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Abstrakt 
 
Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer hos kvinnor i Sverige. Av 
alla kvinnor som drabbas av bröstcancer genomgår 45% mastektomibehandling, 
vilket innebär en stor omställning både fysiskt och psykiskt för kvinnan och hennes 
närstående.  
 
Syfte: Syftet var att beskriva bröstförlustens inverkan på livet för de kvinnor som 
genomgått mastektomi till följd av bröstcancer.  
 
Metod: Tio kvalitativa studier ingick i denna litteraturstudie. Sökningarna 
genomfördes i databaserna Cinahl, PubMed och PsychInfo. Fribergs modell för 
litteraturöversikt användes för att strukturera studiens resultat.  
 
Resultat: Resultatet visade en förändrad kroppsuppfattning hos de drabbade 
kvinnorna, där bröstförlusten inbringade tankar om att inte längre vara hel samt 
upplevelsen av minskad kvinnlighet. Vidare belyste resultatet hur detta också 
ifrågasätte identiteten hos de drabbade kvinnorna som också inverkade på sociala 
relationer och aktiviteter. Känslan av att vara annorlunda väckte en stark önskan om 
att framstå som normal inför andra för att passa in i samhällets ideal. 
 
Konklusion: Resultatet visade att bröstförlust till följd av mastektomi påverkar livet 
på många plan, både psykiskt och fysiskt för de drabbade. Att öka förståelsen för 
kvinnors upplevelser av bröstförlust och dess inverkan på livet är något 
sjuksköterskan kan hjälpas av i mötet med kvinnan. 
 
 
 
 
Nyckelord: Mastektomi, kvinnor, upplevelse, bröstförlust, kroppsuppfattning 
 
 
 



 

Abstract 
 
Background: Breast cancer is the most common form of cancer among women in 
Sweden. Of all women with breast cancer 45% undergoing mastectomy, which creates 
a big challenge both physically and mentally for the women and her family. 
 
Aim: The purpose of this study was to describe the loss of the breasts impact on life 
of women who underwent mastectomy due to breast cancer. 
 
Method: Ten qualitative studies were included in this study. The searches were 
conducted in the databases Cinahl, PubMed and PsychInfo. Friberg's model for a 
literature review were used to structuring this study's results. 
 
Results: The results showed an altered body image of the affected women, the loss 
of breast brought feelings of longer beeing complete and furthermore an experience 
of reduced femininity. The result is also questioning the identity of the affected 
women which affects social relationships and activities. The feeling of being different 
evokes a strong desire to appear normal to others to fit into society's ideals. 
 
Conclusion: The results showed that breast loss due to mastectomy affects life on 
many levels, both mentally and physically for the women. To enhance understanding 
of women's experience of breast loss and its impact on life this may help the nurse in 
the meeting with the women.  
 
 
 
 
 
 
Keywords: Mastectomy, women, experience, breast loss, body image 
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Bakgrund 
Allmänt om bröstcancer och mastektomi 
Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer hos kvinnor i Sverige och innebär en 
stor omställning både fysiskt och psykiskt för den drabbade och dess närstående 
(Bergh, 2007, 7). Årligen diagnostiseras 8000 kvinnor med bröstcancer och uppgår 
till 30 procent av de cancerformer som drabbar kvinnor (Socialstyrelsen, 2014). I 
Sverige förväntas en av nio kvinnor att utveckla någon form av bröstcancer under 
livstiden (Yalom, 1997). Prognosen för tillfrisknande ser idag bättre ut än vad den 
gjorde för 30 år sedan, vilket beror på att upptäckten för nya fall uppdagas tidigt samt 
att behandlingsmetoderna har förbättrats (Cancerfonden, 2014). Risken att drabbas 
av bröstcancer ökar med stigande ålder och vanligen sker insjuknandet vid 70 års 
ålder, innan 30-40 års ålder är detta inte lika förekommande (Bergh, 2007, 22). 
Ännu har man inte kommit fram till vad som orsakar sjukdomen, men troligtvis 
beror det på olika riskfaktorer som genetiska faktorer, livsstilsfaktorer och 
hormonbalans (Cancerfonden, 2014). Operationer som syftar till behandling för 
bröstcancer har genom åren förbättrats, trots detta genomgår 45% av kvinnor som 
drabbas av bröstcancer en mastektomi (Sandelin et al., 2012). Efter genomgången en 
mastektomi finns tre alternativ för kvinnorna: att göra en bröstrekonstruktion, 
använda en bröstprotes eller att inte göra någonting (Fallbjörk et al., 2010). 

 

Mastektomi som behandling 
Bröstcancer delas in i olika stadier som beskriver aktuellt tillstånd och utsikten för 
tillfrisknande i framtiden. Det finns fyra stadium, där stadium I och II i första hand 
behandlas med operation men även behandling av läkemedel. Stadium III beskrivs 
som allvarlig bröstcancer som kräver operation med läkemedelsbehandling före, 
samt strålbehandling efter operation. Vid stadium IV har cancern spridit sig till flera 
delar av kroppen, ofta med dödlig utgång inom några år. För symtomlindring ges 
läkemedel palliativt för att förlänga överlevnaden och reducera smärta relaterat till 
tumören. I vissa fall används även strålning och kirurgi palliativt (Socialstyrelsen, 
2014). Nästintill alla som drabbas av bröstcancer genomgår operation vilket kan röra 
sig om ett väldigt litet ingrepp till betydligt större ingrepp där hela bröstet tas bort. 
Det finns tre olika kirurgiska metoder att utgå ifrån.  
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En metod är kirurgi där bröstet bevaras vilket kan vara aktuellt om tumören inte är 
större än 3-4 cm samt att cancern är lokal och inte har spridit sig. Det är också av 
betydelse att bröstet inte är strålbehandlat sedan tidigare. Om den drabbade kvinnan 
faller inom ramen för bröstbevarande kirurgi, bör nämnas att metoden ger samma 
effekt som vid mastektomi. Detta ingrepp utförs vanligen i kombination med 
strålbehandling. 
 
Mastektomi är aktuellt när cancern i bröstet spridit sig till flera delar av bröstet och 
flera tumörer uppstått (Bergh, 2007, 57). Det innebär att hela bröstet avlägsnas med 
mamill och aerola samt den bröstvävnad som går upp mot axillen. Mastektomi 
förknippas vanligen med total mastektomi där bröstvävnaden tas bort men 
närliggande bröstmuskler och lymfkörtlar i axillen lämnas kvar. En annan variant av 
mastektomi är ”Modifierad radikal mastektomi” som kan innebära att även 
bröstmuskler och lymfkörtlar avlägsnas. Mastektomi kan även göras i profylaktiskt 
syfte när ärftlighet av bröstcancer råder inom familjen (Jönsson, 2004, 152). Denna 
metod används framförallt vid återinsjuknande efter tidigare genomförd 
bröstbevarande kirurgi. Innan val av behandling, utförs även ett litet kirurgiskt 
ingrepp via armhålan för att fastställa utbredning och bestämma vilket stadium 
tumören befinner sig i. Det görs även ett sentinel node vävnadsprov där man 
analyserar den lymfkörtel  som är närmast själva bröstcancern, vilket utförs under 
samtidig operation (Bergh, 2007, 57-58).   
 
Vid det kirurgiska ingreppet har tumörens placering, tidigare gjorda operationer i 
området och mängden hud som behövs bevaras för att omsluta bröstkorgen påverkan 
på vart inskärningspunkten kommer att bli. Ofta utförs ett vågrätt ovalformat snitt 
över bröstet för att öka förutsättningarna vid eventuell bröstrekonstruktion (Jönsson, 
2004, 152-153). 
 

Mastektomins inverkan på utsidan och insidan 
Mosher et al. (2013) hävdar att det sker en rad olika förändringar i det dagliga livet 
och självbilden som inverkar på livskvaliteten för den drabbade. Fysiska symtom, 
känslomässigt lidande, kroppsliga förändringar samt sociala begränsningar är 
exempel på detta. Det framkommer även att en ökad medvetenhet om livets skörhet 
där de drabbade försöker hitta en mening i sin situation. 
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I en studie av Drageset et al. (2010) framkommer att en bröstcancerdiagnos 
framkallar olika emotionella reaktioner som känslor av osäkerhet, ångest, 
hopplöshet, förtvivlan och kaos. För många beskrevs diagnosen som skrämmande 
och svår att förstå eftersom att de flesta inte hade märkt av något symtom på 
bröstcancer. Tidigt i diagnosfasen upplevde majoriteten av kvinnorna sig som friska 
och spenderade därför mycket tid till att acceptera att de drabbats av sjukdom. Tiden 
mellan diagnos och operation väcker känslomässiga reaktioner och en önskan om att 
genomgå operation så fort som möjligt framgick tydligt då väntan upplevdes som 
psykiskt påfrestande. Tre orosmoment beskrevs där  framtiden, operationen och 
bröstförlusten var situationer som väckte känslor av osäkerhet. Tankar om hur 
bröstcancern kommer att inverka på framtiden framkom vara ett ständigt bryderi för 
de drabbade kvinnorna (Drageset et al., 2011). 

