnöje. Att bemöta spegelbilden ansågs ge svår ångest 

då kvinnorna konfronterades med sitt mastektomiområde och ärren som lämnats 

efter operationen. Ett uttalande skildrade att en kvinna började gråta när hon såg den 

mastektomerade kroppen i spegeln (Piot-Ziegler et al. 2010). Bredin (1999), 

Crompvoets (2006) och Langellier och Sullivan (1998) beskrev vidare att det 

uttrycktes att upplevelsen av att se sin spegelbild kunde leda till känslor av att 



  

10 
 

spegelbilden inte längre representerade personen framför spegeln. Efter en viss tid 

antyddes det bli lättare att bemöta kroppen i spegeln då det beskrevs att man inte 

hade något annat val än att acceptera sin spegelbild (Freysteinson et al. 2012). 

Lindwall och Bergbom (2009) antydde även dem att se sig själv i spegeln med en 

positiv känsla tog tid.  

Tankar om att omdefiniera normaliteten med eller utan bröstrekonstruktion 

Att genomgå en bröstrekonstruktion beskrevs vara det enda valet för vissa kvinnor 

för att bli sig själva igen (Fallbjörk et al. 2012). Bröstrekonstruktion skildrades som 

ett sätt att omdefiniera normaliteten då kvinnorna insett att deras tidigare version av 

kroppen inte längre kunde uppnås (Fang et al. 2010; Hill och White, 2008). Hill och 

White (2008) förklarade att kvinnorna rättfärdigade sitt beslut om att genomgå 

bröstrekonstruktion baserat på att de fortfarande var unga och att de hade alldeles för 

många år framför sig för att titta på ”en sådan missbildning”. En annan bidragande 

faktor som Denford et al. (2011) skildrade var att inte ständigt behöva bli påmind om 

bröstcancer men också för att bröstrekonstruktion kunde upplevas ersätta det 

borttagna bröstet. McKean et al. (2013) antydde att oro över det fysiska utseendet var 

avgörande för de flesta när det gällde att ta ett beslut om att genomgå 

bröstrekonstruktion. Vidare beskrev Crompvoets (2006) att bröstrekonstruktion 

kunde vara ett sätt att hantera en dålig självbild postoperativt då kvinnorna beskrev 

att de hade svårt att acceptera den mastektomerade kroppen. Förhoppningar som 

kvinnorna hade angående bröstrekonstruktion beskrevs bland annat av Fallbjörk et 

al. (2012) som antydde att en bröstrekonstruktion kunde hjälpa till att reparera den 

splittrade feminiteten. Fang et al. (2010) beskrev att kvinnorna hade en förhoppning 

om att brösten skulle se fina och naturliga ut. Piot-Ziegler et al. (2010) hävdade att 

vissa kvinnor ville genomgå bröstrekonstruktion för att kunna ge samma kroppsliga 

intryck som tidigare. Det beskrevs även att kvinnorna ville göra mastektomiområdet 

estetiskt igen och säkerställa att kroppen såg symmetrisk ut (Freysteinson et al. 

2012). Crompvoets (2006) förklarade att återfå självförtroende och att bli hel igen var 

en viktig beståndsdel för att vilja genomgå bröstrekonstruktion.  

Att vara nöjd med sig själv framställdes vara en anledning till att inte vilja genomgå 

bröstrekonstruktion (Freysteinson et al. 2012). Ett uttalande innefattade att en 

kvinna inte ville genomgå bröstrekonstruktion då hon ansåg att det var ”patetiskt” att 

ge en sådan hög prioritet till ett bröst när livet stod på spel (Fang et al. 2010). Ett 
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annat uttalande som Fallbjörk et al. (2012) skildrade var ett uttalande från en äldre 

kvinna som beskrev att hon hade en förståelse för att yngre kvinnor vill genomgå 

bröstrekonstruktion men att hon själv inte hade något intresse av det då hon aldrig 

brytt sig om sina bröst. Ett annat skäl som hävdades till att inte vilja genomgå 

bröstrekonstruktion var att kvinnorna ville bära det kvarstående bröstet med stolthet 

och för att offentligt visa att det finns många som har genomgått en mastektomi till 

följd av bröstcancer (Langellier och Sullivan 1998). 

Copingstrategier för att hantera det förändrade bröstet 

Upplevelser av att integrera en protes i sin självbild 

En protes beskrevs vara ett sätt att maskera det ”förlorade bröstet”. Ett påstående 

antydde att protesen gav känslan av att vara ett bröst (Fallbjörk et al. 2012). En 

annan erfarenhet av att bära protes innefattade att protesen gjorde ”ett bra jobb” när 

det gällde att ersätta det ”förlorade bröstet”. En protes beskrevs skapa ett utseende 

av två bröst vilket förknippades med ”normal feminitet”. Ett annat uttalande beskrev 

att protesen bidrog till att skapa en upplevd balans (Langellier och Sullivan 1998). 

Crouch och McKenzie (2000) hävdade också att en protes döljer asymmetri och 

”bristfällig skönhet”. 

Upplevelsen av att bära en protes beskrevs kunna misslyckas med att ge kvinnorna 

samma självförtroende som en bröstrekonstruktion kunde ge (McKean et al. 2013). 

Att leva med en protes förklarades ofta bli en motivation för att genomgå 

bröstrekonstruktion (Crompvoets 2006; Hill och White 2008). Det beskrevs att 

protesen till skillnad från ”riktiga bröst” upplevdes vara rörlig och därför avtagbar 

från kvinnans kropp (Langellier och Sullivan 1998). Crompvoets (2006) och 

Langellier och Sullivan (1998) beskrev vidare att en protes kan därför inte integreras i 

en kvinnas självkänsla och kroppsuppfattning och känns därför inte som en del av 

den bröstopererade personen. Några uttalanden om protesanvändning innefattade 

att den kändes ”helt fel”, att protesen användes endast en gång och att några kvinnor 

uttryckte att de ”hatade den” (Crompvoets 2006; Hill och White 2008). Ett annat 

yttrande om protesanvändning skildrade McKean et al. (2013) med ett uttalande från 

en kvinna som tyckte det var nedvärderande att använda en protes för att protesen 

hade ”trillat ut” då kvinnan utfört trädgårdsarbete. 
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Klädernas inverkan på kroppsuppfattningen 

Att vara påklädd beskrevs kunna förbättra den upplevda förändrade 

kroppsuppfattningen efter mastektomin (Bredin 1999). Kläder framställdes kunna 

vara ett sätt att dölja bröstcancern, ärren, dess behandling och asymmetri (Langellier 

och Sullivan 1998). Ett påstående om att vara påklädd skildrade att man inte blev lika 

besvärad av sin egen eller andras blickar (Fallbjörk et al. 2012). Ett annat utlåtande 

om att vara under andras blickar beskrevs av Langellier och Sullivan (1998) som 

skildrade att en kvinna bar kläder som visade hennes ojämna ”klyfta” och att hon inte 

brydde sig om vad andra tyckte. Kläder beskrevs kunna inverka på att uppnå ett 

”normalt” utseende (Bredin 1999; Hill och White 2008; Langellier och Sullivan 

1998). Kvinnorna beskrev att de upplevde att de kunde hantera operationsområdet 

när de var påklädda (Bredin 1999; Hill och White 2008).  

Att ta bort ett bröst beskrevs kunna upplevas som att kvinnorna inte kunde bära 

samma kläder som innan operationen (Fang et al. 2010; Piot-Ziegler et al. 2010). 

Klädvalen framställdes vara begränsat då en rädsla för att andra skulle se 

operationsområdet eller protesen fanns (Fallbjörk et al. 2012; McKean et al. 2013). 

McKean et al. (2013) berättade att känna sig fysiskt obekväm upplevdes bidra till 

upplevelsen av att ha ett begränsat klädval. Det framkom att kvinnor som tidigare 

älskat att bära vackra klänningar och känna sig feminina valde att inte bära sådana 

kläder efter mastektomin (Fallbjörk et al. 2012; Piot-Ziegler et al. 2010). Detta 

beskrev Piot-Ziegler et al. (2010) berodde på att kvinnorna ville undvika att ”chocka 

eller såra” andra människor med sitt utseende. En annan aspekt som uttrycktes av 

Fang et al. (2010) innefattade att kvinnorna upplevde en rädsla för att se ovårdad ut i 

sociala sammanhang då de ansåg att vara utan ett bröst inverkade på klädernas 

passform.  

Upplevelser av att hantera den förändrade kroppsuppfattningen genom 

bröstrekonstruktion 

Bröstrekonstruktion skildrades kunna förbättra kroppsuppfattningen och kvinnornas 

självförtroende.  Att se symmetrisk ut ansågs vara en viktig del i att känna sig hel och 

”normal” igen efter bröstrekonstruktionen (Hill och White 2008). 

Bröstrekonstruktion framställdes vara en möjlighet för kvinnorna att finna sig själva 

igen efter mastektomin (Denford et al. 2011; Fallbjörk et al. 2012). Fang et al. (2010) 

beskrev att en bröstrekonstruktion kunde hjälpa kvinnorna att emotionellt klara av 
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att betrakta bröstet som ”skadat” istället för ”förlorat”. Andra erfarenheter av att 

genomgå bröstrekonstruktion beskrevs bland annat av Fallbjörk et al. (2012) som ett 

sätt att lägga sjukdomen bakom sig och att rekonstruktionen givit dem möjlighet till 

att bära de kläder de vill. Att rekonstruera bröstet beskrevs bidra till att kvinnorna 

upplevde sig ha naturliga bröst igen, att de inte behövde oroa sig vid aktiviteter över 

protesens läge och att de kände sig feminina igen (Crompvoets 2006). McKean et al. 

(2013) skildrade att bröstrekonstruktion kunde vara ett sätt att kunna titta på brösten 

igen och att operationsområdet blev lättare att bemöta. 