 

Problemformulering 
Förmågan att sätta sig in i en annan människas livssituation är viktigt i arbetet med 
omvårdnad, där empati, erfarenhet inom yrket samt förmågan att sätta upp 
målsättningar för patienten är viktiga egenskaper. Vidare beskrivs sjuksköterskans 
främsta uppgift som att hjälpa patienten att förstå och hantera sina hälsoproblem på 
ett värdigt sätt (Eide & Eide, 2011, 42-50). 
 
Kvinnor som genomgått mastektomi till följd av bröstcancer upplever en kroppslig 
förändring med också psykiska förändringar där kroppens betydelse ifrågasätts i 
relation med tankar om hälsan och livet. Det framkommer tydligt att bröstförlusten 
innebär en komplex förändring på många plan hos den drabbade kvinnan som 
fortskrider långt efter behandlingen (Fallbjörk et al., 2011). 
Det är viktigt att sjuksköterskor ser hela människan genom att skapa en förståelse för 
patientens upplevelse och emotionella påfrestningar, förbättrar det möjligheterna att 
hjälpa och vägleda patienten på ett adekvat sätt under hela förloppet. 

 

Syfte 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva bröstförlustens inverkan på livet för 
de kvinnor som genomgått mastektomi till följd av bröstcancer.  



 

 4 

 

Metod 
Denna litteraturstudie baseras på kvalitativa studier eftersom syftet var att beskriva 
bröstförlustens inverkan på livet hos de kvinnor som genomgått mastektomi. 
Kvalitativa studier bidrar till en ökad förståelse för lidande och för hur behov kan tas 
emot (Friberg 2012, 121). Kvalitativa studier undersöker levda erfarenheter av en viss 
situation och är lämplig då forskaren vill få förståelse för en upplevelse (Henricson & 
Billhult 2012, 130).  
 

Sökmetod 
Vi utförde sökningar i databaserna CINAHL, PsychINFO och PubMed då 
omvårdnadsrelaterade artiklar endast var av intresse. Enligt Willman et al. (2011, 81) 
är Cinahl mer inriktade på referenser som är baserade på vetenskaplig omvårdnad. 
PsychINFO erbjuder artiklar inom beteendevetenskap och psykologi skriver Karlsson 
(2012, 98). PubMed beskrivs mer medicinskt inriktad men omvårdnadsrelaterade 
artiklar finns även att tillgå menar Willman et al. (2011, 80-81). En stor sökning i 
vardera ovanstående databas utfördes. Sökorden som  användes har tagits fram med 
hjälp av Swedish MeSH som är ett register för ämnesord. Kontroll av sökord gjordes 
även i Thesaurus och CINAHL Headings som är ämnesordsalternativ i databaserna 
PsychInfo och Cinahl. Baserat på studiens syfte valde vi sökorden: breast cancer OR 
breast neoplasm, mastectomy, body image OR personal appearence OR 
disfigurement”. Dessa sökord avser att rama in bröstcancerdrabbade kvinnors 
upplevelser av bröstförlust och ändrad kroppsuppfattning då det svarar till syftet med 
denna studie (se bilaga 1). 
 
Begränsningar som vi använde var en tidsbegränsning från år 1999 och framåt samt 
att artiklarna var peer reviewed. Att använda peer reviewed innebär att man filtrerar 
ut de artiklar som är publicerade i vetenskapliga tidskrifter, men kan dock ej styrka 
att utgivna artiklar i en vetenskaplig tidskrift är vetenskapliga skriver Östlundh 
(2012, 76). 
 

Urval 
Vi började med att läsa titlarna på de träffar som sökorden gav, Östlundh (2012, 73) 
skriver att vid det första urvalet är titlarna en bra början för att få en överblick över 
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vilka artiklar som är intressanta och stämmer överens med författarnas syfte och 
vilka som kan sållas bort. Därefter kontrolleras nyckelorden i artiklarna för att få en 
överblick över artikelns kärna. Vidare beskriver Östlundh (2012, 74) att abstrakten är 
till stor hjälp i nästa steg i urvalet då dessa är en kort summering om vad artikeln 
handlar om. I sista steget lästes hela artikeln igenom för att kontrollera att resultatet 
besvarar syftet i litteraturstudien. Urvalsprocessen redovisas i ett flödesschema enligt 
PRISMA (prisma-statement, 2015) (se bilaga II). Därefter gjordes en 
kvalitetsgranskning av artiklarna med hjälp av Olsson och Sörensen (2011, 285) 
bedömningsmall för studier av kvalitativ metod (se bilaga III). I 
kvalitetsgranskningen uteslöts en artikel då den inte svarade till de etiska kriterierna, 
därav användes tio artiklar till resultatdelen. I fyra av dessa artiklar beskrevs andra 
fenomens betydelse vilket inte svarade exakt till denna litteraturstudies syfte. Men 
delar av dessa artiklars resultat beskrev bröstförlustens inverkan genomgående 
därför valde vi att inkludera dessa i vårt resultat.  
 
Enligt Olsson och Sörensen (2011, 112) är det av stor betydelse att tidigt i planeringen 
urskilja den grupp individer eller i detta fall patienter vars upplevelser ska studeras i 
litteraturstudien, och som resultaten sedan ska kunna kopplas till. Därför bör tydliga 
inklusion och exklusionskriterier klarläggas. 
 
I denna litteraturstudie har följande inklusionskriterier valts: 1) kvinnor som 
drabbats av bröstcancer och genomgått mastektomi 2) litteratur med kvalitativ 
metod 3) litteratur som är peer reviewed 4) litteratur från år 1999 och framåt 5) etisk 
granskad litteratur. 
Exklusionskriterier var kvinnor som genomgått profylaktisk mastektomi. 
 
Analys 
Friberg (2012, 127-129) beskriver analysen i fem steg som författarna har utgått ifrån. 
Som första steg lästes de valda artiklarna igenom upprepade gånger för att förstå 
innehållet, men tyngdpunkten var artikelns resultat. Det är viktigt att notera att 
resultaten är olikt utformade med avseende på vilken teori och metod man använt 
som grund. Som andra steg tog vi ut nyckelfynden i artiklarna och värderade hur de 
passade med syftet i vår egen litteraturstudie. I det tredje steget sammanställdes 
artiklarnas resultat genom att vi kodade väsentliga stycken. I det fjärde steget 
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samlades koderna ihop och bildade nya subkategorier. I det och femte och sista steget 
knöts säcken ihop genom att vi sammanförde subkategorierna till kategorier. De nya 
kategorierna utformades och en ny helhet skapades. Strukturen i denna 
litteraturstudies resultat utformades och framträdde i detta steg. 
 
Forskningsetik 
Samtliga artiklar som har använts var etiskt granskade och godkända. För att stärka 
den vetenskapliga trovärdigheten var det viktigt att endast använda artiklar som 
genomgått etisk prövning (Forsberg & Wengström, 2008, citerad ur Wallengren & 
Henricson ,2012, 492). Helsingforsdeklarationen (2013) beskriver etiska 
förhållningssätt för medicinsk forskning som rör människor, där respekt för 
människors rättigheter och hälsa är något som medicinsk forskning bör utgå ifrån. 
Det var av stor vikt att vi utgick från etiskt prövade artiklar då denna litteraturstudie 
inte kommer att genomgå en sådan prövning, för att säkerställa ett etiskt 
förhållningssätt. 
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Resultat 
Resultatet presenteras i följande kategorier och subkategorier 
 
 Tabell 1. Kategorier och subkategorier.  