En skildring var att kvinnor som genomgått bröstrekonstruktion kunde känna en 

stark ambivalens mot det rekonstruerade bröstet. Det rekonstruerade bröstet 

framställdes vara ett främmande föremål som beskrevs upprätthålla utseendet 

socialt, men bröstet upplevdes ”aldrig” kunna återupprätta den fysiska integriteten 

eller ersätta den förlorade feminiteten (Piot-Ziegler et al. 2010). Bröstrekonstruktion 

framställdes kunna skilja sig från kvinnornas förväntningar. Vissa kvinnor beskrev 

att de hade svårt att acceptera det rekonstruerade bröstet som sitt eget och tyckte inte 

om att titta på det rekonstruerade bröstet då ärren från bröstrekonstruktionen 

påminde om bröstcancer (Fang et al. 2010). Vidare beskrev Fallbjörk et al. (2012) att 

en kvinna inte hade fått den bröststorlek hon önskat och att bröstrekonstuktion hade 

lämnat många ”fula ärr”. Hill och White (2008) skildrade att en anpassning 

kvinnorna fick göra var att inse att bröstrekonstruktionen inte skulle bli en exakt 

kopia av det bortopererade bröstet. Crompvoets (2006) och Denford et al. (2011)  

beskrev att kvinnor som genomgått bröstrekonstruktion kunde uppleva att det 

rekonstruerade bröstet såg onaturligt ut och att det inte liknade ett naturligt bröst. 

Crompvoets (2006) antydde att en misslyckad bröstrekonstruktion kan innebära att 

kvinnan upplever sig mer ”skadad”, och att denna ”skada” har både fysiska och 

emotionella implikationer. En aspekt om direkt bröstrekonstruktion som Hill och 

White (2008) skildrade var att kvinnorna kunde uppleva en inledande försämring av 

självkänslan och kroppsuppfattningen och att de kvinnorna såg rekonstruktionen 

som en del av ”förlusten” istället för ”lösningen”. 

Bröstoperationernas inverkan på relationer 

Upplevelser av att sexualiteten begränsas 

Upplevelsen av att ta bort sitt bröst beskrevs vara som att ta bort en stor del av sin 

sexualitet (Crompvoets 2006). Fallbjörk et al. (2012) skildrade uttalanden om att 
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känna sig sexuellt begränsad efter en mastektomi och att enbart känna sig som en 

halv kvinna vid sexuella relationer. Det framkom uttalanden om att kvinnornas 

partners accepterade deras ”nya kroppar” och att sexlivet inte var påverkat av 

bröstrekonstruktionen, men att kvinnorna fortfarande kände sig självmedvetna när 

det innebar att exponera sina kroppar (Hill och White 2008). Det beskrevs att vid 

samlag så vidtog kvinnorna åtgärder för att inte visa brösten (Fallbjörk et al. 2012; 

Hill och White 2008). Crouch och McKenzie (2000) beskrev att visa sin 

”vanställdhet” för män upplevdes för många kvinnor vara ”en väldigt skrämmande 

upplevelse”. En del kvinnor beskrevs ha uppfattningen av att de efter mastektomin 

skulle få leva ensamma för resten av livet då de ansåg sig vara mindre attraktiva i 

jämförelse med andra kvinnor. En annan skildring var att kvinnorna hade svårigheter 

med att hantera sin partners blick då de inte upplevde att de var åtråvärda längre. 

Detta beskrevs påverka en mastektomerad kvinna till att inte vilja vara fysiskt intim 

med sin man (Piot-Ziegler et al. 2010). Ett annat uttalande som framkom var 

upplevelsen av att känna sig obekväm med sin partner för att man kände en oro över 

att partnern skulle röra vid den bröstlösa sidan. Tankar om att kroppen skulle vara 

motbjudande och att ingen skulle vilja röra vid den framkom (Bredin 1999). En 

annan åsikt skildrades av Langellier och Sullivan (1998) som innefattade att brösten 

inte behövde vara en sexuell del av kroppen och att en mastektomi inte behövde ha 

en inverkan på den sexuella upplevelsen.  

Upplevelser av att få stöd av partnern 

I en stabil relation beskrevs partnern kunna förbättra den splittrade feminiteten. Ett 

utlåtande beskrev att känslan av att fortfarande vara en kvinna var till stor del 

partnerns förtjänst (Fallbjörk et al. 2012). En erfarenhet som beskrevs i Langellier 

och Sullivan (1998) var ett uttalande om att en partner inte brydde sig om att kvinnan  

hade ett bröst då han ”bara ville att hon skulle vara vid liv”. Olika upplevelser av 

partnerns inställning till bröstrekonstruktion framkom av Piot-Ziegler et al. (2010) 

då ett uttalande speglade att partnern inte pressade kvinnan till ett beslut om att 

genomgå bröstrekonstruktion, medan ett annat uttalande hänvisade till partnerns 

”modfällda och irriterade reaktion” till kvinnans beslut av att inte genomgå 

bröstrekonstruktion. Crouch och McKenzie (2000) skildrade en kvinnas upplevelse 

av att hamna i skilsmässa efter mastektomin och att äktenskapsproblemen ledde till 

att kvinnan kände sig övertygad om att ingen skulle vilja vara i en relation med 

henne. 
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Sociala influenser 

Upplevelser av social påverkan gällande kroppsuppfattningen 

Sociala influenser beskrevs ofta vara den främsta anledningen till att genomgå 

bröstrekonstruktion. Det framställdes att kvinnornas koncept av normalitet var 

sammanflätade med samhällets föreställningar om ”ett normalt, godtagbart 

utseende” (Denford et al. 2011). Crompvoets (2006) och Hill och White (2008)  

återgav att kvinnor som genomgått bröstrekonstruktion beskrev att självbilden och 

självförtroendet var beroende av den sociala acceptansen de fick angående det nya 

bröstet. Crompvoets (2006) förklarade att plastikkirurgen kan ha ett stort inflytande 

på kvinnans beslut om att genomgå bröstrekonstruktion då den hälsosamma 

mastektomerade kroppen betraktades som någonting som behöver ”fixas”. Reklam 

beskrevs ofta innehålla den nakna kvinnliga kroppen där ”perfekta bröst” presenteras 

som en symbol för feminitet, detta upplevdes bidra till en prövning på den 

mastektomerade kvinnans feminina identitet (Piot-Ziegler et al. 2010). 

Den erhållna kroppsuppfattningens inverkan på det sociala livet 

Bredin (1999) och Fallbjörk et al. (2012) skildrade ett upplevt behov av att dölja 

mastektomiområdet från andra personer vilket innebar att kvinnorna drog sig undan 

från platser där brösten kunde tänkas exponeras som till exempel badhus och gym. 

Denford et al. (2011) uttryckte att en upplevelse var att känna ett behov av att ta 

hänsyn till andra personers genans av att se den mastektomerade kroppen. Ett 

vanligt uttryck var att kvinnorna inte kände sig ”normala” då de deltog i aktiviteter 

som drog uppmärksamhet till brösten som till exempel att köpa kläder. Ett annat 

uttryck hos kvinnor som inte hade gjort en rekonstruktion av bröstvårtan var att de 

upplevde sig vara ”imperfekta” i jämförelse med andra kvinnors bröst (Fang et al. 

2010). Det berättades även att det var ovanligt att kvinnor inte använde protes efter 

en mastektomi vilket indikerade på att det fanns en rädsla för att inte bli accepterad 

som ”normal”. Ett påstående handlande om att vara konstant orolig över att andra 

människor skulle upptäcka kvinnornas ”hemlighet” eller av misstag råka röra 

protesen (Crouch och McKenzie 2000).  

DISKUSSION 

Syftet med studien var att belysa kvinnors upplevelser av sin kroppsuppfattning och 

dess inverkan på vardagen efter bröstoperation till följd av bröstcancer. Resultatet 
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belyste att en mastektomi och lumpektomi gav en förändrad kroppsuppfattning vilket 

bidrog till en inverkan på identiteten, feminiteten och upplevelsen av asymmetri. 

Kvinnorna sörjde sina tidigare kroppar och hade svårt för att bemöta 

operationsområdet. Copingstrategier som kvinnorna använde för att hantera det 

förändrade bröstet var att anpassa kläderna och att få en protes utprövad. 

Bröstrekonstruktion ansågs vara det sista steget i att finna sig själv igen efter 

bröstoperationerna. Den alternerade kroppsuppfattningen gav en inverkan på 

kvinnornas samliv. Partnerns och andra sociala faktorer inverkade på den 

kroppsuppfattning kvinnorna erhöll efter bröstoperationerna.  

Resultatdiskussion 

Ett vanligt förekommande fenomen var att kvinnorna upplevde att mastektomin och 

lumpektomin hade tagit bort några utmärkande drag hos dem och att detta 

påverkade identiteten. Ett liknande fenomen beskrevs av Joulaee et al. (2012) som 

menade att kvinnor med bröstcancer upplevde att behandlingen hade gjort att de 

”förlorat” sin hälsa men också ett viktigt attribut i deras kroppar. Hulter (2004, 28) 

antydde att vid långvarig sjukdom hotas identiteten på grund av att den egna känslan 

för vem man är rubbas.  

Studien visade på att lumpektomi och mastektomi kan ha en inverkan på feminiteten. 

Brösten var ofta förknippade med kvinnlighet. Detta beskrev även Landmark och 

Wahl (2002) då ”förlusten av ett bröst” kan leda till att kvinnan får en förändrad 

självbild och den upplevelsen kan påverka kvinnans feminitet. Öhman (2009, 13) 

förklarade att upplevelsen av kvinnlighet är uppbyggd av uppfostran, attityder och 

uppfattningar och sitter djupt i varje kvinnas identitet. 

Resultatet indikerar på att många kvinnor ville att kroppen skulle se ut som den gjort 

innan bröstoperationen och brösten blev ofta ett föremål för sorg. Demi (2000, 1276) 

förklarade att en operation där ett bröst opereras bort, innebär en fysisk förlust av en 

kroppsdel vilket kan resultera i att kvinnan känner sorg över den förändrade 

självbilden.  

En vanligt förekommande upplevelse hos mastektomiopererade kvinnor var olika 

upplevelser av att inte känna sig symmetrisk. En aspekt var att uppleva en obalans, 

ojämn viktfördelning och att det inverkade på rörelser och stabilitet. Rydén (1996, 
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156) beskrev att kvinnor med tung byst kunde få en avsevärd snedbelastning av 

skulderpartiet efter en mastektomi.  