 
 

 
 
 

Kategorier  Subkategorier 

Söndrad kroppsbild • Ny syn på den gamla kroppen 

• Bröstets betydelse för kvinnan 

• Synen på den förändrade 

kroppen 

 

Förändrad identitet  • Att inte vara en hel kvinna 

• Det nya ”jaget” 

• Att inte vilja se 

Påverkade relationer • Minskad sexualitet 

• Oro och stöd i parrelationen 

• Rädslan att förbli evigt ensam 

Sociala aspekter • Önskan att uppnå normalitet 

• Samhällets påverkan på det 

kvinnliga idealet 

• Sociala begränsningar 

• Kläder för att dölja en förlust 
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Söndrad kroppsbild 

Ny syn på den gamla kroppen 
När bröstcancer drabbade kvinnorna uppmärksammades verkligheten kring att 
kroppen var sjuk och tanken på hur de upplevt sina kroppar tidigare i livet beskrevs 
svår att undvika. Ett antal kvinnor beskrev att de tidigare varit missnöjda med sina 
kroppar. Tankar om att de inte uppmärksammat kroppen tillräckligt innan 
mastektomin och en ökad medvetenhet om sig själv framkom, de ifrågasatte deras 
tidigare missnöjdhet över sina kroppar. Negativa tankar om kroppen som fanns 
innan mastektomin blev på så sätt emotionellt laddade med ångest över att de inte 
hade accepterat sin kropp innan den blev sjuk (Piot-Ziegler et al., 2010). 
 
Det framkom två olika synsätt på ”den sjuka kroppen” beroende på hur kvinnan tyckt 
att hälsa och friskvård varit viktigt eller inte. Kvinnor som tagit hand om sin kropp 
och haft hälsa i fokus genom att äta nyttigt, inte röka och inte dricka alkohol, beskrev 
det som att kroppen övergett dem. Medan de kvinnor som inte haft hälsa i fokus, 
beskrev skuldkänslor över att det inte behandlat kroppen bättre innan bröstcancer 
drabbade dem (Piot-Ziegler et al., 2010). Det visade sig att äldre kvinnor var mindre 
oroliga över den kroppsliga förändringen och att de trots allt kunde känna glädje över 
att bröstcancer inte drabbat dem tidigare i livet (Piot-Ziegler et al., 2010). 
 

Bröstets betydelse för kvinnan 
Kvinnor beskrev att första reaktionen på cancerbeskedet gjorde att kvinnorna 
upplevde bröstet som en sjuk del av kroppen som måste avlägsnas (Fallbjörk et al., 
2012). Bröstet blev plötsligt en symbol för cancer vilket ofta förknippades med döden 
(Piot-Ziegler et al., 2010). Det primära för kvinnorna visade sig vara överlevnad och 
hälsa snarare än utseende kopplat till den kroppsliga förändringen. I 
behandlingsprocessen uppdagades insikten om bröstets betydelse för de drabbade 
kvinnorna,  att bröstet betydde mycket mer än bara ett bröst. Det visade att 
kvinnorna inte bara blivit av med det sjuka bröstet, de förlorade även en stor del av 
sig själv personligen (Fallbjörk et al., 2012; Brunet et al., 2013). Brösten 
symboliserade för många moderskap och fertilitet vilket mastektomin inverkar på. 
Att inte kunna amma sitt barn framkom som ett skäl för mastektomerade kvinnor att 
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avstå att bilda familj, då amning ansågs vara en del av anknytningen mellan modern 
och barnet (Piot-Ziegler et al., 2010).  
 
Att förlora ett bröst visade sig vara värre än vad kvinnorna föreställt sig, att hantera 
mastektomin med dess komplexa inverkan på det dagliga livet och samtidigt inte 
bara fokusera på brösten visade sig vara en utmaning (Hill & White, 2008).  
 
Synen på den förändrade kroppen 
Innan operationen uttryckte kvinnor oro över hur de skulle reagera 
efter operationen när mastektomin var genomförd. Oro fanns över att inte ”vara sig 
själv” längre och kvinnorna nämnde att de förväntande sig att känna sig 
deformerade. Det framkom att ett antal kvinnor upplevde det som att de skulle åka 
till slaktaren vid operationstillfället (Piot-Ziegler et al., 2010) .  
 
När kvinnor tittade sig i spegeln efter operationen ökades förståelsen av självbilden 
genom mer insikt om kroppens förändring. Många beskrev sig som deformerade och 
kala vilket framkallade olika känslor av sorg och ilska men även lättnad (Freysteinson 
et al., 2012; Brunet et al., 2013) Tiden hjälpte inte kvinnorna att inse och acceptera 
den kroppsliga förändringen, det framkom att det kunde dröja månader innan de 
utforskade och betraktade den nya kroppen. Kvinnornas kroppsbild påverkades inte 
bara fysiskt utan mer djupgående psykiskt. Den nya kroppen upplevdes av många 
som främmande, kvinnorna blev tvungna att skapa en ny uppfattning om sin egna 
kropp. (Piot-Ziegler, et al., 2010; Brunet, et al., 2013).  
Kroppen förknippades med kalhet, tomhet. Den upplevdes som osymmetrisk och 
obalanserad, vilket påverkade kvinnornas rörelser och balans. Den visuella obalansen  
störde del kvinnor, vissa önskade en bilateral mastektomi för att uppnå kroppslig 
harmoni och balans (Piot-Ziegler, et al., 2010).  

 
 

Förändrad identitet 

Att inte vara en hel kvinna 
Det framkom att brösten var starkt kopplade till kvinnlighet där de estetiska 
perspektiven efter mastektomi påverkade hur kvinnorna såg på sig själva. Kvinnorna 
upplevde att de inte kände igen sig själva, de upplevde sig vara stympad, att vara ”en 
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halv kvinna” var vanliga känslor hos de drabbade (Fallbjörk et al., 2012). Vidare 
beskrevs kroppen och självkänslan knutna till varandra som en helhet där kroppen 
efter genomgången mastektomi upplevdes halv och känslan av att inte vara hel 
uppstod (Crompvoets, 2006). Känslan av att inte vara hel och att femininiteten blivit 
förlorad skapade könsbundna identitetsfrågor, där upplevelsen av att se ut som en 
pojke eller vara könlös uppstod. Vidare beskrevs känslan av att kastas tillbaka i 
barndomen innan puberteten och bröstutvecklingen. Vårtgården och bröstvårtan 
beskrevs särskilt svårt att förlora då den både var den centrala delen på bröstet och 
kunde även användas till anknytning, genom amning eller i sexuella relationer. 
Bröstet ses företräda närhet, sensualitet och var en symbol för kvinnlighet. En del av 
kvinnorna upplevde att de blivit amputerade eller stympade och uppgav känslor som 
att vara deformerade eller defekta. Det visade sig att dessa kvinnor hade svårare att 
förlika sig och hitta en mening med situationen (Bredin, 1999).  
 
När symbolen för kvinnlighet och femininitet utsättes för sjukdom, blev även hela 
den kvinnliga identiteten utsatt för tvivel (Piot-Ziegler et al., 2010). Samvaron med 
andra kvinnor kunde vara en utmaning genom att kvinnligheten ifrågasättes med 
tankar om att kvinnor med bröst var mer kvinnliga än den som genomgått 
mastektomi (Bredin, 1999). Den kroppsliga förändringen inbringade känslor av att 
inte vara en hel människa eller tillhöra människosläktet, där paralleller till att känna 
sig som ett monster beskrevs (Piot-Ziegler et al., 2010). Ett ständigt bryderi att 
upprätthålla den egna kroppsbilden och verka oförändrad inför andra framkom 
tydligt (Crouch & McKenzie, 2000; Brunet et al., 2013). 
 
 

Det nya ”jaget” 
När en kvinna genomgått en mastektomi beskrevs det skapa en identitetskris hos ett 
antal kvinnor, detta genom att kroppen som de levt med hela sitt liv drastiskt 
förändrades. Sjukdomens påverkan på kvinnornas identitet upplevdes även förändra 
hur de framställde sig själva, det kan upplevas som att de förlorade sitt sanna jag. Ett 
antal kvinnor upplevde det som att den kroppen de visade i de dagliga aktiviteterna 
för andra inte visade hennes skada, men att för dem själva finns den nya 
mastektomerade kroppen där alltid, kvinnorna upplevde sig inte hela. 
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Speciella psykiska ärr kunde lämna sina spår på kvinnorna, det upplevdes av 
kvinnorna att en mastektomi inte var något enkelt att gå igenom. Att genomgå en 
mastektomi förväntades vara en traumatiserande händelse, detta förändrade 
kvinnornas livsgrund och utsätte deras identitet för en utmaning (Piot-Ziegler et al., 
2010). 
 
Kvinnorna beskrev att de upplevde att de blivit ett monster, vedervärdig, oönskad och 
att de inte kände sig som en människa (Piot-Ziegler et al., 2010). 
Kvinnorna beskrev även att brösten var en del av deras identitet, förlusten av ett eller 
båda brösten kunde leda till att de upplevde att de förlorat en del av sig själv. 
Kvinnorna genomgick inte bara en kroppslig förändring efter en mastektomi, deras 
psykiska ”jag” upplevdes även förändrat (Bredin, 1999). Det framkom att kvinnorna 
såg på sig själva som en annan person än vad det gjorde innan operationen (Fallbjörk 
et al., 2012). 
 
Att inte vilja se 
Ett antal kvinnor beskrev att de upplevde det svårt att se på sin övre del av kroppen 
(Freysteinson et al., 2012). En kvinna berättade att hon helst mörklade badrummet 
och när hon badade fyllde hon karet med skum för att dölja sin kropp för sig själv. En 
annan kvinna berättade att det dröjde upp till 4 månader för henne innan hon såg på 
sina bröst och att hon hade svårt att acceptera det hon såg (Bredin, 1999). 
En rädsla för vad en spegel skulle kunna visa fanns hos ett antal kvinnor, därför 
undvek kvinnorna speglar några dagar efter operationen. När kvinnorna undvek att 
se på sig själv försökte de undfly tankarna om den kroppsliga förändringen 
(Freysteinson et al., 2012).  

 

Påverkade relationer 

Minskad sexualitet 
Efter genomgången mastektomi ifrågasatte kvinnan relationen till sin egna kropp, 
genom detta uppkom även frågor kring relationen till andra människor. Detta kunde 
skapa situationer av missförstånd och pinsamhet (Piot-Ziegler et al., 2010). Det 
framkom att en mastektomi påverkade kroppen psykisk, emotionellt och sexuellt. 
Kvinnorna beskrev att förlusten av bröstet upplevdes som att avlägsna en stor del av 
sin sexualitet. Brösten ansågs vara kopplad till sexualitet, kvinnorna upplevde att 
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brösten inte bara var en ytlig del på deras kropp, utan att de fanns en känsla av att 
deras bröst var en viktig del av deras sexualitet (Crompvoets, 2006). Kvinnorna 
beskrev att de upplevde skam vid intima relationer kopplat till sänkt känsla för deras 
sexualitet (Manderson & Stirling, 2007). Situationer som var intima kunde hos en 
mastektomerad kvinna upplevas om komplicerad, viljan att dölja kroppen och en 
känsla av sårbarhet beskrevs. Det framkom att kvinnorna upplevde det svårt att visa 
sin mastektomerade kropp för sin partner, särskilt brösten var en kroppsdel kopplat 
till den kvinnliga kroppen och dess sexualitet.  Kvinnor upplevde sig själva som 
oattraktiva vid intima situationer och kvinnorna försökte dölja delar av sin kropp 
(Crouch & McKenzie, 2000). 
 
Oro och stöd i parrelationen 
Kvinnor kände en rädsla för att chockera och väcka anstöt främst i intima relationer. 
Detta har lett till en begränsad känsla av frihet och skapade problem med 
kommunikationen inom relationerna. Ett antal kvinnor menade att de innan 
operationen trodde att de aldrig skulle tillåta sig vara naken framför sin partner. 
Tvivel om äkthet och ärlighet från deras partners beskrevs också ifrågasättas hos 
kvinnorna, på grund av stor osäkerhet som kvinnorna relaterade till den nya 
kroppen. (Piot-Ziegler et al., 2010). Kvinnor försökte skydda sin partner från att se 
det borttagna bröstet, detta fastän kvinnorna visste att partnern sedan tidigare  
uttalat att det inte oroar honom/henne (Crouch & McKenzie., 2000). Det fanns en 
oro för kvinnorna att deras partner skulle uppleva att det var mer jobbigt för dem att 
se kvinnornas kroppsliga förändring, att partnern inte skulle acceptera förändringen 
och att sexlivet skulle hindras (Piot-Ziegler et al., 2010; Freysteinson et al., 2012). Det 
fanns en ytterligare oro över att partnern vid intima relationer skulle vidröra 
överdelen av kroppen, specifikt det förlorade bröstet (Bredin, 1999). 
 
Människor i kvinnans omgivning som familj, vänner och framförallt partner ansågs  
varit ett viktigt stöd. En kvinna beskrev att hennes partner har varit ett viktigt stöd 
under sjukdomstiden, att hon kunde prata med honom om allt hon känt kring den 
kroppsliga förändringen (Freysteinson et al., 2012). 



 

 13 

 

Rädslan att förbli evigt ensam 
De kvinnor som inte hade någon parrelation uttryckte att mastektomin gjort det svårt 
med nya relationer. Kvinnorna beskrev att tanken på att visa ärret för en ny partner 
kändes oroväckande. Att berätta att de genomgått en mastektomi upplevdes även 
skrämmande, stor osäkerhet beskrevs gällande kroppsbilden och att kvinnorna 
trodde att den nya partnern på grund av mastektomin skulle lämna henne. Vidare 
förklarade kvinnorna att de blivit mindre spontana och mer avvaktande i tanken på 
nya relationer (Crouch & McKenzie, 2000). När kvinnorna var avklädda upplevde de 
en saknad femininitet till följd av bröstförlusten, detta beskrevs vara mer 
problematiskt för kvinnor som inte hade en partner (Fallbjörk el al., 2012). Innan 
operationen beskrev ett antal kvinnor som ej var i ett förhållande att de trodde att 
mastektomin skulle minska chanserna att ingå i en ny relation. En kvinna beskrev det 
som att hon trodde att hon skulle förbli ensam för resten av sitt liv, detta eftersom 
hon inte trodde att hennes utseende inte var lika attraktivt i jämförelse med andra 
kvinnors utseende, detta gav henne en stor osäkerhet inför framtiden. (Piot-Ziegler et 
al., 2010). 

 

Sociala aspekter 

Önskan att uppnå normalitet 
Normalitet kunde uttryckas olika, vissa  kvinnor ville ha ett utseende som i deras 
egna ögon var normalt och andra uttryckte en önskan om att se normal ut i relation 
till samhällets normer (Denford et al., 2010). Strävan efter att framstå som normal i 
en kultur där skönhet värderades högt resulterade i ständig oro om hur kroppen såg 
ut. Kvinnorna ville ge intryck av att vara normal inför andra och sig själv, det 
kulturella kravet på skönhet var en påföljd av detta (Crouch & McKenzie, 2000). En 
kvinna beskrev att förlusten efter mastektomibehandlingen väckte medvetandet och 
skapade en djup önskan om att vara normal, hon menade att hela hennes skönhet 
och kvinnlighet gått förlorad. Behovet av att omdefiniera vad som ansågs normalt 
framkom som nödvändigt för de drabbade kvinnorna för att skapa en egen standard 
för normalitet (Denford et al., 2010). 
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Samhällets påverkan på det kvinnliga idealet 
Hur en kvinna bör se ut kroppsligt och den redan skapade förväntningen på den 
feminina identiteten socialt och kulturellt, skiljde sig från hur den drabbade kvinnan 
upplevde sig själv. Många kvinnor berättade om hur de ständigt såg reklamer och 
annonser på nakna kvinnokroppar, där talade samhällets kroppsideal tydligt om att 
de var annorlunda (Piot-Ziegler et al., 2010). Det kvinnliga idealet kan vara ett 
resultat av patriarkatsamhället eller konsumtionssamhället där hälsa och skönhet var 
storsäljande produkter (Crouch & McKenzie, 2000). Samhällets ideal hade stort 
inflytande på de drabbade kvinnornas beslut i att genomföra bröstrekonstruktion där 
motiveringen ofta var att passa in i samhällets mall av vad som anses normalt 
(Denford et al., 2010). En kvinna beskrev den ständigt närvarande känslan av att 
behöva passa in i samhällets kropps- och skönhetsideal, vilket upplevdes som ett 
svårt och ofrånkomligt krav (Brunet et al., 2013). 
 
Sociala begränsningar 
Kroppsbilden påverkades av sociala influenser som då inverkade på självförtroendet 
hos kvinnorna. Kvinnorna menade att deras sociala identitet förändrades efter 
bröstförlusten, ett förändrat beteende framkom i relationen med andra. En 
återhållsamhet till medmänniskor uppstod som berodde på oron om att bli uppfattad 
som annorlunda (Bredin, 1999).  
 