En vanlig upplevelse var att kvinnorna hade svårigheter att bemöta 

operationsområdet eller att se sig själva i spegeln. Många kvinnor beskrevs undvika 

att titta på operationsområdet.  Ett liknade fenomen beskrevs av Sjödahl et al. (2004) 

där benamputerade personer som erhållit en negativ kroppsuppfattning efter 

operationen undvek att se sig själv i spegeln. En förvrängd kroppsuppfattning 

innebär en förvrängd föreställning om sitt psykiska jag och personen visar på ett 

ändrat perspektiv på den egna kroppen. En vanlig konsekvens av detta är att inte titta 

på en viss del av kroppen (T. Heardman 2012, 363). 

Olika förhoppningar som framkom i studien på vad en bröstrekonstruktion kunde ge 

kvinnorna var bland annat att finna sig själv igen, att glömma bröstcancern, att de var 

för unga för att leva med ett bröst, att omdefiniera normaliteten genom att få ett nytt 

bröst, att få en förbättrad självbild, att reparera den splittrade feminiteten samt att 

återfå symmetri och ett naturligt utseende igen. Vi tänker oss att det finns lika många 

förhoppningar på vad en bröstrekonstruktion kan ge som det finns olika erfarenheter 

av att genomgå bröstoperation. Resultatet i denna litteraturstudie har många likheter 

med en studie gjord av Rubin et al. (2013) som beskrev att den främsta anledningen 

till att genomgå bröstrekonstruktion var en önskan om att vara normal, att glömma 

bröstcancern, att de var för unga för att leva med ett bröst och att återfå symmetri.  

Litteraturstudien visade på att äldre kvinnor tenderade att inte vilja genomgå 

bröstrekonstruktion.  Fallbjörk et al. (2009) beskrev att äldre kvinnor i större 

utsträckning tenderar att avdramatisera betydelsen av bröstet och det är mer 

sannolikt att de blir nöjda med bröstprotesen. En möjlig förklaring till detta beskrev 

Mercer, Nichols och Doyle (1989, 152) vara att en förlust tidigt i en kvinnas liv 

tenderar att ha en större inverkan på kvinnans liv i överlag än hos äldre kvinnor.  

Det visades att bröstprotesen både kunde hjälpa att förbättra kroppsuppfattningen 

hos vissa kvinnor, men även att den kunde misslyckades med att integreras i vissa 

kvinnors självbild och tenderade att bli en motivation för att genomgå 

bröstrekonstruktion. I en studie av Roberts et al. (2003) framkommer det att 

protesen kan ge en känsla av normalitet, en förbättrad kroppsuppfattning, och 

återställa upplevelsen av feminiteten men även att protesen kan vara en påminnelse 
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om ”förlusten av bröstet”. En möjlig förklaring till varför protesen kan misslyckas att 

integreras i kvinnors självbild beskrevs av Giummarra et al. (2008) bero på att 

personer som använder proteser utan motorisk funktion (så kallade kosmetiska 

proteser) har en försämrad förmåga att inkorporera protesen i självbilden.   

Resultatet visade att med hjälp av kläder kunde kvinnorna dölja bröstcancern och 

behandlingens effekter på kroppen. Många kvinnor upplevde också att deras klädval 

blev begränsade efter bröstoperationerna. Brunet et al. (2013) skildrade att många 

kvinnor efter bröstcancerbehandling använde kläder som ett sätt att hantera aspekter 

av deras kroppar som de inte gillade.  

Bröstrekonstruktionen sågs som ett sätt att finna sig själv igen efter mastektomin. 

Andra aspekter som bröstrekonstruktionen hjälpt kvinnorna med var att känna sig 

hel igen och motverka asymmetri, att känna sig normal, att bära de kläder de ville, att 

inte behöva oroa sig över protesens läge och att lättare kunna bemöta 

operationsområdet. Sandelin och Wickman (2004, 182) beskrev att önskemål från 

kvinnor som ville genomgå beröstrekonstruktion ofta innefattade att kunna bära 

välsittande kläder, att slippa den obekväma protesen och en önskan om att känna sig 

hel igen.  

Vi upplever oss kunna urskilja att kvinnorna använt sig av olika copingstrategier för 

att hantera den förändrade kroppsuppfattningen. Att anpassa kläderna, bära protes 

och att genomgå bröstrekonstruktion anser vi vara någon form av problemorienterad 

coping. Att undvika att titta på operationsområdet upplever vi vara emotionellt 

orienterad coping. Jahren Kristoffersson (2005, 214-216) förklarade att 

problemorienterad coping innefattar att bland annat tar initiativ till att förändra 

situationen och att emotionellt orienterad coping innefattar att undvika svåra 

situationer.  

Att operera bort ett bröst eller få ett förändrat bröst kan bidra till att kvinnorna får 

dåligt självförtroende och självbild som följd. Vi upplever att bröstoperation kan ses 

som en kris och bröst rekonstruktion som ett sätt att ta sig ur krisen. Spector et al. 

(2011) beskriver att bröstrekonstruktion efter mastektomi sågs som ett sätt att 

hantera tanken på att ”förlora ett bröst”. En traumatisk kris kan handla om att 

förlora något av stort värde. Ett exempel på en traumatisk kris är kvinnan som 
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tvingas operera bort sina bröst och till följd av detta får en kränkt självkänsla (Schultz 

Larsen 1994, 204).  

Det framkom i resultatet att bröstrekonstruktion även kunde skilja sig från 

kvinnornas förväntningar då det upplevdes vara onaturligt och hade lämnat många 

ärr som fortfarande påminde om bröstcancer. En förklaring till detta kan vara som 

Chevray (2008) beskrev att kvinnorna bör vara välinformerade om att ett realistiskt 

mål med bröstrekonstruktion är att det ska se normalt och symmetriskt ut med 

kläderna på, utan kläder blir det ofta uppenbart att det rekonstruerade bröstet inte är 

”ett naturligt bröst”.  

Det framkommer inte i studierna som resultatet är uppbyggt på hur deras hälso- och 

sjukvårdssystem fungerar. Detta innebär att det möjligtvis kan vara en inkomstfråga 

ifall kvinnorna har möjlighet att genomgå bröstrekonstruktion eller om de måste 

hantera den förändrade kroppsuppfattningen på andra sätt. Enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 1982: 763) så är målet med svensk sjukvård en vård på lika 

villkor för hela befolkningen. 

Det framkom att många kvinnor hade svårigheter med att exponera sina kroppar för 

sina partners och att detta gav en inverkan på sexualiteten. Tankar om att inte vara 

åtråvärd och att vara mindre attraktiv i jämförelse med andra kvinnor förekom. Vissa 

kvinnor upplevde att de skulle få leva ensamma för resten av livet. En teori om varför 

det är svårt att exponera den alternerade kroppen för sin partner kan förklaras med 

hjälp av Olsson och Sjöström (1993, 30) som beskrev att människor vill bli omtyckta 

av personer som vi har betydelsefulla relationer med.  Vanliga upplevelser av 

sexualitet efter mastektomi beskrev Andrzejczak et al. (2013) vara att känna sig 

mindre attraktiv, känna en minskad tillfredställelse inför sina kroppar och att känna 

sig obekväm i underkläder.   

I resultatet beskrevs varierande reaktioner som partners visade gentemot kvinnorna. 

Vissa upplevde att partnern var accepterande och förbättrade den rådande 

kroppsuppfattningen.  Medan andra kvinnor beskrev att partnerns reaktion gjorde att 

kvinnorna kände sig pressade till att genomgå bröstrekonstruktion. Vissa relationer 

ledde även till skilsmässa. Enligt Sheppard och Ely (2008) så kan bröstcancer ha ett 

sätt att föra redan existerande äktenskapliga problem till rampljuset medan det för en 

del patienter har visat sig skapa en större känsla av närhet i relationen.  
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Inverkan från samhället som kvinnorna upplevde angående sin kropp beskrevs i 

resultatet komma från bland annat plastikkirurgen och reklam där den nakna 

kvinnliga kroppen med ”perfekta bröst” presenterades som en symbol för feminitet. 

Den inverkan reklam kan ha på människan förklarades av Angelöw och Jonsson 

(2000, 82) som säger att människor systematiskt påverkas av att integrera olika 

värderingar som förmedlas via till exempel massmedia och reklam. Vidare beskriver 

Nilsson (1998, 14) att den ”unga, vackra och hälsosamma kroppen” har ett stort 

inflytande i dagens samhälle och att en mängd kroppsformande hjälpmedel erbjuds 

på marknaden som till exempel plastikkirugi.  

Ett vanligt förekommande uttryck som framkom i resultatet var att sociala influenser 

om normalitet ofta blev motivation för att genomgå bröstrekonstruktion. Kvinnorna 

kände även att de behövde dölja operationsområdet från omgivningen och dra sig 

undan från omgivningar där bröstet kunde tänkas exponeras. Detta fenomen skulle 

kunna förklaras med Ogden och Lindridge (2008) beskrivning av att ärr på bröstet 

kan ha en skadlig inverkan på kvinnors självkänsla och att den försämrade 

självbilden kan leda till känslor av att bli mer negativt dömd av andra människor.  

Litteraturstudiens resultat är uppbyggt på studier från Sverige, England, Schweiz, 

Taiwan, USA och Australien. Resultatet visar många likheter om hur 

kroppsuppfattningen påverkas av de genomgångna bröstoperationerna mellan 

länderna. Detta kan tyda på att det finns en landsöverskridande norm om hur 

kvinnokroppen ska se ut, bland annat genom reklam. Ett vanligt beteende var att 

kvinnorna kände att de behövde dölja operationsområdet från andra människor i 

olika sammanhang. Ahmadi (2008, 88) beskrev att det kulturella sammanhanget 

inverkade på den typ av stress en individ kände över ett fenomen och vilka val av 

copingstrategier som han eller hon använde i en given situation.  

Betydelse för omvårdnad 

Resultatet bidrar till en ökad förståelse för den psykiska, sociala och kulturella 

process kvinnorna går igenom efter kirurgisk behandling till följd av bröstcancer. I 

sjuksköterskans kompetensbeskrivning står det att sjuksköterskan ska ”tillgodose 

patientens basala och specifika omvårdnadsbehov såväl fysiska, psykiska som 

sociala, kulturella och andliga” (Socialstyrelsen  2005, 11). Hughes et al. (2011) 

beskrev att sjuksköterskor har en viktig roll i den postoperativa vården och kan bidra 
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till en snabbare återhämtning och genom det minska den potentiella negativa 

inverkan bröstoperationen kan få på livsstilen.  