Kvinnor beskrev att de ofta var uppmärksamma på signaler som kom från andra 
människor såsom subtila blickar och viskningar, känslan av att behöva vara på sin 
vakt var svår att undvika. Sociala tillställningar beskrevs vara besvärande eftersom 
att nära kontakt med andra människor gav ett obehag för kvinnorna då oförutsägbara 
händelser kunde inträffa och risken fanns att deras bröstförlust kunde avslöjas. Det 
uppstod en kroppslig kontroll i samband med förlusten genom att kamouflera och 
dölja det för andra människor. Kvinnor menade att det sociala livet styrdes utifrån en 
lyckad och framgångsrik fasad där kroppen till stor del representerade detta (Couch 
& McKenzie, 2000). Det visuella hängde ihop med femininiteten och identiteten som 
hade betydelse i sociala relationer, då många kvinnor menade att de inte längre 
kunde förföra som de gjort förut. Blickar från män men också andra kvinnor beskrevs 
som svåra att utstå med (Piot-Ziegler et al., 2010). Det fanns en motvilja till att 
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besöka badhus och gym där utsattheten för andras blickar beskrevs som svåra att 
utstå med för kvinnorna (Fallbjörk et al., 2012). 
 
 
Kläder för att dölja en förlust 
Mastektomin inverkade på den estetiska aspekten och medförde ett klädproblem för 
de kvinnorna som förlorat ett bröst. Många av kvinnorna beskrev att de innan 
mastektomin gillade att handla kläder och underkläder, de ofta klädde sig i urringade 
toppar för att framhäva sin klyfta men efter bröstförlusten fick de ett begränsat 
klädurval (Fallbjörk et al., 2012). Kvinnorna upplevde sig sned och osymmetrisk och 
dolde detta genom kläder, kvinnorna ville skapa ett utseende som dolde att de 
tidigare varit drabbade av cancer. En kvinna beskrev att hon  klädde i lössittande 
tröjor för att dölja obalansen av bysten och hon skulle känna sig avslöjad om hon bar 
en åtsittande topp. Andra kvinnor beskrev hur mycket de tyckte om sina forna bröst 
och att de tidigare framhävde dem med specifika kläder, vilket inte längre var ett 
alternativ på grund av upplevelsen av att ha fått ”tillplattad bergvägg” till byst 
(Crouch & McKenzie, 2000). Att undvika uppmärksamhet genom att dölja sina 
kroppar med kläder medförde ett begränsat klädval och minskad frihet för dessa 
kvinnor, tanken på att bära en fabulös klänning för att framhäva kvinnligheten fanns 
inte (Piot-Ziegler et al., 2010; Brunet et al., 2013). För många kvinnorna var kläder 
till hjälp för att se och känna sig normala inför andra. Väl måendet ökade när de var 
påklädda eftersom då kände sig normala, då ingen utomstående skulle se att de haft 
cancer (Denford el al., 2010; Hill & White, 2008). Brösten var betydelsefulla i alla 
avseenden för de drabbade kvinnorna, där brösten sågs som en del av femininiteten 
men även var en funktion i att bära kläder (Crompvoets, 2006). 

Diskussion 
Syftet med denna studie var att beskriva bröstförlustens inverkan på livet för de 
kvinnor som genomgått mastektomi till följd av bröstcancer. Resultatet visade en 
förändrad kroppsuppfattning hos de drabbade kvinnorna, där bröstförlusten 
inbringade tankar om att inte längre vara hel samt upplevelsen av att vara 
osymmetrisk. Det framkom också att brösten och kvinnligheten beskrevs som en 
helhet och att bröstförlusten gav upplevelsen av minskad femininitet och känslan av 
att vara en halv kvinna. Vidare belyste resultatet hur detta ifrågasätte identiteten hos 
de drabbade kvinnorna som också inverkade på sociala relationer och aktiviteter. 
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Känslan av att vara annorlunda väckte en stark önskan om att framstå som normal 
inför andra för att passa in i samhällets ideal.  

 
 

 

Resultatdiskussion 
Vid mastektomi avlägsnas hela bröstet (Ingvar, 2012, 258). Att förlora ett bröst kan 
liknas med förlust av en annan kroppsdel. I likhet med vad som framkom i denna 
litteraturstudies resultat i subkategorin det nya ”jaget” uttrycktes känslan av att vara 
amputerad, deformerad eller defekt. Det framkom även att kvinnor som genomgått 
mastektomi upplevde sig som ett monster då de inte längre kände sig som en 
människa. Brösten beskrevs som en del av identiteten och att bröstförlusten 
medförde en känsla av att förlora en del av sig själv. Att genomgå en mastektomi 
beskrevs som en traumatiserande händelse som påverkade kvinnornas livssituation 
och identitet. Därför studerar vi sambanden med känslor och kroppsuppfattning vid 
bröstförlust och kroppsdelsförlust genom att här använda oss av artiklar som handlar 
om amputation. Oavsett vilken kroppsdel som går förlorad innebär det inte bara en 
fysisk utmaning, det innebär även en förändrad kroppsuppfattning samt en 
omställning i det psykiska ”jaget” (Ligthelm & Wright, 2014). I litteraturstudies 
resultat under kategorin förändrad identitet beskrevs även bröstförlusten skapa en 
identitetskris för kvinnorna, en förändring hur kvinnorna framställde sig själva och 
upplevelsen av att förlora sig själv. Att förlora ett bröst beskrevs förändra livsgrunden 
och identiteten utsättes för en utmaning, något som även beskrivs hos de som 
drabbas av en kroppsdelsförlust. I likhet beskriver Senra, et al. (2011) att de som 
genomgått en amputation av en kroppsdel tenderade att uppleva förändringar i deras 
inre och i identiteten.  
 
I en studie där påverkan på livet efter en amputation undersöktes framkommer att de 
drabbade utger att de har tankar på livet innan och efter amputationen (Senra et al., 
2011) Detta beskrevs även i litteraturstudiens resultat under subkategorin ny syn på 
den gamla kroppen då kvinnorna reflekterade över att de tidigare inte 
uppmärksammat sin kropp tillräckligt innan mastektomin, samt att de tänkte på 
vilken betydelse kroppen haft innan operationen. Det framkom även hur den nya 
kroppen upplevdes som annorlunda och väckte känslor av att kroppen svikit dem 
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som insjuknat. Heidari och Ghodusi (2015) skriver att patienter som genomgått 
mastektomi ofta får en negativ syn på kroppen då den fysiska funktionen och 
utseendet ändras så till den omfattning att de inte längre litar på sin egen kropp.  
 
Resultatet i våran litteraturstudie visade att bröstförlusten medförde sociala 
begränsningar, sociala tillställningar uttrycktes besvärande då utsattheten för andra 
människors blickar beskrevs som svåra att utså. Även samvaron med andra kvinnor 
visade sig vara en utmaning genom att kvinnligheten ifrågasätts med tankar om att 
kvinnor med bröst är mer kvinnliga än de som genomgått mastektomi. Ligthelm och 
Wright (2014) skriver i sin artikel att personer som genomgått en amputering 
tenderar att isolera sig för att undvika obehaget som bildas av andra människors 
blickar till följd av förlusten. Detta återspeglas även i litteraturstudiens resultat där 
det framkom att oron att bli uppfattad som annorlunda ledde till en återhållsamhet 
till andra människor.  
 
I resultatet av denna litteraturstudie under subkategorin kläder för att dölja en 
förlust framkom att brösten innehar en funktion att bära upp kläder och att 
bröstförlusten innebar ett begränsat klädurval. Vidare beskrev de drabbade 
kvinnorna sig som sneda och osymmetriska efter genomgången mastektomi där 
kläder används för att dölja förlusten. För många kvinnor var kläder en hjälp i att se 
normal ut inför andra samt att det fick dem att känna sig normala när de tog på sig 
bh och tröja. Det kan förklaras med att kroppsuppfattningen påverkas dels av den 
fysiska förändringen men också av föremål som exempelvis kläder. Om föremålet och 
kroppen har en stark sammankoppling blir det lätt en del av personens 
kroppsuppfattning samt om personen värderar dessa föremål högt (Flannery & Faria, 
1999).   
 
Det framkommer att personer som amputerat en del av kroppen upplever att 
sexualiteten och relationer påverkas på grund av minskat självförtroende (Senra et 
al., 2011). För kvinnor som förlorat ett bröst framkom det i denna litteraturstudies 
resultat under kategorin påverkade relationer en påverkan på det psykiska, 
emotionella och sexuella. En känsla av skam vid intima relationer framkom vilket 
förknippades med en sänkt självkänsla som påverkade sexualiteten. Svårigheter att 
visa sin mastektomerade kropp för sin partner beskrevs då brösten förknippades med 
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kvinnlighet och sexualitet. Marshall och Kiemle (2005) skriver att sexualiteten 
påverkas negativt för de kvinnor som genomgått mastektomi. Kvinnorna 
sammankopplar brösten med sexualiteten, vidare beskrivs svårigheter med att ingå i 
nya relationer då många kvinnor uppfattar sig som mindre spontana och mer 
avvaktande på grund av en stor osäkerhet på den egna kroppsbilden.  
 
Flannery och Faria (1999) skriver att den förlorade kroppsdelens symbolisation och 
betydelse för den drabbade har stor påverkan på hur personen hanterar situationen. 
Det visade sig i resultatet av denna litteraturstudie under kategorin söndrad 
kroppsbild att brösten symboliserade kvinnlighet, moderskap och fertilitet vilket har 
stor påverkan på bearbetningsprocessen då kvinnligheten hotas. Vidare beskriver 
Flannery och Faria (1999) hur en tennisspelare med olympiska drömmar som 
förlorar en arm påverkas mer av förlusten än vad en annan person möjligtvis hade 
gjort. I likhet med vad som framkom i denna litteraturstudies resultat innebar 
bröstförlust för kvinnor med drömmar om familj och barn som svårt, då bröstet hade 
en funktion i anknytning till barnet genom amning men även i sexuella relationer. 
Vidare framkom i resultatet att äldre kvinnor tenderade att påverkas mindre då 
överlevnad beskrevs mer prioriterat än kroppsuppfattningen. Detta tror vi kan 
härledas till att bröstets betydelse kopplat till reproduktion inte längre är aktuellt för 
dessa kvinnor. I en studie av Odigie, V. et al. 2010 framkommer det att majoriteten 
som genomgått mastektomi upplever att kvinnligheten påverkas, en orsak som 
nämns är svårighet att amma med bara ett bröst. En tredjedel av de som ingår i 
samma studie upplever inte att deras kvinnlighet påverkas märkvärt utan upplevs på 
samma sätt som innan där en avgörande faktor är hög ålder. Detta visar att 
kroppsdelens betydelse för personen avgör om hen kommer att påverkas mycket eller 
lite av förlusten.  
 
I jämförelsen med artiklar om amputation och mastektomi framkommer många 
likheter i sociala sammanhang och uppfattningen om sig själv, liknande tankesätt om 
hur kroppen upplevdes tidigare. Utmärkande för artiklar som berör mastektomi är 
att bröstförlusten påverkar kvinnan kopplat till kvinnlighet och känslan av att inte 
vara en hel kvinna. Brösten utgör en viktig del för kön och genus. Vid förlust av 
kroppsdel ifrågasätts normaliteten och känslan av att vara annorlunda infinner sig, 
men feminineten och manligheten påverkas inte lika tydligt.  Kroppen har en mening 
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och betydelse som kan skilja sig från olika kulturella och sociala aspekter. För att 
förstå kroppens helhet innefattar det biologin, identitet, sociala sammanhang som är 
sammankopplade med genus. Bröstförlusten inverkar på kvinnans uppfattning av sig 
själv, där kvinnligheten och sensualiteten hotas av tankar om att vara könlös eller ett 
”neutrum” (Öhman, 2009, 33). 

 

Omvårdnadsteori och betydelsen för omvårdnad 
För att tillgodose dessa kvinnors behov anser vi att personcentrerat förhållningssätt 
bör tillämpas. I en artikel av Ekman et al.(2011) skriver de att personcentrerad vård 
handlar om att se personen, dennes bakgrund, sammanhang, närstående,  
individuella styrkor och svagheter. Genom att tillämpa personcenterat 
förhållningssätt kan sjuksköterskan skaffa sig en helhetssyn av den drabbade 
kvinnan, för att kunna hjälpa henne i alla avseenden. Vidare belyser Ekman et al. 
(2011) vikten av att patienten får sätta ord på sina tankar och känslor rörande 
sjukdomen, då detta hjälper patienten att ta kontroll över situationen. 
Sjuksköterskan fyller en viktig funktion genom att uppmuntra till samtal med 
kvinnorna då det underlättar deras hantering av situationen med en upplevd 
förändrad kroppsbild och identitet till följd utan mastektomin.  I litteraturstudiens 
resultat framkom att kvinnorna upplevde det svårt att se den nya kroppen och att 
acceptera hennes nya tillvaro. I enlighet med vad svensk sjuksköterskeförenings 
värdegrund för omvårdnad (2014) menar anser vi att sjuksköterskan kan bekräfta 
kvinnans lidande samt vara närvarande och lättillgänglig för att förbättra patientens 
möjlighet att förlika sig med lidandet och förstå sin situation på nytt.  

Mastektomi påverkar livet på många plan, både psykiskt och fysiskt för de drabbade 
kvinnorna. I vårat resultat under kategorin sociala aspekter framkom att den 
psykiska belastningen till följd av bröstförlust kunde leda till ett socialt utanförskap, 
där fyller sjuksköterskan en viktig funktion för den drabbade kvinnan genom att 
informera om de möjligheter och hjälp som finns att tillgå för att undvika känslan av 
utanförskap. I likhet med vad svensk sjuksköterskeförening (2014) anser vi att 
sjuksköterskan bör tillämpa personcentrerad vård genom göra patienten delaktig i 
sin egen vård och behandling, samt respektera kvinnans autonomi och värdighet , 
detta ökar då tilliten till sjuksköterskan. Genom ökat hopp och meningsfullhet kan då 
lidandet för de mastektomerade kvinnorna minska.   
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Metoddiskussion  
Vi har använt oss av kvalitativa artiklar i denna litteraturstudie då syftet var att 
beskriva en upplevelse. Kvalitativa studier kännetecknas av en intimitet till 
problemet som undersöks, ett så kallat inifrånperspektiv. Det finns ett intimt samspel 
mellan forskaren och den som blir intervjuad. Studierna är uppbyggda på så sätt att 
språket ger tillträde till informantens inre värld som forskaren sedan tolkar och 
beskriver. Kvantitativa studier kännetecknas av en distans till 
undersökningsproblemet där forskaren istället erhåller ett utifrånperspektiv med 
avstånd och neutralitet där samspelet dem emellan är mer formellt (Olsson & 
Sörensen, 2011,19). Därför exkluderades artiklar av kvantitativ ansats då vi ville 
studera känslan istället för ett visst antal. 
 
Vi började artikelsökningen med att göra syftets nyckelord till potentiella sökord. 
Nästa steg var att hitta flera synonymer till sökorden i databasernas egna 
ämnesordsregister. När vi sammanställt alla sökord och tillhörande ämnesord 
gjordes en stor sökning i vardera databas där vi använde oss av CINAHL, PubMed 
och PsychInfo. En styrka med denna litteraturstudie är att en bred sökning utfördes 
för att få med alla artiklar som kunde vara av intresse. Enligt Henricson (2012, 473) 
ökar validiteten när sökningar utförts i olika databaser som är 
omvårdnadsorientrade. 
 
I denna litteraturstudie har vi använt oss av tydliga inklusionskriterier som 
återspeglar syftet, i artikelsökprocessen upptäcktes behovet av en exklusionskriteri då 
profylaktisk mastektomi inte är relevant till syftet. Personerna som ska ingå i studien 
bör tydligt klarläggas genom inklusion och exklusionskriterier som också behöver 
motiveras för (Olsson & Sörensen, 2011, 112). Kvalitetsgranskning av artiklarna 
skedde genom att båda granskade artiklarna och utgick ifrån Olsson och Sörensens 
bedömningsmall för kvalitativa artiklar. Enligt Henricson (2012, 473) höjer 
samarbetet i kvalitetsgranskningen trovärdigheten. 
 
I resultatet användes tio artiklar, där tre av dessa förutom upplevelsen av 
mastektomin beskrevs även rekonstruktionens betydelse. Rekonstruktionen av 
bröstet speglar inte denna litteraturstudies syfte men vi ansåg att innehållet till stor 
del svarade på vårat syfte då det beskrev bröstförlustens inverkan på livet. 
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En annan artikel som användes i resultatet beskrev i ett stycke i deras resultat 
terapeutisk massage som behandling vilket inte är relevant till vårt syfte, men 
eftersom huvuddelen av resultatet i artikeln beskrev kroppsuppfattningen för de 
kvinnor som förlorat ett bröst till följd av bröstcancer valde vi att inkludera artikeln. 
 
I analysprocessen hjälptes vi åt med att koda innehållet i resultatdelen i artiklarna 
samt att sammanföra dessa för att bilda subkategorier och kategorier. Därefter 
diskuterades detta med handledare som kom med synpunkter som korrigerades. 
Henricson (2012, 474) menar att samarbetet och handledarens expertis stärker 
trovärdigheten för resultatbeskrivningarna. 
 