Resultatet indikerade på att det fanns en mängd olika upplevelser gällande 

kvinnornas kroppsuppfattning och hur den inverkade på kvinnornas vardag 

postoperativt. Därför anser vi att det är viktigt att som sjuksköterska vara lyhörd 

inför kvinnornas individuella upplevelser av bröstoperationerna genom att tillämpa 

personcentrerad omvårdnad. Att genomgå en bröstoperation beskrevs även vara en 

svår upplevelse och av den anledningen är ett empatiskt bemötande av stor vikt. 

Benzein, Hagberg och Saveman (2014, 72) menar att personcentrerad omvårdnad 

handlar om se personen i sitt sammanhang istället för att sätta sjukdomen i fokus. 

Eide och Eide (2009, 43- 44) förklarade att professionell empati är avgörande för en 

god kommunikation då den gör att vårdpersonal lättare kan uppfatta patienters oro 

och känslor som kommuniceras otydligt eller indirekt.  

Att genomgå en bröstoperation till följd av bröstcancer skildrades kunna bidra till att 

kvinnan genomgår en identitetskris. Ternestedt och Norberg (2009, 43) beskrev att 

en viktig uppgift sjuksköterskan har är att stödja personen i kris genom att främja 

möjligheter till att hantera den förändring som skett i individens identitet genom att 

på ett medvetet sätt utgå från personens upplevelser och livstolkning.  

Metoddiskussion 

Valet gjordes att enbart basera studien på kvalitativa studier, detta för att beskriva 

upplevelsen av det valda ämnet. Ämnet som valdes innehöll flera olika kirurgiska 

behandlingar och kunde därför ha blivit för brett. Därför togs beslutet att avgränsa 

upplevelserna enbart till kroppsuppfattningen relaterat till det förändrade bröstet 

efter bröstoperation för att få en djupare förståelse för det fenomenet. Polit och Beck 

(2013, 266) beskriver att målet med kvalitativa studier är att utveckla en djup 

förståelse för ett fenomen som det existerar och som det är konstruerat av individer 

inom ett visst sammanhang. Begränsningen i analysen är beroende av hur 

kommunikationsinnehållet har avgränsats i frågorna. Om avgränsningen är bred blir 

innehållet ”spretande” och görs avgränsningen snäv blir innehållet djupare (Olsson 

och Sörensen 2011, 210).  

De första sökningarna som gjordes i litteraturstudien hade som mål att hitta artiklar 

som berörde enbart mastektomerade kvinnors kroppsuppfattning. Det upptäcktes då 
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att vi behövde bredda sökningen med fler kirurgiska behandlingar för att kunna 

genomföra en studie gällande kroppsuppfattning efter bröstoperation. Enligt Friberg 

(2012, 59) är syftet med en inledande sökning att erhålla tillräckligt med 

bakgrundsinformation för att kunna gå vidare till den egentliga 

informationssökningen som är mer målanpassad.  

Sökningarna avgränsades från årtal 1995 och den äldsta artikeln som inkluderades i 

studien var från årtal 1998. Under sökningsprocessen upptäcktes det att det fanns ett 

begränsat urval av ny forskning i ämnet. Att kunna avgöra om detta haft någon 

inverkan på resultatet är svårt. Polit och Beck (2013, 119) anser att sökningarna bör 

begränsas inom en viss tidsram till exempel inom de senaste 15 åren.  

En styrka med arbetet var att det fanns tydliga inklusionskriterier som bidrog till att 

det framkom vilka behandlingar som skulle inkluderas men även vilka övriga 

relaterade behandlingar och fenomen som skulle exkluderas. Rosén (2012, 437) 

beskriver att en välgjord studie kännetecknas av tydliga inklusion- och 

exklusionskriterier.  

Valet gjordes att inte inkludera artiklar av låg kvalitet. Kvalitetsgranskningen av de 

utvalda artiklarna genomfördes tillsammans vilket innebar att under 

kvalitetsgranskningen diskuterade vi tills konsensus uppnåddes. 

Bedömningsprotokollet innehöll tolkningsfrågor som skulle graderas från 0-3 poäng 

(se bilaga III). Detta innebär att de bedömda artiklarnas kvalité är baserat på våra 

tolkningar. Enligt Sörensen och Olsson (2011, 279) bör inte artiklar med en poängsats 

under 60 % inkluderas i resultatet och graden av vetenskaplig kvalitet är baserat på 

bedömarnas poäng som dem gett i bedömningsprotokollet.  

Analysprocessen genomfördes tillsammans då vi gemensamt valde ut enheter i de 

utvalda artiklarna, bildade koder och skapade teman. Processen diskuterades till 

överensstämmelse. En annan styrka med att gemensamt analysera artiklarna var att 

kunna diskutera tolkningarna av texten då artiklarna inte var skrivet på modersmålet. 

Enligt Henricson (2012, 474) är det en fördel att vid kvalitativ design diskutera med 

sin skrivpartner om meningsenheter, koder och underkategorier under dataanalysen 

då detta stärker trovärdigheten. Trovärdighet syftar till förtroendet inför hur 

sanningsenligt datan och tolkningarna av dem är (Polit och Beck 2013, 323). 
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En svaghet med studien var det vetenskapliga underlaget gällande 

lumpektomibehandlade kvinnors kroppsuppfattning då enbart tre artiklar berörde 

detta. I analysprocessen uppkom det stundtals svårigheter med att beskriva liknande 

uttalanden mellan artiklarna då några av artiklarna även berört lumpektomi. Ett 

annat problem var att kunna urskilja vilken behandling kvinnorna genomgått i de 

vetenskapliga artiklarna som berörde olika behandlingar. Vi har därför formulerat 

oss genom att skriva ”bröstoperation” i dessa fall, då en strävan har varit att definiera 

konsekvent i resultatdelen vilken behandling som kvinnorna genomgått i det olika 

sammanhangen som beskrivits. Polit och Beck (2013, 254) beskriver att en forskares 

jobb är att vara på sin vakt efter systematiska fel som kan orsaka snedvridningar och 

hur trovärdigt resultatet blir.    

När valet gjordes att analysera de valda studierna med kvalitativ innehållsanalys så 

innefattade det att göra tolkningar av texten för att kunna koda och tematisera 

resultatet. Detta innebär att det inte kan sägas med säkerhet att texterna skulle tolkas 

exakt likadant av andra forskare. Enligt Sörensen och Olsson (2011, 210) innebär 

innehållsanalys att forskaren gör tolkningar av materialet. Polit och Beck (2013, 323) 

beskriver att tillförlitlighet innebär att studieresultatet skulle upprepas om studien 

gjordes med samma eller liknade deltagare i samma eller liknande sammanhang.  

Forskningsetisk diskussion 

Ämnet som studerades upplever vi bidra till en ökad kunskapsnivå till vårdpersonal 

och medvetenheten om hur bröstopererade kvinnor upplever sin kroppsuppfattning 

tror vi i slutändan gynnar kvinnorna som genomgår bröstoperationerna. Kjellström 

2012, 77) beskrev att en etisk motivering av en studie inom humanforskning brukar 

innefatta att en studie kan vara till nytta för antingen individ, samhället eller 

professionen. 

Nio av artiklarna beskrev att deltagarna gett samtycke till att delta i studien. Om det 

hade funnits mer kvalitativ forskning i ämnet så hade det varit en strävan att enbart 

inkludera artiklar som beskrivit att ett samtycke erhållits från deltagarna till att 

medverka i studien. Detta med anledning av det Kjellström (2012, 82-83) förklarar 

att det inte ska förekomma yttre påverkan som till exempel hot, tvång eller lockelse 

till att delta i en studie.  
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Ett ställningstagande som gjordes var att inte använda sig av uttrycket ”förlorat ett 

bröst” då det upplevs ha en förutfattad mening om att upplevelsen är negativ och att 

bröstet är ett föremål för sorg. Uttrycket har däremot nämnts i resultatdelen då 

artiklarna ordagrant benämnt upplevelsen med de orden. Kjellström (2012, 78) 

beskriver att olika begrepp i studentarbetet kan ha olika etiska implikationer.  

Ett etiskt tankesätt har använts genom arbetet då en strävan har varit att inte lägga in 

värderade ord i resultatet som till exempel ”normalt”, ”imperfekt” eller ”fult”. I de fall 

värderande ord har använts har vi citerat från artiklarna där uttrycken använts. En 

ambition var att inte låta förförståelsen för ämnet inverka på resultatredovisningen. 

God referensteknik har använts och samtliga referenser som använts i arbetet är 

redovisade. Enligt Forsberg och Wengström (2013, 69-70) så innebär god 

vetenskaplig sed att ange referenser, inte förvränga tolkningen, välja studier som har 

fått etiskt tillstånd av kommitté samt att presentera artiklar som inte stöder 

forskarens åsikt.  

Konklusion 

Resultatet bidrog till en ökad förståelse om den komplexa upplevelsen av 

kroppsuppfattningen som kvinnor erfarar efter bröstoperation till följd av 

bröstcancer. Denna ökade förståelse i ämnet underlättar för att sjuksköterskorna ska 

kunna bemöta de bröstopererade personerna empatiskt. Resultatet indikerar även på 

att ett personcentrerat förhållningssätt är viktigt då upplevelserna av 

kroppsuppfattningen är individuella.  

Resultatet av denna litteraturstudie skulle kunna överföras på personer som 

genomgår amputationer. Eller på individer som genomgår andra operationer som 

kan medföra en förändrad upplevelse av kvinnligheten som till exempel att operera 

bort livmodern (hysterektomi).  

Av de sökningar som genomförts noterades ingen kvalitativ artikel som enbart 

berörde kroppsuppfattningen efter lumpektomi.  Vi uppmanar till fortsatt kvalitativ 

forskning om bröstoperationernas inverkan på kroppsuppfattningen då majoriteten 

av de artiklar som i nuläget finns i ämnet är kvantitativa. 



  

25 
 

REFERENSER 

Artiklar som är markerade med * ingår i studiens resultatdel. 

 

Ahmadi, Fereshteh. 2008. Kultur och hälsa. 1:1. Uppl. Lund: Studentlitteratur AB.   

Andrzejczak, Ewa., Markocka‐Maczka, Krystyna och Lewandowski, Andrzej. 2013. 

Partner relationships after mastectomy in women not offered breast reconstruction. 

Psycho-Oncology 22 (7): 1653-1657. 