Redovisningen av urval hanterades genom ett flödesschema där vi utgått från 
PRISMA flow diagram 2009. PRISMA är ett evidensbaserat tillvägagångssätt för att 
redovisa artiklar som ingår i en studie (prisma-statement 2015). Henricson (2012, 
474) skriver att trovärdigheten hänger ihop med redovisningen av urvalets pålitlighet 
och möjlighet att återskapa urvalets resultat, vilket är uppnåeligt om redovisningen 
av urval, sökord, datainsamling och dataanalys visas tydligt.   

 

Forskningsetisk diskussion  
Vi har utgått ifrån etiskt prövade och godkända artiklar i denna litteraturstudie. Detta 
innebär att samtliga artiklar har kontrollerats att de erhåller ett etiskt förfaringssätt. 
Under analysprocessen upplevde vi avsaknad av tydlighet i artiklarnas etiska 
resonemang där det ibland var otydligt om en artikel var etiskt godkänd eller inte. 
Vid osäkerhet gjordes en sökning i tidskriften som artikeln publicerats i efter etiska 
målsättningar.  
 
I denna litteraturstudies resultat använde vi orden ”normal och onormal”, 
”annorlunda” och ”samhällets ideal” vilket vi inte har någon värdering i då de 
används i kvinnornas egen beskrivning av bröstförlustens inverkan på livet. Då vi 
kontinuerligt strävat efter att inte ha en tolkande värdering är det av stor betydelse 
att använda samma beskrivande ord som kvinnorna i de artiklar vi utgått ifrån gjort. 
Forsberg och Wengström (2013, 70) skriver att det är oetiskt att bara presentera det 
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som gynnar forskarens egen åsikt och menar att forskaren istället bör vara opartisk 
till situationen.  

 

Konklusion 
Denna litteraturstudie visar att jämförelsen mellan amputation och mastektomi går 
att göra. Förlust av bröst påverkade på liknande sätt som förlust av annan kroppsdel 
då det både innebär en fysisk utmaning samt förändring av det psykiska jaget.  
Kvinnans upplevelse av bröstförlust efter genomgången  mastektomi påverkar henne 
på många plan både psykiskt, fysiskt och socialt. Denna litteraturstudie har visat att 
sjuksköterskan genom att ha ett stödjade och informativt arbetssätt kan hjälpa dessa 
kvinnor att hantera och vägleda i den nya livssituationen. Genom detta kan kvinnans 
psykosociala behov lättare tillfredsställas.   
 
Av de sökningar som utfördes fann vi till största del kvantitativa studier som berörde 
bröstförlustens inverkan på livet för de kvinnor som genomgått mastektomi till följd 
av bröstcancer. Därav anser vi att mer forskning av kvalitativ metod inom området 
mastektomi och dess inverkan på livet bör göras för att i fördjupa kunskapen om 
kvinnornas upplevelser av mastektomi. Mer forskning omkring kvinnornas 
informationsbehov kan hjälpa sjuksköterskor att ge bättre och väsentlig information.    
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Bilaga I 
Tabell 2. Sökordstabell 
 

Bröstcancer  Mastektomi  Kroppsuppfattning 

 

breast cancer  

 

OR 

 

Breast neoplasm 

[ch][mh]  

AND  

Mastectomy [ch][mh] 

 

 

 

AND  

body image [ch][mh][ps] 

 

OR 

 

personal apparence [ch] 

 

OR 

 

disfigurement [ch] 

 

 

[ch] = Chinal Headings, [mh] = Mesh, [ps] = PsychInfo (Thesaurus) 
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Bilaga II 

Tabell 3. Flödesschema 
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Artiklar	identifierade	
genom	databassökning	
											Pubmed	
													(n=	374		)	

Antal	artiklar	efter	dubblettreducering	
(n	=	449)	

Efter	läst	titel	
(n	=	49	)	

Exkluderade	artiklar	efter	
läst	titel	
(n	=401	)	

Efter	läst	abstract		
(n	=	13)	

Exkluderade	artiklar	efter	
läst	abstract,	med	
exklutionskriterier:	

(n	=	36	)	
Annat	språk	(n=2)	
Kvantitativ	(n=13)	
Ej	full	text	(n=9)	

Ej	väsentliga	(n=10)	
Fel	metod	(n=2)	

Efter	läst	artikel	
(n	=	10		)	

Studier	som	inkluderas		
i	resultatet	
(n	=	10		)	

Exkluderade	artiklar	
efter	läst	artikel	

(n=	3)	

Artiklar	identifierade	
genom	databassökning	
														Cinahl	
															(n=	138)	
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Bilaga III 
Tabell 4. Artikelöversikt 
 

Författare, 
År, 
Tidskrift, 
Land 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 

 
Urval 

 
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 
 

Denna studie har två 
syftes teman.  
•Att beskriva 
kvinnors upplevelse 
av att förlora ett 
bröst och deras 
kroppsuppfattning 
efter förlusten.  
 
•En studie gjordes 
även där man 
undersökte om 
terapeutisk massage 
kunde hjälpa 
kvinnorna att leva 
med sin förändrade 
kropp.  

Semistrukturerade 
intervjuer 
genomfördes med 
varje kvinna. Data 
analysen genomfördes 
med Guba & Lincolns 
research method. 
Detta är en kvalitativ 
studie.  
 

3 kvinnor mellan 25-
65 år ålder deltog i 
studien. Kvinnorna 
rekryterades via en 
bröstsjuksköterska 
och en 
onkologläkare. Alla 
kvinnor hade 
genomgått en 
mastektomi och 
upplevde problem 
med 
kroppsuppfattningen. 

Fyra kategorier 
framkom: 
”Kvinnornas 
upplevelser av 
sina förändrade 
kroppar”, 
”Bröstförlustens 
inverkan på 
jaget”, 
“Bröstförlustens 
inverkan på den 
sociala 
identiteten”, och 
“Upplevelser av 
massagen”.  
 

Medel 
kvalitet  
 
Etiskt 
prövad 
och 
godkänd 
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Bilaga III 
Tabell 4. Artikelöversikt 
 
 

 
 
 

Författare, 
År, 
Tidsskrift, 
Land 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 

 
Urval 

 
Resultat 

 
Kvalitet,  
Etik 

Brunet, J. 
Sabiston, C.M. 
Burke, S. 
 
2013 
 
Body Image 
10(3): 344-
351 
 
Kanada 

Surviving breast 
cancer: Women’s 
experiences with 
their changed 
bodies 

Syftet med 
studien var att 
beskriva 
kvinnors 
upplevelser av 
kroppen efter 
cancer 
behandling 

Kvalitativ 
studie.  
Data erhölls 
genom 
individuella 
intervjuer 
som testats 
på en 
tidigare 
pilotintervju.  
Materialet 
analyserades 
med 
tolkningsfeno
menologisk 
analys.   

11 kvinnor som 
genomgått 
cancerbehandlin
g med operation 
intervjuades.  
Kvinnorna var i 
åldrarna 47-70 
år. Samtliga 
kvinnor var 
diagnostiserade 
för första gången 
med cancer. 

Alla kvinnor upplevde en 
kroppslig förändring till 
följd av 
bröstcancerbehandlingen
. Detta medförde också 
en osynlig förändring där 
intensiva tankar och 
känslor förekom. 
Reflektioner över 
kroppens betydelse. 
Hälsan i relation till 
samhällets ideal och 
hanteringen av den 
fysiska förändringen 

Hög kvalitet 
 
Etiskt 
prövad och 
godkänd 
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Bilaga III 
Tabell 4. Artikelöversikt 

 

Författare, 
År, 
Tidsskrift, 
Land 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 

 
Urval 

 
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 
studera hur 
kvinnor som 
genomgått 
mastektomi 
förhåller sig 
till 
bröstrekonstr
uktion och hur 
rekonstruktion
en påverkar 
jaget 

Kvalitativ 
studie.  
Data erhölls 
från en 
tidigare 
genomförd 
större studie 
med 
djupgående 
intervjuer. 
Intervjuerna 
analyserades 
där olika 
teman 
framträdde 
som också 
kopplades 
samman 
med makro 
perspektivet 
som den 
kulturella 
strukturen.  
 

5 kvinnor valdes ut 
att delta i studien 
eftersom de sågs 
representera en 
generalitet  av 
erfarenheten samt 
att deras 
berättelser hade 
många likheter med 
de teman som 
framkommit genom 
intervjuerna. 
Kvinnorna var 33-
53 år och alla hade 
erhållit mastektomi. 

Kvinnornas 
förväntningar på 
rekonstruktionen var 
att återfå sin 
sexualitet, normalitet 
och femininitet. 
Kroppen beskrevs 
som annorlunda och 
oacceptabel innan 
rekonstruktionen.  