Angelöw, Bosse och Jonsson, Thom. 2000. Introduktion till socialpsykologi. 2. Uppl. 

Lund: Studentlitteratur AB. 

Ashing-Giwa, Kimlin Tam., Padilla, Geraldine., Tejero, Judith., Kraemer, Janet., 

Wright, Karen., Coscarelli, Anne., Clayton, Sheila., Williams, Imani och Hills, Dawn. 

2004. Understanding the breast cancer experience of women: a qualitative study of 

African American, Asian American, Latina and Caucasian cancer survivors. Psycho-

Oncology 13 (6): 408-428. 

Benzein, Eva., Hagberg, Margaretha och Saveman, Britt-Inger. Familj och sociala 

relationer. I Febe Friberg och Joakim Öhlén. Omvårdnadens grunder – Perspektiv 

och förhållningssätt. 2:1. Uppl. 69-88. Lund: Studentlitteratur AB.  

Bostwick, John. 1995. Breast Reconstruction Following Mastectomy. Cancer Journal 

for Clinicians 45 (5): 289-304. 

* Bredin, Mary. 1999. Mastectomy, body image and therapeutic massage: a 

qualitative study of women's experience. Journal of Advanced Nursing 29 (5): 1113-

1120. 

Brunet, Jennifer., Sabiston, Chatrine M. och Burke, Shaunna. 2013. Surviving breast 

cancer: Women's experiences with their changed bodies. Body Image 10 (3): 344-351. 

Chevray, Pierre M. 2008. Timing of breast reconstruction: immediate versus delayed. 

Cancer Journal 14 (4): 223-229. 

* Crompvoets, Samantha. 2006. Comfort, control, or conformity: women who choose 

breast reconstruction following mastectomy. Health Care for Women International 

27 (1): 75-93. 



  

26 
 

* Crouch, Mira och McKenzie, Heather. 2000. Social realities of loss and suffering 

following mastectomy. Health: An Interdisciplinary Journal for the Social Study of 

Health, Illness and Medicine 4 (2): 196-215. 

Cullberg, Johan. 2003. Kris och utveckling. 4. Uppl. Stockholm: Natur och Kultur. 

Demi, Alice S. 2000. Loss and grieving. I Ruth F. Craven och Constance J. Hirnle 

(red.). Fundamentals of nursing – Human health and function. 3. Uppl. 1275-1291. 

Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 

* Denford, Sarah., Harcourt, Diana., Rubin, Lisa och Pusic, Andrea L. 2011. 

Understanding normality: a qualitative analysis of breast cancer patients concepts of 

normality after mastectomy and reconstructive surgery. Psycho-Oncology 20 (5): 

553-558. 

Eide, Hilde och Eide, Tom. 2009. Omvårdnadsorienterad kommunikation – 

Relationsetik, samarbete och konfliktlösning. 2:7. Uppl. Lund: Studentlitteratur AB.  

Ericson, Elsy och Ericson, Thomas. 2012. Medicinska sjukdomar.  4:1. Uppl. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

Fallbjörk, Ulrika., Rasmussen, Birgit H., Karlsson, Stig och Salander, Pär. 2013. 

Aspects of body image after mastectomy due to breast cancer—A two-year follow-up 

study. European Journal of Oncology Nursing 17 (3): 340-345. 

* Fallbjörk, Ulrika., Salander, Pär och Rasmussen, Birgit H. 2012. From "no big deal" 

to "losing oneself": different meanings of mastectomy. Cancer Nursing 35 (5): E41-8. 

Fallbjörk, Ulrika., Karlsson, Stig., Salander, Pär och Rasmussen Birgit H. .2010. 

Differences between women who have and have not undergone breast reconstruction 

after mastectomy due to breast cancer. Acta Oncologica 49 (2): 174-179. 

* Fang, Su- Ting., Balneaves, Lynda G. och Shu, Bih-Ching. 2010. "A struggle between 

vanity and life": The experience of receiving breast reconstruction in women of 

Taiwan. Cancer Nursing 33 (5): E1-11. 

Flannery, Jeanne C., och Faria, Sandra H. 1999. Limb loss: alterations in body image. 

Journal of Vascular Nursing 17 (4): 100-106.  



  

27 
 

Fobair, Pat., Stewart, Susan L., Chang, Subo,. D'Onofrio, Carol., Banks, Priscilla J. 

och Bloom, Joan R. 2006. Body image and sexual problems in young women with 

breast cancer. Psycho-Oncology 15 (7): 579-594. 

Forsberg, Christina och Wengström, Yvonne. 2013. Att göra systematiska 

litteraturstudier – värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning. 3. 

Uppl. Stockholm: Natur och Kultur. 

* Freysteinson, Wyona M., Deutsch, Amy S., Lewis, Carol., Sisk, Angela., Wuest, 

Linda och Cesario, Sandra K. 2012. The Experience of Viewing Oneself in the Mirror 

After a Mastectomy. Oncology Nursing Forum 39 (4): 361-369. 

Friberg, Febe. 2012. Dags för uppsats – Vägledning för litteraturbaserade 

examensarbeten. 2:1. Uppl. Lund: Studentlitteratur AB 

Gallagher, Pamela., Buckmaster, Ann., O'Carroll, Susan., Kiernan, Gemma., och 

Geraghty, James. 2010. External breast prostheses in post-mastectomy care: 

Women's qualitative accounts. European Journal of Cancer Care 19 (1): 61-71. 

Giummarra, Melita J., Gibson, Stephen J., Georgiou-Karistianis, Nellie och 

Bradshaw, John L. 2008. Mechanisms underlying embodiment, disembodiment and 

loss of embodiment. Neuroscience and Biobehavioral Reviews 32 (1): 143-160. 

Henricson, Maria. 2012. Diskussion. I Maria Henricson (red.). Vetenskaplig teori och 

metod : från idé till examination inom omvårdnad. 1:4. Uppl. 481-496. Lund: 

Studentlitteratur  AB. 

Henricson, Maria och Billhult, Annika. 2012. Vetenskaplig kvalitetssäkring av 

litteraturbaserat examensarbete. I Maria Henricson (red.). Vetenskaplig teori och 

metod : från idé till examination inom omvårdnad. 1:4. Uppl. 481-496. Lund: 

Studentlitteratur  AB. 

* Hill, Olivia och White, Kate. 2008. Exploring women's experiences of TRAM flap 

breast reconstruction after mastectomy for breast cancer. Oncology Nursing Forum 

35 (1): 81-88. 

Holly, P., Kennedy, Paul., Taylor, Jack A. och Beedie, Alexis. 2003. Immediate breast 

reconstruction and psychological adjustment in women who have undergone surgery 



  

28 
 

for breast cancer: a preliminary study. Psychology, Health & Medicine 8 (4): 441-

452. 

Hughes, Stefanie., Edward, Karen-Leigh och Hyett, Bree. 2011. Enhancing nursing 

practice potential: breast free flap reconstruction following mastectomy. Australian 

Nursing Journal 19 (2): 30-33. 

Hulter, Birgitta. 2004. Sexualitet och hälsa – begränsningar och möjligheter. Lund: 

Studentlitteratur.  

Ingvar, Christian. 2012. Bröstkirurgi. I Roland Andersson., Bengt Jeppson och 

Anders Rydholm, (red.). Kirurgiska sjukdomar.  251-266. Lund: Studentlitteratur 

AB. 

Jahren Kristoffersen, Nina. 2005. Stress, coping och livsstilsförändringar. I Nina 

Jahren Kristoffersen,. Finn Nortvedt och Eli-Anne Skaug (red.). Grundläggande 

omvårdnad 3. 206-266. Stockholm: Liber AB. 

Joulaee, Azadeh., Joolaee, Soodabeh., Kadivar, Maryam och Hajibabaee, Fatemeh. 

2012. Living with breast cancer: Iranian women's lived experiences. International 

Nursing Review 59 (3): 362-368. 

Järhult, Johannes och Offenbartl, Karsten. 2013. Kirurgiboken. 5. Uppl. Stockholm: 

Liber AB.  

Kjellström, Sofia. 2012. Forskningsetik. I Henricson, Maria (red.). Vetenskaplig teori 

och metod : från idé till examination inom omvårdnad. 1:4. Uppl. 481-496. Lund: 

Studentlitteratur  AB. 

Klaeson, Kicki., Sandell, Kerstin. och Berterö, Carina M. 2011. To feel like an 

outsider: focus group discussions regarding the influence on sexuality caused by 

breast cancer treatment. European Journal of Cancer Care 20 (6): 728-737. 

Kronowitz, Steven J., Feledy, Jules A., Hunt, Kelly K., Kuerer, Henry M., Youssef, 

Adel., Koutz, Cindy A. och Robb, Geoffery L. 2006. Determining the optimal 

approach to breast reconstruction after partial mastectomy. Plastic and 

Reconstructive Surgery 117 (1): 1-11. 



  

29 
 

Landmark, Bjorg T. och Wahl, Astrid. 2002. Living with newly diagnosed breast 

cancer: a qualitative study of 10 women with newly diagnosed breast cancer. Journal 

of Advanced Nursing 40 (1): 112-121. 

* Langellier, Kristin M., och Sullivan, Claire F. 1998. Breast talk in cancer narratives: 

Qualitative Health Research 8 (1): 76-94. 

Lazarus, Richard S. och Folkman, Susan. 1984. Stress, appraisal, and coping. New 

york: Springer Publishing Company, Inc.   

* Lindwall, Lillemor och Bergbom, Ingegerd. 2009. The altered body after breast 

cancer surgery. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-

being 4 (4): 280-287. 

* McKean, Lindsay N., Newman, Emiley F. och Adair, Pauline. 2013. Feeling like me 

again: a grounded theory of the role of breast reconstruction surgery in self-image. 

European Journal of Cancer Care 22 (4): 493-502. 

Mercer, Ramona Thieme., Nichols, Elizabeth G och Doyle, Glen Kaspers. 1989. 

Transitions in a woman's life: major life events in developmental context. Virginia: 

Springer.  

Nilsson, Per. 1998. Kroppen och samtiden – några noteringar kring kropp och 

identitetsskapande. I Birgitta Fagrell och Per Nilsson (red.). Talet om kroppen – En 

antologi om kropp, idrott och kön. 14-42. Stockholm: HLS Förlag. 

Nystrand, Anders. 2014. Bröstcancer. Cancerfonden. 

http://www.cancerfonden.se/sv/cancer/Cancersjukdomar/Brostcancer/(Hämtad: 

2014-12-05). 

Ogden, Jane och Lindridge, Lauren. 2008. The impact of breast scarring on 

perceptions of attractiveness: an experimental study. Journal of Health Psychology 

13 (3): 303-310. 

Olofsson, Per-Olof och Sjöström, Bengt.  1993. Existens och sociala relationer – Skiss 

till existentialistisk socialpsykologi. Lund: Studentlitteratur AB. 

Olsson, Henny och Sörensen, Stefan. 2011. Forskningsprocessen – kvalitativa och 

kvantitativa perspektiv. 3. Uppl. Stockholm: Resultat Grafisk Form & Produktion. 



  

30 
 

* Piot-Ziegler, Chantal., Sassi, M.-L., Raffoul, Wassim. och Delaloye, Jean F. 2010. 

Mastectomy, body deconstruction, and impact on identity: a qualitative study. British 

Journal of Health Psychology 15 (3): 479-510. 

Polit, Denise F. och Beck, Cheryl Tatano. 2013. Essentials of nursing research: 

appraising evidence for nursing practice. 8. Uppl. Philadelphia: Wolters Kluwer 

Health/Lippincott Williams & Wilkins. 

Prince, Bob. 1990. A model for body-image care. Journal of Advanced Nursing 15 

(5): 585-593.  

Roberts, Susan., Livingston, Patricia., White, Victoria och Gibbs, Anne. 2003. 

External breast prosthesis use: experiences and views of women with breast cancer, 

breast care nurses, and prosthesis fitters. Cancer Nursing 26 (3): 179-186. 

Romanek, Kathleen M., McCaul, Kevin D. och Sandgren, Ann K. 2005. Age 

differences in treatment decision making for breast cancer in a sample of healthy 

women: the effects of body image and risk framing. Oncology Nursing Forum 32 (4): 

799-806. 

Rosén, Måns. 2012. Systematisk litteraturöversikt. I Maria Henricson (red.). 

Vetenskaplig teori och metod : från idé till examination inom omvårdnad. 1:4. Uppl. 

481-496. Lund: Studentlitteratur  AB. 

Rosenberg, Shoshana M., Tamimi, Rulla M., Gelber, Shari., Ruddy, Kathryn J., 

Kereakoglow, Sandra., Borges, Virginia F., Come, Steven E., Schapira, Lidia., Winer, 

Eric P. och Partridge, Ann H. 2013. Body image in recently diagnosed young women 

with early breast cancer. Psycho-Oncology 22 (8): 1849-1855. 

Rubin, Lisa R., Chavez, Jessica., Alderman, Amy och Pusic, Andrea L. 2013. ‘Use what 

God has given me’: Difference and disparity in breast reconstruction. Psychology & 

Health 28 (10): 1099-1120. 

Rydén, Lisa. 2013. Operation vid bröstcancer. 1177. 

http://www.1177.se/Vasterbotten/Tema/Cancer/Under-och-efter-

behandling/Behandlingar/Operation-vid-brostcancer/(Hämtad 2014-12-04).  

Rydén, Stefan. 1996. Kirurgisk behandling. I Stefan, Rydén (red.). Bröstcancer. 147-

168. Laholm: Zeneca AB.  



  

31 
 

Sandelin, Kerstin och Wickman, Marie. 2004. Rekonstruktiv kirurgi och onkoplastik. 

I Per-Ebbe Jönsson (red.). Bröstcancer. 179-193. Södertälje: AstraZeneca AB.  

Schover, Leslie R. 1991. The impact of breast cancer on sexuality, body image, and 

intimate relationships. Cancer Journal of Clinicians 41 (2): 112-20. 

Schultz Larsen, Ole. 1994. Utvecklingspsykologi. Lund: Studentlitteratur AB.  

SFS 1982: 763. Hälso- och sjukvårdslag. Stockholm: Socialdepartementet. 

Sheppard, Lorraine A. och Ely, Sally. 2008. Breast cancer and sexuality. Breast 

Journal 14 (2): 176-181. 

Sjödahl, Catharina., Gard, Gunvor och Jarnlo, Gun-Britt. 2004. Coping after trans-

femoral amputation due to trauma or tumour -- a phenomenological approach. 

Disability and Rehabilitation 26 (14): 851-861. 

Socialstyrelsen. 2005. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.  

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9879/2005-105-

1_20051052.pdf (Hämtad: 2014-11-08). 

Spector, Denise J., Mayer, Deborah K., Knafl, Kathleen och Pusic, Andrea. 2011. 

Women's Recovery Experiences After Breast Cancer Reconstruction Surgery. Journal 

of Psychosocial Oncology 29 (6): 664-676. 

Sørensen Myklebust, Elin och Almås, Hallbjørg. 2011. Omvårdnad vid bröstcancer. I 

Hallbjørg Almås., Dag-Gunnar Stubberud och Randi Grønseth (red.). Klinisk 

omvårdnad 2. 3. Uppl. 439 – 452. Stockholm: Liber AB. 

Ternestedt, Britt-Marie och Norberg, Astrid. 2009. Omvårdnad ur ett 

livscykelperspektiv. I Febe Friberg och Joakim Öhlén (red.). Omvårdnadens grunder 

– Perspektiv och förhållningssätt. 1:4. Uppl. 29-63. Lund: Studentlitteratur AB.  

T. Herdman, Heather. 2012. Omvårdnadsdiagnoser – definitioner och klassifikation 

2012 – 2014. 2:1. Uppl. Lund: Studentlitteratur AB. 

Tjemsland, Lars., Soreide, Jon Arne och Malt, Ulrik Fredrik. 1998. Posttraumatic 

distress symptoms in operable breast cancer III: status one year after surgery. Breast 

Cancer Research and Treatment 47 (2): 141-51. 



  

32 
 

Wallengren, Catarina och Henricson, Maria. 2012. Vetenskaplig kvalitetssäkring av 

litteraturbaserat examensarbete. I Maria Henricson (red.). Vetenskaplig teori och 

metod : från idé till examination inom omvårdnad. 1:4. Uppl. 481-496. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

Weaver, Carolyn. 2009. Caring for a patient after mastectomy. Nursing 39 (5): 44-48. 

White, Craig A. 2002. Body Images in Oncology. I Thomas F. Cash och Thomas 

Pruzinsky (red.). Body Image. 379-386. New York: The Guilford Press 

Wilmoth, Margaret Chamberlain. 2001. The aftermath of breast cancer: an altered 

sexual self. Cancer Nursing 24 (4): 278-86. 

World Health Organization. Breast cancer: prevention and control. 

http://www.who.int/cancer/detection/breastcancer/en/(Hämtad 2014-11-07). 

Öhman, Ann. 2009. Genusperspektiv på vårdvetenskap. Stockholm: Högskoleverket.

http://www.who.int/cancer/detection/breastcancer/en/


Bilaga I 
Tabell 2. Söktabell samt urval 

 
 

Datum Databas Sökord Begränsningar Antal  
träffar 

Urval 1* 
(Dubletter) 

Urval 2 ** Urval 3*** Urval 4**** 

2014-11-11 PubMed Breast cancer 

(AND) 
Mastectomy 

(AND) Body 
image (AND) 

Qualitative 
research  

English  

1995-2014 

31 15 6 6 3 

2014-11-11 CINAHL Breast cancer 

(AND) 
Mastectomy 
(AND) Body 

image (AND) 
Experience 

Peer Reviewed 

English  
1995-2014 

21 11 

 
(2) 

5 

 
(2) 

2 

 
(2) 

1  

 
(2) 

2014-11-12 PsycINFO Breast cancer 
(AND) 

mastectomy  

Peer Reviewed 
English 

1995-2014 

278 48 
 

(7) 
 

3 
 

(4) 

3 
 

(4) 

2 
 

(2) 

2014-11-19 CINAHL Lumpectomy 
(AND) 

Mastectomy 
(AND) breast 
reconstruction 

(AND) body 
image 

Peer reviewed 
English 

1995-2014 

47 23 
 

(5) 

4 
 

(1) 

4 
 

(1) 

4 
 

(1) 



Bilaga I 
Tabell 2. Söktabell samt urval 

 
 

 

* Urval av artiklar efter genomgång av titel: Titel på artikel stämmer överens med syfte 

** Urval av artiklar efter genomgång av abstrakt: Abstrakt stämmer överens med syfte 

*** Urval av artiklar efter genomläsning: Artikel ger svar på syfte 

**** Urvalda artiklar efter kvalitet - och etisk granskning

 

 

 

 

Datum Databas Sökord Begränsningar Antal 
träffar 

Urval 1* 
(Dubletter) 

Urval 2** Urval 3*** Urval 4**** 

2014-11-19 PubMed Breast 
reconstruction 
(AND) body 

image (AND) 
Qualitative 

research 

English 
1995-2014 

10 9 
 
(5)  

1 
 
(3) 

1 
 
(3) 

1 
 
(3) 

2014-11-19 Manuell 
sökning 

     1 1 

TOTALT     106 19 17 12 



Bilaga II 
Tabell 3. Artikelöversikt samt bedömd kvalitet   
 

 
 

  

Författare, 

År, 
Tidsskrift, 

Land 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

 

Deltagare 
(bortfall) 

 

Resultat 

 

Kvalitet,  
Etik 

Bredin, M 

 
1999 

 
Journal of 
Advanced 

Nursing 29 
(5): 1113- 

1120. 
 
England 

Mastectomy, 

body image and 
therapeutic 

massage: a 
qualitative study 
of women's 

experience 

1. Syftet är att 

undersöka kvinnors 
upplevelser av att 

förlora ett bröst med 
särskilt fokus på 
problem gällande 

kroppsuppfattning. 
2. En pilotstudie 

genomfördes 
innehållandes 
terapeutisk massage 

som ett sätt att hjälpa 
dem leva med sin 

förändrade 
kroppsuppfattning. 

Kvalitativ studie. 

Data insamlades 
genom 

semistrukturerade 
intervjuer.  
Intervjuerna 

transkriberades och 
analyserades med 

Guba & Lincolns 
research method.  