Medel 
kvalitet 
 
Etiskt prövad 
och godkänd 
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Tabell 4. Artikelöversikt 

 
 
 
 
 

Författare, 
År, 
Tidsskrift, 
Land 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 

 
Urval 

 
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 
vardagen för 
de kvinnor 
som 
genomgått 
mastektomi 
och deras 
känslor 
rörande en 
förändrad 
kropp till följd 
av bröstförlust 

Kvalitativ metod 
genom intervjuer 
där analytisk 
induktion 
användes i 
analysen för att se 
samband i 
kvinnornas 
upplevelser av 
mastektomi 

7 kvinnor 
som 
genomgått 
mastektomi 
antogs till 
studien 
genom en 
strategisk 
utvalning då 
de upplevdes 
inneha 
erfarenhet 
inom 
upplevelsen 
av 
mastektomi. 

Två teman framkom 
där ena fenomenet 
var vad som kan ses 
utåt såsom 
upplevelsen av att 
vara osymmetrisk. 
Det andra temat var 
inre faktorer där 
rädsla och tankar om 
döden framkom 

Medel 
kvalitet 
 
Etisk prövad 
och godkänd 
 
Etiskt 
resonemang 
föreligger  
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Tidskrift, 
Land 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 

 
Urval 

 
Resultat 

 
Kvalitet, 
Etik 

Denford, S 
Harcourt, D 
Rubin, L  
Pusic, A  
 
2010  
 
PsychoOncology 
20 (5): 553-
558  
 
USA 
 

Understanding 
normality: a 
qualitative 
analysis of 
breast cancer 
patients 
concepts of 
normality 
after 
mastectomy 
and 
reconstructive 
surgery 
 

Undersöka begrepp 
om normalitet hos 
bröstcanserdrabbade 
kvinnor som är 
berättigad 
bröstrekonstruktion 
efter mastektomi. 

Semistrukturerade 
intervjuer 
samlade data. 
Analysen av data 
gjordes med 
tematisk metod. 
En kvalitativ 
studie.  
 

35 kvinnor mellan 
30-50+ års ålder. 
Rekryteringen 
gjordes via 
onkologcentrum på 
ett sjukhus. 
Samtliga deltagare 
har genomgått en 
bröstrekonstruktion 
efter mastektomi.    

Fyra huvud 
framkom; 
”Utseende”, 
”Beteende”, 
“Återuppbyggnad 
av normalitet” 
och “Hälsa”. I 
resultatet 
framkom att 
kvinnorna i 
studien 
grundade 
beslutet om 
rekonstruktion 
på grund av 
viljan att se ut 
som tidigare och 
att få tillbaka sin 
självbild.  
 

Hög 
kvalitet  
 
Etiskt 
prövad 
och 
godkänd 
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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 

Kvinnors 
upplevelser av 
mastektomi och 
dess påverkan på 
livet, samt synen 
på 
bröstrekonstruktio
n 

Kvalitativ 
studie med 
intervjuer 
baserade på 
öppna frågor 
för att 
framhäva en 
beskrivning 
av 
upplevelsen. 
Tematisk 
analys 
användes för 
att analysera 
intervjuerna. 

Femton kvinnor 
blev strategiskt 
utvalda från en 
tidigare 
populations-
baserad studie av 
sammanlagt 70 
kvinnor. För att 
uppnå största 
möjliga variation 
gjordes ett 
metodiskt urval 
genom ålder, 
utbildningsnivå, 
sysselsättning, civil 
status samt om de 
erhållit 
bröstrekonstruktion
. Deltagande 
kvinnor var 39-69 
år som erfarit 
mastektomi av vilka 
6 av kvinnorna 
hade rekonstruerat 
bröstet. 

Tre olika attityder till att 
förlora ett bröst och synen 
på bröstrekonstruktion 
framkom. En attityd till att 
förlora ett bröst beskrevs 
som ”no big deal” där 
bröstrekonstruktion inte 
heller var aktuellt. En 
annan attityd till 
mastektomi beskrevs som 
”loss of self”, där 
upplevelsen av att inte 
längre vara hel framkom 
och bröstrekonstruktion 
ansågs som en viktig del 
för att känna sig som en 
fulländad kvinna igen. Den 
tredje och sista attityden 
var ett mellanting av 
ovanstående där 
bröstrekonstruktion 
beskrevs som ett trevligt 
erbjudande för att uppnå 
kvinnlighet igen 

Hög 
kvaliet 
 
Etisk 
prövad 
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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 
 

Studien syftar 
till att beskriva 
upplevelsen av 
att se sig själv i 
spegeln efter 
en mastektomi.  

Data samlades in via 
halvstrukturerade 
intervjuer. Detta är 
en kvalitativ studie 
gjord med 
hermeneutisk 
fenomenologisk 
analys.  
 

12 kvinnor mellan 32-
76 års ålder deltog i 
studien. Kvinnor 
valdes från tre olika 
sjukhus via 
onkologavdelningarna. 
Alla kvinnor hade 
genomgått en 
mastektomi.   
  

Det framkom tre 
teman i denna 
studie: ”Min 
kropp”, Mina 
tankar” och 
”Andra människor 
i min värld”.  

Hög kvalitet 
 
Etiskt prövad 
och godkänd 
 
Etiskt 
resonemang 
finns 
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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 
 

Att beskriva 
upplevelsen av 
bröstrekonstruktion 
efter mastektomi hos 
kvinnor som drabbats 
av bröstcancer.  

Semistrukturerade 
intervjuer samlade 
data. Analysen av 
data gjordes på ett 
tematisk 
tillvägagångssätt. 
En kvalitativ studie.  
 

10 kvinnor mellan 
39-59 års ålder 
deltog i studien. 
Kvinnorna 
förfrågades via 
brev. Samtliga 
kvinnor hade 
genomgått en 
bröstrekonstruktion.   

Tre teman 
framkom: “Att 
förlora ett bröst 
har betydelse”, 
“Att anpassa sig 
till en förändrad 
kroppsuppfattning” 
och “Att 
omdefiniera 
normaliteten”.  
 

Hög 
kvalitet  
 
Etiskt 
prövad och 
godkänd 
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Manderson, L 
Stirling, L 
 
2007 
 
Feminism & 
Psychology 
17(1): 75-92 
 
Australien 

The Absent 
Breast: 
Speaking of the 
Mastectomied 
Body 

Undersöka hur 
kvinnor som 
genomgått 
mastektomi 
hanterar 
situationen där 
kvinnornas ordval 
om den kroppsliga 
förändringen är i 
fokus 

Kvalitativ 
metod där 
data bygger 
på en tidigare 
genomförd 
större studie. 
Löst 
strukturerad 
intervju med 
öppna frågor 
som sedan 
analyserades 
med 
systematisk 
analys.  

20 kvinnor som 
tagit bort ett bröst 
blev ändamålsenligt 
utvalda till intervju. 
Kvinnorna var i 
åldrarna 35-78 år.  

Kvinnorna objektifierade 
sina bröst för att ta 
avstånd genom att 
använda ordet ”det”. Det 
friska bröstet kände 
kvinnorna sig förknippade 
med och använde då ordet 
”mitt”. 

Medel 
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Etiskt 
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och 
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Piot-
Ziegler, C 
Sassi, M-L 
Raffoul, W 
Delaloye, J-
F 
 
2010 
 
British 
Journal of 
Health 
Psychology 
15 (3): 
479-510 
 
Schweiz 

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

Att förstå 
konsekvenserna av 
kroppsdekonstruktion 
genom mastektomi 
på kroppslighet och 
identitet hos kvinnor 
med bröstcancer. 
 

19 kvinnor mellan 
37-62 års ålder 
rekryterades genom 
gynekolog- och 
onkologavdelningen. 
Alla kvinnorna hade 
genomgått en 
mastektomi, 9 av 
dessa hade 
genomgått en 
bröstrekonstruktion.   

Genom 
intervjuer 
med ställda 
frågor 
samlades 
data in. 
Analysen av 
intervjuerna 
gjordes 
med 
kvalitativ 
data 
analys. En 
kvalitativ 
studie.  

I resultatet framkom 5 
teman:” Sjukdom och 
mastektomi: En 
utmaning för 
kroppsintegritet och 
kroppsligheten”, 
”Kroppsdekonstruktion: 
En utmaning för 
kvinnans identitet”, 
”Kroppsdekonstruktion 
och relationer till 
andra”, 
“Kroppsrekonstuktion: 
En identitets 
utmaning”, och ” 
Omvärdera 
existentiella 
prioriteringar och 
återställa sin identitet: 
Att se utanför 
kroppen”.  
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Etisk prövad 
 
Etiskt 
resonemang 
finns 
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