3 kvinnor rekryterades 

genom förfrågan av 
bröstsjuksköterska och 

onkologläkare.  
Urvalskriterier fanns.  
Kvinnorna var i 

åldrarna 25-65 år.  
Samtliga kvinnor hade 

ett problem med 
kroppsuppfattningen 
och hade genomgått 

en mastektomi.   

Fyra kategorier 

framkom: ”Kvinnornas 
upplevelser av sina 

förändrade kroppar”, 
”Bröstförlustens 
inverkan på jaget”, 

“Bröstförlustens 
inverkan på den 

sociala identiteten”, 
och “Upplevelser av 
massagen”. Studien 

indikerar på att det 
nuvarande 

bemötandet av 
kvinnor som 
genomgått 

mastektomi kan leda  
till att de börjar dölja 

sin förlust av bröstet 
på ett opassande sätt, 
med tankar om att 

deras vanställdhet ska 
vara en hemlighet. 

Medel 

kvalitet   
 

Etiskt prövad 
och godkänd 



Bilaga II 
Tabell 3. Artikelöversikt samt bedömd kvalitet   
 

 
 

Författare, 

År, 
Tidsskrift, 

Land 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

 

Deltagare 
(bortfall) 

 

Resultat 

 

Kvalitet,  
Etik 

Crompvoets, 
S 
 

2006 
 

Health Care 
for Women 
International 

27 (1): 75-93 
 

Australien 

Comfort, 
control, or 
conformity: 

women who 
choose breast 

reconstruction 
following 
mastectomy 

Syftet är att undersöka 
kvinnors erfarenheter 
av bröstrekonstruktion 

och och hur 
bröstrekonstruktionen 

påverkar omvandlingen 
av jaget efter 
mastektomi.   

Kvalitativ studie. 
Datan bygger på 
material från 

djupgående 
intervjuer från en 

större studie. 
Intervjuerna 
analyserades och 

bildade teman som 
var gemensamt i 

samtliga intervjuer. 

5 kvinnor valdes ut 
från den större studien 
då de kvinnorna 

representerade den 
mångfald av 

erfarenheter som 
hittas i den större 
studien.  

Kvinnorna var i 
åldrarna 33-53 år.  

Samtliga kvinnor hade 
genomgått en 
mastektomi. En av 

deltagarna var 
planerad att genomgå 

bröstrekonstruktion 
och de övriga hade 
redan genomgått 

ingreppet. 

Kvinnorna trodde att 
bröstrekonstruktionen 
skulle återuppträtta 

femininiteten, 
sexualiteten och 

normaliteten. Innan 
rekonstruktionen 
beskrev kvinnorna 

deras kroppar som 
annorlunda, onormala 

samt personligt och 
socialt oacceptabla. 

Medel 
kvalitet  
 

Etiskt prövad 
och godkänd 



Bilaga II 
Tabell 3. Artikelöversikt samt bedömd kvalitet   
 

 
 

Författare, 
År, 

Tidsskrift, 
Land 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 

 
Deltagare 

(bortfall) 

 
Resultat 

 
Kvalitet, 

Etik 

Crouch, M 

McKenzie, H 
 
2000 

 
Health 4 (2): 

196-215 
 
Australien 

Social Realities 

of Loss and 
Suffering 
Following 

Mastectomy 

Syftet är att beskriva 

kvinnors tankar och 
känslor efter 
mastektomi. 

Kvalitativ studie. 

Data insamlades 
genom djupgående 
intervjuer.  

Intervjuerna 
analyserades med 

analytisk induktion, 
vilket är ett 
förfaringssätt att 

dra slutsatser. 

7 kvinnor rekryterades 

strategiskt utifrån att 
de upplevdes 
informationsrika. 

Inklusionskriterier 
fanns.  

Samtliga kvinnor hade 
genomgått en 
mastektomi. 

Två stora teman 

framkom: ”Förlust av 
kroppslig symmetri” 
och ”Sinnesro”. 

Studien beskrev att 
kvinnor upplever att 

kroppslig asymmetri är 
ett potentiellt synligt 
problem för omvärlden. 

Oron kvinnorna kände 
över utseendet på 

grund av det förlorade 
bröstet var nästan 
alltid ett sekundärt 

problem i jämförelse 
med rädslan för 

återinsjukna i 
bröstcancer. 

Medel 

kvalitet  
 
Etiskt prövad 

och godkänd 
 

Etiskt 
resonemang 
finns 



Bilaga II 
Tabell 3. Artikelöversikt samt bedömd kvalitet   
 

 
 

Författare, 
År, 

Tidsskrift, 
Land 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 

 
Deltagare 

(bortfall) 

 
Resultat 

 
Kvalitet, 

Etik 

Denford, S 

Harcourt, D 
Rubin, L 
Pusic, A 

 
2010 

 
Psycho-
Oncology 20 

(5): 553-558 
 

USA 

Understanding 

normality: a 
qualitative 
analysis of 

breast 
cancer patients 

concepts of 
normality after 
mastectomy 

and 
reconstructive 

surgery 

Syftet är att undersöka 

begrepp om normalitet 
hos 
bröstcancerpatienter 

som är berättigad 
rekonstruktiv kirurgi 

efter mastektomi. 

Kvalitativ studie. 

Datan insamlades 
med 
semistrukturerade 

intervjuer.  
Intervjuerna 

transkriberades och 
analyserades med 
tematisk analys. 

35 kvinnor 

rekryterades via 
cancercentrum på ett 
sjukhus.  

Urvalskriterier fanns.  
Kvinnorna var i 

åldrarna 30-50+.  
Samtliga kvinnor har 
genomgått 

bröstrekonstruktion 
efter mastektomi.  

Fyra huvudteman 

framkom; ”Utseende”, 
”Beteende”, 
“Återuppbyggnad av 

normalitet” och 
“Hälsa”. Studien visade 

att kvinnorna ofta 
beskrev att deras 
beslut att genomgå 

rekonstruktion 
baserades på en 

önskan att återgå till 
hur de såg ut tidigare, 
att återfå fysiska 

förmågor och att återfå 
sin tidigare självbild.   

Hög kvalitet  

 
Etiskt prövad 
och godkänd 



Bilaga II 
Tabell 3. Artikelöversikt samt bedömd kvalitet   
 

 
 

Författare, 
År, 

Tidsskrift, 
Land 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 

 
Deltagare 

(bortfall) 

 
Resultat 

 
Kvalitet, 

Etik 

Fallbjörk, U 

Salander, P 
Rasmussen, 
BH 

 
2012 

 
Cancer 
Nursing 35 

(5): E41-E48 
 

Sverige 

From "no big 

deal" to "losing 
oneself": 
different 

meanings of 
mastectomy 

Att undersöka kvinnors 

berättelser om vilken 
inverkan en 
mastektomi har på 

deras liv, samt deras 
reflektioner kring 

bröstrekonstruktion. 

Kvalitativ studie. 

Data insamlades 
genom intervjuer 
ställda med öppna 

frågor.  
Intervjuerna 

analyserades med 
tematisk 
analysmetod. 

15 kvinnor valdes 

strategiskt ut från en 
tidigare forskning 
baserat på ålder, 

utbildningsnivå, 
arbete, civiltillstånd 

och 
bröstrekonstruktion av 
sammanlagt 70 

kvinnor. 
Inklusionskriterier 

fanns.  
Kvinnorna var i 
åldrarna 39-69 år. 

Samtliga kvinnor hade 
genomgått 

mastektomi, 6 av 
kvinnorna har 
rekonstruerat bröstet. 

Tre berättelser 

identifierades. I den 
första berättelsen var 
mastektomin beskriven 

som ”ingen stor grej”. 
Den andra berättelsen 

beskrev att 
mastektomin splittrade 
kvinnornas  identitet, 

att förlora ett bröst 
innebar att förlora sig 

själv som en sexuell 
varelse, kvinna och 
person. Den tredje 

berättelsen beskrev att 
känslan av 

kvinnligheten sårades, 
men inte i den 
utsträckning att de 

kände sig förlorade 
som kvinnor. 

Hög kvalitet  

 
Etiskt prövad 
och godkänd 



Bilaga II 
Tabell 3. Artikelöversikt samt bedömd kvalitet   
 

 
 

Författare, 
År, 

Tidsskrift, 
Land 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 

 
Deltagare 

(bortfall) 

 
Resultat 

 
Kvalitet, 

Etik 

Fang, SY 

Balneaves, LG 
Shu, BC 
 

2010 
 

Cancer 
Nursing 33 
(5): E1-11 

 
Taiwan 

„„A Struggle 

Between Vanity 
and Life‟‟ The 
Experience of 

Receiving Breast 
Reconstruction 

in Women of 
Taiwan 

Syftet med studien var 

att förstå de 
erfarenheter som 
taiwanesiska kvinnor 

med bröstcancer har av 
att genomgå 

bröstrekonstruktion 
efter mastektomi. 

Kvalitativ studie. 

Hermenutisk 
fenomenologisk 
analys.  

Data insamlades 
genom djupgående 

intervjuer.   
Intervjuerna 
analyserades och 

tematiserades med 
hjälp av ett 

fenomenologiskt 
tillvägagångssätt. 

7 kvinnor rekryterades 

från stödgrupper för 
bröstcancerpatienter, 
genom en 

bröstcancerkirurg och 
genom 

”snowballsampling”.  
Inklusionskriterier 
fanns.  

Kvinnorna var i 
åldrarna 36-52 år.  

Samtliga kvinnor hade 
genomgått en 
bröstrekonstruktion till 

följd av mastektomi. 

Fem teman 

identifierades: 
”Drömmen om en 
underbar framtid”, ”En 

oväntad verklighet”, 
“En kamp för att nå 

acceptans”, “Att 
balansera fåfänga med 
livsprioriteringar” och 

“Att nå acceptans: 
Ingen ånger”. Studien 

visar att kvinnorna var 
ambivalenta gällande 
deras nya bröst som 

inte levde upp till deras 
förväntningar.   

Hög kvalitet 

 
Etiskt prövad 
och godkänd 



Bilaga II 
Tabell 3. Artikelöversikt samt bedömd kvalitet   
 

 
 

Författare, 
År, 

Tidsskrift, 
Land 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 

 
Deltagare 

(bortfall) 

 
Resultat 

 
Kvalitet, 

Etik 

Freysteinson, 

WM 
Deutsch, AS 
Lewis, C 

Sisk, A 
Wuest, L 

Cesario, SK 
 
2012 

 
Oncology 

Nursing 
Forum 39 (4): 
361-369 

 
USA 

The Experience 

of Viewing 
Oneself in the 
Mirror After a 

Mastectomy 

Syftet med studien är 

att beskriva 
upplevelsen av att se 
sig själv i spegeln efter 

en mastektomi. 

Kvalitativ studie. 

Hermeneutisk 
fenomenologisk 
analys.  

Data insamlades 
genom 

halvstrukturerade 
intervjuer.  
Intervjuerna 

analyserades med 
ett 

fenomenologiskt 
perspektiv. 

12 kvinnor valdes ut 

från tre sjukhus 
genom navigatorn på 
onkologavdelningen.  

Inklusionskriterier 
fanns. 8 kvinnor valde 

att inte delta.  
Kvinnorna var i 
åldrarna 32-76 år.  

Samtliga kvinnor hade 
genomgått 

mastektomi.   

Tre huvudteman 

identifierades: ”Min 
kropp”, “Mina tankar” 
och ”Andra människor i 

min värld”. Studien 
visar på att samtliga 

kvinnor tyckte att 
operationsområdet var 
outhärdligt att titta på, 

samt att alla kvinnor 
uttryckte att 

operationsområdet 
behövde gömmas, 
rekonstrueras eller 

kamoufleras. 

Hög  kvalitet  

 
Etiskt prövad 
och godkänd 

 
Etiskt 

resonemang 
finns 



Bilaga II 
Tabell 3. Artikelöversikt samt bedömd kvalitet   
 

 
 

Författare, 
År, 

Tidsskrift, 
Land 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 

 
Deltagare 

(bortfall) 

 
Resultat 

 
Kvalitet, 

Etik 

Hill, O 

White, K 
 
2008 

 
Oncology 

Nursing 
Forum 35 (1): 
81-88 

 
Australien 

Exploring 

women's 
experiences of 
TRAM flap 

breast 
reconstruction 

after 
mastectomy for 
breast cancer 

Syftet är att beskriva 

kvinnors upplevelser av   
bröstrekonstruktion 
efter mastektomi till 

följd av bröstcancer. 

Kvalitativ studie. 

Explorativ och 
beskrivande 
design. 

Data insamlades 
genom individuella 

semistrukturerade 
intervjuer. 
Intervjuerna 

analyserades med 
ett tematiskt 

tillvägagångssätt. 

10 kvinnor valdes ut 

genom en 
intresseförfrågan som 
skickades via brev till 

kvinnor som mötte 
kriterierna. Av de 83 

brev som skickades 
svarade 78 %.  
Inklusionskriterier 

fanns. 
Kvinnorna var i 

åldrarna 39-59 år.  
Samtliga deltagare 
hade genomgått en 

bröstrekonstruktion. 

Tre stora teman 

framkom: “Att förlora 
ett bröst har 
betydelse”, “Att 

anpassa sig till en 
förändrad 

kroppsuppfattning” och 
“Att omdefiniera 
normaliteten”. Studien 

beskrev att genomgå 
en bröstrekonstruktion 

var en betydelsefull 
och livsförändrande 
process med stora 

psykiska, sociala, 
emotionella och fysiska 

påverkningar. 

Hög kvalitet  

 
Etiskt prövad 
och godkänd 
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Tabell 3. Artikelöversikt samt bedömd kvalitet   
 

 
 

Författare, 
År, 

Tidsskrift, 
Land 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 

 
Deltagare 

(bortfall) 

 
Resultat 

 
Kvalitet, 

Etik 

Langellier, KM 

Sullivan, CF 
 
1998 

 
Qualitative 

Health 
Research 8 
(1): 76-94 

 
USA 

Breast talk in 

cancer 
narratives 

Syftet är att undersöka 

bröstcancersjuka 
kvinnors 
sjukdomsberättelser 

och hur de beskriver 
bröstens betydelse. 

Kvalitativ studie. 

Fenomenologisk 
analys.  
Data insamlades 

genom intervjuer 
ställda med öppna 

frågor. 
Intervjuerna 
transkriberades för 

analys och delades 
in i teman utifrån 

uttalanden om 
bröstens betydelse. 

17 kvinnor 

rekryterades genom 
en variant av 
”snowballsampling”.  

Kvinnorna var i 
åldrarna 32-64 år.  

10 av kvinnor hade 
genomgått 
mastektomi och 7 av 

kvinnor hade 
genomgått 

lumpektomi. 

Fyra kluster 

identifierades:”Det 
medicinska bröstet”, 
”Det funktionella 

bröstet”, ”Det 
könssterotypa bröstet” 

och ”Det sexualiserade 
bröstet”. Studien 
visade att kvinnors 

erfarenheter av det 
förändrade bröstet 

medförde problem när 
det gällde känslor av 
att vara hel. För vissa 

kvinnor var 
femininteten och 

sexualiteten mindre 
viktig än överlevnad, 
hälsa och ett aktivt 

fysiskt liv. 

Medel 

kvalitet 
 
Etiskt prövad 

och godkänd 
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Tabell 3. Artikelöversikt samt bedömd kvalitet   
 

 
 

Författare, 
År, 

Tidsskrift, 
Land 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 

 
Deltagare 

(bortfall) 

 
Resultat 

 
Kvalitet, 

Etik 

Lindvall, L 

Bergbom, I 
 
2009 

 
International 

Journal of 
Qualitative 
Studies on 

Health and 
Well-being 4 

(4): 280-287 
 
Sverige 

The altered 

body after 
breast cancer 
surgery 

Syftet är att beskriva 

hur svenska kvinnor 
upplever sina 
förändrade kroppar 

efter 
bröstcanceroperation. 

Kvalitativ studie. 

Fenomenologisk 
analys.  
Data insamlades 

genom intervjuer 
ställda med öppna 

frågor.  
Intervjuerna 
analyserades med 

fenomenologisk 
dataanalys. 

10 kvinnor 

rekryterades från en 
kirurgavdelningen 
genom förfrågan av 

informerade 
sjuksköterskor.  

Inklusionskriterier 
fanns.  
Kvinnorna var i 

åldrarna 43-62 år.  
2 av kvinnorna hade 

genomgått 
lumpektomi och 8 av 
kvinnorna hade 

genomgått 
mastektomi. 

Fyra olika teman 

framkom: ”Min kropp 
har svikit mig”, ”Min 
kropp: Ett fängelse”, 

”Ett hem där en kamp 
pågår” och “Att bli 

sams med en 
förändrad kropp”. 
Studien visar att en 

flerdimensionell kamp 
sker i kroppen. 

Kampen sker mellan 
cancern som stör och 
förstör kroppen och 

mellan kvinnornas  
insatser att behålla sin 

kropp som en helhet. 

Hög kvalitet 

 
Etiskt prövad 
och godkänd 

 
Etiskt 

resonemang 
finns 
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Tabell 3. Artikelöversikt samt bedömd kvalitet   
 

 
 

Författare, 
År, 

Tidsskrift, 
Land 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 

 
Deltagare 

(bortfall) 

 
Resultat 

 
Kvalitet, 

Etik 

McKean, L.N 

Newman, E.F 
Adair, P 
 

2013 
 

European 
Journal of 
Cancer Care 

22 (4): 493-
502 

 
England 

Feeling like me 

again: a 
grounded theory 
of the role of 

breast 
reconstruction 

surgery in self-
image 

Syftet är att utveckla 

en förståelse för den 
roll bröstrekonstruktion 
ger i kvinnors självbild. 

Kvalitativ studie. 

Grounded theory. 
Data insamlades 
genom individuella 

semistrukturerade 
intervjuer.  

Intervjuerna 
analyserades 
genom att följa 

”grounded theory-
principen” och 

teman bildades. 

10 kvinnor valdes ut 

genom deras närvaro 
på stödgrupper för 
bröstcancer patienter.  

Inklusionskriterier 
fanns. 

Kvinnorna var i 
åldrarna 31-60 år.  
Kvinnorna hade 

genomgått 
rekonstruktion till följd 

av mastektomi eller 
lumpektomi. 

Fem olika teman 

identifierades; “Känner 
mig som mig själv 
igen”, “Normalt 

utseende”, “Normalt 
liv”, “Att gå vidare” och 

“Att se ut som en sjuk 
person”. Resultatet 
visade att 

bröstrekonstruktion 
spelade en stor roll i 

flera aspekter av 
deltagarnas självbild. 

Hög kvalitet  

 
Etiskt prövad 
och godkänd 
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Tabell 3. Artikelöversikt samt bedömd kvalitet   
 

 
 

Författare, 
År, 

Tidsskrift, 
Land 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 

 
Deltagare 

(bortfall) 

 
Resultat 

 
Kvalitet, 

Etik 

Piot-Ziegler, C 

Sassi, ML  
Raffoul, W 
Delaloye, JF 

 
2010 

 
British Journal 
of Health 

Psychology 15 
(3): 479-510 

 
Schweiz 

Mastectomy, 

body 
deconstruction, 
and impact on 

identity: a 
qualitative study 

Syftet är att förstå 

konsekvenserna av 
kroppsdekonstruktion 
genom mastektomi på 

kroppslighet och 
identitet hos kvinnor 

med bröstcancer. 

Kvalitativ studie. 

Data insamlades 
genom intervjuer 
ställda med öppna 

frågor.  
Intervjuerna 

analyserades med 
kvalitativ data 
analys. 

19 kvinnor 

rekryterades genom 
gynekolog/onkolog-
avdelningen.  

Kvinnorna var i 
åldrarna 37-62 år.  

Samtliga kvinnor hade 
genomgått 
mastektomi och 9 av 

kvinnorna hade 
genomgått 

bröstrekonstruktion.   

Fem teman framkom: 

“Sjukdomen och 
mastektomi: En 
utmaning för 

kroppsintegriteten och 
kroppsligheten”, 

“Kroppsdekonstruktion: 
En utmaning för en 
kvinnas identitet”, 

“Kroppsdekonstruktion 
och relationen till 

andra”, 
“Kroppsrekonstuktion: 
En identitetskris” och 

“Omvärdera 
existentiella 

prioriteringar och 
återställa sin identitet: 
Att se utanför sin 

kropp”.    

Hög kvalitet  

 
Etiskt prövad 
och godkänd 

 
Etiskt 

resonemang 
finns 
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